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Förord 
En ordbok är vanligen ett verk av flera människor. Detta gäller också denna. Av 
dem som hjälpt mig att ge ut Arnäsmålet vill jag först tacka min efterträdare som 
chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), Maj Reinhammar. Hon 
har alltid sett till att jag har haft de gynnsammaste arbetsförhållanden vid arkivet. 
Hon har lagt ned mycken tid på att läsa manuskriptet och därvid gjort många 
behövliga påpekanden. Hennes positiva inställning har varit en nödvändig förut-
sättning för mitt arbete. Ovärderlig hjälp har jag haft av min vän Rune Västerlund, 
arkivarie vid ULMA. Få har en så omfattande kännedom om de ångermanländska 
dialekterna som han. Jag har haft förmånen att diskutera många problem med 
honom. Hans påpekanden har i högsta grad gagnat detta arbete. Mitt arbete har 
underlättats av att Margareta Källskog, numera första arkivarie vid ULMA, för 
många år sedan excerperade sådant material ur Ella Odstedts primärantecknings-
böcker som Odstedt själv inte infört i sin sedessamling. 

Många är de som bor i Amäs, dvs. Örnsköldsviks kommun, som har uppmuntrat 
och hjälpt mig i detta arbete. En av dem är Karl Eric Axenström. Genom regelbundna 
kontakter under årens lopp har han visat att det i Övik finns ett verkligt intresse för 
det gamla målet. Lena Nordström vid Öviks museum hänvisade mig till en kontakt-
man, 011e Svensson, till vilken jag under arbetets gång fått ställa ett otal frågor när 
materialet brustit i klarhet och utförlighet. Genom talrika kontakter med minnes-
goda Amäsbor har han beredvilligt hjälpt mig. Tyvärr kan jag inte rikta mitt tack 
direkt till dessa sagesmän — bland vilka det finns många kvinnor — men det bör 
sägas att de bevarat kunskapen om de svunna tider som ordboken återspeglar. 011e 
har dessutom försett mig med ett stort antal foton som klargjort för mig svårförstå-
eliga uppgifter. Dessa foton ligger till grund för många av ordbokens illustrationer. 
De finns nu att tillgå i ULMA. 

De flesta av de foton liksom de skisser som Ella Odstedt själv gjorde till sitt 
material har på ett förtjänstfullt sätt förvandlats till streckteckningar eller renritats 
av Daniel Söderberg. Om en hakparentes innesluter bildtexten, visar detta att bilden 
kommer från museet i Övik eller bygdegården i Arnäs. Annars förvaras bilden i 
ULMA, i Ella Odstedts egna samlingar från Amäs. 

Ett tack vill jag också rikta till mina vänner vid Arkivet för Ordbok över 
Sveriges dialekter (OSD). Självklart har jag nästan dagligen besökt detta systerarkiv 
för att få synpunkter och ledning. OSD:s samlingar är en guldgruva att ösa ur. 
Likaså har tjänstemännen vid ULMA:s folkminnesavdelning, särskilt avdelningens 
föreståndare, förste arkivarie Wolter Ehn, vid många tillfällen stått mig bi med 
upplysningar av skilda slag. 

Dessvärre kan jag inte tacka alla de sagesmän — manliga som kvinnliga — som 
lämnat Ella Odstedt material till den ordsamling som ligger till grund för denna 
ordbok. Till de mest betydande hör utan tvivel Jonas Johansson i Stybbersmark och 
Beda Hägglund i Järved. Den egentliga upphovsmannen till boken om Arnäsmålet 
är naturligtvis Ella Odstedt. Med beundransvärd nit skapade hon en omfattande 
ordsamling från den socken som hon betraktade som sin hembygd. Hennes svårigheter 
var säkerligen många. Även om dialekten i Amäs var hennes egentliga modersmål, 
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var det troligen ett utjämnat mål som talades i hennes hem i kyrkbyn. Inte heller 
kom hon i sitt hem i direkt kontakt med arbetet med jordbruket, bygdens viktigaste 
näringsfång. År 1908 — Ella var då sexton år gammal — flyttade hon från sin 
hembygd och återkom först mer än tio år senare, då för att tillbringa en del av sina 
somrar i byar där gammalt språk och gamla seder väl bevarats, särskilt då i 
Stybbersmark. På sin arbetsplats i ULMA mötte hon skickliga fonetiker och 
språkmän. Hon kände troligen deras krav som betungande och försökte, trots att 
hon inte var språkvetare, gå dem till mötes. Att hon kände sig osäker inför den 
uppgift hon ålagt sig, är väl omvittnat vid arkivet. Kanske ledde allt detta till en del 
onöjaktigheter i ljudskriften. Hon tecknade ned det hon för tillfället hörde eller 
trodde sig höra. Det är min bestämda uppfattning att hon aldrig konstruerat ett 
språkprov. Allt som finns i hennes uppteckningar ansåg hon sig ha hört. Denna 
hederlighet må vara en förebild för andra upptecknare. Och jag vill gärna tro att hon 
som motto för sitt uppteckningsarbete — liksom jag för mitt utgivningsarbete — 
kunde sätta det yttrande av Elof Olsson i Stybbersmark som i ordboken återfinns 
under seka på: vce sekka pa, d-ce fcegan ro4-et e hcenne. 

Uppsala i september 1994 
Sven Söderström 

Ella Odstedt 



Inledning 
Denna ordbok bygger på Ella Odstedts ordsamling från Arnäs' socken som i 
huvudsak kom till under 1950-talet. Men redan i mitten av 1920-talet började hon 
teckna upp ord från Arnäs för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). I 
slutet av 1920-talet lämnade hon till ULMA 3 103 ordlappar. Ordsamlingen omfattar 
nu 15 667 blad in sedecimo. Den bär beteckningen ULMA 24812. Ella Odstedt 
(EO) har haft ett hundratal sagesmän från sammanlagt mer än tjugu byar i Arnäs. I 
regel anger hon vilka som varit hennes sagesmän. De flesta var födda omkring 
1880, de äldsta dock på 1830-50-talet. Det är alltså ett ålderdomligt språk hon 
tecknat upp, i vissa fall former och konstruktioner som endast kunde återfinnas hos 
denna äldsta generation. När dessa gamla meddelare uppgett »så sade de gamla», 
anges ordet eller uttrycket i utgåvan som »föråldrat». En stor del av ordsamlingen 
utgörs av material som excerperats ur primäranteckningsböcker och därvid i vissa 
fall bearbetats. Ibland finns i ordsamlingen sidhänvisningar till primärantecknings-
böckerna, men i de flesta fall saknas sådana hänvisningar. 

EO var inte språkman utan etnolog, vilket förklarar att hennes ordsamling har 
en del brister, främst vad ljudbeteckningen beträffar. I sin omgivning i ULMA hade 
hon dock språkmän såsom Herman Geijer, Johan Götlind, Manne Eriksson och 
K.-H. Dahlstedt, vilka hon uppenbarligen ofta rådfrågade. E0 använde vid sina 
uppteckningar ett fonetiskt alfabet, det s.k. landsmålsalfabetet, som rätt använt kan 
redovisa även små variationer i uttalet. För att göra ordboken (dvs, utgåvan) lättare 
tillgänglig för den som inte är språkman och för att i görlig mån undvika att 
vidarebefordra bristfälligheter har utgivaren i en rad fall inte följt ordsamlingen. 
För upplysningar om dessa ändringar se nedan under rubriken Ordartiklarnas uppställ-
ning, slutet. 

EO har inte gjort någon systematisk uppteckning av dialektens ordförråd. För 
detta antagande talar det förhållandet att åtskilliga ord som under första hälften av 
1900-talet måste ha varit frekventa i Arnäsmålet antingen inte alls är medtagna 
eller också finns endast som sammansättningsleder eller avledningar. Till den förra 
gruppen hör gap, hagel, lagn 'nät', råge, sopp 'svamp', spett, spricka f., språte 
'spö', ström a., söt, till den senare gårlig 'färdig att börja', kart, krossa, ryssja, 
sktigg, sparre, spel, storsint 'ond, arg', svål, tor 'åska', ylle (men sänggårlig 'färdig 
att gå till sängs', pillerkart, krossocker, ryssjvase, helskägg, sparrtak, munspel, 
storsinne 'vrede', svålband 'markyta', torskura 'åskby', ylleskjorta o. ylletyg). 
Men hon har också i relativt stor utsträckning medtagit ord som måste betraktas 
som tillfälliga bildningar eller sammansättningar eller som kan karakteriseras som 
sena riksspråksord. I utgåvan har dessa ord många gånger förbigåtts. Antalet 
sålunda bortgallrade ord uppgår till vid pass trehundra. Bortrensade är också ett 
stort antal språkprov som inte lämnar någon upplysning om betydelser, böjning 
eller syntax. — Det är alltså endast ordsamlingens storlek som borgar för att det 
äldre ordförrådet någorlunda har redovisats. 

Ordartiklarnas uppställning 
Uppslagsordet, som skrivs i fet stil, är en riksspråksform av ordet. Om dialektordet 
saknas i riksspråket, är uppslagsordet konstruerat enligt riksspråkets normer. Vid 
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substantiv och verb följs det — om uppteckningarna möjliggjort detta — i form av 
överkantssiffror av en hänvisning till böjningsmönster s. 12ff. I de fall hänvisning 
till böjningsmönstren inte kan göras eller böjningen inte har betraktats som självklar, 
redovisas belagda former. Om en sammansättning har samma böjning som det 
enkla ordet, utelämnas i regel hänvisning till böjningsmönster. Därefter meddelas 
ordklass, vid substantiv dock genus, om genusuppgift kan utläsas av uppteckningarna. 
Emellertid torde de av E0 lämnade genusuppgifterna inte alltid vara helt tillförlitliga. 
Se närmare därom nedan s. 13f., Anm. 6. Alla upptecknade dativformer redovisas. 
Historiskt utgår dessa dativformer normalt från best. form. Om de egendomliga 
dativformerna på -.men  se Maj Reinhammar, Om dativ i sv. o. no. dial. (Uppsala 
1973) s. 30 not 2. Om ett adjektiv bildar neutrum- och adverbformer enligt rikssprå-
kets regler, redovisas endast den oböjda formen. För upplysningar om komparativ- 
och superlativformer se nedan s. 15. Verbens former återges — om inte annat 
meddelas — i ordningen infinitiv, preteritum (= imperfektum) och supinum. När BO 
i sina uppteckningar anger att en form är pass(ivum), synes hon ofta avse en 
deponensform. Se ex. under t.ex. skaka. Uppgifterna om de dialektala formerna ges 
med en grov beteckning som är en modifierad form av landsmålsalfabetet. Den 
vanligaste avvikelsen är att EO alltid anger konsonant som lång efter kort vokal, 
även första konsonant i konsonantgrupper. Se här nedan samt under rubriken 
Ljudbeteckning. Översättning av dialektordet ges inte, om dialektordets betydelse 
förutsätts vara densamma eller i stort sett densamma som den riksspråkliga 
motsvarighetens. När en översättning föregås av ordet » äv. » ( t.ex.  klut m. kkut 
äv. 'blöja'), betyder detta att ordet vid sidan av de(n) i riksspråket vanligaste 
betydelsen eller betydelserna även har den i texten specificerade. När uppteckning- 
arna innehåller språkprov som belyser ordets betydelse eller funktion, refereras 
dessa. Språkprov särskils med hjälp av semikolon. Hänvisningar till förled i 
sammansättningar ges i spärrad stil, likaså hänvisningar till ord i andra ordartiklar. 

Av utrymmesskäl förs sammansättningar vanligen upp under de enkla ord som 
bildar deras förled. Om ett ord bildar förled i ett stort antal sammansättningar, har 
dock sammansättningarna ibland splittrats upp i olika grupper, detta för att den 
alfabetiska ordningsföljden skall behållas bättre. 

Om uppslagsordet är ett sammansatt ord som har samma förled som andra ord i 
samma ordartikel, avskils förleden med ett lodstreck. Sålunda läses blåleld, -frusen, 
-get  som blåeld, blåfrusen, blåget. Om ett ord såsom förled får ett s i samman-
sättningsfogen, sätts detta framför senareleden och avskils med ett lodstreck. Exem-
pelvis bord, -lakan, -sibunad, -tuggning läses  bord, bordlakan, bordsbunad, 
bordtuggning. Om ett uppslagsord förlorar slutvokalen såsom förled i en samman-
sättning, upprepas ordet före den första sammansättningen. T.ex.  bonde, bondlar-
bete, -blod  läses  bonde, bondarbete, bondblod. 

Bortsett från den förenklade ljudbeteckningen enligt beskrivningen nedan skiljer 
sig utgåvan från ordsamlingen i följande fall: 

Översättningarna är ofta språkligt (men inte innehållsligt) omformade utan att den 
gjorda ändringen särskilt har angivits. Dessa ändringar är gjorda av utrymmesskäl 
eller av formella skäl. Andra gånger är EO:s översättningar förtydligade eller 
försedda med tillägg. Tilläggen görs inom hakparenteser. 

När utgivaren har ansett att ordsamlingen haft felaktiga accentangivelser, har 
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dessa ändrats i utgåvan utan att den gjorda ändringen särskilt har angivits. Detta 
gäller särskilt ord med fler än två sammansättningsleder och verb i särskilda 
förbindelser. Ändringarna är återhållsamt gjorda, varför onöjalctigheter fortfarande 
kan kvarstå. Den som önskar besked om EO:s accenttecken hänvisas till ord-
samlingen och primäranteckningarna. Beteckningarna i dessa båda källor över-
ensstämmer inte alltid. 

När utgivaren har ansett att ordsamlingen haft felaktiga kvantitetsangivelser, har 
dessa ändrats i utgåvan utan att den gjorda ändringen särskilt har angivits. 
Ändringarna berör uteslutande konsonant före annan konsonant eller konsonant 
i trycksvag stavelse. 

Ljudbeteckning 
Kvantiteten betecknas i utgåvan i stort sett enligt riksspråkets stavningsregler. 
Korthet hos vokalen anges genom att efterföljande enkla konsonant dubbeltecknas. 
Framför annan konsonant som inte ingår i en böjningsändelse enkeltecknas alltså 
konsonant även efter kort vokal (t.ex. afta 'afton'). Undantagen från denna regel är 
två. För det första enkeltecknas (som i riksspråket) lång konsonant i orden den, 
dem (dvm), en (pron., räkneord, adverb, obest. artikel), han, hon, in, 
kan, man, men, om, som, vem. För det andra dubbeltecknas ibland kon- 
sonant framför annan konsonant av tydlighetsskäl (t.ex. ånnvåkt (i uttr. »ligga på 
anvakt»), 1,2eb4nt 'barbent', blrasst 'blåst', tiiikkhg 'kyckling', sökknen 
'socknarna'). I formredovisningen anges lång vokal alltid enligt landsmålsalfabe-
tets regler, dvs, med understrykning (t.ex. åbota 'apotek'). Om ett ord kan 
återfinnas under eget uppslagsord, anges i exemplen varken accent eller vokal-
längd. 

Accenttecken används för att ange huvudtryck och starkt bitryck. Tecknen är 
placerade ovanför den tryckstarka vokalen. Tecknet för akut accent i stavelse med 
huvudtryck ( ')anger tryck och tonfall som i v å un'vatten', tecknet för grav accent 
i stavelse med huvudtryck ( ') anger tryck och tonfall som i våttn 'vattna' ; tecknet 
för starkt bitryck ( ) anger tryck och tonfall som i senare stavelsen i aftavåk- 
'aftonvard'. Tecken för svagt bitryck ( ') använder EO endast sällan. Det utelämnas 
vanligen i denna ordbok. Med grav cirkumflex ( ") betecknar E0 accenten i en del 
enstaviga ord där två vokaler sammanfallit till en, t.ex. brått 'den brune', lån 
'ladan', ti 	' körande'. 

Tecken för stavelsebildande konsonant (en ring under konsonanten) utelämnas. 
Accenttecknet jord som grisn'grisen',våttn'vattna' visar dock att orden innehåller 
en stavelsebildande konsonant, i dessa fall att n är sonantiskt. Om fonetisk beteckning 
tillämpas — dvs. i former inom hakparentes — sätts tecken för stavelsebildande 
konsonant dock ut. 

Båge som betecknar sandhi, dvs, det förhållandet att sista ljudet i ett ord och det 
första i följande ord vid flytande tal påverkar varandra, utelämnas och de berörda 
ljuden skrivs ut med sitt isolerade uttal. Uttrycket va,,,se ampen 'var så upprörd' 
skrivs alltså var se ampen, han fo,,,sce 'han gjorde sig' skrivs han lok sce, du 
sksra 'du skall inte' skrivs du skak-  nt, vaxt haster me 'skynda inte på mig' 
skrivs vak nt haster me, da ha,,n fux hargalr 'då har han ful päls' skrivs da 
har n fia-  n hargak. När den fonetiska källan återges noggrant, ersätts 
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sandhibåge med divis (bindestreck): har n [hå-nj.1 sina uppteckningar noterar 
EO normalt yttre sandhi (enligt exemplen ovan), medan hon i ett stort antal fall 
bortser från inre sandhi. Sålunda skriver hon t.ex. 4ftarusålra, ibenståv, tåttartåg 
i stället för väntade rsaftartjOka, iberutåv, tåttatåg. Vid inre sandhi följer 
utgåvan uppteckningarna, t.ex. aftarussOZra, n 4gelrsåmm, n &strå, iberist 
tåttartitg. 

Bindestreck som EO sätter framför trycklösa ord för att ange enklis utelämnas. 
De enskilda ljuden tecknas med landsmålsalfabetets tecken, dock med vissa 

förenklingar: 

Vokaler 
a motsvaras i uppteckningarna vanligen av långt eller kort a men någon gång av 

korta. Tecknet a avser ett bakre »mörkt» a-ljud. Ex.: as, asp. 
a motsvaras i uppteckningarna av långt eller kort a. Tecknet a avser ett främre 

»ljust» a-ljud, liknande riksspråkets a i t.ex. arm, fall. Ex.: årv&rre 'mkt 
värre', ån je e ' ackja' . 

motsvaras i uppteckningarna av långt eller kort v. Tecknet v avser ett grumligt, 
6-haltigt a-ljud. I modernare Arnäsmål har det ofta ersatts av 8 och i ett fåtal fall 
av a. — Detta är ett för EO:s uppteckningar specifikt tecken, som hon av 
anteckningar att döma införde efter att ha rådfrågat Herman Geijer. Inte alltid är 
detta v i uppteckningarna skilt från a. Sålunda är t.ex. orden gudson, hamn, 
snagg, tala upptecknade både med vokalen a och v. Ordet bradd 'kant på kärl' 
år upptecknat med a, grytbradd däremot med v. 

a motsvaras i uppteckningarna av långt eller kort a. Tecknet a avser ett öppet, 
starkt a-haltigt a-ljud. Tecknet är ovanligt i ordsamlingen. 

motsvaras i uppteckningarna av e eller a. Tecknet a avser ett ljud som ligger 
mellan e och a. Det brukas av EO företrädesvis i trycksvag stavelse. Lmalf. e i 
trycksvag stavelse är särskilt vanligt i den adjektivändelse som i riksspråket 
motsvaras av -ig. Många gånger använder EO lmalf. a där man utifrån det 
moderna Arnäsmålet hade väntat sig ce, t.ex. man 'men'. Detta kan förklaras 
antingen så att E0 i sådana fall överdrivit förekomsten av a eller så att Arnäsmålet 
sedan uppteckningarna gjorts i sådana fall fått ett förändrat uttal i riktning mot 
te. 

x motsvaras i uppteckningarna av z eller i. Med avses ett »vanligt» slutet i-ljud. 
Det kan vara långt eller kort. Tecknet i avser ett öppet i-ljud som kan närma sig 
e. Det förekommer i ordsamlingen nästan enbart i trycksvag stavelse. 

o motsvaras i uppteckningarna av o, dvs, det ljud som finns i riksspråkets ord bo, 
orm. 

motsvaras i uppteckningarna av långt u och av kort u, dvs, de ljud som finns i 
riksspråkets ord tur, gubbe. Skillnaden mellan långt och kort u är i Arnäs-
målet förmodligen mindre än i riksspråket. Jfr nedan under s. 

y motsvaras i uppteckningarna av y eller y. Tecknet y avser ett y-ljud som har 0-
klang. Det är alltid kort. 

a motsvaras i uppteckningarna av långt eller korta eller kort o. Det avser ett å-ljud 
som i riksspråkets mår, sova, mått, torr. 

x motsvaras i uppteckningarna av långt eller kort ce. Det avser ett a-ljud som i 
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riksspråkets tät, tätt. 
0 motsvaras i uppteckningarna av o och o. Det avser ö-ljud av varierande öpp-

ningsgrad. E0 skriver långt ö som kr, kort som o. 
motsvaras i uppteckningarna av 8. Lmalf. 8 brukar karakteriseras som en vokal 

mellan ö och u, lmalf. tt som en vokal mellan u och ö. Den fonetiska skillnaden 
mellan de två ljud som dessa tecken betecknar kan av beskrivningen att döma 
alltså betraktas som obetydlig. Eftersom BO alltid använder a för att beteckna 
kort u, finns det skäl att förmoda att skillnaden i Arnäsmålet mellan kort u (dvs. 
det ljud som E0 betecknar med lmalf. a) och knalt n har varit fonematisk, dvs. 
klart uppfattats av en dialekttalande. Det är därför möjligt att ett bättre fonetiskt 
tecken för detta senare ljud hade varit lmalf. 8. 

Konsonanter 
b motsvaras i uppteckningarna av b. Det avser ett vanligt svenskt b-ljud. 

motsvaras i uppteckningarna av d. Det avser ett vanligt svenskt d-ljud. 
cj motsvaras i uppteckningarna av cl el. c. Det avser det mellansvenska och 

norrländska riksspråksuttalet av rd i t.ex. bord. 
f motsvaras i uppteckningarna av!. Det avser ett vanligt svenskt f-lj ud. 

motsvaras i uppteckningarna av g eller g. Tecknet g avser ett främre g-ljud, 
medan g avser ett bakre g-ljud. 

h motsvaras i uppteckningarna av h. Det avser ett vanligt svenskt h-ljud. Om 
förbindelsen hg se nedan. 

j motsvaras i uppteckningarna av j. Det avser ett vanligt svenskt j-ljud. 
k motsvaras i uppteckningarna av k eller k. Tecknet k avser ett främre k-ljud, 

medan k avser ett bakre k-ljud. 
1 motsvaras i uppteckningarna av / eller — någon gång — av 1. Tecknet 1 avser det 

riksspråldiga uttalet av rl i t.ex. paria (supradentalt 1). Detta 1 förekommer 
som första konsonant i en senareled när dess förled slutar på supradental 
konsonant, t.ex. könlar [könlår] 'kornlår', / in/ån n [lådan] 'linland'. Även 
efter andra supradentaler förekommer i dialekten supradentalt 1, t.ex.: bmicrus/it 
[bmieruslit] 'omänskligt', öviinlen [övården] 'ovanlig', skörtlet [skördet] 
'skonsamt, måttligt'. I realiteten torde supradentalt 1 förekomma i dialekten 
endast i dessa två ställningar. 

k motsvaras i uppteckningarna av L. Det avser ett tjockt 1 som i bZra 'blad', ta 
'tala', v ieki e 'välja'. 

1 motsvaras i uppteckningarna av 1. Det avser ett tonlöst /-ljud, t.ex. vilt 'allt', 
iv.2.2 'gärdsel', //vt/ 'slåtter'. 

m, n, p, r, s, t, v motsvaras i uppteckningarna av samma tecken. De avser de ljud 
dessa tecken brukar beteckna i riksspråket. Om utgåvans n framför k se nedan 
under g. 
motsvaras i uppteckningarna av n el. n. Det avser det mellansvenska och 
mellannorrländska riksspråksuttalet av rn i t.ex. barn. 
motsvaras i uppteckningarna av g. Det avser ett svenskt ng-ljud. Framför k 
skrivs ng-ljudet med n. Ex. bank [bcegk], uta krank a tnna bank [Lita 
kragk o tna blragk], tirenke [tiegka]. 

hg motsvaras i uppteckningarna av kg. Det avser ett ng-ljud vars första del är 
tonlös. Ex. hg,?ellan [g/an] 'gnällande', hg åka [kgåka] 'knaka'. 
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,s motsvaras i uppteckningarna av j. Det avser det mellansvenska och norrländska 
uttalet av rsit.ex.fors, försöka. 

f motsvaras i uppteckningarna av !. Det avser ett sj-ljud som uttalas längre bak i 
munnen än by, dvs, det mellansvenska och norrländska uttalet av sj-ljudet i t.ex. 
sjö, skjuta, stjärna. I ordsamlingen hålls detta och föregående ljud inte 
alltid isär. Den bristande konsekvensen kan förklaras med att dialekten har 
vacklat mellan de två ljuden. EO kan också under arbetets gång ha bytt princi-
per. Utgåvan följer ordsamlingens beteckningar. 

tf motsvaras i uppteckningarna av jj el. j, dvs, ett tf-ljud. I början av ord, efter lång 
vokal och efter konsonant skrivs detta ljud tf, efter kort vokal ttf. Om inte annat 
anges inom hakparentes (dvs, som fonetisk form), har detta tf-ljud t-förslag. 

1 motsvaras i uppteckningarna av 1 el. 4. Det avser det mellansvenska och norr-
ländska riksspråksuttalet av rt i t.ex. bort. 

Böjningsmönster 
Hänvisning till nedanstående böjningsmönster sker i ordartiklarna med hjälp av en 
upphöjd siffra efter uppslagsordet. När senareleden i ett sammansatt ord böjs som 
det enkla ordet, anges i regel ingen böjning. Märk dock att sammansättningar kan 
drabbas av senareledsapokope. I de fall ett ord inte böjs enligt böjningsmönstren, 
anges böjningen — om den är upptecknad — i vederbörande ordartikel. Se även 
anmärkningar efter mönstren för varje böjningstyp. 

Substantivens böjning 
Maskuliner osg. 
1. abborre 	åbbar 

björn 	bron, 
botten 	bbttn 
fågel 	 figeZr 
grindstolpe grinnstblrp 
gris 	gris 
gröt 	grot 
hyvel 	håvel 
hög 	hg 
kalv 	kvZrv 
klubb 	laribb 
knapp 	hgapp 
korg 	kiry 
kung 	kogg 
lax 	laks 
lår 	letr 
mo 	mo 
mun 	minn 
orm 	vrm 
pall 	pv11 
paraply 	påraprP1 
sommar 	simmar  

b s g . 
abbari 

en, 
båtin 
fOgen 
grinnstbLpen 
gr fsn 
grinn 
ho2fveln 
hågen 
kbirven 
Mribben 
hgåppen 
kirjen 
köggen 
låksn 
lgtri 
mon 
mon 
brmen 
pbln 
paraprPln 
simmar-i 

o p 1 . 
åbbara 
bj,isria 
bbttna 
fOgeZra 
grinnstb?rpa 
grisa 
gnifta 
hr2Ivela 
higa 
kbkva 
kkitbba 
hgåppa 
kitria 
kögga 
låksa 
tåra 
mOa 
minna 
brma 
pblla 
påraprPla 
simmara 

b p 1 . 
åbbara 
bfMa 
bbttna 
fOgect 
grinnstb4-pa 
grisa 
gråta 
håvela 
hOga 
kigrva 
laribba 
hgåppa 
kirja 
kögga 
låksa 
lära 
ma 
minna 
brma 
pblla 
påraprla 
simmara 
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stöka 	stöka 
n störgåbba störghbba 

sia 	sa 
torpare 	tårpar 	tårpan 	tbrpara 	tårpara 
åker 	åker 	åken 	åkera 	åkera 
Anm. 1. Så böjs de flesta maskuliner. Utanför detta böjningsmönster faller 

bland andra några starka maskuliner som innehåller gammal kort stavelse, t.ex. 
deg 'dag', d6ar 'dal', vreg 'väg'. 
2. backe 	båkke 	båkken 	båkka 	båkka 

gubbe 	gåbbe 	gåbben 	gåbba 	gåbba 
holme 	håkme 	hbkmen 	håkma 	håkma 
lie 	lie 	 lien 	Ila 	ha 
månad 	m etne 	m åert 	måna 	måna 
Anm. 2. Så böjs tvåstaviga maskuliner som i dialekten slutar på -e. Om ä. svaga 

femininer innehållande gammal kort stavelse vilka i dialekten slutar på -e och kan 
ha bytt genus till mask. se  nedan anm. 6. 

Anm. 3. Utanför dessa båda böjningsmönster faller de svaga maskuliner som 
innehåller gammal kort stavelse, Lex. firinta 'flotte', håka 'hake', lliea ' släde' , 
spåda 'spade' , st åka 'stake' . Liksom alla maskuliner har de -n som best. slutartikel 
i sg. Om pluralisformer finns upptecknade, anges dessa i respektive ordartikel. 

stol 	stök 	st å n 
storgubbe 	störgåbb 	stårgåbbe 
så 	sa 	 sån 

bsg. 	opl. Femininer osg. 
3. fästmö 	 f&ssmå 

dragkista 	drågtj ist 
gammjänta gåmmjient 
hustru 	håster 
höhässja 	håhieff 
klänning 	kk&nntg 
kvarn 	kvcen 
rad 	ra 
sorg 	sva 
sömmerska såmm et ylc  

f2essmåa 
d rågtj ista 
gåmmj ienta 
håstera 
håh,%effa 
kk2enn tiga 
kv&na 
råa 
sårja 
såmmejka 

fiessmåer 
drågtj ister 
gåmmj center 
håsterer 
h åh &Her 
kkienniger 
kv&ner 
råer 
sbrjer 
såmme§ker 

b p 1 . 
fiessmåen 
drågtj isten 
gammicenten 
håsteren 
håhieffen 
kkenntgen 
kv.'tenen 
resen 
sårj en 
såmmejken 

Anm. 4. Så böjs de femininer som i dialekten slutar på konsonant eller på annan 
vokal än e. Några få har enligt uppteckningarna synkoperat e i vissa böjda former, 
t.ex. hiekkeb-, osg. hiekkelra, opl. hiekkZrer, bp!. hiekkken 'linhäckla'. Sådana 
fall anges i respektive ordartikel. 
4. docka 	dåkke 	dåkka 	dåkker 	(Jåkken 

gryta 	grpte 	grPta 	grter 	grisen 
kråka 	kråke 	kråka 	kråker 	kr åken 
piga 	p ige 	piga 	piger 	pigen 
rynka 	rbny e 	råntj a 	råntjer 	råntjen 
Anm. 5. Så böjs de flesta femininer som i dialekten slutar på -e. Liksom 

femininer enligt böjningsmönster 3 har de -a som best. slutartikel i sing. Se dock 
följande anm. 

Anm. 6. Särfall utgör de svaga substantiv som i äldre tid varit femininer och 
innehållit gammal kort stavelse, t.ex. gåtte 'gata', kbkke 'kaka', llbge 'slaga', 



14 

stfige 'stuga', vake 'vecka'. Eftersom obest. artikel i mask. och fem. sing. har 
sammanfallit i dialekten och slutartikeln i mask. och fem, sing. i denna ordtyp 
likaså, har man varit hänvisad till eventuella skillnader mellan mask. och fem. i 
pluralisformerna samt till det anaforiska pronominet i sing. för att kunna avgöra om 
substantivet varit mask. eller fem. Detta har inte alltid räckt till för att behålla genus 
fem. och den speciella böjningen hos denna ordtyp. Några har anslutit sig till fem. 
av böjningstyp 4 (fena, kvesa, reva, smula, truga), andra har anslutit sig till mask. 
av böjningstyp 2 (draga, stada, stuga, tuga, tvara). Andra åter har mer eller mindre 
behållit genus fem. (fluga, mara, saga, skata, trana) och rester av kortstavig 
böjning. I många fall underlåter E0 att ange genus, i några anger hon mask, för 
senareleden i vissa sammansättningar medan samma senareled i andra samman-
sättningar uppges vara fem. I ett par fall uppger hon uttryckligen mask. (t.ex. s.ige 
'saga'), medan exemplen har hon som anaforiskt pronomen. E0 torde inte klart ha 
definierat genuskriterierna. När hon anger mask, för ko, kan det vara en felskriv-
ning. Men det kan lika väl hänga ihop med att ko haft -n som best. slutartikel — 
liksom alla mask. Hon har då beträffande ko m. haft samma genuskriterium som för 
virkare m. 'kvinna som är skicklig att virka' eller för sisge 'saga', nämligen den 
best. slutartikeln -n. Av detta följer att genusangivelserna inte med nödvändighet är 
riktiga. I det nutida Arnäsmålet torde individuella variationer råda i uppfattningen 
om vilket genus och vilken böjningstyp dessa kortstaviga svaga fem. tillhör — 
såvida inte den dialekttalande föredrar pron. den. Se för övrigt de skilda ordartiklarna. 
Neutrer 	o s g . 	b s g . 	o p 1 . 	b p 1 . 

finger 	 f igg er 	ft'ggere 	figger 	f igge ra 
föstäcke 	rost iekk 	first iekke 	r åstiekk 	filost&kka 
hjul 	J Lt 4- 	,. dike 	Pik 	j åka 
kar 	kg r 	kåre 	kår 	kåra 
laggkäril 	1z3ggtf i_erel 	lbggti ierele 	lt3ggti i_erel 	113,ggti iere la 
lakan 	letkan 	kika« 	låkan 	4:gana 
strå 	stra 	strite 	stra 	stråt] 
vägskäl 	v eega§ 0 	v &gas le 	veegasU 	vipgas ila 
ämbar 	iembier 	&Inb ere 	iembier 	&mbiera 
Anm. 7. Så böjs de flesta neutrer. 
fä 	 fe 	 fe 	 fe 	 ffit 
fätå 	 fita 	fitå 	fit a 	f2taa 
gjuteri 	 j itteri 	j fiteri 	J itteri 	j återia 
hässjled 	hksM 	hisre,FM 	Ih?essk 	hiesMa 
Anm. 8. Så böjs de flesta neutrer som slutar på vokal. 
bälte 	b &lte 	Kelte 	b&lta 	b&lta 
huvud 	htivve 	htivve 	histvva 	hityva 
knyte 	hgPte 	hg lite 	hg4ta 	hg:yta 
stycke 	stPtti e 	stPtue 	stPtu a 	stPtti a 
tryne 	trprie 	tr:yne 	trna 	tr Pna 
Anm. 9. Så böjs främst tvåstaviga neutrer. 
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Adjektivens böjning och komparation 
m., f. o. pl. neutrum komparati superlativ 

fattig ft3tten fz3ttet fz3tt igare fz3tt z gest 
fin fin Mint f kene finest 
rik r tk rtkkt r ikene r ike st 
riktig rat:n rat it rat gare rat :gest 
skadlig skålen skålet skåltgare skåltgest 
snygg snogg snokkt sn åggen e snåggest 
snål snak snott sn åkene sn åkest 
stark stark skett saerkene st&rkest 
torr tor tstt afrene tårest 
vacker våkker våkket våkkrene våkkrest 
vit gv It gvitt gv itene gv itest 

Anm. 10. Såsom framgår av böjningsmönstren ovan får de adjektiv som i 
riksspråket slutar på -ig särskilda komparativ- och superlativfonner. Åtskilliga 
adjektiv är upptecknade även med eller alternativt endast med komparativformer på 
-are, t.ex. rund (rhnnare), sen (sirlare), snygg (snhgare), stygg (ståggare), 
trag (tritgare), viss (vssare). Angående de oregelbundenheter i böjning och 
komparation som finns upptecknade, se respektive ordartikel. Där ges också exempel 
på förenad och självständig adjektivböjning. Efter adjektiv framför substantiv i 
obest. form skjuter dialekten in något som kan uppfattas som obest. artikel (go en 
mat 'god mat', e stott e fk-ak 'ett stort flak', go a yerer 'god potatis'). 
Materialet torde inte vara tillräckligt för en beskrivning av detta bruk, varför här 
endast hänvisas till språkproven. 

Svaga verb 

broa 
grönska 
hässja 
lämna 
ploga 
stanna 
täta 
vädra 

inf. 
bre 
grån§ke 

ye 
Umne 
phige 
st &tie 
ate 
viere 

pret. 
bre 
grånjke 
hkrje 
Umne 
pirbge 
stiene 
tite 
v2ere 

sup. 
brie 
grån,ske 
hiwe 
Umn e 
pköge 
steene 
ate 
v &p-e 

Anm. 11. Infinitiv och presens har samma former. Slut-e kan i satssammanhanget 
falla bort (villkorlig apokope); på detta finns i ordbokens artiklar många exempel. 

bullra bitllere 
fastna fåssn fåssne fåssne 
färdas fc'ekes fiekese fiekese 
förlora fårrIbr fårrlbre fårrlbre 
kavla k åvelr k åveke k åveke 
rödmåla råmixk råmåke råmåke 
tröttna av tråttn tråttne å tråttne ix 
växla vieksel v&ksele v iekse le 
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Amn. 12. Några verb av typen bullra, kavla är i pret. och/eller sup. upptecknade 
med bortfall (synkope) av e i näst sista stavelsen. Besked därom ges i ordartiklarna. 

föla 	 fesZra 	fålen 	fålra 
hantera 	hånthra 	hånthra 	hånthra 
ljumma 	j imma 	j timma 	j timma 
lotta 	titta 	titta 	Utta 
mocka 	måkka 	måkka 	måkka 
simma 	samma 	samma 	samma 
tjära 	tf ira 	tf ira 	tjira 
tråda 	trisa 	trisa 	trira 

Anm. 13. Efter detta mönster böjs verb med gammal kort stavelse samt en del verb 
med karaktär av riksspråk, särskilt de av typen hantera. 

dela 	dile 	dMde 	delld 
blöda 	bre 	bkådde 	birodd 
gälla 	I &lie 	fiellde 	fcelld 
hoja 	htille 	hriade 	hvfid 
hyra 	h0-e 	hPckle 	hycld 
lära 	li_ere 	lieckle 	lcecici 

Anm. 14. På samma vis som verb av typ 8 kan dessa verb drabbas av villkorlig 
apokope i inf. och pres. Liknande böjning i pret. och sup. men med apokope i inf. 
har enligt ordsamlingen fyra verb, nämligen förspilla, husbärga, hågfälla och 
återställa. Fem deponens har i pret. och sup. liknande böjning, nämligen bredas, 
helas, kvävas, köjas och tidas. Besked om dessa verbs böjning ges i ordartiklarna. 

bota böte bötte bott 
dänga dcegge dieggte dceggt 
flina Inne fzr innte fzeinnt 
leka like lakkte lekkt 
ropa röpe röffte rofft 
stöta ståte stötte slott 
tända aenne aennte tcennt 
täppa tieppe t.?effte tcefft 
äga 'äga' ölge adckte akkt 

Amn. 15. Liknande böjning i pret. och sup. men med apokope i inf. har enligt 
ordsamlingen tre verb, nämligen erkänna, glödsteka och kallgrina. Nio deponens 
har i pret. och sup. liknande böjning, nämligen glötas, grinas, grämas, kräkas, 
kännas, rymmas, skämmas, slängas och synas. Besked om dessa verbs böjning ges 
i ordartiklarna. 

föda 	 f0 	 fådde 	fodd 
bo 	bp 	 bödde 	bodd 
dö 	do 	 dådde 	clodd 
gro 	gro 	grödde 	grodd 
löda 	lo 	 lådde 	lodd 
rida 	ri 	 ridde 	rtdd 
suga 	sy 	 sådde 	sudd 
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14. bero 	Urb 	Urådd 	b&ådd 
bry 	by 	 brydd 	brydd 
bråddö 	brådit( 	brådbdd 	br4dådd 
fröda 	 fre 	 frodd 	frodd 
förbjuda 	 fårrbfå 	fårrbilidd 	fårrbiiidd 
försmå 	foJmei 	 fojmådd 	fojmeidd 

Starka verb 
Upptecknade böjningsformer av starka verb återges i respektive ordartikel. 

* * * 

Ångermanland med Ams' socken i svart. 
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Förkortningar 
a. 
adv. 
avi. 
best. 
bet. 
betyd. 
bl.a. 
bpl. 
bsg. 
ca 
dat. 
DAUM 

dep. 
d.o. 
dvs. 
e.d. 
el. 
E0 
f., fem. 
frf. 
följ. 
föreg. 
gen. 
gm  
imper. 
indiv. 

inf. 
jfr 
konj. 
lmalf. 
Lpl 

mask. 
mkt 
m.m. 
möjl. 

neutr. 
ngn 
ngt 
o. 
obest. 
obet. 
oböjl. 
opl. 
osg. 

adjektiv 
adverb 
avledning 
bestämd 
betonad 
betydelse 
bland annat 
bestämd form pluralis 
bestämd form singularis 
cirka 
dativ 
Dialekt-, ortnamns- och folk- 
minnesarkivet i Umeå 
verb i deponens 
detta ord 
det vill säga 
eller dylikt 
eller 
Ella Odstedt 
femininum 
framför 
följande 
föregående 
genitiv 
genom 
imperativ 
individuellt uttr., begagnat av 
enstaka person 
infinitiv 
jämför 
konjunktion 
landsmålsalfabetet 
Lappland 
maskulinum 
mycket 
med mera 
möjligen 
neutrum 
någon 
något 
och 
obestämd 
obetonad 
oböjlig 
obestämd form pluralis 
obestämd form singularis 

participiellt adjektiv 
passiv form 
pluralis 
pleonastisk 
perfekt particip 
preposition 
presens 
preteritum 
pronomen 
presens particip 
räkneord 
riksspråk 
substantiv 
Ordbok över svenska språket, utg.  
av Svenska Akademien 
singularis 
självständig 
sagesman, -män 
såsom 
sammansättning 
supinum 
superlativ 
tidskriften Svenska Landsmål 
o. svenskt folkliv 
särskild 
säkerligen 
troligen 
tryckstark 
trycksvag 
Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala 
uttryck 
utan översättning 
verb 
vanlig, vanligen 
Västerbotten 
vokativ 
yngre 
Ångermanland 
äldre 
även 
Örnsköldsvik 
betyder detsamma som 
tillägg av utgivaren; fonetisk, dvs. 
med landsmålsalfabetet återgiven, 
form 

p.a. 
pass. 
pl., plur. 
pleon. 
p.p. 
prep. 
pres. 
pret. 
pron. 

13. 
 

rspr. 
 

SAOB 

sg., sing. 
självst. 
sm. 
ss. 
ssg 
sup. 
superl. 
SvLm 

särsk. 
säkerl. 
trol. 
tryckst. 
trycksv. 
ULMA 

uttx. 
u.ö. 
v. 
vanl. 
Vb. 
vok. 
y. 
Ång. 
ä. 
äv. 
()vik 

[1 
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a pron. se  hon. 
a interj. a el. a ss. unr. för förvåning el. 

deltagande. a-mmen mc'enni bs 'men 
människar; a-mmen stznte 'men flic-
ka då!'; a-mmen hor cer e 'men hur 
är det?'; a-mmen sce taket; a-mmen 
se ontjelet 'men så eländigt!'. Jfr under 
gärna, ja. 

a pleon. partikel a. ja ha nt a vore 
'jag har inte varit'; ja ha nyss a 
cete; ja ha nt a hstt e fnyk. Jfr G. 
Holm i SvLm 1941 s. 38ff. samt under 
nyss, se,sälja,tänka, vara. 

abborrel m. åbbar. dvm sag hsr ab-
bart stog pa brun 'de såg hur ab-
borren stod i stim mot bottnen'; dvm 
fekk tri abbara, myttjen abbar; 
abbar,abbarllok,bit ti min krok, 
sce fo du masken a vlltzhop (man 
sade detta när man skulle meta och) da 
spstte man pa masken a kaste ut 
a mette, a da skull e va tun. Jfr 
gorr-,skratt- samt under branog, 
friargåva. abborrigräs n. åbbar-
gries [trol. 'nate, ngn Potamogeton-arel. 
-grund n. åbbargrånn. -slok m. åb-
barlIbk. Jfr under abborre. -ställe 
n. åbbarstiell 'ställe i sjön där man 
brukar få mycken abborre'. 

ackja' f. åttje 'lapsk släde'. Jfr SvLm 
1981 s. 56ff. 

ackorderal°  v. åkkacUra 'överlägga, 
diskutera'. a her dvm akkacjera sce 
voit e bestcemmt 'o. hur de funde-
rade tillsammans, så blev det överens-
kommet'. 

aderton r. åtan. åtanhilnretalre 'ader-
tonhundratalet'; pa åtanhånretr&tti 
'år 1830'. 

adertonde r. iztånte. -männingl  m. 
åtantmienntg [skämtsamt om avläg-
sen släkting]. lappa rceken 11cekta 
dell atantmcenniga 'lapparna räknar 
släkt ända till adertonmänningar'. Tale-
sätt; tjakke ilcekta — atantmcen-
'tegen! Skämtsamt om avlägsen släkt-
skap. 

adjö s. oböjl. ajjb el. ajO. Jfr under 
bjuda. 

affär m. affier 'ekonomisk transaktion; 
angelägenhet, förhållande'. renest af-
fcen 'bästa utvägen, bästa sättet'; dce 
volt n otreviri affcer ce dcenne 
'det blev en obehaglig sak av det där'. 

affäral° v. åffiera. han ce ute a af-
fcera 'han är ute o. gör affärer'. 

afton m. åfta, dat. sg. -rum; opl. o. bpl. 
-na. 1 Afta 'i afton, nu på aftonen'; 
han ksmme z afta 'han kom nu på 
aftonen'; han ksmm vtt aftan 'han 
kommer instundande afton'; fo st em 
vce kan trceffes nann afta 'vi får 
väl se, om vi kan få vara tillsammans 
någon afton'; 1 gar-em-aftan el. 1 
jAftes el. I ji2ftest el. 1 jåftezu 'i 
går afton'; vce ske fora ne 1 afta; 
aftarzym hcenna 'den här aftonen'. 
Jfr jul- samt under kväll. -sisida f. 
bsg. åftazusia. pa  aftarlysia 'emot 
aftonen'. -sisol f. aftan,ssO4-a. af-
tazussolra bstri, rakkt vcerm 'solen 
skiner varmt, fastän det är afton'. 
-sistund f. bp!. 4tarusti5nnen 'stund 
på aftonen (då man kunde hinna med 
ett o. annat)'. 

aftonst adv. se  under afton. 
aftonvardl m. åftavkar. Åts kl. 5 e.m. 

-slbete m. t'aftavajbtta 'en liten smu-
la mat till aftonvard, mindre än van-
ligt'. -sibord n. Aftavabsbbir 'mindre 
bord vid vilket man åt aftonvard' [= 
lillbord]. -sidags adv. Aftava,sdilks 
'tid för aftonvarden'. -sltid m. bsg. 
Aftava,s t in 'den tid på dagen, ung. 4-
5, när man åt aftonvard'. 
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aga [f.?] jfr g ra n n -. 
agal° v. egga 'tukta (endast när man talar 

principiellt om tuktan o. uppfostran)'. 
Jfr vid- samt under dänga, stryk. 

age m. dga 1. 'tuktan'. 2. 'oro, spän-
ning'. legg pa agan 'ligga i en viss 
spänning, så att man ej skall försova 
sig'. Det sker när man har arbete som 
väntar. 

agg f. agg 'strömvirvel, bakvatten' = 
agga f. dce c agga dcer 'det är en 
strömvirvel där'. 

agg n. agg 'ovilja, hat'. dvm hadd e 
sannt agg dell varven 'de hade en 
sådan bitter ovilja emot varandra'. 

agga f. agge 'strömvirvel' = agg f. 
Vattnet ur en sådan kunde, om virveln 
gick motsols, liksom nordrunnenvat-
ten användas i magiskt syfte. 

aggag v. ågge 'gå runt i virvel (om 
vatten)'. dce agge dc-er 'vattnet går i 
virvel där'. 

aggande, -ste adv. aggande,ågganste. 
Förstärkande frf. orden mörk o. svart. Jfr 
under kol adv. 

aggom(t) adv. aggsm(t) 'varannan gång 
på ett sätt, varannan gång på det mot- 
satta, [bakvänt]'; lcegg dvm aggsm; 
dce ga aggsm 'det lyckas varannan 
gång'; tramp aggsmt 'trampa varan-
nan gång på vissa trampor vid vävning'. 
Jfr sjaklot. 

agig a. se avig. 
agn3  f. bsg. ägna 'sädesagn; hård del av 
linstrået som lossnar från fibrerna o. 
avskiljer sig vid bearbetningen'. Man 
drog hässlorna i lindragan gång på gång 
för att fo agna bah de [dvs. lin-
strået]. Jfr framkast-, fröst-, lin-
samt under h an d ka s ta . -korg m. 
ågnktiri 'korg att bära agnar i'. Av 
tågor o. med vidjehandtag. Brukade till-
verkas av lappar. -ände m. bsg. ågn-
ceen 'den plats på logen där agnarna 
ligger efter kastningen'. 

agns n. agn 'bete (för fisk el. andra 

djur)'. Jfr r ä v 
agnag v. ågne 'sätta agn på fiskkrok el. 

i fälla'. agn pa kroka 'sätta agn på 
fiskkrokarna'; da han ha agne kro-
ken. Jfr ägna. 

aka [f.?] (enligt EO m., jfr dock första 
exemplet nedan) bkke, bsg. -n 'mat-
jord; åkerjord som man gjort i ordning 
för sådd'. Föråldrat ord. ... hsr han 
ha redd a,sm dce va fin en vkke 
cell var e grov en vkke 'hur man har 
berett den (åkerjorden), om det var fin 
jord el. grov'; tiokk en vkke 'djupt 
lager matjord'; da dce ce lite vkke 
(el. dearin vkke) da ksmm en ne 
pa haZrlera 'när det är ett tunt lager av 
matjord, då kommer man ner på hård-
lera'; du ha tor n vkke 'du har torr 
trädesjord'; tior vkken 'harva o. 
göra i ordning för sådd'; han tisZe 
vkken,sce han sontes int rotien, 
ba gsbben a hcessn 'han körde åker-
jorden, så att både gubben o. hästen syn-
tes inne i en rök'. Skämtsamt uttr. 

akt s. akt. I uttr. taga i akt: dvm fekk 
ta tzn i akt 'de fick ge akt på tiden 
(så att det ej blev för sent)'; ta dce 
akt 'akta dig! (varnande till barn el. 
ungdom)'. 

aktas v. akte. akt sce-nt du .21v svnn 
en 'akta dig att du inte slår sönder den!'; 
akt du spell i tfte 'akta dig så att du 
inte gm ditt uppförande förstör ditt äk-
tenskap'; akt oga for knappa, sa 
ucertga,da hon llog gsbben vce 
boksen 'akta ögonen för knapparna, 
sa käringen, när hon slog gubben med 
byxorna'. Ordstäv; han you tnt akte 
pa 'man brydde sig inte om vad han 
sade [el. gjorde]'.  Jfr under lagg.— sig 
v. hon akte sx nog 'hon aktade sig 
nog'; vce akte vss snna 'vi höll oss 
undan'. 

aktandes p. a. åktenes. han va lite 
aktenes 'han var inte mkt aktad'; han 
va hokst aktenes 'han var mkt högt 
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aktad'; han va int aktenes 'han var 
inte aktad (respekterad)'. 

aktning [L] aktnig. 
ala f.1  &le 'urin el. gödselvatten från 

kreatur (i en pöl)'. Jfr ko- samt under 
lerbotten. 

ala f.2  se år da. 
ala v. jfr äl a . 
alder3  f. isdder '[grå]al, Alnus incana'. 
Jfr under frusen. -backe m. iidder-
biikk 'backe beväxt med al'. -bark m. 
hdderbierk. Användes med alun som 
betningsmedel. sdderbcerk a vitteroZr 
fcerje mamma gratt vas 'med albark o. 
vitriol färgade mamma grått'. Jfr under 
föstäcke. -bor m. hdderbbr 'kulle 
bevuxen med alskog'. -buske m. opl. 
itdderbliska 'albuske'. -kummar m. 
itdderkilmmar 'hänge el. kotte på al'. 
-käpp m. opl. o. bpl. hddertjieppa 
'käpp av al'. Lades på bottnen av rosten 
vid bryggning av öl. Jfr under a lder - 
v ed. -löv n. bsg. ådderlOve 'allöv'. 
Kunde repas o. torkas till kreatursfoder. 
sdderlove va scemmer 'allöv var 
sämre (än löv av asp, sälg o. björk till 
kreatursfoder)'. Jfr under löv. -skog 
m. hdderskipg 'alskog'. -slått m. hd-
derilritt 'löväng där det växer al'. Alar 
lämnades kvar med lämpliga mellanrum 
för att gräset skulle växa bättre. På våren 
samlade man ihop nedfallna grenar o. 
räfsade bort kvistar o. annat skräp på 
marken. -stubbe m. itddersttibb 'al-
stubbe'. -stör m. itdderstOr 'stör av 
al'. Var dåligt virke som användes bara 
i nödfall. adderstor a vzhank rmkk 
ssmman 'stör av al o. band av vide i en 
gärdsgård håller (endast) över somma-
ren'. Ordspråk. -tvint m. hdder ty int 
'gråsiska'. Jfr under rya. -ved m. bsg. 
ilddervOi 'alved'. Läggs i bottnen av 
rosten vid bryggning av dricka. Jfr 
under alderkäpp. 

aldrig adv. 1311er el. ?311ri el. bIlre.tillese 
'aldrig så'; vlleje lite 'en liten smula'; 

yllebs'e myttje 'riktigt mkt'; han jekk 
yllese laggt 'han gick riktigt långt'; 
ja hsll cett n vIleje laggt 'jag 
förföljde honom lång väg'; ja hr 
cett n ylleje lagt i forvceg 'jag 
beställde hans hjälp långt i förväg'; han 
bocici ha ylleje lite vette 'man 
borde ha en liten smula vett'; n vIleje 
litn n bit har du fcell 'en liten 
smula har du väl? Jfr under t.ex. an - 
nan,bit,bry sig om,farstu,nå-
got 2 b, troll, vara vid. 

all pron. o. a. v11,n.vilt, dat. pl. 1311sm. 
1. 'all; hel'. iggen fekk vilt a 
iggen vott utan 'ingen fick allt av 
sorger o. svårigheter o. ingen blev utan'. 
Talesätt; vilt [die  ssm er 'allting'; 
vilt ssm var 'allt möjligt'; vilt 
ssm vilt 'allt tillsammans'; vilt e 
"mir 'allt mjöl'; das jekk ett over 
vilt das 'det blev lika för alla det'; v11 
ssm ksmme 'alla som kom'; fota 
sceg pa v11 dela 'förstå sig på allt; 
das jyff v11 e dela at 'allting med-
verkar (till ett visst resultat)'; v11 fyre 
'alla fyra'; v11 e gagger 'alla gånger'. 
Jfr under allo, avslapp, bakdag, 
bråttom, del, håll, klagan, 
obelåte n , tid. 2. 'matt, kraftlös'. ja 
va Zr se mjuk a v11 inna kvceln 'jag 
känner mig (eg. 'blir') så matt o. kraft-
lös innan det blir kväll'; i uttr. all vid 
sig: Vi/ vas seg 'utmattad, förbi av 
trötthet'. ja cer sce v11 vas mceg el. 
ja cer sce llut 'jag känner mig helt 
utmattad'; i uttr. lora vilt 'göra slut 
på ett förhållande'; ske du fora vilt 
vce mce 'skall du göra slut med mig 
nu?'. Skämtsam anspelning på bruten 
förlovning med betyd. 'skall du inte häl-
sa på mig mer?'. 

alla adv. hIle 'allra'. ylle bcest, hcelst, 
minst,vcen;ylle vcehsvi dell a lat 
em se 'värst att väsnas'; ett möte bådar 
tur, tim das n kcer ell ylle hcelst n 
hcest. -redan adv. allarMan 'redan 
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nu'. 	 allvarsam a. bkva,såmm, fan mcenn 
alldeles adv. bild les el. vild äes. 	han var n ykvajamm en kcer 'min 
dce pcerrise vlldeles hadd frosse far var en allvarlig man'. 
balt '... att potatisblasten fullständigt almycke n. [bsg.?] birmOkke 'mjölke, 
hade frusit bort'. Jfr under djup sn ö . 	Epilobium angustifolium'. 

allestans adv. bllestånbs 'överallt', da aln f. cm, opl. iene (jfr dock ex. nedan), 
var e selve yllestarus dcer 'då var bpl. ienen längdmått om 24 verktum 
det silver överallt där'; dvm for ylle- (= 59,38 cm); en aln lång måttstock. ha 
stan,s;fkyg a far a hinn vce vara ne cena brett 'ha det en aln brett'; 
yllestanbs 'springer o. far o. hinner med hele rena jufft 'alnsdjupt'; ma gg e 
att vara överallt'. Klandrande uttr. Jfr cene har du 'hur många alnar har 
under pojkande. 	 du?'; lagglura va hele tri cenen 

allihop pron. bllihåp el. bllzhåp(en). lagg 'näverlurarna var hela tre alnar 
dvm hske ne vllihopen; dvm jekk långa'. Jfr under hundraalnsväv, 
vilt hopen cett varven 'de gick alla sträng m. -nål f. bsg. iennåka 'nål i 
efter varandra'; dvm skull vara dcer vilken alntråden är fäst'. -tråd m. 
vilt hop. 	 .enrå 'alnslång tråd som sitter i alnnå- 

allo pron. blle. I uttr. for (el. vce) ylle len o. är fastsatt i väven när man väver'. 
'för alltid'; han for vce ylle 'han for I alntrådens ände finns en knut som vi- 
för alltid'; da dvm far for ylle 'när sar det precisa alnmåttet. Med denna 
de far bort för alltid'. 	 tråd mäts när man vävt en aln varefter 

allomstans adv. bllsmstån,s 'överallt'. nålen flyttas framåt. På så vis vet man 
dce roddes yllsmstanj 'det rörde hur långt man har vävt. 
sig överallt'. 	 alun s. [bsg.?] bken betningsmedel vid 

alls adv. alls. 	 färgning av garn o. tyg. 
allt adv. vilt. vce fo fcell vilt si 'vi ammas dep. jfr hård-. 

får väl se hur det går'. 	 amp m. bsg..åmpen. han va °begrip- 
alltiden adv. bulten el. (y.)blIten 'all-  let z ampen ['han var så otroligt upp-

tid'. ... volt vliten flrytte '... blev rörd']. 
alltid flyttade'. Jfr under bränna v., ampas v. åmpe 'ta illa upp'. han ampe 
räkna. 	 ne ncestan 'han tog nästan illa upp av 

alltihop pron. blltihåp(en). ta reda det'; han amp int e dcenne ['han 
pa ylltihopen; cice voile rakkt upptar det inte 	hon ampe ne 
intvcett baki ylltihopen 'det blev dcenne cetterat 'hon blev upprörd ef-
ingenting av alltsammans'. Jfr under teråt av det där'; ja rakkt ampe ne 
abborre, auktion. 	 cetterat. 

allting pron. blltig. 	 ampen a. åmpen 'upprörd, orolig'. 
alltjämt adv. biitibmt 'ständigt'. dce ksmme a var se ampen 'kom o. var 
va n grode, ssm va atel tjcella så upprörd'; hon volt se ampen da 
viltiymt 'det var en groda som ständigt hon hake ne 'hon blev så upprörd när 
höll sig nära källan'. 	 hon hörde det'. 

allvar f. bkvbr (el. -år), dat. sg. bkvbn. anal° v. årta. Jfr under oråd. 
dvm hyll pa bju en vkvvra 'de and f.1  an, bsg. dina, opl. cenner, bpl. 
börjar på allvar motsätta sig honom'; cennen 'and (en fågel)'. 
dce va rakkt vkvara 'det var strängt and f.2  'tid för brådskande jordbruksar- 
tal, en hotande situation'. 	 bete' se ann. 
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andas v. finnes el. bnnes el. [rspr.] en sägen om ett rå i en klocka. -knut m. 
åndas. lcett me andas, sa ,sylra- ånstrn,shg lit 'käringknut'. -vind a. 
k4-akkan, da han hull pa bsogge ånytingvinn 'vriden motsols'. Om tim-
'låt mig andas, sade klockaren i Själe- mer. En stock så vriden spricker inte. 
vad, när han höll på att sjunga'. Ordstäv. Jfr under kvarnkall, rätsöns-, 
Jfr under kalluft. 	 ytvind. 

ande m. 1. bsg. åen, dat. sg. åndansm andäktig a. andiektzn 'uppmärksam'. 
'andedräkt'. [ha] aen ovest t halsn Gäller såväl syn som hörsel. hon star 
'andan överst i halsen'; vce fikk hvll see andcektzn nu 'hon står helt för-
cett dym see vce ksnn rakkt ha sjunken i uppmärksamhet'. 
meste aen 'vi fick springa efter dem, andörja f. anåri 'skidspår'. ga cett 
så att vi nästan kunde ha tappat andan'; samma anorj 'åka efter samma skid- 
hon var see 	andansm far de spår'; he dce bah anåria 'ur spårr. 
hon ... 'hon var så ivrig för att hon ...' Jfrrännspår, skidbenspår. 
2. anda, bsg. -n glåpord. Jfr etter-, angelägen a. annekegen. 
flug-,lögnar-,pojk-,stol-, svor- anhang n. annhagg. ett snses ann-
do m s andlfådd a. ånnfadd el. -fått. hagg 'ett fördömt sällskap'. Jfr snöd. 
ja vak see fött annfatt. -truten a. aning f. 
ånntråtten. 	 anis s. enes. 

ander f. el. n. ånner 'träskoning av björk ankuttra interj. ånnkåttra lindrig svor-
under (släd)med; (järn)skoning under dom. 
kölen på båt, nytt e anner; e dcenn anlag n. ånnlag. Jfr under gångfot. 
annere. -stång f. ånnestågg = an- anlita v. ånnlit. 
der. Användes särsk. under meddon, anmana v. annmbna. 
t.ex. släpskrinda, som man körde på ann f. 'tid för brådskande jordbruksarbe-
barmark med. -stångshäl m. ånnej- te' jfr bärgsel-, skörd-, slått-, 
tagshielr 'dymling att sätta fast ander- vår-. -tid m. bsg. ånnt in 'den tid av 
stång med (i st. för med spik)'. -stångs- året då (brådskande) jordbruksarbete 
trälg m.annenagstrYlri 'järnring som (vårbruk, slåtter, skörd) utförs'. 
sitter omkring meden o. anderstången annan räkn. o. pron. I. Förenad form sg. 
vid medbrättet'. 	 m. o. f. ten, n. (inne, pl. cinner. II. 

ander- pron. ssg. se  under annan. 	Självst. form sg. m. ånnen, f. ånnera 
andersmässa s. ånnesm&ss ['Anders-  el. -e, n. ånnere, pl. ånn(e)ren, pl. 

dagen, den 30 november']. 	 gen. ånna,s, dat. pl. ånnrsm. 1. [ord- 
andra pron. se  under annan. 	 ningstal till två]. dce va annen a 
andra9  v. inner 'förse slädmede med dvm 'det var den andre av dem'; dce 

träskoning'. ån nere 'försedd med va annera L årligen 'det var den 
anderstång'.—upp v.anner öpp 	andra i ordningen'; an nere gagga 
föreg. ord, ja ha hane på anner 'andra gången'; z anner ar 'på andra 
opp ssmmarskrznna. 	 året (om häst)'. Jfr halv- samt under 

andsöns adv. årusitnj 'motsols'. ån- skesma. 2. ['den ene av två (el. 
ssrusgrhbba ar n snnelt grubbe. flera)']. da ene flyettlen ce lagg a 
Om en utvidgning i Torsån bestående annen kall 'när den ena fläcken är 
av en inskärning i stranden med en lång o. den andra kort'; ba4-1 ene 
fördjupning i bottnen. Vattnet går där i bcerfe a dell an nere 'från det ena 
en virvel motsols.Till den finns knuten berget o. till det andra'. Jfr under en 
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pron. 2 b, strand. 3. ['icke densam-
me]. n ven dag 'en annan dag'; n 
ven enn 'en annan'; nann ven 'nå-
gon annan'; ven vcerk 'annat slags 
värk'; ett ssm anne 'ett o. annat'; 
myttje anne 'mycket annat'; ssm vllrt 
armee ear 'såsom det ständigt är'; n 
ven 	kcer 'en annan karl'; na an ner 
kcerana 'några andra karlar'; an ner 
tya pulka 'de andra två pojkarna'; 
iggen kann stspp annaj ban see 
vce t bcermen int int nann fot 
stikk framm 'ingen kan stoppa andras 
barn så väl i barmen att inte ngn fot 
sticker fram'. Talesätt om styvföräldrar. 
Jfr under frå n, sida. 4. ['de övriga']. 
annaj egendom 'andras ägodelar'; 
annabv kv tnnfvZrk 'andras hustrur'; 
rut annrsm 'åt andra'; anner tjvaen 
'de två andra'; anneren 'de andra'. Jfr 
under från. 5. 'envar'. Jfr under t.ex. 
bida, bortyr, brist. -karl m. bsg. 
annkeen. I uttr. ssm annkcen sa 
['som jag själv sade']. anderlarm m. 
bsg. ånneriermen 'den andra armen'. 
-gifte n. bsg. i srennerlifte 'andra 
giftermålet'. -gång f. bsg.annergkigga 
'den andra gången'. -hand f. se under 
inte. -hälft f. bsg. Ynnerhibtia. bin-
darn skull hyll Ynnerhbtia a 
stobbe,smcerk ett hytta [tro!. felsäg-
ning] tt hagan 'Bygdom skulle hålla 
andra hälften o. Stybbersmark en hälft i 
gärdsgården'. -ko f. bpl. ånnerk 'otta 'de 
andra korna'. -käring f. bsg. anner-
tfc_ertga 'den andra hustrun [efter om-
gifte]'. -pojk(e) m. bpl. annerpbjka 'de 
andra pojkarna'. -värre a. se arv är re . 

annandag m.annd4 ['dag efter söndag 
i storhelg som jul o. påsk']. anndag e 
jur; anndag e pigst; anndag e 
pask. 

annanit m. seunderannasläsare. 
annanvar pron. annvar, n. annvålt 

'varannan'. .2/o annvati da, sce dce 
Mrev takta, annvar gagg jussam  

'slog vartannat (slag) då, så att det blev 
takt, varannan gång liksom (om trösk-
ning med slaga)'. 

annars adv. cinnaj. men vllrt annay 
'men aldrig vid andra tillfällen'; annaj 
ksmm en 'annars kommer han'. 

annasläsarel m. ånnasl:cpsar 'anhängare 
av en 1800-talssekt som leddes av en 
kvinna som kallades iinnam0-a (Mor 
Anna)'. Hon var från Nordanås i Själe-
vad. Anhängarna var huvudsakligen från 
Själevads o. Arnäs socknar. De kalla-
des äv. annan fterLa. Jfr samlings-
1 ä s ar e . Se J. Strindberg, Annaniterna 
i norra Ångermanland (Norrland. N:o 
15. Övik 1926). 

annatslag adv. itnne1l4 el. (emfatiskt) 
ånnade1l4g. nce annatllag 'visst 
inte!'. 

annorledens adv. 6inneleribs 'annorlun-
da'. Int cer e na anneleu cenn 
'inte har det blivit annorlunda ännu'. 

annorstans adv. etnnestik bs 'annorstä-
des'. 

ans m. ans 'vård, skötsel'. dee ha fott 
senn ans 'det har fått sin skötsel'. 

anse v. einns i. 
ansikte n. cinsekt 'ansikte; panna'. ja 
stott mce opp' ansekte 'jag stötte 
mig i pannan'. ansiktsros s. ånsekts-
rips ['ros (en sjukdom) i ansiktet]. 

anstå v. annstd i. du tykk de annsta 
dceg va sam hcelst 'du tycker att du 
kan uppföra dig hur som helst'. 

ansvar n. 2innsv4r. 
ansätta v. p.p. ja ha voile sce 
ånnsiette n hcenn titt 'jag har blivit 
så ansatt den här tiden (av t. ex. värk el. 
elaka människor)'. 

antagligen adv. ånnt4girtgen el. -tig-
en. 

anteckna v. ånntaken. 
antocken a. ånntakken, n. anntakke 

'[lika mycket, detsamma], sådan där'. 
anntskken kcer 'en sådan mindervär-
dig karl'; anntakke ha fcell ja lott 
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for 'så pass har jag väl gjort förr'; 
anntskke dcenna 'så pass som det'; 
putta! no wir ja anntskke 'pytt! 
Nog tål jag så pass!' 

antom a. ånnthmm 'bråttom'. d-x no 
anntsmm n hcenn ttn 'det är nog 
bråttom den här tiden'. 

anvakt s. annvakt. I uttr. legg pa 
ann vakt 'sova lätt för att kunna vakna 
en viss tid'. 

anvaral° v. ånnvåra 'uppmärksamt ge 
akt på (ngn el. ngt)'. 

använda8  v. ånnvienn, pass. ånnvien-
nes. grceddslja ann vcenne mamma 
vtt sara 'gräddolja använde mamma 
på sår'; tvin, va annvcenne je min 
dell da? ja, tvin, han annvcennes 
... ['tall, vad använde ni tall till då? Ja, 
tall används ...']; ja minns int dvm 
annvcennese,ja ha bara sett nann. 

apotek n. abotIc el. abota. 
apotekare m. ilbotaar. 
april s. april el. april. 
arbeta9  v. ierbt.cerbet vce na 'arbe-

ta med ngt'. cerbete pa line 'sådde, 
beredde o. spann lin'. Jfr under blind, 
blocka. — upp v. pret. &rbete Opp 
['förbättra gm arbete']. 

arbetare' m. c'erbtar 'industriarbetare'. 
arbete n. i:erbt, dat. sg. ierlyten. Jfr 
bond-, lag-, ty-. arbetsidag m. 
&rbesdag. -för a. ierbesfår. -högfärd 
f. bsg. ierbeshOgfceZra 'viljan att göra 
sitt arbete bättre el. snabbare än andra'. 
-ill a. &rbes ill 'ilsken i arbetet (därför 
att han skyndar på)'. -iver m. ierbes-
iver. -iver a. ?:erbes iver 'ivrig i arbe-
tet'. -karl m. ierbeskier. int var e 
nann cerbeskxr mer a han 'han 
blir aldrig mer arbetsduglig'. -lag n. 
ierbeslag 'sätt att arbeta'. han hadd 
ncelta besvcelet e cerbeslag 'han 
var en smula besvärlig att arbeta till-
sammans med'. -stark a. ierbesstierk 
['stark i arbetet']. han hadd cerbes-
stcerk ce cerma 'han var stark i armar- 

na när det gällde arbete'. -värme m. 
bsg. &rbesviermen 'den kroppsvärme 
man får av arbete'. 

arbetsam a. ierbesåmm. 
arg a. ter] ['vred, ilsken']. 
argas dep. 2erjes 'retas (t. ex. med hund 

el. tjur)'. cerjes vce hun 'reta hun-
den'. 

arga upp v. ierj Opp 'reta till ilska'. 
arm' m. cerm 'arm (hos människa); del 

av redskap; ärm'. cerma pa nota. Jfr 
ander-, land-, länger-, rock-, 
not-, tröj-, under-, ut- samt dub-
beltarmar o. under arbetsstark, 
b ar . -båge m. iermbåga. -bågebåd n. 
&rmbitgabv 'inbjudan som inte är all-
varligt menad'. -grubba f. &rmgrhbb 
'armhåla'. -kvård m. opl. o. bpl. ierm-
kv ab-a 'ärmlinning'. -körtla f. opl. 
iermtjle[r] 'körtel i armhålan'. 

arm a. cerm 'fattig'. iermen 'den fatti-
ge'; n cerm en stakkar 'en fattig 
stackare'; cermen spar a grommen 
nate 'den fattige spar o. den grymme 
nöter (det)'; cermen spar a n gram-
me drar = föreg.; vce cermest no 
'med knapp nöd'. 

armad a. iermade. I uttr. ss. ditt cer-
made as 'ditt eländiga as!'. Jfr under 
fä. 

arnäsibo m. jfr 
under stöda. 
[-ros f. anres- 
rbs 'dekora- 
tion på skåp, 	[Amäsros] 
skrin o.d. av viss form'. Blomman i en 
röd färg, bladkransen en grön.] 

arsigivare m. 	Mvar 'en som vill ta 
tillbaka det han givit'; a,rjevar a 
jcenntagar försmädligt till den som 
tar tillbaka ngt han givit bort. -hål n. 

s e lr el. (y.) ayer ['anus; podex']. 
no var n lett t a,seZre da 'nog var 
han godtrogen då (när han gjorde detta)'; 
mitt m mitt runda a,sveZr 'det ska du 
inte inbilla dig!'; om man dödar en 
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spindel, får man oga baki chse4-e. Jfr 
under bar, bo n., halshugga, såd 
f. -tarm m. åbstierm 'ändtarm'. 

art m. bsg. årtn el. åtti [å illj] el. [40] 
'medfött sätt, anlag'. dce nt den artn 
tt dvm 'de har inte det sättet'; dce ce 
den onda aln tt dvm 'de har den 
dåliga vanan'. 

arv m. cerv. Jfr fars -, mors -. -skifte n. 
ierv,stft. 

arvinge m. ,%erv tg. 
arvärre a. komp. årvierre 'mkt värre, 

[värre än ngt annat]'. 
as5  n. as 'usling, kräk (glåpord)'. han 
ssm lcegg sceg ssm ett as, stig en 
opp ssm en kcer 'den som lägger sig 
som ett as, han stiger upp som en karl'. 
Sagt om en som hängde sig o. blev lagd 
i kistan med kläderna på; e stolt e as 
'en väldigt stor en'; a dce var ett as 
'å, det var en väldig en!'. Jfr dyng-, 
etter-,fyll-,gammel-,lat-,snål-, 
tok- samt underarmad, fara fram, 
äkta. -fågel m. åsfiigeZe glåpord. 
gartig dce, asfsgel-  dce, sa n pcer 
masn vtt kan tjen 'din galning, din 
asfågel, sade Per Mattsson till tuppen'. 
Ordstäv. 

askl m. ask, bsg. äv. (ä.) ff(e)n 'mind-
re låda el. skrin, oval träask i vilken man 
hade matsäcken vid färd till kyrkan; 
hjulhus; kvarntratt'. Jfr bär-, smör-, 
kyrk-,lus-,näver-,snus-.-knape 
m. bsg. åskknåpan 'ståndare på pärt-
a s k ' . 

aska f. åske. Jfr björk-. asklut f. skkit 
'lut kokad på aska'. 

aska ned v. åsk né, pass. åskes tz 
'lägga (lingarn) varvvis med aska o. slå 
vatten på'. Garnet får så ligga 3-4 dagar 
innan det kokas o. bleks. Grövre garn, 
inslagsgarn behandlas så, finare varp-
garn kokas genast i asklut. 

asp> f. asp. aspa fo, scel ja jo, &eggen 
liv skanka offer vceggen vers som 
berättar om den skilda nyttan av olika 

träds löv som kreatursfoder. Aspen föder 
kreaturen väl, sälgen göder dem, men 
häggen »slår skankam uppför väggen», 
dvs, den innehåller ingen näring. Jfr 
under asplöv. -lid f. åspli 'lid med 
aspskog'. -lund m. bsg. åsplånn. -löv 
n. åsplåv. Man ansåg asplöv vara nä-
ringsrikt o. brukade skörda det som till-
skottsfoder. 

att konj. vu  el. att. han cer se otrevlren 
vtt ja vell tnt alls vetta a n 'han 
är så otrevlig att jag inte alls vill veta av 
honom'. Jfr utan konj.: han va znt 
hevare cenn han skst bomm; da 
sa ja han ksnn fcell ksmma 'då 
sade jag att han väl kunde komma'; hon 
sa zfrann han gatt llut opp 'han 
sade till att han måste sluta'. Jfr det 
konj. samt ex. under sätta sig före, 
svida sönder, tro v., vinka v.1, 
viter, vänta. 

att inf.-märke a. Jfr till inf.-märke samt 
under t.ex. alla, avråda, bleka, 
bohag, bränna, bullersten, 
landvatten.ffrutanatt: dell drekke 
bale z 'till att dricka ur'; dvm va bra 
ha i skogen 'de var bra att ha i sko-
gen'; dce ce gett finne; ont dell fo 
hemm; hon ce ress dell do. Ex. 
under band, bränna,börja, duga, 
efterhällning, fara s., farlig, 
frusenbut, för prep.,god,gårds-
tjuv, hura, hålla på, hädanav, 
höra efter,i1,kallgrina,knaka, 
kåra,lusta,löga, någon, nödig, 
ond, ränna v., själkött,släkt, 
ställa, svagår, säga, taga sig 
för, veta om, vänta, värd a. Jfr 
äv. under till inf.-märke. 

attja8  v. åttle 'fara fram i bukter'. han 
jekk a attje. Om hare när den spring-
er i bukter o. gör lyckor; aska jekk a 
attje krzggsm kraftlen igen. Sm. 
ansåg att åskan numera ej slog ned så 
ofta o. ej gick så hårt på trakter där den 
förut varit svår, därför att den följde en 
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kraftledning som går efter kusten. 
augusti s. ågusti el. agusti. 
auktion' m. åk bscirL, gen. åk,sonj.scette 
Plitihop dell akjorLs 'lät allt 
auktioneras bort'; j ikk dell ak,sou. 
-sllängd f. bsg. åkyorilliegna 'för-
teckning över inropen vid en auktion'. 
-sipojk(e)m. åk,sort,spibik 'föräldralös, 
fattig pojke som av kommunen auktio-
nerades bort till lägstbjudande'. 

av adv. o. prep. av el. av (i unr. av - 
och-an, av-och-till, se dessa ord) 
el. [van] a el. a kyl. ett å dce 
'endera'; ett a dce har n voile 
scenke cell a har n gatt in nann-
stang; a jo 4-  ronen a 	'o. gjorde 
arbetsblusar av ...'; cerla ha gatt a 
'alnen har gått utav'; klros nageZra a 
se 'trasa sönder naglarna'. Ss. adv. vid 
verb i särsk. förbindelser se balka, 
bita, blekna, blåna, brinna, 
bryta, byta, bära, dela, dom-
na, dorma, dämma, dö, falla, 
fara, fånas, glömma, gulna, 
gå, göra, hixna, hugga, häva, 
jämna, kikna, klara, klarna, 
kläda, knyta, kvamna, kösa, 
lägga, lösa, mjukna, mjäga, 
nypa, nöta, reda, roska, run-
da, räfsa, sina, skilja, skjuta, 
skrapa, skriva, skrämma, skäm-
mas, skära, slita, slockna, slå, 
släppa, slätna, snärta, somna, 
stanna, stänga, svimma, syna, 
taga, tjäna, torka, trumma, 
tröttna, tystna, varda, veta, 
villa, vitna, välla, vänja av. 
Jfräv.underarbetskarl,bred,dag, 
dagg,egen,fäbodhund,handled, 
justsom, karibel, mest, predika 
v., skryta, värld. 

avbäras dep. pres. åt,  &Ar 'uppträda 
högfärdigt'. han abcesj da fukt, 
kceri dcenna 'han har då högfärdiga 
fasoner, den där karlen'. 

ave adv. åe 'utav, avbruten'. bane ce 

ae 'bandet är utav'; d-ce ae 'det är 
utav'. Jfr a v en samt under handled. 

avel m. vel-. Jfr gårds-, hem-, in-. 
aven a. åen (BO åen), n. åe 'utav, av-

bruten'. han x aen tivvit 'han har 
gått tvärt av'; ja trodd rakt ja skull 
ga aen tivvit 'jag trodde precis att 
jag skulle gå tvärt av'. Jfr ave. 

avifärd f. &fege, dat. pl. åfX4-sm 'av-, 
hädanfärd'. stor sak i kcersm, bara 
han ha fott si afce4-sm cett n 'det 
är inte så kinkigt med karlen, bara man 
hade fått se hur hans avfärd blev'. Härm 
efter brodern till svizti-/ass. Svart-
Lasse försvann i skogen. Man visste 
inte var han fanns, o. ett rykte spred sig 
att han blivit mördad. [Sista delen av 
dialektprovet ogrammatisk. Brodern 
menade trol. att man kunde bortse från 
karlen, bara man visste hur han för-
svann, så att spridningen av rykten slu-
tade. Märk i Ang. uttr. fara avfärd 'rå-
ka ut för en olyckshändelse'.] -göra v. 
avibra. -görande n. åvirande. int 
volt dx na avjefrande. 'inte blev 
det fattat ngt beslut'. 

avig a. bge, n. bge. 
avikastning f. bsg. avkåstniga. -klippt 

s. cilaret flutarke varvid örat är tvärt 
avklippt upptill. -kok 
n. åkbkk 'avkok på 
kaffesump'. -kokspan- 
na f. bsg. åkokkspånn Avklippt (fårmärke) 
'större kaffepanna, i vilken sump sam-
lades o. kokades'. [Avkoket kunde sedan 
förstärkas med malt kaffe.] -lagd p.p. 
cilåkkt 'bortlagd (om sed)'. dce ha 
voile alakkt 'det brukas inte nu'. 

avlång a. ålåg. 
avilåta v. åleta 'avstå'. -maktig a. 

eimaktn 'maktlös, vanmäktig (t.ex. av 
sommarhetta)'. 

av-och-an adv. åvaånn el. (y.) åvaånn. 
Jfr under skjuta. 

av-och-till adv. åvadell 'av o. an'. han 
foravadell 'han for fram o. tillbaka'. 
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avråda v. årå, p.p. årådd. cer e se je på det'; ho hyll pa va astatt 'höet 
ksmm tt dce skon nann gagg, se börjar ha stått för länge (utan att ha 
ara ja je dell a ga a titt nei blivit skördat)'. Jfr stå av. 
grava, dce kan va na lyter pa avsättningsväder n. åscettnigsvier 
bane 'om ni ngn gång blir med barn 'kyligt väder på våren, sedan växandet 
[eg. kommer i de skorna], så avråder kommit igång, vilket medför att detta 
jag er från att gå o. titta ned i graven synes avstanna'. 
(vid begravning), barnet kan få ett lyte'; avträde n. [bsg.?] åvtriede. Jfr hus, 
vce voile aradd. 	 prevet, sketthus, skithus. 

avrättning f. åvriettni g 'verkställande avund f. av/inn. Jfr aga [f.?]. -sjuk a. 
av dödsstraff'. dvm skull si avrcett- åvsnn,s åk. -sjuka f. åvsnnyiik. 
niga, dce skull vara n lcerpcerlig avundas v. åvånnes. 
vtt dvm 'de (folket i grannskapet) skul-  avundsam a. seåvsam. 
le komma o. se på avrättningen, det skul-  avverka9  v. åvvierk 'avverka (skog)'. 
le vara dem en lärpenning'. 	 avvidgjord p. p. åvijba. I uttr. svnn- 

avsintlko f. åsinpukb 'ko som sinat'. utta a avuott 'sönderkörd o. för-
-mjölk f. åszemn54-k 'mjölk från ko störd'. 
som håller på att sina'. Sådan mjölk avväg m. åv&g 'avtagsväg'. 
härsknar lätt. 	 avvält(en) p. a. åvieltn el. åviat(n) 

avsked s. civé. tytt pa ave 'förbereda 'liggande på rygg i sådant läge att man 
sitt avsked gm att sköta sig illa på sin inte kan ta sig upp (ofta om ko i dike)'. 
tjänst'. 	 ksmme avceltn 'kom på rygg utan att 

avskörd(a) s. opl. 	bpl. eifit 4-en kunna ta sig upp'; legg avceltn; han 
'rester'. Jfr lappsko-. 	 legg avcelt. 

avslagen p.p. se slå av. 	 avälde n. v&c/c/ 'avkomma'. 
avslapp n. ållåpp 'sådant som blivit ax n. aks äv. 'nyckelax'. Jfr korn-, 

över men är användbart, rester; oordent-  råg-, sot-, stubb-, svart- samt 
lig, vidlyftig människa'; ja ha ria under rågvippa, sparv, säd.-bräda 
allapp senn i meddas 'jag har en f. bsg. åksbrCea 'den ena av ett par 
smula överbliven mat sedan vi åt mid-  bräder som spikats på tvärslag mellan 
dag'; ja skce int vara ssm e hässjan o. logbalken (till den loge som 
allapp vii e gag ger 'jag skall inte gick längs hässjan)'. På dem vilade de 
alltid bära mig dumt åt'. 	 understa bandens axändar. Hönsen nåd- 

avslänges adv. ålliegges 'baklänges'. de då inte att plocka ur axen. -gå v. 
fsll allcegges 'föll baklänges'. Jfr åksgå 'gå i ax (om säd på åker)'. Jfr 
under smaka. 	 undergå, lur. 

avstånd n. åvstånn. 	 axare m. se ax el m. 
avstått p.p. n. åstått 'överstånden (om axel' m. åksar, bsg. äv. åksåri 'tvärträ 

ngt svårt som man varit med om); som förenar medarna framtill el. skack-
övermogen (om hö el. säd)'. snatt cer larna baktill'. Jfr par-, skackel-, tu-
dce astatt nu 'det går fort över'; ism bett-. 
dce vore astatt cenda 'om det vore axel3  f. akl, bsg. ålcila 'skuldra'. oppa 
över ändå'; ism e hcenne ha vore a/alen 'på axlarna'. Jfr under möda, 
astatt, sce han ha fott e baiti vänster. -blad n. ålalblrå 'skulder-
tanken 'om det här ändå vore överstån-  blad'. 
det, så att man inte längre behövde tänka axlad a. jfr gruv 
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back adv. bakk kommandorop till häst 
att gå bakåt. 

backa v. båkka el. båkka. bakka hcessn 
'ha hästen till att gå bakåt'; båkka el. 
båkka rop till häst att gå bakåt. Yngre 
uttr. Jfr homma. — in v. båkk in. 
sombge hcesta va rcedd for a ga 
in i stvin,a da bruke ja bakk in 
di" 'somliga hästar var rädda för att 
gå in i stallet, o. då brukade jag backa 
in dem'. 

backe2  m. båkke, dat. sg. båklcsm 
'sluttning i terräng el. på väg', bsg. äv. 
'marken'. nea bakken, nepa bak-
ken 'nere på marken'; da hun vcere 
cette bakken 'när hunden vädrade på 
marken'; dce va bara tomme bak-
ken 'det var endast nakna marken 
(sedan man bränt svedja)'. Jfr alder -, 
bar-, bratt-, bäck-, en-, frusen, 
fäbod-,grav-,jord-,sand-,skarp-, 
sten-, tvet-, tvär-, ved- samt under 
gammsnö,lyda, torr. 

badal° v. båda. Jfr under kl åde . 
badd m. jfr s o 1 -. 
baddare m. baddar. dce va mce n 
baddar ['det var mig en duktig (el. 
stark) en']; dm var n hcellans baddar 
dell a vara dukten ['det var en 
hejare att vara duktig']; dce va som 
badda ri ['det var häpnadsväckande]. 

bak adv. bak. bak nann gagg!,a ta 
dce bak! uttr. för förakt; ba bak a 
framma 'både bak o. fram'. Jfr under 
ro v. 

bakal° v. båka. Jfr under slåttann- 
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bröd . bakadmat m. båkamåt 'bröd-
förråd (tunnbröd o. knäckebröd)'. vce 
ha fort ilut po bakamatn 'vi har 
fått slut på brödförrådet'. 

bakal prep. 124kal 'bakom'. han sta 
bakal vealzre 'han står bakom vedbo-
den'; bakal omn 'bakom ugnen'; ba-
kal vceggen. 

bakan adv. o. prep. båka 'bakpå, bakom'. 
baka rollen 'bakpå ryggen'. Jfr under 
bakugn. -före adv. o. prep. båkaMre 
'bakom'. han legg bakafore hcerien 
'han ligger här bakom'. Jfr under gård, 
lada f., ändå. -iadv.o.prep. baani 
'bak i'. Jfr under bete m.1  -tung a. 
bdIcating '(för) tung i bakre delen (om 
t. ex. lass)'. Jfr under ugn. 

baklbalk m. b åkbrikk 'bakstycke (i t.ex. 
skrinda), bakre läm (i kärra)'. -ben n. 
båkbk. Äv. vårdslöst om en människas 
ben. d-ce bara ticeftn a bakberta 
pa n 'han duger bara till att springa 
omkring o. prata'. Jfr under gångfot. 
-bett n. b dkb ett 'bakre tvärbalk i rodd-
båt'. 

bakjbord n. brikkebbir. han ssm svcelt 
thcek att bvkkebolre han fo zggen 
tforrgalr 'den som svälter ihjäl vid 
bakbordet får inte begravas på kyrko-
gården (syftande på att självmördare ej 
begravdes på kyrkogården)'. Skämtsamt 
talesätt. -dag m. bz3kked4g 'dag då man 
bakar tunnbröd'. Började vanl. kl. fem 
på morgonen. d-e int v11 e dvgana 
bvkkedvgana 'det vankas inte trakte-
ring alla dagar'. Talesätt. 

bake m. b dka 1. 'rygg på ett eggverktyg 
(kniv, lie)'. Jfr kniv-. 2. 'bräda med 
barksida, ytbräda'. Jfr blå-. bakbräda 
f. bsg. båkabrcea 'bräda med bark kvar 
på ena sidan'. 

bakerom adv. båkeritm 'bakom'. 
bakerst a. superl. be.zkest. Självst. form 

m. båkestn, f. båkesta. han sta bakest 
'han står längst bak'. -i prep. båkestz 
'längst bak (i)'. bakestz barn. Anm. 
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Kan Av. uppfattas som b ak er st-u ti , 
jfr under främst. 

bakfram a. o. adv. båkfråmm 'bakvänd'. 
bakförstuga m. bakfelsttigen (Av. -fe/r-) 

'tillbyggt rum på baksidan av huset'. 
Dit förde man sådant som man inte ville 
ha inne el. arbete som inte var färdigt o. 
som man ville ställa undan. 

bakigenom adv. b åkj On.z g 'bakvägen'. 
-hal a. n. lakhiett. prep. b åki 'bak-
i, -på'. baki batn; for laggt baki 
llcekta 'för långt tillbaka i släkten (för 
att man skall kunna veta ngt om det)'; 
baki ore 'på bakre kanten av ett djurs 
öra.' Jfr under arshål. -klöv m. bsg. 
båkkhå(yen. -kors n. bsg. båkkkisse 
'bakstycke i käppskrinda'. Bestod av 
en ram o. inuti denna två bräder i form 
av ett kryss. -kälke m. b eiktiblrk 'den 
bakre av de båda kälkarna i en timmer-
doning'. Jfr bakstötting. 

bakkäring f. bsg. bbkketj eriga 'gum-
ma som hjälper till vid bakning'. 

bak Iland n. b åklånn 'terräng som slut-
tar mot norr'. -lid f. b åkli 'skogsslutt-
ning mot norr'. -läder n. båkler 'häl-
läder på sko, bakkappa'. 

bakmjöl n. bbkkemji21r 'mjöl för bak-
ning av tunnbröd o. knäckebröd'. 

baknacke m. bsg. baknaken 'nacke 
på en människa'. 

bakning f. bsg. båkaniga. 
baklom prep. båkam. ... for rakkt 
bakom gan 'for alldeles bakom går-
den'; han legg bakom dcer; ... sag 
bakom se. -på adv. o. prep. båkpa. 
jusssm tya svall a figurer bak-
pa (åkdonet). 

bakre a. komp. Självst. form m. b åkeri., 
f. b åkera, n. båkere 'den, det bakre'. 
han jekk bakere 'han gick den bakre 
vägen'. 

bakredskap n. bpl. med kollektiv betyd. 
bbkkereskåpen 'kavlar, naggar, bröd-
spadar m.m. som används vid bakning'. 

bakirodd m. bsg. b åkrioddn 'den bakre 

roddarplatsen i båten'. sett ti bak-
roddn 'sitta o. ro det bakre årparet'. 
-roddare m. bsg. båkrOddan 'en av 
de två som ror det bakre årparet'. -rädd 
a. b Oredd 'som skyggar vid ljud bak-
om (om häst)'. somirige va bak-
redd a, dvm you redd da dvm 
htar nanntig bakom se. dvm hadde 
yoUe skrcemmt nann gagg. -sida 
f. b åksi. -skärm m. bsg. b åkscermen 
'bakkarm i släde'. -slag n. båk.11åg 
Av. 'bakre vägg i möbel'. 

bakslock n. bbkkellbick 'stort degtråg'. 
bakislug a. båkilisg 'lömsk, illistig'. 

-släkt f. båklliekt 'avlägsen släkt'. 
-slänges adv. båk.ilegges 'baklänges'. 
Jfr understryka, syra. 

bakst [ml bakst 'bakning'. -mjöl n. 
båkstm./å/r 'mjöl att baka av'. 

bakstamn m. b åkståmm, bsg. äv. b åk-
stån, opl. o. bpl. -stånna 'akterstäv'. 

bakstarel s. båkkstar 'medhjälpare vid 
bakning av knäcke- o. tunnbröd'. Ofta 
om den som kavlar. Jfr kav 1 ar e , u n - 
dan tag ar e. bakstarlhjon n. båkks-
tar] im 'medhjälpare vid bakning'. 
-väder n. båkkstaryCer 'väder lämp-
ligt för bakning'. Det bör vara lugnt o. 
ha regnat så att taken är våta. 

bakistycke n. bsg. b2_zkstPttje 'rygg i 
klädesplagg'. -stötting m. bakståttig 
'den bakre av de båda kälkarna i ett 
timmerlass'. Jfr bakkälke. -tung a. 
jfr bakan-. 

baklugn m. bbkkebmn. Jfr gim man, 
hälla, svartugn, ugnstunna. 
-ugnshäll f. bsg. bbkkeornshella 'del 
av bakugnens botten där brödet gräddas'. 
-ved m. bi3kkey el. (y.) bljkay 'ved 
i lagom längd för bakugnen'. -väder n. 
bbkkevier = bakstarväder. 

bakiväg m. båkyieg ['återväg']. -ände2  
m. b åkcenn, bsg. 

bal n. b‘ar 'ngt klumpigt, ovårdigt o. 
ohyfsat'. han ce som e ba4-  'han 
kommer som en lat o. klumpig tjur'; n 
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båkådel 'Bal-Adolf'. Öknamn på en 
torpare som var lat o. ovårdig. -oxe m. 
båkbks glåpord om/till klumpig o. vårds-
lös man. 

balja f. biekje. Möjl. ett ungt ord. Ett 
träkärl brukade kallas bunke. 

balk' m. bvkk, bsg. bVktien. Jfr b a k -, 
fram-, hag-, log-, lös-, säng-, 
än d - samt under vända v. 

balka av v. p.p. cibbkke. 
balot a. b åket 'lat o. ovårdig'. 
balsam s. jfr riga -. 
barn' m. bamm el. bamm 'kropp; (träd)-

stam'. spce n bamm 'späd kropp (äv. 
om  trädstam)'; dce cer se fuk n 
bamm 'det är så ful stam (på trädet)'; 
Man tog bamma uta Jen, '... stammar 
av ene'; dce va spe a Kimma dce 
'det var späda stammar det (om kvis-
tar)'. 

bands n. ban el. (ngn gång) ban, 'band 
som binder ngn el. ngt; kedja för band-
hund; band i gärdsgård el. sädeskärve; 
sädeskärve'. han sat tt bane (om 
hund); katta cer nt vari sette ti 
bane 'katten är inte van att sitta i band'. 
Talesätt som syftar på att ungdomar inte 
är vana att vara bundna av arbete; dvm 
bann bana da 'de band kärvarna 
då'.Jfrbly-,bytt-,fjärdings-,för-
klädes-,hag-,hov-,hå-,is-,jord-, 
käng-, lad-, nacktrod-, raxt-, 
skafthjul-, skank-, strump-, 
sud-, tråd-, trådstick-, ved-, 
vid- samt under nederst, sno. 
-hake m.bånhåka 'redskap med vilket 
band krängs på laggkärl'. -halm m. bån-
hbkm 'urtröskad råghalm, som sparas 
som bindband för nästa års kärvar'. Råg-
halm är längre o. bättre att binda med 
än kornhalm. När man började tröska 
med maskin, tröskade man ändå band-
halmen med slaga, för att den inte skulle 
brytas sönder. Jfr långhalm. -hälla f. 
b ån häll 'hässla varmed ett bände lin 
är ombundet'. -järn n. biznAn ['tunt 

plattjärn']. -kärve m. b åntf rv 'kärve 
innehållande halmband till 120 sädes-
kärvar'. Banden snoddes o. buntades i 
förväg, så att man slapp ta med sig band-
halm ut på åkern. Bandhalmen skrä-
pade mkt så att det blev mkt ra xt (dvs. 
säd som räfsats ihop), o. r axtba n d 
försökte man undvika, då det rök kraf-
tigt ur dem vid tröskningen. -rör f. bån-
rår 'vass som slagits för att binda sädes-
kärvar med'. Vassen slogs några dagar 
före skörden o. breddes ut på stranden i 
ett ca 1 dm tjockt lager för att torka en 
smula. -sked f. bånnji 'lös vävsked 
att väva band i'. Jfr under kängband. 
-stol m. bån- el. bånnstbk 'vävstol 
för vävning av band'. 

bandag v. b ån e 'sätta band på laggkärl'. 
bank' m. bank 'penninginrättning'. 
banko s. [oböjl.] bånko. ja ha fommt 
hunnra banko oppa vin 'jag har 
gömt etthundra (riksdaler) banko uppe 
på vinden'. 

bar a. bx. bcea ayeke 'nakna baken'; 
hon va bce em cerma 'hon hade 
ingenting på armarna'; inna dce votte 
bcett 'innan det blev barmark'. -backe 
m. bsg. bäabåkken 'barmark'. dells 
dce votte bceabakken 'tills det blev 
barmark'. -ben n. bpl. bicabbia 'bara 
benen (utan strumpor)'. -bent a. b ie(a)-
bknt 'bar om benen'. -fot a. o. adv. 
bie(r)fbt 'barfota'. -huvad a. bähicvve. 
-jord f. bsg. b &af bira 'barmark'. 
-naken a. bieantittlen 'helt naken'. -än-
de m. bsg. b äaieen 'nakna bakdelen'. 
du skull ha via pa bceaceen 'du borde 
ha stryk [eg. vidjan] på bara stjärten'. 

bara adv. o. konj. båra el. (trycksv.) 
bara (E0 i regel [bara], väl = [bara]) 
el. ba  'bara; om blott'. ba-nt dvm 
var frann stakkhakm 'månne de var 
från Stockholm'; ba ja skull ha ... 
'om jag bara hade ...'; ba je sot me 
se gro ja brvkv ['bara ni sotar mig, så 
gror jag (av mig) själv'] (så säger rågen). 
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Jfrunder t.ex. backe, bakben, bit, banfaleken. -gråt m. bsg. bångråtn. 
blinda igen, bussaron, bägd, I uttr. ss. [ha] bangratn 'ha spädbarn 
bärga, draga v., fattigdom. 	att sköta'.-helg f. bsg. b ånhckkja 'den 

bardus a. baclås 'burdus'. 	 helg då barnen från byn fick komma 
barkl m. bcerk 'ämnet bark; barkstycke'. upp till fäbodarna'. -horn n. bsg. b din-
da at dvm bcerken 'då åt man bark-  hke 'dihorn' = bar ntut . Gammal be-
bröd'; hon fekk nagre bcerka, a nämning som återfinns i ramsan takk 
dce votte selvven 'hon fick några for lorte, vtt are ske du Jo lort 
barkstycken, o. av dem blev det silver-  banhorte, sm ja ce von e 'tack för 
skedar'. Ur en sägen. Jfr al der -, lånet, nästa år ska du (i stället) få låna 
björk-, sur- samtundersvall, ved. dihornet, om jag då kan avvara det'. 
-fallen p.a. bierkf011en 'som förlorat -jänta f. bsg. bånjienta 'ogift flicka 
barken (om träd)'. -lag m. b&rklåg 'lag som väntar barn'. Jfr under bäckvak. 
på björk- el. videbark vari skinn läggs -kull m. bnkijll, bsg. -kisln 'barn i 
för garvning'. 	 samma gifte'. -röv f. bsg. b anribva. Jfr 

barkas v.1  bierke 1. 'barka (träd)'. Jfr under höstnatt. -sjuk a. båbsk 'som 
sav -. 2. behandla (hudar o. skinn) med har födslosmärtor'. -sytare m.bansPtar 
barklag'.Jfrbrun-,hård-,rå-,vidj-, 'barnpiga, barnvakt'. -sytarpall m.bån- 
vitbarkad samt under förskinn. 	starpv11 'pall av vanlig typ, som man 

barkas v.2  bierke 'gå fort; bära hän'. sitter på när man sköter spädbarn'. -säng 
dce bcerk a geare rakkt 'det barkar f. [oböjl.] bamiegg. ... lag 1 bas- 
alldeles iväg'; da? bcerke a goare 'det bscegg; 	villde babsjcegg 'låg till 
bar iväg med fart'. 	 sängs efter barnsbörd'. -sängsfeber m. 

barm m. bsg. bcermen ['utrymmet vid bsg. bizbuceggsf dbert. -sängsgröt m. 
bröstet mellan ytter- o. underkläder']. båt,s,sceggsgrOt 'gröt av risgryn, mjölk 

bcermen 'innanför klänningslivet'. o. smör vilken man bar som gåva till 
Jfr under annan 3. -ficka f. bierm- barnaföderska'. Jfr under kokning, 
fikk 'bröstficka [på insidan av ytter-  rokäringmål, roreda, vattsop-
plagg]'. -skinn n. biermfinn 'förskinn'. p a . -tandvärk m. bsg. hintånnvcerken 
Var av kalvskinn o. spändes fast om 'havande kvinnas tandvärk'. -tut m. bsg. 
midjan med två benlingar som satt kvar. beintiftn 'dihorn' = barnhorn. Var 
Runt halsen satt en rem. 	 gjord av ett tjurhorn. -unge m. b dinOgg. 

barn5  n. ban el. bart, vok. pl. b åner. barnas v. b åne 'föda barn'. Endast i 
rakkt frann bart 'ända från barnsben'; vårdslöst tal. 
horrje baner 'hör ni, barn!'. Jfr b y t - barndom m. bårtdOmm. 
nings-,gorr-,gårds-,kläpp-,1i11-, barnmorska f. bårmObsk. 
pojk-, socken-, sugar-, viter- barnot a. bånet 'havande'. 
samt under kicke, ny 2, viter- barnslig a. bårylen. baruslet e ban. 
g r o da . -foror f. bpl. betr/ii:yen 'barns-  barnsöl n. båffåk 'dopkalas'. 
ligheter'. -fot m. bsg. b ånfiAn. I unr. bartolomeusmässa s. b åbsmces ['Barto-
ss. han ha fatt ile kka banfotn om lomeusdagen, den 24 augusti']. a senn 
den som gått till ett ställe, där ett nyfött da bor) lz.1.2huvvela vtt babsmces 
barn finns, o. där fått traktering. -född 'o. sedan då börjar lillhuvuln vid 
p.a. bcjnfådd ['född o. uppvuxen på tiden för Bartolomeus'. 
en plats']. -förlekor f. bpl. bånfakken bas m. jfr härka-. 
'leksaker'. dvm ha se gstt sm bas n. bas 'nappatag'. vce tog vss e 
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rektzt e bas 'vi tog ett riktigt krafttag ämnet blivit segt o. hårt'. — ihop v. 
med varandra (om en dust med ett mot-  baka zh3p = föreg. 
strävigt kreatur)'; sm dvm fekk na beckande adv. bakande förstärkande 
rektzt e bas 'om de fick ett riktigt frfr a. med betydelsen 'mörk'. 
kok stryk'. Jfr bus-, regn-. 	beden p.a. jfr o -. 

bastu m. bbste. bysten varan han bedja v. be,ba,bedd.dce va en S8P71 

(er sce (taket e tak pa 'det är så voue bedd dell faddar 'det var en 
dåligt tak på vår bastu'. Jfr h ur -, som blev ombedd att stå fadder'. Jfr o 
kvarn- samt under gård. -gubbe m. trögbedd samt under obön. 
bsg. bbstegabben 'tumslång brodd på bedonslig a. n. bedörulet 'bedrövlig, 
korn som mältades vilken angav att det [illa hopkommen1'. 
var tid att ta mältan till bastun för be- Anm. beträffande accent o. kvantitet 
torkning'. -lave m. bbstelbva. -rökt vid ord med förstavelsen be-. I de allra 
p.a. bYsteråkkt 'som blivit rökfärgat flesta fall anger EO i ord med för-
under torkningen i bastun (om lin)', var stavelsen be- den accent o. vokallängd 
e bYsterokkt se votte ne ranet da som är den normala i rspr., dvs, varken 
han skull vceva ne 'om det (linet) var tryck el. längd på be-, t. ex. berifrnm 
rökskadat i bastun, så blev väven ran-  'beröm' el. 'berömma'. I elva ord (b e - 
dig, när man vävde det'. -skag n. bsg. dr ö v el se, bedrövlig, begiven, 
bbsteskåge ['snett tak över liten ut-  begär,begära,bekant,beklaga, 
byggnad till bastu']. -svale m. bsg. bekomma, besmid, besvärlig, 
bbstesvbkan 'förrum till bastu'. Hade betala) anges förstavelsen ha svagt 
en dörr ut o. en till bastun. Där förva-  bitryck o. kort vokal, ss. bacint. I fyra 
rades bastuveden, sädessäckar o. d. ord (begripa, behaga, bestrida, 
-torka v. bYstetårk 'torka (säd, lin, bestå) uppges att förstavelsen har grav 
kött m. m.) i bastu'. -ugn m. bbstec5mn accent o. lång vokal, ss. båta. Till 
'eldstad i bastu'. Den stod mitt på gol-  denna typ kan väl också räknas 
vet o. var murad ungefär som en bak-  'beslut'. Även uppteckningar av andra 
ugn. Taket var dock glest för att röken personer från andra socknar nolaskogs 
skulle slippa ut där. -väg m. bbstev i%eg tyder på att förstavelsen be- kan ha haft 
'väg från gården till bastun; kort väg'. visst tryck liksom vokalen e viss längd. 
d-cer nt nann bvstevceg. Talesätt. Beteckningen i orden begravning, 
-värme m. bsg. bbsteviermen 'värme behandla, behöva, beräkna, 
i en eldad bastu'. 	 bevara, som skrivs berieken osv., 

baxt, baxtare se bakst, bakstare. 	måste betecknas som felaktig o. möjl. 
beck n. bekk, bsg. äv. (ä.) b åt.] e [b4&]. beroende på förbiseende. I utgåvan har 

-kluns m. bak-kl-ans 'klump av beck'. i detta senare fall normalisering skett 
Användes tillsammans med en fettklump enligt typen begripa. 
vid tillverkning av becktråd. -olja f. bedrövelse f. bKirbvels. ja ha kam-
bakall. [Användes som medel mot me tz sann bedrovels 'jag har fått 
mygg.] Jfr under hyska. -tråd m. sådana bekymmer'. 
baktra 'beckad tråd'. 	 bedrövlig a. bMri(vlren. Jfr under stor. 

beckal° v. baka '[bestryka med beck;] befattal° v. pres. befåtta. ja befatta 
fästa med beck, bli seg o. stoppande mce int vce ce dcenne 'jag lägger 
(om smörjmedel i maskin o.d.)'. — fast mig inte i den där saken'. 
v. baka fdzst 'fastna därför att smörj-  befinna sig v. befinn se. a mol-  sam 
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dce befann se ' o. malde (det) som 
det var'. Om nödår när man bara hac-
kade lös axen o. malde utan tröskning 

rensning. 
begagnag v. begågn, pass. begågnes. 
da skull e dcennen begagnes. 

begiven a. be j even 'lysten; begärlig'. 
hon va fvle bejeven pa dce 'hon 
var förfärligt lysten efter det'; dce ce 
bejevet e llag 'det är sådant som 
man är begiven på'. 

begravning f. begråvnzg. Jfr under stor. 
begripa v. begrip. dce kan en fcell 
begrip 'det kan man väl begripa'. Jfr 
under jord. 

begynna på" v. bPnn(e) på el. bien 
vce skce bynn pa; vce to jett 

bynne pa 'vi torde väl vara tvungna 
att börja'; vce ha nyss bynne pa; ja 
ga nu a byen pa 'jag går o. börjar 
nu'; ja byen pa cet 	ja nu 'jag 
börjar äta nu'. 

begynnani adv. bPenz 'i början (av)'. 
byeni pa vekken 'i början av veck-
an'. Jfr början i . 

begär n. bel ier.fott bejcere 'fått begär 
(till ngt)'. 

begära v. tQj &ra, belölr(e), bejött. 
begärlig a. n. bejielit. dce va int 
beicelit 'det var inte att begära'. 

behag [n.] behåg. dvm hadd fatta 
behag dell n denn kv4-ven 'de (de 
underjordiska) tyckte särskilt om den 
där kalven'. 

behagal° v. b khliga. han behaga fara 
licenn 'han tog sig för att fara igen'. 

behagas v. behågas. ja behagas e sce 
['jag tycker så mycket om det']. 

behandla9  v. badinnel. 
behov n. behöv.ja har nt na behov 
a e denne 'jag behöver inte det där'. 
Jfr gårds-. 

behålla v.beht5l1, pres. behV11, pret. be-
hh ll, sup. behålle, pass. pres. beht511s. 
sce vtt dce belivlls 'så att det håller 
sig (utan att det blir skämt)'; sce vtt 

dvm skull behrll rsgsaddn for 
krceka 'så att de skulle skydda den ny-
sådda rågen för kreaturen'; sce vii du 
behall e 'så att du skyddade det (om att 
gm ombindning skydda virke så att det 
ej sprack vid huggningen)'. 

behändlig a. beh&nlen ['behändig, (li- 
ten o.) 	mjuk a behcenit a 
ibert dell rcenne 'mjuka o. behagli-

ga skidor att åka på'; rektit ula a 
behcenlet 'riktigt torrt o. bra'. 

behöva v. bhv, pres. b Hzkov el. bov, 
pret. behr4vvde, sup. behiiivvd. han 
bov int ksmma hit na 'han behöver 
inte komma hit'; int bov du ta vtt 
dceg 'inte behöver du ta dig vid (av det 
som sagts)'; ja be int hov e 'jag 
behöver det inte; bo a hov 'behöver 
hon'. Konstruktionen är ovanlig i Styb-
bersmark. Enligt flera sm. är den dock 
vanlig i Bygdom. Jfr under gåva. 

behövande p.a. beh‘jvande. vce ce int 
se behovande sm e 'vi har inte så 
stort behov av det'. 

behövas dep. behåves, pres. belhdfffs, 
pret. o. sup. behz6vvdes. dce behoffs 
int alls; onodit behoffs int 'det 
onödiga behövs inte'. Ordspråk; tskke 
dcenna bo int alls hoffs 'sådant 
där är onödigt'. Av EO hört i kyrkbyn, 
dock ss. skämtsamt härm. 

bekant m. bpl. b kcin ten ['(umgäng-
es)vän']. 

bekant a. bekånt. dvm va vce- be-
kant 'de kände varandra mkt väl'. 

beklagal° v. b a Zrciga. ja fo beldraga 
svrja 'jag får beklaga sorgen'. Jfr under 
gåva. 

bekomma v.batimma, pres. bektimm, 
pret. bekåmme, sup. beklimme 
'erhålla', han trodd no han skull 
fo beksmma ne 'han trodde nog, att 
han skulle få det i sin ägo'. 

beladdad p.a. bacidde 'nerstänkt, ner-
kletad'. da volt dvm rektzt belad-
de 'då blev de riktigt nerkletade'. 
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bele n. Me, dat. sg. Men 'tidpunkt, 
tillfälle'. i e hcenn belen 'just nu'. 

belling m. se benling. 
belåten a. jfr o -. 
belöning3  f. 
bems m. bems 'buk på djur, särsk. nöt-
kreatur'. Jfr gorr-. 

bens n. ben, dat. pl. b ksm. scett deg 
baka bena 'sätt dig (en stund)!'; n 
hants han va dakin ti bensm 
'Hans var dålig i benen'. Jfr bak -, bar-, 
död-, fram-, får-, fä-, gan-, gul-, 
hals-, kind-, ros-, rygg-, skväl-, 
smal-,sur-,tjuv-.-mjuka.béijrnjitk  
'svag i benen (av trötthet, sjukdom el. 
plötslig ångest)' = bensv ag. ja cer 
sx benmjuk z dag. -mjöl n. 

åk. Användes som gödsel. -rangel 
n. bkråggek, bsg. -rdiggke. -stamp 
m. b P.ty tdimp 'vattendriven stamp för 
krossning av ben till benmjöl'. En så-
dan fanns i en bäck i Idbyn. -svag a. 
b ksvåg 'svag i benen' = benm juk. 
-tjäle m. bsg. b ktjåkan 'känsla av 
köld i benen'. -vit a. b &vit. 

benal2  v. brie 'befria från ben o.d.'. 
bene strommi gen 'bena strömming'; 
dvm bene e dcenn kvista 'de 
(getterna) skalade av barken från kvis-
tarna'. 

bene n. jfr nyst-, skid-, skidlöpar-
skid-, snöskid-. 

-bening m. jfr gul-. 
benlingl m.b&lling 'skinn på djurs ben; 

(särsk.:) från benet avdraget skinn'. Jfr 
ren-, älg-. 

bereda v. p.p. beråld. „sinne va be-
redd 'skinnet var berett'. 

bergs n. bcerj, dat. sg. bierjen. vcesti 
bcerjen 'västerut i berget'. Jfr skra-
vel-. -hälla f. bderjhcell 'berghäll'. 
-kläpp m. bderikkiepp '[brant] mindre 
berg'. -krut n. bsg. bierikr4te 'grovt 
svartkrut för sprängning av sten'. bcerj-
krute dce va sam smo a kuker. 
-land n. bsg. bierjlånne 'bergig skogs- 

mark'. -mull f. bierimS11 'mylla tagen 
i bergskrevor'. Ansågs bra för vissa 
krukväxter. -sege m. bsg. bierjs4an 
'fukt som sipprar fram nedanför ett berg 
o. skapar fuktig mark'. -skreva3 f. bierj-
skrv. -snyta f. bierisn‘it 'litet utskju-
tande hörn av ett berg'. -tagen p.a. 
b &ty t iejj e 'bortförd av vitror'. Om 
människor el. kreatur plötsligt försvann, 
sades de ha blivit bergtagna. Det var 
alltid vitrorna som varit framme. -tall 
m. blerittill 'tall som växer på berg'. 
Den växer långsamt, »kan vara kanske 
300 år». -to n. b&rjtO 'svacka i berg, 
bevuxen med mossa, blåbärsris o. gräs'. 
-troll n. b i:et-ju-i:11 'övernaturligt, män-
niskoliknande väsen' = v i ter. Bodde 
särsk. i skogarna, under el. ovanpå 
marken el. i övergivna fabodar. da dce 
rcegne a soka in pa samma 
gagg, da Jo bcerfirslla tjcene 'när 
det regnar o. solen skiner samtidigt, då 
får bergtrollen kärna'. Talesätt. Se Tone 
Dahlstedt, Tro och föreställningar kring 
vitra i övre Norrland, särsk. kap. 5 med 
hänv. (DAUM 1976). -uv m. b ierj håv . 
dce va bcerjhuven dceri bcerje 
dxnna 'det fanns berguvar i det där 
berget'. 

bergig a. n. bierjet el. bierj t 
bero" v. 
beräkna v. b &ceken. 
beröm n. berOmm. 
berömma12  v. berifnim. beromm se 

bsvkv 'berömma sig själv'. int berommt 
ja dvm na in: 'inte berömde jag 
dem'. 

besk a. bcesk, n. bcest el. bcekst. da 
musa x mcett, ca injoke bxkst. 
Ordspråk. 

beskedlig a. bejUlen. 
beslut n. blå:. vx tog dce bellute 

'vi beslutade oss för det'. 
besmanskrok m. bsg. b.smonbskrisitjen 

'den krok i änden av besman på vilken 
det som skulle vägas hängdes'. hon 
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scette ne pa besmyukrotien (för 
magisk vägning)'. 

besmid n. b esm i"bestyr, besvär'. 
bestrida v. b estr i . 
bestå v. bestå, b estiag, bestått 'bjuda 
på (ngt)'. Ja ske besta pa kaffe ja; 
ja ha bestatt i dag ja. Jfr under 
gulbening, njutsminne. 

beställa v. bestiell,bestc'ellde,bestc'elld. 
Jfr påbeställd. — bort v. bestiell 
blygt 'träffa avtal om leverans'. — om v. 
besaell ism 'ordna (en sak)'. sm du 
kan bestcell sm x dcenne 'om du 
kan ordna det där'. 

beställnings f.best&llnig ['uppdrag; re-
kvisition']. ga ut a jor sine be-
stcellniger 'går ut o. gör sitt tarv'. 

bestämma v. p.p. n. bestc'emmt. a se 
you e bestcemmt nar dvm skull 
fora ne. 

beständig a. bestcbnclin. x dcennen 
va mag for bestxndit 'de där var 
ständigt magra'. 

besvärlig a. besväen el. (y.)besvielcen. 
Avi.: dcE kan a ha wie besvceli-
heter sm vintert 'det kan också vara 
besvärligt om vintern'. Jfr under gri-
n ot . 

besynnerlig a. besOnnelen. dce x 
brano besonnelet e sxllskap e 
dxnne 'det är ett ganska besynnerligt 
sällskap det där'. Avl.: dce finns myt-
tie besonneltheten 'det finns många 
besynnerligheter'. 

bet m. bet 'kreatursbete'. dce ce obe-
griplet va bet dce ce hxr 'det är 
oerhört vilken växtlighet det är på den 
här betesmarken'. Jfr höst-, ta 1 1 -. 

beta f. bsg. beta 'betningsmedel vid färg-
ning av garn'. 

beta12  v. bete. ['beta, (låta) gå på bete]. 
Jfr under u tslå tt. — sig v. bet se 
'söka sig bete (om kreatur)'. — ut v. bet 
ist 'avbeta'. 

betalam v. betb4-a, p. p. n. äv. betVtt. 
han ce betyra 'den är betald'; d-e 

int betyra vce na pcettiger 'det går 
inte att betala med pengar'; fekk du 
betytt 'fick du betalt?' Jfr under tom 
n. 

bete m.1  betta, bpl. -na 'litet stycke av 
ngn mat; ett fårmärke med en bit urklippt 
i sidan'. Man kan ha två sådana märken 
i samma öra, 
ett bakatti a 
ett frammani 
ore el. kom- 	Bete (fårmärke) 
binera bettan med andra märken. Jfr 
aftonvards-, bröd-, kött-, smör-
gås. 

bete m.2  bsg. betan. I uttr. ss. frann 
dmn betan 'från den stunden'; xtter 
den betan va hcessn trogge 'från 
den stunden var hästen tryggad [dvs. 
kände sig hästen hemma]'. 

bete n.1  bete, dat. sg. beten. ske vce 
he korta ne pa bete 'ska vi släppa 
ned korna på betet?'; dym ga dcera 
beten. Jfr får-, höst-. -slhägn f. 
beteshiegn 'inhägnad betesmark'. En 
b. har sämre terräng än en alderslått. 
-sislått m. betesilhtt 'ängsslåtter dit 
korna släpps på bete sedan man slagit 
höet'. 

bete n.2  b ete 'bete vid fångst av djur'. 
betris n. betris 'ris som fåren under 

vintern ätit löven av' = f ärr i s kv ist. 
-kas f. bsg. betriskasa 'hög av ris 
som får o. getter under vintern ätit lö-
ven av' = fårriskas. 

betrodd [ml bsg. betrciddn 'förtroende 
ifråga om affärer'. du ha betroddn. 

betsel5  n. bell 'remtyg o. munstycke 
varmed häst styrs'. Jfr hals- samt under 
huvudlag. -grimma f. bsg. ben-
grimma 'betsel'. -tygel m. bsg. bell-
tfrin ['den del av tömmarna som sitter 
närmast betslet']. Om man tar ihop båda 
tömmarna under hästens käke, sägs man 
hålla i b. 

betslas v. belle.— på v. sup. belle på. 
hon hadd belle pa 'hon hade bets- 

..-------> 
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lat hästen'. 
bett n.1  bett 'bitande el. stickande ohyra 

av alla slag'. 
bett n.2  bett 'skärpa (hos eggverktyg)'. 
d-c int na bett ti n 'den (lien) biter 
inte'. 

betts n.3  bett 'tvärträ i roddbåt vilket 
tillsammans med bettpinnarna bär upp 
skotten, dvs. sittbrädena'. Jfr b a k -, 

fram-. -pinne m. 
båtpinn 'slå som 
går från en tvärslå i 
en båt till en spant'. 
På bettpinnarna lig-
ger sittbrädan. 
-vrång f. bsg. båt-
vrtigga 'spant under 
tvärslå i båt'. 

bett a. jfr hård-, lätt-. 
betyda v. b åP. dce som int bety na 

'det som saknar betydelse'; tyss bety 
'tycker sig vara en framstående per-
son'. lite ha myttj e bety 'litet har 
mycket att betyda'. 

betydande a. bet4dande. han tyss va-
ra ncelta betydande 'han tycker sig 
betyda ngt'. 

betydelse [f.] bet dels. 
betänklig a. n. betc'enlaret 'bedrövligt, 

illa'. I uttr. ss. ja, sce betcenkl-et! 
betänkningstid m. bsg. bet&nkn 1gstin 

'betänketid'. 
beundra9  v. behnner. 
bevara sigl° v. b å/åra se. [I uttr. för 

häpnad o. förskräckelse:] men bevåra 
(emfatisk accent) se vcelr, tim han 
gar a for ner 'men bevare oss, om 
man gör henne för när'; bevara je 
baner 'akta er, barn!'. 

bibel f. bibel, bsg. b ibela, opl. b ibler, 
bpl. b iblen. Jfr under gam rna 1. 

bid m. bsg. bien. I uttr. legg el. sta 
bien 'vara ihärdig, ligga i (för att nå ett 
visst resultat); bibehållas', han lag 
bien 'han var envist ihärdig (för att få 
en viss sak)'; hon sta bien hon 'hon 

orkar o. ser ut att vara sig lik trots allt'; 
dcenne sta int bien 'det där kom-
mer ej att hålla'; dce star int bien 
'det håller sig inte [dvs, maten blir 
fördärvad]'. 

bidall v. b ie 'vänta; känna sig mätt ef-
ter en måltid'. hon skull bie n stunn 
'hon skulle vänta en stund'; eert bi 
menn armen, Ii 'den ene bidar medan 
den andre lider'. Ordspråk; bi ncelta 
'vänta lite!'; bi vcenta du 'vänta du, 
du skall nog få ditt straff!'; d-cer nt 
na bie pa 'av det känner man sig inte 
länge mätt'; han bie bra pa tokken 
mat 'man känner sig länge mätt av sådan 
mat'. Jfr under h är sk(en). — ut v. bi 
åt. bi  ut a 'vänta ut henne'. 

bidandemat m. bsg. b ienmåtn 'mat av 
vilken man länge känner mättnad'. d-
cer nt nann bienmat e dcenne. 

bil m. bil '(automo)bil' . Jfr under g am - 
mal. 

bila f. b ile, dat. b iln 'mun, läppar'. 
Vårdslöst ord. sur i ban 'som har 
nerdragna mungipor'. 

bilas dep. b iles, b ildes(e), b ildes 'göra 
grimaser med framskjuten underläpp'. 
Jfr under sur. 

bill m. bsg. bän 'nedersta delen av vänd-
skivan på en plog'. 

billig a. 1;, 111,2. 
binda f. jfr upp -. 
binda v. binne, bann, bånne, p.p. bån-
nen, n. bånnet [!], pret. pass. bånnes 
el. banns äv. 'binda i kärvar (om säd)'; 
han jett bi-en da 'man måste binda 
den då'; ja ce bonnen som leta vce 
stakan 'jag är bunden som geten vid 
tjuderpålen'. Talesätt av den som på 
grund av sina plikter inte slipper hem-
ifrån. Jfr under björkvi, finna. — 
efter v. b inn &tie 'binda de två övre 
banden på störparet'. Arbetstempo vid 
gärdsling. — för v. b inn får 'förbinda'. 
du jett binn for, sce-nt dce komm 
tjo cicla t i e 'du måste binda för, så att 
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det inte kommer köld i det'. — före v. klocka; liten skälla']. bjällerkrans m. 
binn Pre 'binda de två nedre banden bjMerkrcåns 'rem el. band med bjällror 
på störparet'. Arbetstempo vid gärds-  att sätta på hästens seltyg'. 
ling.— lös v. p.p. litsbånne. kona vot te bjällra v. Mller ['pladdra, skvallra']. I 
lssbonne 'korna blev lösta ur klavarna uttr. bjeller a lat om person som vill 
i fähuset'. 	 vara med i samtal o. pratar enfaldigt. 

bindning f. b inn i g Uskidbindslel. 	bjällerkalv m. Mllerkbirv 'pratig o. 
binnikemask m. bsg. bin iketntåsken. 	samtidigt menlös person'. Glåpord. 
bitl m. bit, dat. pl. b itsm. bara n bjäre m. kara övernaturligt dragväsen 
vllese lzttn n bit 'bara ett kort i form av ett nystan som troddes föra 
stycke (härifrån)' ; bitsm 'i bitar'. Jfr hem ladugårdsprodukter till sin ägare. 
hårdbröd-, tå-. 	 bjärdynga f. bsg. bMadfaga 'gul 

bita v. b ite, bet, båte. Jfr under gryn. [slem]svamp som troddes vara spillning 
— av v. p.p. dibtten, n. -btte. 	efter en bjäre'. Om den brändes, trod- 

bitas dep. biss. sm  dvm beirj pa des bjärens ägare bli tvungen att visa 
bus 'om de börjar bitas'; han btss sig. Om man skar i den, rann det blod 
'han bits'. 	 ur den. 

bjallra v. bjåller 'bräka (om får som bjäsa12  v. fri se, p. p. bjesst 'klava (kor) 
bräker samtidigt som de betar)'. 	i bås'. dce cer sce bjesst 'det är så 

bjuda v. bly, bs el. (y.) bjudd, 	trångt att man knappt kan röra sig'. Jfr 
p.p. båen el. birenes. takk ssm blu under klava v.1  — in v. kas in 'ta in 
'tack för att ni bjuder!' Ä. sätt att tacka o. klava (ko)'. — ut v. bjés åt, p.p. 
när man kommer bort o. blir bjuden på 	tbf&sst (krceka)' släppa ut (korna) 
traktering; takk mceg ssm bs dceg på morgonen'. bjästrälg m. bsg. b•Ms-
'det där kan du tacka mig för'. Skämt-  trblrj en 'liten videträlg varmed lad-
samt; bs n pa n sup 'bjöd honom på bandet knäpptes fast i skällträl-
en sup'; ja bjudd n allo 'jag tog g e n ; [träig i 1 a dbande t vilken knäpp-
farväl av honom'; ja votte boenes tes om kons hals när hon skulle stå i 
dit ja 'jag blev bjuden dit jag'; han båset]'. 
ssm ce boen han cer traktera 'den bjäsning m. Msnig 'bindsle för ko i 
som är bjuden är trakterad (fastän han ladugården, bestående av la db and o. 
tackar nej)'. Ordspråk; bjudd volt träl g ' . Var förr av vidjor, numera av 
dvm 'de blev bjudna'. Jfr skam- samt järn. 
bort-, dit-, hem, nödbjuden, bjäst p.p. jfr under bjäsa. 
storbj udd o. underallvar, förbär- björk3  f. bjerk 'trädet björk; björkvir-
sam, sal, ungdom. — bort v. bji ke'. bjerka hon ann vcenne vce tt 
bcitt 'bjuda av ngt som man skulle velat vkkere 'björkvirke använde vi vid till- 
ha kvar'. — emot v. bi 4 emåt 'kännas verkning av körredskap'. Jfr flottk 	er-, 
motbjudande (om t.ex. mat)'. dc e bs käl-, lång-, mar-, slag-, svall-
(el. biudd) emot dell a ga dit 'det samt under lysa. -aska f. 12.Mrkask 
kändes motbjudande att gå dit'. 	'aska av björkved'. Ansågs vara bäst 

bjudsam a. jfr m o t-. 	 vid tillverkning av asklut. -bark m. bsg. 
bjälk(a)3  [L] opl. bjz34-ker, bpl. 	karkbiertjen. Skinn som garvas med 
ken 'bjälke'. Jfr ta Il -. 	 björkbark blir vitgarvat. -fiar m. bjérk- 

bjällra f. bjéller, bsg. bffilera, opl. bfM- fir/ir ['näverrulle som nätflöte]. -kvist 
rer, bpl. Mllren ['liten, klotformig m. bj&kkvist. -lid f. bj&kli 'skogs- 
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sluttning, i huvudsak bevuxen med 
björk'. -ljud n. bp!. bj&kjiicz 'gam-
malt, mer el. mindre igenvuxet sår i 
björkstam'. -löv n. bsg. bjb-Iclåve. Jfr 
under löv. -råne m. bj&kripla 'rot-
skott från björk, björksly'. -stol m. 
12,Mrkstb1r 'flera björkstammar uppvux-
na från samma rot'. -svall n. bp!. 

'svallved kring skada i björk'. 
Av långa sådana, som uppstått när man 
vid nävertäkt skurit in i veden, gjordes 
skidor. Det var mjuk a behcenli a 
,sibert del rcenne '... mjuka o. be-
hagliga skidor att åka på'. -tjuka f. bsg. 
bj&ktj iska 'björkticka, Polyporus betu-
linus'. -ved m. bjblci4. Denna ved ger 
den bästa värmen. -vid f. bi rkvi 'vidja 
av björk'. Tvagor av granris banns vce 
bjerkvier. -vrid f. bsg. bj&kvri 'ma-
surknöl på björk'. 

björn' m. bion 'djuret björn; hävstång i 
en björnbindning'. -bindning f. 
bj Onbin- 	 Motkedja 
nig 'anord- 
ning att med 
hjälp av en 
kedja spänna [Bjömbindning] ihop timmer- 
lass'. Består av björn o. motkedja. 
-bär n. bpl. biårlbcera 'knöl på rot av 
åkerfräken'. dm va svaj a tager 
vce svatt a bcer pa,pa natten uta 
grceriagrcesse,a vce kulle dvm for 
bjorlbcera a at dvm a tykkt dvm 
var se go 'det var svarta tågor med 
svarta bär på, på rötterna av åkerfräken, 
o. vi kallade dem för björnbär o. åt dem 
o. tyckte att de var så goda'. Enl. en 
annan sm. åt man dem inte. -hid n. 
bjainhi 'björnide'. -hål n. bi inhii 
'tillhåll för björn'. -järn n. bi åru 
-love m. bjilnlbv ['björnlabb']. -mos-
sa m. biån- el. bibimirssa 'björnmossa, 
Polytrichum commune'. dce finns n 
massa sm kvlles for bjerimsssan 
a en sm het bjorimsssan men sm. 

kan inte redogöra för skillnaden mellan 
de två moss- el. lavarterna. -skall n. 
bi Mskt5// 'skallgång på björn'. -skinn 
n. bi ..orty i nn. -spjut n. bi spi fa. dce 
finns ju bionspjute hcer kvar 
cenn i dag 'det finns ju ett björnspjut 
kvar här än i dag'. 

black a. bkakk ['matt i färgen, grådas-
kig']. n bkakk en hcest 'häst med 
obestämd ljus färg'. -get f. bkåkkjet 
'get som är varken vit el. riktigt mörk'. 
Jfr under killing. -märr f. bkåkk-
mer ['ljusgrå märr']. 

blackra v. bkåkker ['fladdra, vifta; rytt-
la']. Om fågel som håller sig stilla i 
luften gm att slå med vingarna: han 
sta a bkakker. 

blad6  n. bli  'blad på örter, träd o. bus-
kar; pappersblad; platt skivformad del 
av ett redskap'. Jfr axel-, tidnings -, 
år-, älg-. -hö n. bkåhO 'ängshö som 
mest består av blad från örter'. 

bladam v. bkikla 'bläddra'. — upp v. 
['förse med blad'] se under ny - förled. 

blade m. bsg. bkån 'blad i kvarnkall'. 

[Bladstång i skvaltkvarn] 

bladjstång f. bsg. bki3stågga 'stång 
som sätts mellan skovlar i hjulet av en 
skvaltkvarn för att hålla detta stilla'. 
-stånghål n. bsg. bkhstagghitire 'hål 
för bladstång'. 

blakam v. bkåka 'kanthugga el. skräda 
(timmer)'. 
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blanda f. blråne el. blr4rie 'blandning 
av surmjölk o. vatten som dryck (an-
vänd särsk. under slåttern för att släcka 
törsten); vassla; till messmör ngt hop-
kokad vassla, messmör'. dce bruke 
dvm bcera dtttpa .21vttn vtt dvm 
dell drekke 'det brukade man bära till 
slåtterfolket som dricka'. Jfr b 1 å -, b u - 
f ör s -,kokad-,käs-,mes-,tjock-, 
tunn- samtunderkoka ihop. blandl-
bytta f. blrånbYtt 'stor bytta vari mes-
smör förvarades'. -gryta f. blr2ingrYt 
'gryta för ystning o. kokning av mess-
mör i fäbodarna'. -gärda f. bsg. blrån.p5-
4-a 'det inhägnade området i det fria på 
en fäbodvall där messmör kokades'. -ost 
m. blranåst, bsg. äv. -cissn 'mesost'. 
Då man kokke hop b4-ana,sce hon 
voile SVM1 en ost, da var da? 
blranossn. Jfr buförs-, get-, ko-. 
-slev f. Mrånllev 'slev som man rör 
med när man kokar vassla till messmör'. 
-spade m. b4-ånspiida '[smal] spade 
som man rör med när messmörskoket 
tjocknar'. -stunt m. blrånstiint 'kärl 
att forsla messmör från fäbodarna i'. Jfr 
tjockbland-. 

blandas v. blråne, pret. äv. blrarmle, 
sup. äv. blratzrit el. b4-4ne, dep. b4-22-
nes. Jfr oblandad. — ihop v. pres. 
dvm blrane hop pceren a mfolre 
(till grismat); p.p. h6p134- ane 'hop-
blandad'. — upp v. pres. ja bireln cipp 
e 'jag blandar upp det'. — ut v. p.p. åt-
blrånnt el. -1,4-årtfru. — uti v. pret. da 
blrårtra dvm ti da?; b4-åripue ti. 

blandning m. b4-ånig 'blandning av ngt 
(särsk. om  kaffekask)'. ja fekk mc e n 
bl-ni, 'jag fick mig en kask'. 

blank a. blrank. mitt pa b4rånke 
formeddan, under denna viktiga ar-
betstid skall man inte syssla med ovä-
sentligheter. -lax m. bsg. b4-ånklåksn 
'lax, Salmo salar'. 

blaskas v.blrcåske 'plaska; blinka'. bask 
int ti vattne 'plaska inte i vattnar; 

124-aske ti miv4-ka 'vispa filmjölk 
med sked så att den blir jämn'; bask 
og8m 'blinka med ögonen'; hon 
blraske ve oga 'hon blinkar'. 

blaver n. b4-4ver 'pratmakare'. 
blavra9  v.bleilver 'pladdra, sladdra'. Ofta 
om barn som lägger sig i äldres tal. 
blavertacka f. bsg. b4-åvertåkka 'prat-
makerska'. 

blecka I° v.b4-aka 'fladdra (om eldsken 
el. norrsken)'. sm lysniga birekka a 
far,da vall-  e 134-assn 'om norrskenet 
fladdrar o. far, då blir det blåsväder'. — 
till v. baka däl 'glimma hastigt 

bleckform m. blriekkfibrm 'form av 
bleckplåt'. 

blek a. blrek. -fis m. b4-afis 'barn med 
blekt o. sjukligt utseende'. 

bleka f. bsg. blraa 'ljus molnstrimma 
ovanför horisonten, [cirrusmoln]'. che 
stig opp blreka, ngt som anses båda 
regn, ibland äv. värme. Jfr hav sjö -, 
natt-,ådals-. 

bleka12  v. birae, dep. blraes. dc e hyll 
pa b4-ekes 'det (tyget) börjar bli blekt'. 
— ut v. blra åt 'göra urblekt'. du 
blrek ut a rakkt 'du har den ute i 
solen så att färgen bleknar'. 

blekas dep. blrekes ['få ljusgrå färg (om 
himlen)']. da dce blrekes uti have, 
da cer nt na lagt cette rcegne 
'när skyn mot havet får en blek färg, då 
blir det snart regn'; dce blekes vtt 
rcegne 'skyn börjar se blek ut mot ho-
risonten [så regnet kommer snart]'. 

bleke n. [bsg.?] b1rae '(tvätt)kläder el. 
väv utbredda för blekning'. Jfr k 1 äd 
väv-. 

bleklett a. b4-alet 'som har blek hy'. 
blekna9  v. blraen.— av v. blreken 

'blekna hastigt'. — bort v.b4-elcen bciit 
'vissna, förlora färgen o. dö (om blom-
mor o. annan växtlighet)'. — ut v. 
134-aen åt 'vissna'. dvm hyll pa 
b4-eken ut. 
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blemma4  f. blrånme 1. 'blemma, blåsa i (om ngt föga aptitligt)'; han brinn 
huden'. bcetter en blremme pa fotn ijcenn oga a cet see dce brsske 
cenn en skronke pa skon. Talesätt 'han kniper ihop ögonen o. äter så att 
om den som koketterar med kläder. Jfr det krasar (om en som äter smörgås med 
blod-, vattu-. 2. 'starr', han ha välbehag)'. — åt v. bZrinn åt 'sluta 
biremma pa oge. [I dialektarkivens ihop [ögonen)'. han bZrinne at oga 
samlingar finns endast detta belägg på 'han slöt ögonen'. 
att blemma skulle betyda 'starr'. Den blinkas v. pres. da bscerien blrinke 
»blemma i öghon» som nämns i forn-  myttle a vasst, da vak' e kvilt 
svenska läkeböcker torde avse 'vagel i 'när stjärnorna blinkar mycket o. skarpt, 
ögat'. Om belägget är riktigt, torde det då blir det kallt'; pret. han bZrinke 
avse 'gråstarr, katarakt', varvid den vid oga 'han rörde på ögonlocken'. blink-
sjukdomen gråaktiga ögonlinsen kan ha öga n. bsg. Mrinkåge. I uttr. kast 
uppfattats som påminnande om en vat-  birinkoge 'blinka [menande]'. 
tenblemma.] 
	

blistra9  v. 64- ister 'vissla'. 
blesserad v. p.p. bZrasra ['skadan 

	
bliva v. bbv, pres. bbr. Enl. E0 sent 

blid f. bL.1 'blidväder'. Enligt EO äv. ord som, kanske på 1940-talet, trängt 
b4len m. bsg. Tvivelaktig form. dce undan det ä. varda. 
ksmm dell a va Zr nann bin nu blixt m. b4-ikst. Jfr kornmatad-, ma-
'nu blir det snart blidväder'. Jfr m a t - tad- samt under ljunga, tor. 
tiasmäss-, trettondags-. 	block n. b Zrukk äv.  . 'block varmed sädes- 

blid a. blri ['ljum, varm; vänlig, förnöjd']. kärvar hissas upp i storhässjan'. Jfr under 
dce ta pa va blritt e vcer nu 'det hässjrot. 
börjar bli blidväder nu'; hon volt S8M blockal° v. bZråkka 'göra ngt överdrivet 
biri 	oga 'hennes blick ljusnade'. fort el. häftigt'. hon tArskka a cerbet 
-väder n. bZrivr el. (y.)-vier.sm him-  'hon arbetar häftigt'; hon birskka a 
meln ce myttle bira uti have see grceke 'hon grälar häftigt'; hon tog 
val r e blrivcere 'om himlen syns myc-  se for dell a Mrskka duktet 'hon 
ket blå vid havshorisonten, så blir det började arbeta med väldig fart'; men 
blidväder'. -vädersdag m. bZrivcejdåg ssm hon Mrskka a skat, see fsll 
'dag med töväder'. 	 spor" ne for a gagg pa gagg 'men 

blind a. bk-inn. han cet ssm Minne (efter)som hon sköt spolen igenom med 
mcera 'han äter som en blind märr (dvs. väldig fart, så föll den ned för henne 
vad som helst med frisk aptit)'. I för-  gång på gång'. block-kam . bb-åkkakår 
stärkande uttr. frf. ordet li v (cerbete) n. om mänmniska som beter sig våld-
pa Minne (el. blrinde el. birinda) samt o. vårdslöst. Jfr följ. ord. 
live '(arbetade) intensivt'. Jfr g i f tes - blockad p. a. n. Mråkkat ['våldsam']. 
samt under kol adv., liv. -bock m. han ha ncelta blrskkat e scett 'han 
blrinnbåkk. I uttr. ta bZrinnbakk en har en smula häftigt sätt (t. ex. till hu-
lek. -styre n. blrinnstk, vok. -stYre möret el. i arbetet)'. 
'person som inte ser sig för el. inte ser blocksam a. bb-iikkasåmm'som far fram 
det han bör se'. 	 med brådska'. 

blindas v. bZrinne 'blunda'. — igen v. blod m. Mro. llog ut bon pa a '... 
bb-inn ilienn 'sluta ihop [ögonen)'. slog henne så att hon blödde (för att 
d-ce bara dell a Mritin ucenn oga avvärja trolldom)'. Jfr bond -, d ö d -, 
a cetadce'det är bara att blunda o. äta näs- samt under frysa ned, slå, 
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k i t tr a . -blemma f. bköblrmm 'blod-
blåsa (som uppstått gm klämning)'. 
-bröd6  n. 642)665 kollektivt för b 1 o d - 
kaka. -brödkaka [f.?] bköbråkokke 
'kaka blodbröd'. -kaka [f.?] bke)kOkke 
'bröd bakat av en deg av blod, vatten, 
salt, jäst, rågmjöl samt något kornmjöl'. 
Kryddades med kyndel o. kryddpeppar. 
Tjockare än tunnbröd. [Åts sedan det 
kokats upp i saltat vatten med vit sås, 
lingon o. stekt fläsk el. smör.] -kaku-
stöpa f. bsg. bkölcokkestOpa 'deg till 
blodbröd'. -korve m. bkö_kiirv 'blod-
kory'.Påkorvtomasmässosöndag 
kokade man blodkorv så att den skulle 
räcka över jul. Man gjorde en smet av 
blod, vatten, salt, kryddpeppar samt 
korn- o. rågmjöl. Så slog man smeten 
gm en tratt endera i rengjorda tarmar 
eller i en hopsydd vit tygpåse varefter 
man kokade korven. -lakekar n. bkö-
låkakar 'stort träkar i vilket ström-
ming lades i den första lätta saltlaken'. 
-lakeströmming m. bsg. bkölvka-
strOmmtgen 'strömming som lagts i 
saltlake före slutlig saltning'. -palt m. 
bkefflbit 'palt med blod o. mjöl som 
huvudingredienser'. bkopoltn hadd 
man tstere ell fkceske tt; bkopoltn 
at vce kkakka fyre pa jukaftan 
(som särskild måltid). -pannkaka m. 

bkefflannkOkke 'pannkaka av blod, 
vatten, kornmjöl o. salt'. -rot f. bkörbt 
'blodrot, Potentilla erecta'. -ränd p.a. 
n. bkörcennt '(kött) som har kvar blod'. 
Man trodde att blodet inte hann rinna 
av, om man slog djuret för hårt vid 
slakten. Sm. ansåg att detta gällde endast 
småfä. -röd a. bör. hon voile b -oro 
opp! oga 'hon rodnade kraftigt'. -slag 
n. bkedlåg. han fekk fcell na blo-
llag cell na tskke 'han fick väl 
någon sorts slaganfall'. Om ett drunk-
ningsfall. 

bloda ned v. p.p. n a,lrbe. 
blodig a. b - e. 

blomma4  f. bklimme ['blomma, blom-
krona; blommande ört, prydnadsväxt']. 
Jfr majko-,midsommars-,skrap-, 
tjäl- samt under gå ut, kattfot. 
blomskott n. bmmskStt. 

blottna9  v. bkOttn 'smälta, [bli blöt o. 
mjuk till sönderfall]'. — upp v. bkOttn 
öpp 'smälta [på grund av väte. Int 
rcegn e se je rakkt bkottn opp 
'inte regnar det så mkt, att ni helt o. 
hållet smälter bort'. 

blund m. bann. ja ha inte lakkt 
bkstin pa oga el.ja ha inte fott n 
bksnn pa oge 'jag har inte sovit det 
minsta'. 

blundas v. bkånne 'slumra'. ja bkkin-
ne n stonn 'jag slumrade en stund'. — 
bortyr v.b4-.4tin baki 'slumra till'. 

blundögd a. bkånnåggd 'som (av söm-
nighet) har tunga ögonlock'. 

blys n. by. Jfr under kula. -band n. 
bZ(4b ån 'blybåge i fönster'. 

blå a. bka. senn var dom ute dcer 
cenna dell bkåe kvceln 'sedan var 
de ute där ända till mörka kvällen'. Jfr 
bytt-, ljus-, piss- samt under kol 
adv., kolande adv. -aktig a. bkååkten 
el. -åktzn. -arbeta v.birdicerba 'arbeta 
hårt'. -bake m. bkåbåka 1. 'ej gillt 
ekorrskinn'. När ekorren har vinterskinn 
o. tofsar på öronen, är skinnet vitt på 
avigsidan o. som mest värt. Om ekorren 
inte riktigt har hunnit få sitt vinterskinn, 
är skinnet blått på insidan, han är då 
halvgill el. en blåbake. 2. lav en 
svamp] blåfärgad ytbräda'. -bedrövel-
se f. bsg. bkabedrkivelsa 'ngt ytterst 
bedrövligt'. -blanda f. bsg. bkåbkåna. 
Jfr under gorrsprängd. 

blåbär n. bkåbcer. -lyng n. bkabcer-
1 gg 'blåbärsris'. -skröt m. bsg. 
bkcibcejgrOt 'gröt av blåbär, kornmjöl, 
ev. lite vetemjöl samt vatten o. salt'. 
bkabcejgrotn kokke mamma uta 
korlinjoke eller bkannt a tz na 
vetmjok sm hon hadde. -sisaft m. 
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bsg. bkdibcejciftn. Jfr under va tts op-  spora, sce sko+ e va gett em 
p a. 	 lettkone 'blåser det på Sigfridsdagen, 

blåleld m. birkkl 'blåa lågor från en näs-  så att medspåren blåser igen, så kom-
tan utbrunnen brasa'. dce brann bka- mer det att bli gott om lättkorn'; han 
eln pa gkoa da han skst spjelle, bkasst se oga matt ha fore batti 
dce votte osn 'det brann blå lågor på skoln 'han blåste (i långluren utan att 
glöden när man sköt spjället (för tidigt), få fram ett ljud), så att ögonen nästan 
det blev kolos'. -frusen a. bkgifråssen trängde ut ur huvudet'; sce da gatt 
'blåaktig av köld'. -get f. bireijU 'svart dom bitas cett a da 'så då måste 
o. vit get'. [Tvivelaktig översättning. man blåsa (i näverluren) efter henne (fä-
Snarare glåpord om/till person som ser bodflickan i skogen)'; bitas tt vattne 
ynklig ut.] du si ut rakkt ssm en '(i magiskt syfte) blåsa i vatten som 
bkajet, sa dom ibirann. -hal a. n. runnit mot norr el. i en strömvirvel som 
bkgihiett 'ytterst hal [om fören -halka går motsols'; p. a. bkasst 'ytterligt väl-
f. bsg. bkåhcekka 'isgata'. -hålla v. städat'. dce var sce bkasst dcer. Jfr 
bkethbll 'hålla av alla krafter'. -is m. död- samthårdblåst.—emot 
bkåis 'nylagd is på vatten, kärnis'. 	emåt 'svara med en signal i näverlu- 

blåka v., blåkad p.a., blåksam a. se ren, då man hört en annan signal'. — 
blocka, blockad, blocksam. 	ned v. p.p. n Oylråsst.— upp v. se under 

blålkant m. bpl. bkgikånta 'tjocka o. vann. blåsipipa f. bircitspip 'leksaks-
dåligt gräddade kanter på tunt bröd'. pipa av sälg el. vide'. Vide har tjockare 
-klocka f. bircikkåkk 'blåklocka, Cam- bark o. är därför bättre till detta ändamål. 
panula rotundifolia' . Jfr under f ing er- Var pipan av sälg, kunde den kallas 
borg, -bytta. -kläder s. opl. birå- sälgpipa. -väder n. bl-åsvckr. -väder-
kkeeer,bpl. -kkcea 'kulörta kläder (icke il n. bkåsvcer ['vindil']. 
vitkläder)'. -källigmjölk f. birgitIcelle- blålskyr m. bkåyfrr 'det yttersta tunna 
mjbkk ['sur skummjölk']. -lera f. jfr o. fina av nävern, som nästan flyger av 
under s i g lera . -mjölk f. bireimit54-k sig själv'. -slagen p.a. birållcejle 'som 
'skummjölk'. 	 har blåmärken efter misshandel'. 

blånas v. bkåne. — av v. bitim å 'bli blåsning f. bkåsnig 'blåsning (i näver-
blå (i ansiktet el. på kroppen av köld el. lur)'. 
sjukdom [el. om  barn som blir blått i blåsnål a. b kåsn åk 'ytterligt snål'. 
ansiktet av andnöd vid häftig gråt])'. — blåst m. o. f. bkasst, bsg. äv. bkåssn. 
till v. bkcjin déll. dce bitan dell jonig bkassta 'genom blåsten'. Jfr 
'släta blå moln, som bådar regn, börjar kall-, snål- samt under blecka. 
stiga upp på himlen'. 	 blåst f. jfr vann blåst. 

blåning m. birdinig 'blåmärke (i huden)'. blåstna9  v. bkåssn 'utsättas för blåst, 
Jfr hir-. 	 genomblåsas'. scett ut dom, sce dom 

blålnöd f. bsg. b - na 'ngt mkt be-  fo bkassn 'sätt ut dem, så att de får 
drövligt'. dce var da bkanoa rakkt! blåsa ur (o. torka)'; dce ha bkassne 
-rand f. bkårån '[av en svamp] blå-  baki dom bra 'det har blåst ur dem 
färgad rand i virke'. -rustad p. a. bkå- bra'. 
rciste 'klädd i blå kläder'. 	 blåltråd m. bsg. biråtrån 'hemspunnen 

blåsa4  f. bir:ase. Jfr f i sk -. 	 sytråd, tvinnad o. färgad svart med vit- 
blåsa12  v. bkeise. bkase ne pa sig- riol o. bresilja; separerad mjölk (som ju 
frisdan,se dce bitas ijcenn mcejj- rann som en stråle ur separatorn — skämt- 
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samt)'. -ögadpära f. bp!. bkdiegepieren 
'potatissort som är vit men har blå ögon'. 

blädjall v. bkielle 'bläddra'. — om v. 
pret. bkiedd åm 'vända bladet'. 

bläkt m. bkcekt 'kastverk (att kasta säd 
med)'. Efterträdde handkastningen. 

bläktas v. pres. bkiekte ['visa brådska 
o. göra stora åthävor i sitt arbete']. hon 
bkcekte a hyll pa 'hon arbetar med 
stor iver'. — uppå v. bkiekt ep di 'arbeta 
o. stå i med stor iver'. 

bläs m. bes 'vit, långsträckt fläck i pan-
nan (särsk. på häst); häst med bläs'. 
han hadd n bes 'han hade en häst 
med bläs'. 

bläsig a. bsse ['som har bläs']. 
blöt n. bsg. bkbte. I uttr. ii bkote 'i 
blöt'. dvm gatt ha rcette lagp,lun 
ti bkote veett 'de måste ständigt ha 
den rätta långluren i vatten'. 

blöt a. bkst. Jfr grund-, sjö-. -hål n. 
birSthålr 'sankt ställe'. -myra f. bkåt-
mkr 'sank myr'. Jfr under gå ned 
sig. -pära f. bkåtpier 'potatis som 
blivit lös o. vattnig på grund av blö t-
sjukdom'. -sjukdom m. bsg. birbt-
jukdbmmen'sjukdom hos potatis som 
vållar blöta mjuka fläckar, [brunröta]'. 
-skodd p.a. bkåtsködd 'som har skor i 
vilka vatten trängt in'. jekk bkstskodd. 
-snö m. birStsn:o 'kramsnö'. -sudd m. 
bp!. bkittsådda 'blöt tuss'. -väder n. 
bkåtvier 'regnväder'. -år n. bkiiteir 
regnigt år'. -ögd a. bkåtbggd 'tårögd'. 

blöta f. bkåte 1. maträtt av (ojäst) tunn-
bröd, uppblött i het buljong'. Åts med 
smör o. ibland med klyftor av kokta 
[kål]rötter. Vanlig söndagsfrukost. 2. 
'sörpa, ett kreatursfoder av hackad halm, 
löv o. agnar som man slog vatten över 
o. som fick stå ett dygn o. dra, innan det 
i ämbar gavs åt varje ko'. blötlså m. 
bkbtslyi 'stor så i vilken man gjorde i 
ordning blöta åt korna'. -ämbar n. 
bkbtcbmbcer 'ämbar med sörpa'. 

blöta12  v. bir&e.bkot kkea 'lägga kläder 

i blöt'; bkot ti gryta 'doppa i gry-
tan'; b kott bro 'i köttspad doppat tunn-
bröd'. 

-bo m. jfr arnäs- samt under hyra. 
bos n. bo. dce bogg int bo i aseke 
svar till den som klagar över att viss 
mat inte är ren el. aptitlig; skytten hi211 
pa bogg boa nu 'skatorna håller på 
att bygga bon nu'. Jfr fåg el -, geting-, 
humle-, mygg-, rått-, skat-, slör-. 
-fäste n. bsg. böfcbste 'fast boplats'. 
dvm hadde bofceste dcer rektit 
'de (de underjordiska) hade riktigt fast 
boplats där (dvs, de visade sig där särsk. 
ofta)'. -märken. bömierk, bsg. 
ty. 

bo12  v.1  bo, pr. p. böenes. va  cer a 
boenes nass 'var bor hon [dvs. Ni] 
någonstans?' 

bo12  v.2  bo 'förse (nät) med telnar'. 
bobin3  f. böbinn '10-15 cm lång rulle 
på vilken man spolar upp varpgam'. 
-stol m. böb innstök 'ställning bestå-
ende av en ram med strängar på vilka 
bobinerna träds upp vid varpning'. 

bockl s. bakk, bsg. båttfen. Jfrblind-, 
g ammelö 1 s 	hässje-, lus-, 
mjöl-, piss-, red-, skrå-, skväl-, 
snuvig-, tjur- samt under små. 
-horn n. båkkhön 'horn av bock (särsk. 
ss. blåsinstrument)'. bakkhone hadd 
dvm for dvm ksnn vell tute cett 
namn ssm var dceri aken cell 
nann kstin ha gatt vell cell pa 
dce vise 'bockhornet hade man för att 
man kunde vilja tuta efter ngn som var 
ute på åkern eller ngn som gått vilse, 
eller så'. Jfr under s tun ta . -killing m. 
b&kkublig. -nödig a. b2ikknkidin 
'brunstig (om get)'. -älta f. bsg. bdikk-
ielta el. -ielta 'lukt av brunstig bock'. 
am han llakte n bakk,sce skull n 
je n n dukti kaffekask,sce ticenn-
tes int bakkcelta.tfotte dce skull n 
senn kugg ne tt vattn a dra baki 
ne. 
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bocka8  v. båkke 'böja; buga'. — ned v. -hilla f. bsg. bökhilla'bokhylla'. Kunde 
pret. han båkke n6n 'han böjde ned vara en liten väggbokhylla med en 
honom'; han bskke ne se 'han böjde postilla o. andra andaktsböcker. 
sig ned'. — sig v. han fett fcell bskk bolde2  m. bådcle, bsg. bådck 'böld' . 
se 'man måste väl böja sig'. 	Jfrbröst-, giftes-. 

bod3 f. bo  'fäbod, -stuga (bestod av svale bolna v., bolning m. se bulna, b ul - 
o. mjölkkammare); hus för förvaring av ning. 
matvaror; handelsbod'. boa vor 'vår bolster5  ii. bister. -väv m. båsterviev. 
fäbodstuga'; ditt, boa 'till stolpboden'; Jfr under tveskaftbotten. 
ti n bo 'i en handelsbod'. Jfr han-  boml m.1  bomm ['horisontal bjälke el. 
dels-, kok-, korn-, mat-, stolp-, balle]. Jfr li 11 -, stor-. -hänge n. bsg. 
stor-, vagns-, ved- samt undernäs. bömmhiegge el. -kbm 'järn- el. trä-
-dörr f. jfr under stocklås. -glygg m. tyngd med ett snöre som löper över varp-
bsg. be,g4-åggen 'glugg i fäbodstugan bommen o. fästs vid skälspröten, så att 
(ist. f. fönster)'. -nyckel m. bönifttiel dessa hålls på plats vid bommen'. Se 
'nyckel till matbod'. Kunde användas i bild 14 i G. Grenander Nyberg, Lant-
magiskt bruk. -piga f. be;pig 'fäbod- hemmens vävstolar s. 34 (Nord. muse-
piga'. -spång f. bbspågg 'syllar som ets Handlingar 84). -käpp m. bömm- 
golv framför dörren till stolpbod'. 	cepp 'käpp fäst vid varpbommen med 

boföra v., boföring f., boförs- se b u fö-  snören, på vilken varpändarna träds upp 
ra, buförning, buförs-. 	när man skall börja dra på bommen'. 

bogl m. bog ['bogblad jämte tillhörande -slev f. bömm.Wv 'spärr för varpbom-
muskler']. Jfr 1 ö s -. -gris m. b sc2ggris men i en vävstol'. Består av ett långt 
'minsta gris i en kull (som anses ha diat skaft som når fram till den vävande o. 
närmast bogen)'. -skriden p. a. bög- en slevliknande fördjupning där den lig-
skrUn 'vars bog gått ur led (om ko el. ger under garnbommen. Se bild 88 i G. 
häst)'. Äv. om ålderdomsförändring hos Grenander Nyberg, Lanthemmens väv-
ko el. häst: han (den gamla hästen) hall stolar s. 150 (Nord. museets Handling-
pa va bogskreen. Äv. om ett medfött ar 84). 
utseende hos ko, som ser ut som om bom adv. bomm om skott som inte träf-
bogarna vore »lösa», jfr lösbog. Sådan far, han skst bomm. -skjuta v. pret. 
ko ansågs mjölka bra. -sköt n. båkk- bömmskåt 'skjuta bom'. 
el. b.gsklyt 'del av ä. sele motsvarande bomullsrona f. se under rona. 
draglädret i en yngre'. [Bör vara: 'sel-  bonad f. jfr b un ad. 
knä'.] 
	

bonde m. bönne, bsg. bien el. bon; 
bogseral° v. böksra el. bålcsiera (det opl. bånner, bp!. bånnen, dat. sg. bön-
senare uttalet möjl. från Själevad) 'ta nsm. bon cc ig1,3en ylle vari 'bon- 
på släp'. bogserbåt m. bökserbåt. 	den är inte van vid vila'. Ordspråk; reta 

bogårdsmur m. bögapnår 'kyrkogårds-  fon, sa bon da bysten brann. 
mur'. 	 Ordspråk; vell n va a we n bonne, 

bohag n. böhåg 'boskap (dvs, kor o. sksb-  n liv n spik tt n brcee a 
småfä men inte hästar, som hör till en kast att vattnen, da far n dit a 
gård)'. hon ha sto tt e bohag dell mr a vi sce 'om man vill bli av med 
a jot sm 'hon har många kreatur att en bonde, skall man slå en spik i en 
sköta'. 	 bräda o. kasta i vattnet. Då far han dito. 

bok f. bok, opl. båkker, bpl. båkk(e)ren. tar död på sig'; tytt bon 'tjäna hos 
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bönder'; bårobånnen 'bönderna på 
Burön'. Jfr brun-(?), rik-, skjuts-
samt under kloter. bondlarbete n. bsg. 
bönncerbete 'bondfolks arbete'. -blod 
m. bsg. bönnbkipn 'en bondes karak-
tärsegenskaper'. bonnbkon han fonek 
sce inte 'en bondes instinkter visar sig 
alltid'. -bygd f. bsg. bönnbåga. hcer 
pa bonnboga. -dotter f. bönndbter. 
-folk n. bönnfbkk 'bonde med hustru 
el. familj'. -född p.a. bönnfådd 
'stammande från bönder'. -mål n. 
bönnm 	sockenmål, dialekt'. -män- 
niska f. bönnmcenni bs 'person ur bon-
deklassen'. -piga f. bönnpig 'piga hos 
en bonde'. -son m. bönnsbn. 

bondska v. bönnske 'tala bondmål'. 
bor m. brr, dat. sg. bYrsm 'kulle, (låg) 

höjd'. dezra borem; ja si n Jonas 
pa byrsm;dcerpa byn,ssm vce sa, 
dce var n littn stakkaj skokksrsnn 
'på »boren», som vi sade, det var en 
liten obetydlig rund kulle med skog'; 
dcerpa byn var e inte opplott,dce 
vaks tvin a bjorka dcer.bakklceg-
da va neafore hon 'på »boren» var 
det inte uppodlat. Det växte tall o. björk 
där. Backlägdan låg nedanföre'; lven 
dcerve byn 'ladan vid »boren»'. Jfr 
alder-, sten-, tall- samt underläg-
d a . 

borgera v. brirjera 'gå i borgen'. 
bords n. bok, gen. sg. boff, dat. sg. 
ben äv. 'den planka i en spinnrock i 
vilken övriga delar är fästa'. scett se 
dell boff;dce legg dcera boken. Jfr 
aftonvards-, bak-, brud-, fäll-
skiv-, jul-, till-, sals-, stor-, 
stug-, väder-. -deg m. bökcag '(vid 
tunnbrödsbak:) den mängd deg kavla-
ren varje gång tar upp ur degtråget'. 
Hon knådar borddegen med mjöl till 
lämplig fasthet, lägger den i hörnet av 
bordet o. tar så ämne efter ämne av 
den. -(s)kniv m. bökhgiv el. 1,kniv. 
-lakan n. böklakan 'vit bordduk'. Av 

två hopsydda våder, hellinne i spets-
kypert. -låda f. bsg. bökla 'bord med 
en el. två låsförsedda utdragslådor för 
bröd'. Under svagår hölls lådorna låsta. 
Ett ä. namn skall ha varit brödskål. 
Jfr brödlåda. -sibunad [f. bp!.] 
bö,s,sbarten 'underrede till ett bord'. 
-tuggning f. böktitggnig 'traktering 
vid sittande bord, lagad mat'. 

borda upp v. &spk öpp. bok opp en 
bat '(vid båtbygge) sätta fast borden 
vid vränger o. stammar'. 

borr m. byr 'stämjärn'. Föråldrat. Jfr 
slag-. -märken. 
bsg. bYrmcertje 
ägarmärke i får- 
öra. 	 Borrmärke 

borral° v. bira.bsra helt tt n kksbb; 
han bara sten a see jolt hske 
rennt 'man borrade (hål i) stenen o. 
gjorde så hålet rent'. — bort v. bitra 
bått.bsra batt tannvcerken 'bota 
tandvärk gm att peta med stickor vid 
den värkande tanden, så att det kom blod 
på dem'. Sedan lade man dem någon-
stans att ruttna. — upp v. p.p. öpplyitra. 

-borre m. jfr h or n i g - 
borsts n. ben. scvtte bsjta pa tran 

'förse becktråden med borst'. Jfr sv in-
samt under samvete. Uttr. klyva på 
borst se under klyva. -ris n. bi:nr is 
en form av engelska sjukan, yttrade sig 
som klåda t.ex. mellan axlarna. 

borstas v. bitne, pass. bines. ben 
ii ?Le  'med borste rensa lin från skävor 
o. blår'; bsjt manen 'med skurborste 
tvätta mattor'; 1,41 firre 'borsta en 
linhässla första gången'; bt}jt vie4r 
'borsta en linhässla andra gången'. Detta 
gjordes i samband med spinningen, 
sedan man lagt linet på spinnrocks-
huvudet. 

borste2  m. bilbste. Jfr klister-, klä-
des-, lin-, lus-. 

borstning m. bitjtnig 'fiber som fast-
nar i borsten när en linhässla borstas 
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första gången'. Lades efter borstningen båttesten.dce ce baltesten 'det är 
i små rullar. Jfr fin-. -slflage m. den längst bort belägna [t.ex. gården]'. 
båt,stnigsfkåga 'rulle av det lin som bortre a. komp. Ss. förled: båtterbcerie 
följer med vid borstningen'. -skarn n. 'det bortre berget; båttersi'a 'den bortre 
båstnigsgån 'lingarn spunnet av de sidan'. 
fibrer man fick vid borstningen [dvs. bortyr adv. o. prep. båk! el. (y.) båtti 
spunnet av linblånor]'. -sisnälla f. bsg. 'från, ur, av'. du jett je dceg bah 
båstnigssniella 'grövre spinnrocks- nu 'du måste sluta (arbeta) nu'; baki 
rulle för borstningsgarn'. -sisnäll- ene bcerfe a dell annere 'från det 
rustning f. båstnigssncellrOstnig ena berget o. till det andra'; bkaa bah 
'snälldon som används vid spinning av kattlesn 'blad ur katekesen';ja minns 
borstningsgarn'. 	 iggentig balt' ne 'jag minns ingen- 

bort adv. batt.Vid verb i särsk. förbin-  ting av det'. Jfr under t.ex. botten, 
delser se beställa, bjuda, blek-  bägd, löte, slamsot samt vid verb 
na, borra, bränna, bulna, byg-  i särsk. förbindelser blunda, gräva, 
ga, dö, frysa, gamlas, glöm-  gå, håla, krabba, kåta, skina, 
ma, gömma, göra, hjälpa, hä-  slippa, stälpa, tröttna, vana, 
va, kasta, komma, kommende-  vattna, vrida, väla bortyr. 
ra, kulla, låna, läsa, mista, bortåt adv. båttat el. böttat. 
multna, njuvla, rinna, rista, boss n. buss 'avfall, skräp, damm'. d-
sinka, sjukna, skräda, skäm-  m,-  nt na buss e dcenne 'den där 
ma, stjäla, ströja, stöka, sät-  tycker sig inte vara skräp' [hellre: 'den 
ta, taga, tröttna, villa bort. 	där är inte skräp till kur]. Talesätt. Jfr 

borta adv. båtte. 	 tv et-. -humla f. båsshåmmek-  'hum- 
bortanföre adv. o. prep. båttafåre 'bort-  la som surrar omkring, gärna i ngt löst 
om'. 	 material; [person som skräpar ned]'. dell 

bortav adv. o. prep. b åka el. (y.) b åtta ilut cer a dceri basskasa a ssrre 
'av, från, efter'. fyll batta 'föll av (ett 'till slut är hon i sophögen o. surrar'. Jfr 
fordon)'; ta balra revtreen 'ta ned under surrhumla. -kas f. båsskås 
varpen från varpställningen'; scett dee 'sophög'. Bosset bars vanl. till tv e t - 
ba?ra bena 'sätt dig o. vila benen ett b a ck e n , men man kunde också ha ett 
tag'; han ha ncesan batta farfan särskilt ställe dit man bar sopor o. skräp. 
'han har ärvt näsan av sin farfar'; baZra Jfr under föreg. ord. 
medag 'på eftermiddagen'; nann bossal° v. båssa 'göra ngt på ett bråkigt 
vekke balra saradan 'ngn vecka efter o. häftigt sätt'. han bussa a ballere 
Sara-dagen'. Jfrunderbröllopsgröt, a let 'han bråkade o. bullrade o. lät'; 
draga v., grina, skjul n.2, snyta, han gar a bussa 'han går på bråkigt 
stöka, tvätta, vana, väder samt vid med sitt arbete'. bosskar n. båssakår 
verb i särsk. förbindelser giva, h ur a , 'en som rusar iväg utan att tänka sig för 
skrapa, slå bortav. -spelad p.a. o. som ordnar saker o. ting på ett häftigt 
båttaspela 'avmagrad'. 	 o. bråkigt sätt (om både man o. kvin- 

bortibjuden p.a. båttb4en. -spunnen na)'. 
p.a., ss. s.: båttspånne 'garn som är bosslig, -ot a. båsse(t) 'full med boss, 
spunnet på spinneri'. betat batt- skräpig'. va du ha nappe bosset a 
sponne. 	 bcer 'så mkt skräp du har plockat med 

borterst a. super!. m. sg. självst. form bären!' 
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bot n. bot 'botemedel, hjälp'. han i o Zre 
bot Mt n 'han botade det han hade 
sökt för (t. ex. förgjorda kreatur)'; han 
radde bot for e dcenne 'han åstad-
kom en vändning i saken'. -råd n. bötrå 
'botemedel', vet du na botra for e 
hcenne du 'vet du ngt botemedel för 
det här?'; hon hadd tp4-ci im for 
mxg e botra. 

bota12  v. böte. .9n1 hon skull ksnn 
böt a 'om hon skulle kunna bota hen-
ne'; ssm botte n 'som botade ho-
nom'; dc bottes ra vag 'det bota-
des med ens'; han ha votte bott. 

botemedel n. bötemedel. 
botlig a. n. bötlet 'som går att bota'. 
botten1  m. 1,Pttn, dat. sg. bi5unsm 1. 

'botten (i kärl, låda, sjö etc.)'. brun 
ha gatt baZri san 'bottnen har gått 
ur sån'; d-ce fcell nann bvan ti 
mxg a 'det är väl någon botten i mig 
också (dvs, jag orkar inte äta mer)'; dce 
ilog brun for ore 'det slog lock för 
örat'. Jfr dyngsläd-, får-, ler-, 
sand- samt under stöttingdoning. 
2. 'botten i vävnad med mönster'. da 
vcevvd dvm brun. Jfr enträd-
nings-, fyrskaft-, tveskaft- samt 
under rona. 3. 'vind(svåning)'. han 
legg oppa brun 'den ligger uppe på 
vinden'; dcera bransm 'på vinden'. 
Jfr fähus-, stallrums-. 

bottin [f.?] bpl. pått]nen 'yttersko för 
kvinnor' = lappsko. Oftast av mörkt el. 
nästan vitt renskinn, brämad med in-
sydd röd kant i sömmen runt framfoten. 
Brukades av kvinnor vid kyrkfärder el. 
annars när de åkte släde. 

bottna9  v. bban. dce bpan zgentz, 
'ingenting förslår'. 

bra a. oböjl. bra äv. 'snäll'. dc x bra 
cerbet 'det är mkt arbete'; bra dxg 
ga cett nann ve 'snälla du, gå efter 
ved!'; bra je 'snälla ni!'; vara bra 
vce dvm 'vara snäll mot dem'; ism du 
vell vara se bra a jora dce 'om du 

vill vara så snäll o. göra det'; du va 
bra ssm ksmme 'du var snäll som 
kom'; hon sag bra ut 'hon hade ett 
gott utseende'; dc va bra lite e 
dcenne 'det där är ganska lite'; dce ce 
bra dcesamma 'det gör alldeles det-
samma'; sce var e bra Vee dce 'så är 
det inget mera med det'. Jfr stor- samt 
undert.ex. bära ihop, dragled, 
kallgrina, pris, skälmstycke. 
-nog adv. brånåg el. brano 'ganska'. 
dce va brano jufft 'det var ganska 
djupt'; n brano stor n ab bar 'en 
ganska stor abborre'. 

bradd m. bradd 'brädd'. ovest pa 
braddn 'ända upp till kanten'; gryta 
sta pa bradd 'grytan är färdig att 
koka över'. Jfr gryt- samt under 
hägda. 

bragd [El] brygd 'knep, påhitt'. 
bragd f.2  opl. brågder ['sicksackrand']. 
da sprekk en smin z olika brag-
der 'då spricker den (isen på sjön) 
sönder på olika sätt'. 

brak n. brak. 
brakal° v. bråka; pr. p. bråkan. han 
ksmme brakan 'han kom med våld-
sam fart'. brakiskit m. bråka,s it ' [ljud-
hg] fjärt'. -stut m. bråkastia 'skränig 
o. skrytsam person'. 

brandl m.1  bron, plur. äv. brcenner, 
br&nnen 'eldbrand'. d-ce en bran 
ssm int ha bronne ut; d-ce tva 
brana kvar. Jfr eld-, ljus-, ved-. 
-järn5  n. brånnyerl'[grytfot, (lös) ställ-
ning att sätta gryta på (över elden)]' = 
pannfot. -hake m. brånnhåka 'stång 
med järnhake (båtshake), förvarad på 
brandstegen'. -redskap [n. bpli 
kollektivt brånnreskåpen 'brandhake 
o. brandstege'. -stege m. brånnstega 
'stege från marken till taket på hus; ste-
ge på tak'. brannstegana det är ste-
gan o. takstegan. -stör m. brånnstifr 
'granstör med vilken man ordnade ved-
träna i bakugnen; eldgaffel med platt 
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skrapa i st. f. klor'. Därmed skavde man 
kolen av tallkubbarna, som på vinter-
kvällarna låg i spisen o. brann o. spred 
ljus. Efter avskrapningen brann de lju-
sare. -syn f. brånnsk. brannska 
kamm; ga brannsyrt. -timmer n. 
brånntimmer 'timmer som togs ut av 
bönderna i socknen, om en gård brunnit 
ned, o. som skulle köras dit för återupp-
byggnad'. Socknens styrande o. brand-
synen bestämde om detta. Ersättningen 
var 25 öre stocken. Förekom för länge 
sedan, trol. i början av 1800-talet. 

brand m.2  bran 'fågelgiller'. 
brandbär n. brånnbxr 'hallon, Rubus 
idxus'. -lund m. bråmmbcerlitnn 
'samling hallonbuskar'. ja tyss rakkt 
ha ksmme tt n brammbcerlsnn 
'jag tycker mig ha kommit till en 
angenäm plats'. 

brant a. jfr bratt. 
brasa [f.] britsse, bsg. -n, opl. -r, bpl. 

-na. la  pa n duktt brssse 'lade på 
ved till en stor brasa'. Jfr kvälls- samt 
under hungrig, vänta ut. 

brasal° v. brisa 'prata mkt, dominera 
samtalet'. a n jonke sat a brasa 
'o. Jonas satt o. storpratade'. — på v. 
bråsa på a talra 'dominera samtalet'. 

bratt a. bratt 'brant'. dce va duktit 
bratt dcer 'det var ganska brant där'; 
n bratt n bakke 'en brant backe'; da 
han skce rcenn utant na bratt 'då 
man skall åka skidor på ngt brant'; han 
gar se bratt 'han går så rak i ryggen 
(på grund av högfärd)'; bråttbåkken 
'den branta backen; den brantaste delen'. 
Jfr under liten. 

braxl m. braks 'braxen'. 
bred a. brcejj el. (y.) bre, n. brtt el. 
brett. bre a tcenner 'breda tänder'; 
(vara) brcejj a se 'uppträda stormo-
digt'; han var se brcejj over att 
han int var na rcedd 'han var så 
högfärdig över att han inte var rädd'; 
fekk fcegan ha ne certa brett 

'måste nästan ha det en aln brett'; 
braYlla 'den breda hyllan'. Jfr under 
lång. 

breda v. briejje el. (y.) bre, pass. 
britjes el. (y.) bres, pret. brcejldes. 

bredd f. bredd. ba  vtdda a bredda 
'både vitt o. brett'. 

bredlätt a. brieljUt 'bred i ansiktet'. 
bredmunt a. brrnirnt 'som har bred 
mun'. 

bredsel3  f. brcell 'löst överdrag över 
halmen i sängen'. Bestod av t.ex. två 
hopsydda längder trasmattväv, en gam-
mal fäll el. ett kalvskinn. Jfr kalv-
skinn-. 

bred(å)vid adv. o. prep. bredd(a)ve. 
han hadd brcennyznylitert brcedd-
vce sce.ffiligga bredåvid o.under 
löte n.,åkdon. -tal n. brieddavcetål-
'tal som man inte menar ngt med'. dce 
cer na brceddavcetair ce dcenne. 

brems m. brems 'broms (insekten)'. 
bremsn rcekk dell Jaksmxs, da 
va Zr n bhnn 'bromsarna finns till 
Jakobsmäss, då blir de blinda'. Jfr e t - 
ter-, häst-. 

bresal° v. bråå 'föra benen brett isär'. 
hon gar a bresa 'hon går med stora 
steg'; bresa over dike nu! 

brevs n. brev. Jfr dyng-, sorg-. 
bricka' f. brikke. Jfr ljus-. 
brik f. bsg. brika 'fjöl i avträde'. bana 
ha ,sette pa brzka. -kar n. brikkår 
'vresig person'. 	n. briklbt 'anfall 
av dåligt humör'. -väder n. brikvcer 'då-
ligt väder'. 

brikot a. briket 'vresig'. han ce brz-
ket 'han är vid dåligt humör'; dce ce 
brzket e vcer i dag 'det är grinigt 
väder idag'. 

bringa f. brig ge, dat. sg. briggen. sett 
frammt brzggen pa hxssn 'sitter 
framme i bringan på hästen'. 

brinna v. brå2ne, pres. brenn, pret. 
brann, sup. bronne. hon brenn sx 
het 'hon känns så het (dvs, har feber)'; 
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ho kan rakkt brenne 'hö kan svart-
na, om man ladat det för torrt'. [Hellre: 
'höet kan förmultna under utvecklande 
av värme (om man kör in det fuktigt i 
ladan)'.]Jfrunderbrunnen julmor- 
gon, o-. — av v. brbzn 	— fast v. 
brbin fast 'brännas vid (under kok-
ning)'. — ihop v. brnn thåp 'för-
multna under utvecklande av värme (om 
hö, säd, gödsel)'. brenn ihop de jor 
hessdygga a farjosseln a kone 
a kann brenn ihop. — ned v. p.p. 
näyrånne. 

briskig a. briske 'besk'. 
brist m. brist, da dm ce brtstn pa 
anne 'då det är brist på annat'. 

brista v.breste 'gro (om säd)'. Jfr under 
obrustenkorn. 

brol m. bro, bpl. äv. bråan 'bro (över 
t. ex. vattendrag); farstubro'. Jfr bäck-, 
farstu-,fäbod-,fähusport-,get-, 
hög-,jord-,kavel-,lång-,stugu-, 
å- samt under far ved. -dorg n. brå-
dbrj 'granris som på lördagsaftonen 
lades som en liten halvrund matta 
framför farstutrappan'. pa brodyr] e 
'framför farstubron'. -kas f. bråkas 
'kompost intill farstutrappan'. Om man 
hade hög bro, kunde det finnas en på 
varje sida. Där kastade man sitt vatten 
o. tömde nattkärlen. Många hade där en 
tunna. Om våren byttes kompost o. 
tunnor. När nytt brodorg lades på 
lördagarna, lades granris äv. på broka-
sen. När man ville ha det särsk. fint, 
täckte man hela kasen med granris så 
att den blev helt grön. -mamsell f. bpl. 
brömamsiellen övernaturliga väsen vid 
en bro. Sägen i ULMA 1301:19, s. 26-
27. -pall m. bråp611 'steg i farstu-
trappan'. -steg n. br5st4 'steg i far-
stutrappan'. -sten m. brOstbi 'stenplatta 
framför farstutrappan'. Därtill togs na-
turliga stenhällar. brosten fram rna-
Pre bron, frammfor neeste bro-
pvin. 

broa8  v. bre 'lägga ut slanor till en 
provisorisk bro över sankmark'. ve gatt 
broe tnna ve fekk opp a 'vi måste 
lägga ut en bro, innan vi fick upp henne 
(en ko ur en myr)'. 

brock n. brak 'brock (sjukdomen)'. Jfr 
navel-. 

brodd' m. brvdd 'skarp pigg el. spets; 
sädesbrodd'. Jfr korn-. -skodd p. a. 
bn3ddskådd 'för-
sedd med skor med 
broddar (om häst)'. 
Hästen har då skor 
med två broddspi-
kar. -spik m. bn3c1d-
spik ['hästskosöm med extra långt, till 
brodd utsmitt huvud']. 

brodda8  v. p.p. bn3dde 'förse med brodd-
(ar)'. hessn x brydde = hessn cn 
brvddskodd,jfr under broddskodd. 

broder m. bror, bsg. bråen, opl. brdfrer, 
bpl. bnifren. broen menn 'min bror'; 
sistbråen 'min yngste bror'. brors-
dotter f. brå,sclbt. 

broms m. se brems. 
bror m. se broder. 
brosch m. braj. 
brott n. brytt 'brottslig handling'. 
brottsjö m.brYttjO, bpl. -Mun. n brytt-
Jo han bryt over grsnna a rulla 
senn a da yoga ksmme da rulla 
na in i batn a ksnn senke han 
pa en gagg 'en brottsjö den bryter 
över grund o. rullar sedan, o. då vågen 
kom, då rullade den in i båten o. kunde 
sänka den på en gång'. 

brottslig a. brhylt. 
brud3  f. bris. hon vy rakkt snogg 

bru 'hon (dvs, du) var riktigt snygg 
som brud'. Jfr gull -, kron- samt under 
dansa , om prep. -bord n. bsg. brit-
bciZre. je pa brubo4-e 'på bröllop ge 
gåvor till brudparet'. Brudparet satt bak-
om ett bord o. tog emot gåvorna. -gröt 
m. britgrbt 'den risgrynsgröt som ser-
veras på bröllopskvällen'. -klänning f. 
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bnikZrienntg. -natt f. briinVtt 'bröl-  va brurirota 
lopsnatt'. -par n. briip4r. -skara m. bra- brunaktig a. brniåktz.  
skjra 'brudfölje'. -stass [m.] br Ustiiss brunn n. brunn. ga  vcesti brsnne 
'brudfölje'. 	 fekk si n brustass (ett vattne 'gå västerut till brunnen 
lamma ut. -särk m. briiscerk 'brud-  eftervatten'.Hrgårds-,käll-,smör-, 
linne'. Var snyggt sytt men av vanlig trefaldighets-. -slgubbe m. bsg. 
vit domestik. 	 brhnnsgSbben pedagogiskt skrämsel- 

brudgum m. bsg. bri_igitmmen. 	väsen, som användes för att hålla små- 
bruk n. bruk 'sed, vana', da dee ksmme barn borta från brunnen. nu  ksmm 

i bruk 'då det blev sed (att göra så)'. 	brunnsgubben a ta da?! -lock n. 
brukas v. briske 1. 'ha för vana'. rakkt bsg. brhnnsffikke. brsnnslvkke, dce 
ssm lappen bruk fra 'precis som va lvkke pa brsnnslukka. -silucka 
lapparna brukar fara'. 2. 'gödsla'. bruk f. bsg. brhnnsliekka 'öppning över 
loka 'gödsla jorden'; du ha bruke brunn'. [Överraskande översättning. 
se  myttie 1 far 'du har gödslat så Märk exemplet under brunn s lock.] 
mkt i år'. Jfr obrukad. — upp v. pret. brunnen p.a. jfr 1 o d -. 
bnike cipp ioZra 'gödslade kraftigt, så brus m. brus 'ngt rödbrusigt'. no har 
att jorden blev bördigare'; p.p. öppbriike a ont [t]i huvve, hon cer ssm en 
'väl gödslad'. 	 brus oppi oga 'nog har hon ont i 

brukbar a. jfr o 	 huvudet, hon är så röd i ansiktet'. 
bruklig a. n. bnikkiret. 	 bruska v. jfr bröska. 
brukningslgirig a. bnikknigsMen 'som bruten p.a. brkten, n. bråtte äv. 'led-
är ivrig att köra ut gödsel på åkern om bruten; tveksam'. breve ha voile 
vintern'. [Hellre: 'som kräver kraftig brotte;ia ticenn me sce brotten i 
gödsling för att ge god skörd (om jord)'.] dag; ja cer sce brotten hor ja ske 
-kas f. briikkn igskas 'gödselhög vid fora. Jfr lie- samt bryta v. 
fähuset utanför gödselgluggen'. -köra-  bry14  v. bry. — sig v. bry dce 
re m. bpl. bnikknigsti &ara 'en som (b r ita) 'lägg dig inte i det där!' (brita 
kör ut gödsel'. -lass n. bnikkn gslåss tillagt ss. allitteration). —sig om v. dvm 
'gödsellass'. -råd n. bnikknigsrå 'torv brydd se vlln sm dell a si cette 
som användes till br ok a s; torkad 'de brydde sig aldrig om att se efter'. 
myrjord som strö'. dvm hyll pa for brydd p.a. brogd 'brydd, rådvill'. ja 
hemm brukknigsra 'de håller på att cer se brogd pa hor de ske foras. 
köra hem myrjord'. 	 brygd f. brogd 'brosk'. da ska e fcell 

brukt f. brukt 'gödsel'. tior ut bruk- vceks nann brogd dit 'då lär det väl 
ta 'köra ut gödseln på åkrarna'. Jfr växa brosk där'. 
halm-, häst-, tv et-. 	 brygga4  f. brkie. Jfr uppkörnings-. 

brun a. brun. brCirt 'den brune'; brun, bryggträ n. bråggtre 'täljd stock som 
en 	lag 'en brun lag'. Jfr röd- samt på ett par bockar går ut från stranden o. 
under sirap. -barkad p. a. brkbierke bildar en brygga'. 
'barkad med videbark så att skinnet blir brygga v. pret. brållde ['tillverka malt-
brunt'. -bonde? m. bpl. briinbinan dryck']. bryggkar n. brkikar 'kar 
växt varmed man färgade brunt, ['gråbo, vari drickat jäste'. -stuga [m.] 
Artemisia vulgaris'?]. -rolka f. bri_in- 	bsg. -stiigen el. -st 	'den sär- 
rbirk ['brun rost i vatten']. -röta f. brisin- skilda stuga med bakugn där man bakar 
r k; ft. han (skogen) sag bra ut men gårdens förråd av hårt bröd'. Användes 
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ofta ss. sommarbostad. Jfr under gård. 
-stugugolv n. bsg. brånstu(ge)gåkve. 
-stugutak n. bsg. brånstut 4tje. 
-stuguvind m. bsg. brOustuvin. 

bryna4  f. bryne 'bryne'. Jfr sänd-. 
brynsticka f. brYnnikk 'långt bryne 
med handtag' = stryksticka. 

bryna v. bryne ['vässa med bryne']. 
bryta f. bryte 'maträtt av tunnbröd (van!. 
ojäst kornbröd) brutet i mjölk el. fil'. 
Vanlig rätt på sommaren. jok se fker 
e bryter 'gjorde i ordning (o. åt) flera 
tallrikar bryta'. Jfr fil-, tunnbröd-, 
tätmjölk- samt under knäckkaka. 

bryta v. bryte, pres. bryt, pret. bt4t, 
sup. bråtte äv. 'bråka (lin)', da bryt 
dvm tivogarise 'då bröt man granris 
till disktvagor'; han bryt over granna 
'sjön bryter över grund'; bryte vcegen 
'skyffla ned höga sneda snökanter vid 
vägen' [översättningen har inte kunnat 
bekräftas i Amäs 1993]; brotte mot 
na bu 'brutit mot ngt bud'; da dce 
varken bcer cell bryt 'när det varken 
bär eller brister (om is)'. — av v. brYt 
di, p.p. dibråtten,n.-bråtte. han brist 
a tjceppen.— fram v. pres. dvm brYt 
friimm se 'de (korna) bryter sig ge-
nom gärdsgården'; sup. kona ha 
brotte se framm 'korna har brutit sig 
genom gärdsgården'. — sönder v. jfr 
under fönstersnickning. — upp v. 
pret. dvm bråt cipp nwoka 'de bröt 
upp jord till åker'; dvm ha brotte 
opp tvrpa for 'de har nyodlat jord till 
torp förr'; bryt opp line 'bråka årets 
linskörd'. Jfr uppbruten. — ut v. bryt 
ist 1. 'avsöndra, avstycka'. bryt ut e 
skokkst,sift 'avsöndra ett skogsskifte'. 
2. 'ur småkreaturens kättar ta upp o. 
föra bort myrjorden o. gödseln'. dvm 
brist ut baki tjeta da pa von 
'man rensade då kättarna på våren'. — 
ut sig v. bryt fit se 'uppträda obe-
härskat, börja bråka'. hoctclu, bryt int 
ut dce na 'hör du, börja inte något 

bråk!'. 
brytare' m. bsg. brytan 'person som 

bryter lin'. 
bråd a. bra 'ivrig, angelägen'. han ce 
bra a sceg 'han är hastig av sig'. 
-döl4  v. breidO 'dö hastigt o. oväntat'. 
-gräddad p.a.brdigriedde'gräddad vid 
för stark ugnsvärme (om bröd)'. Då blir 
det stålrand i brödet. -sint a. brå- 
sint 'häftig, snarstucken'. -tyckt p.a. 
br ditifkkt 'snarfager, som förefaller 
vacker vid första ögonkastet men förlo- 
rar i skönhet vid närmare betraktande'. 
dce (tyget) ce inte bratykkt 'det är 
inte så att man fort tröttnar på det'. 
-värme m. breivierm 'för stark värme 
vid bakning'. Då blir brödet bråd - 
g rädd at. -växtpära f. brdivcekstper 
'rosenpotatis'. En tidig potatissort med 
rödaktiga knölar. 

brådska f.br :aske. Jfr j u 1 - samt under 
börja, gifte. 

bråklmakare m. bråkmijkar. -sjuk a. 
brelks 4k 'grälsjuk'. 

bråne m. jfr b rö s t-. 
brås v. brass [pa] ['(gm släktskap) visa 
likhet (med)']. Jfr under oskyld. 

bråta [m.] bråtte 'linbråka'. dcenkte 
fon, ditt: brstten senn, a senn 
ditt: dr-ogen r (man) klubbade (linet) 
först, sedan (tog man det) till linbråkan, 
sedan till lindragan'l. brätifall n. bråtte-
fz511 'vedartade delar av linstjälken som 
avlägsnats vid bråkning'. -käft m. 
bråtteticeft 'det gap som uppstår när 
linbråkans handtag förs uppåt'. 

bråttom a. brVttsm(t). dce va fogan 
brottsmt a 'vi hade en smula bråttom 
också'; dce votte jusssm minner 
brottsm 'det blev liksom mindre brått-
om'; hon ha hadd brottsmt v11 e 
gagger 'hon har alltid haft bråttom'; 
nu fekk a brottsm 'nu fick hon 
bråttom'. 

bräcka v. br2ekk(e). I uttr. briekk brO 
'(sedan den egentliga bakningen avslu- 
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tats) hetta upp varje brödkaka i ugnen, 
så att den blir torr o. hård o. inte mög-
lar'. da bro voile brxkkt da you 
e mål 'då brödet blev bräckt, då blev 
det mört'. 

bräda4  f. bre el. (y.) briee. Jfr ax-, 
bak-, kavel-, lod-, mull-, märg-, 
panelnings-, sitt-, själ-, skär-, 
spis-, stöt-, tov-, väder-, väv-. 
brädlskrinda f. brbkrinn 'överrede 
till vinterfordon, försett med gavlar o. 
långsidor av bräder'. Användes när man 
till vardags behövde frakta varor av ngt 
slag. -slå v. br .21i). -stapel m. brie-
ståpeZr. 

brädd m. jfr b ra dd. 
bräga v. br4a 'skina fram'. — till v. 

pres. va  vcermt dce cer, da sok.ci 
br4a 

bräka v. briety. 
bräm n. bremm. 
brämas v. brbnme 'förse med bräm'. 
bränna f. jfr flen-, sved-. 
brännal2  v. brienne äv. 'elda i spisen; 

rosta (kaffe)'. brcenn Jusa 'ha ljus 
tända'; han jett brie-cen 'man måste 
bränna den'; brcennte vx tonnereln 
'brände med tundereld'; han jett 
brcenne duktit am dce ska var 
na vcermt 'man måste elda mycket 
om det skall bli varmt (i stugan)'; sta 
for brxnne 'sköta om eldningen'; dvm 
gatt ju brcenne sce dvm skulle Jo 
na pceniger om en förmodad mord-
brand; brcenn kaffe 'rosta kaffe'; dvm 
bruke brcenn korte a ban tt 
kaffe da dvm kokke 'de brukade 
rosta korn o. blanda i kaffet när de 
kokade'; dvm brcennte like fullt 
'de brände brännvin ändå'; dce brxnnt 
a gake uffer hv,svn 'det for hastigt 
o. svidande ned genom halsen'; dce ske 
vilten ga sam dce vore brxnnt 
da ja ske Jora na 'det skall alltid gå 
så fort, när jag skall göra ngt'. Jfr 
smyg- samt humle-, mus-, svett- 

bränd. — bort v. brienn balt. sce 
brcennt dvm balt radvrie a kvistn 
da balra grcenan 'sedan brände man 
av det råa granriset o. kvistarna från 
granarna (som fällts för svedjning)'. — 
upp v. p.p.6ppbriennt. Jfr under krus. 
— vid v. p.p. v&briennt. gryta ha 
voile vcebrxnnt. brännved m. 
briennv 'ved att elda med'. 

brännare m. jfr tj är-. 
bränning [f.?] jfr smyg-. 
brännvin n. briennvin. dvm sa dce 
gubba for: file a P-ceske a brcenn-
%Pince da ce go en mat dce 'de sade 
det, gubbarna, förr: grädde o. fläsk o. 
brännvin, det är god mat'; dce ce 
faktiskt goare vce fåttbrcennvine 
cenn ve tfåfftbrcennvine ['det är 
faktiskt godare med brännvin man fått 
än med brännvin man köpa Härm. Jfr 
undergöra v., komma efter.-sifat 
n. bpl. briennvirofåta. -siflaska f. 
briennvinbstirask. -slkagge m. brienn-
virilkågg. Man hade en brcennvirus-
kagg som va lvgge. Kunde rymma 
en 5-10 liter. soirari karm ha n 
hxmtar dvm tjoffte tt. -sliter m. 
bsg.br&nnvinjliten'literflaska bränn-
vin'. -sipanna f. brcennvinjpann. Dess 
storlek var efter skattetal. 

brästa v. se brista. 
bröd6  n. bsg. bro. Jfr feg-, furu-, sex-
viket-,slåttann-,tjock-samthård-
brödbit o. under bräcka, trygga. 
-bete m. br_sobtta 'en liten bit bröd'. 
-bit m. bråbit. -fjäl f. bråfjbl-  'stor 
bakspade, på vilken brödet naggas ut o. 
skickas in i ugnen'. -fjärding m. brå-
fibb-ig 'en fjärdedels brödkaka'. -kav-
le m.bsg.bråkåven. -låda f. bråla 'köks-
bord med lådor vari det bröd som häm-
tats ur förrådet lades'. -lös a. brålås'som 
saknar bröd'. -mat m. bsg. bråmåtn 
'bröd'. Jfr under bak ad m a t . -mjöl n. 
bråm,p5Zr 'grövre mjöl som man malde 
utan att skräda säden'. Maldes av 
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lättkorn o. mellankorn. -pick m. 
bsg. brbikken ett redskap att picka 
bröd med = träpick. 
[Enligt uppgift i Arnäs 
1993 äv. brödnagg av 
sammanbundna höns-
fjädrar med spetsen åt 
samma håll = n a g - 
gal -rint m. brårint 'hängande bräd-
botten på vilken bröd staplades upp till 
förvaring'. Brödförrådet skyddades på 
detta vis mot möss. I ä. tid hängde b. 
ute i en stolpbod, senare uppe på vinden. 
brortntn hceggte tt vzrepa '... i 
vidjerep'. -sindra f. opl. bråsinnerer 
'brödsmula'. -skål f. bråskaZräv. 'bröd-
låda i matbord'. Jfr bordlåda. -sock-
er n. se bröst-. 

bröllop n. brhlliapp. Jfr under by gran - 
n e , gästabud. -Wolk n. brål-
loppsft54-k 'bröllopsgäster'. -gröt m. 
brålloppsgrOt 'risgrynsgröt som åts på 
bröllopsdagens kväll'. hcessvettn skra-
pa dvm balra loka a hedd tz 
brslloppsgrotn da dvm velle vara 
trsllet'hästsvett skrapade de av lokarna 
o. lade i bröllopsgröten, när de ville 
vara elaka'. [Därav fick bröllopsgästerna 
diarré.] -gård m. bsg. brålloppsgim 
'gård där man just har bröllop'. 

bröska8  v. bråske 'krasa (om t.ex. hårt 
bröd som tuggas)'. han birtnn tyenn 
oga a cet sce dce braske 'han 
blundar o. tuggar så att det krasar (dvs. 
äter med välbehag)'. Jfr under blinda 
igen. 

brösts n. brost, dat. sg. bristen äv. 
'del av ett metallkärl som förbinder 
själva kärlet med den smalare halsen'. 
vara lett z broste el. ha lett e 
brost 'inte lätt bli andfådd'. je bane 
broste 'ge barnet di'. -bolde m. brass-
b44 [en sjukdom hos ammande 
kvinna]. -bråne m. bsg. bråstbrhrlan 
'halsbränna'. -hämtare m. brist-
hmtar 'spann med bröst så att locket 

blir mindre än själva spannen'. -sjuk-
dom m. bpl. bråstjukdåmma. Jfr under 
johannesgräs .-socker n. bråsitkker. 
-trä n. bråsstr 'bröstbom i vävstol'. 

-bröstad a. jfr lätt-, tung-. 
bröt m. brst ' [oordnad] mängd av ngt 
[särsk. timmer]'. Jfr timmer-. 

bud6  n. bu. Y. form än b åd . ja ske 
jora je bu 'jag skall sända er bud'. Jfr 
mat- o. under bry ta v. -kavle m. bsg. 
beikaveri 'budkavle med vilken ålder-
mannen kallade till bystämma' = b y - 
k loc k a. Hade en urtavla inristad o. en 
vridbar visare. 

budd m. budd trol. 'elritsa, kvidd, Phoxi-
nus lievis'. buddn, dce va 4-  no hyla 
baZrz han. buddn evr e ygge4-. 
buddn a horicebvn ce inte dcesam 
rna. horbobvn han stakks sce 
focicervat 'budd, det blir nog löja av 
den. Budd är ett yngel. Budd o. spigg är 
inte detsamma. Spiggen stacks så för-
skräckligt.' Jfr hornigborre, stick-
budd. 

buffers n. bitffer 'bråkig gåpåare'. han 
cer sam e buffer; han ksmme vrce- 
kenes vce hele pcerscekken, buffere 
dcenna 'han kom vräkandes med hela 
potatissäcken, den där gåpåaren'. 

buffra9  v. bitffer 'bråka (i tal el. arbe-
te)'. han buffere a let 'han var så 
bråkig i sitt tar; han buffere sce 
falet da han skull lora na 'han 
bråkade o. gick på så förfärligt, när han 
skulle göra ngt'. Jfr buföra. 

buffrot a. bzifferet 'gåpåig, bråkig'. 
buföra9  v. b tiffer 'flytta (med kreaturen 

till el. från fäbodarna)'. buffer hemm 
'flytta hem från fäbodarna'. Jfr under 
torsdag. 

buförning [f.?] bufåzzg 'folk o. krea-
tur på väg till el. från fäbodarna'. Jfr 
viter-. 

buförsiblanda f. bsg. Iniffe,sbrizna 'byt-
ta messmör som varje koägare skall ha 
när man flyttar hem från fäbodarna'. 
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Fäbodpigan kunde ha kor att sköta åt 
flera. -blandost m. bsg. b isffej-
blrdinossn 'mesost som varje koägare 
skall ha när man flyttar hem i lill-
huvuln'. -dag m. bsg. bUffejd kin 
'den dag då man flyttar till el. från fä-
bodarna'. -fä n. bliffe,sla 'kreatur som 
följer med vid färd till el. från fä-
bodarna'. -körare m. biiffebstMyrar 'per-
son som [med häst o. kärra] vid flytt-
ningen fraktar kärl o. d. till [el. från] 
fabodarna'. -väg m. bsg. bUffe jviegen. 

buga m. /nie 'ställning att bära hö med 
där man inte kun-
de köra med 
häst'. Bestod av 
två enbågar med 
flätverk av vide. 

bukifläsk n. bsg. 
bUkfirieske. Det 	[Buga] 
sämsta fläsket. -gjord f. bitkAir 'rem 
som spänns runt hästens buk o. håller 
fast selen'. -stinn a. biskstinn 'som har 
utspänd buk (äv. om  djur som har trum-
sjuka el. om  man som verkar högfärdig 
gm att gå med framskjuten mage)'. -ull 
f. b latin 'på grund av sin korthet dålig 
ull som inte lät sig kardas så att man 
fick vackert garn'. -väft m. b iikvieft 
'den mkt korta ullen under fårets buk 
vid andra klippningen för året'. Sämre 
än bukull. 

bula ihop v. biara ihcjip 'knöla ihop, 
knyckla ihop'. 

bulla upp v. b till bpp 'pösa upp till en 
bulle; duka upp'. sm dce frus sce dce 
bulle opp rektit tt a 'om det frös, så 
att isen bulnade i den (p aulussk å-
1 e n )'; hon bulle opp sce dce va 
fvlit rakkt 'hon dukade upp övermåttan 
rikligt'. 

bulle2  m. bille, bsg. bln. Jfr j u 1 -, råg -, 
s ö t bullhög m. billhg 'hög av bullar 
(som skulle ligga på julbordet)'. -skiva 
f. b iellAv ['skiva av mjukt bröd', nu 
ofta 'skiva av vetebröd']. 

bulleriland n. bållerlånn 'område med 
bullersten'. -sten m. billlenbi, 'natur-
ligt mer el. mindre rund(a), tämligen 
stor(a) sten(ar)'. Särsk. vid havsstränder. 
b#11e,steri dce ce lletsteri. bitne-
jtbz, han finns cette strcennen. d-
ce bslleret cher ['b. det är slätslipad 
sten. Den finns efter stränder. Där är 
det fullt av rundslipade stenar']. 

bullerstång f. bållebstbgg 'stång som 
spänns över sädeslass för att hålla ihop 
det, lasstång'. -skede ii. bsg. 
naggsrielle 'vidja som permanent fäs-
ter lassLingens ena ände vid kärran'. 

bullra9  v. båller. han bsssa a bsl-
lere a let 'han bråkade o. bullrade o. 
lät'. 

bullrig a. n. bålleret ['bemängd med 
stora runda stenar']. Jfr under buller-
sten. 

bulnal2  v. börle. Jfr under krubb-bi-
tar e . — bort v.bb_ri, ball 'lämna krop-
pen med varflytning'. Jfr under hanka 
betyd. 2. — upp v. bön bpp 'börja 
bulna'. bulnmoder f. bsg. bkmbra 
'varpropp i böld'. 

bulningl m. bkig el. (y.) bUri,ig 'böld'. 
Jfr under gökskiten. 

bult m. bpl. billta 'boja, handklovar'. 
dvm scette pa n bsita. Jfr löd-. 
-vagn m. bitltvågg 'tröskvagn, trösk-
vält'. 

bunad [f. bp1.] bken 'underrede till 
bord'. Jfr sko-. 

bunden p.p. se binda. 
bunkl m. bonk 'bunke'. Jfr dryckes-, 
rost-. 

buntl m. bsnt. Jfr ritstick-. 
buntas v. bhnte 'packa i bunt(ar); stop-
pa upp, madrassera'. Hästarna blev 
selbrutna, därför att det var dalren a 
selana, bsntniga passe inte, loken 
skull vara bsnte mer offer '... 
dåliga selar, stoppningen passade inte, 
bogträna skulle vara madrasserade mera 
uppåt'. 
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buntning f. bsg. bitntnzga 'stoppning, 
madrassering'. Jfr föreg. ord. 

buren p.a. jfr under n y -, sen-. 
burk m. jfr snus-. 
burkig a. jfr börkig. 
burras v. bårres 'bete sig hotfullt'. I 

uttr. sta a bsrres. 
busbas n. bilsbcis 'ngt som kommer häf-
tigt'. hon cer S8M e busbas 'hon är 
häftig o. vårdslös i sin framfart'; ksmm 
ssm e busbas 'kommer häftigt faran-
de'. 

buska upp v. bilsk åpp 'friska upp 
(jäst)'. Man slog vört på dricksjästen o. 
rörde i en smula rågmjöl, så att det bör-
jade jäsa. 

buske2  m. bilske. Jfr alder-, en -, gran -, 
krusbärs-, nar-, stickerbärs-, 
v id -. 

buss m.1  bsg. b tissn 'tobaksbuss'. 
buss m.2  bsg. b tissn 'bussning, fyllning 
av trä i hålet i den undre kvarnstenen 
(dvs, kring långjärnet, snesen )' . 

buss adv. buss el. buff el. bsff hetsrop 
till hund, buss pa n; bsff ta n! 

bussa8  v. båsse el. b Affe el. bliffe. han 
busse hun pa n; bsff hun pa n. — 
ut v. biff ,it 'hetsa'. du star a buff 
ut n du, sce han val,. se trsllet 'du 
står o. eggar upp honom, så att han blir 
så elak'. 

bussaron f. bitssarOt 'mansarbetsblus'. 
ropie a bsssaron dcv ce samma 
sak, dsm bara sa e pa olika vis, 
mest va'- e sakkt rone. Jfr under 
rona. 

butl m. but 'jordkoka, [klump]; stack-
moln'. Jfr frusen-, stor-. 

butig a. b fete 'full av jordkokor; full av 
stackmoln'. dce st butet ut 'det har 
stigit upp stackmoln'. 

by' m. by, dat. sg. brism. dvm sam-
rese da hele byn 'allt byfolket sam-
lades då'; spragg byn 'springa på 
besök här o. där (o. inte göra ngt nyt-
tigt)'; we sag inte dell byss 'vi såg 

inte andra gårdar i byn'; hon ha fore 
dell byss 'hon har gått ut på byn'; 
hceri byrism 'här i byn'; bråstabPn 
'byn Brösta'; tieftbPn 'byn Täfteå'. Jfr 
fram-, fro st-, godårs - samt fram-, 
utbys o. under lysa. -barn n. bpl. 
bpbåna 'barn som hör till byn'. -bo 
m. bpl. bPbåen 'invånare i en by'. 
-(s)Ifolk n. bsg. bPfb4-ke el. bPssfi54-ke 
'folket i en by'. -granne m. »... unga 
flickor från byns gårdar, vilka buro 
byttor med mjölk som gåva till by - 
granne hos vilken bröllop firades.» 
Jfr under mjölkstinta. -hag n. bi-
håg 'gemensam [primitiv] gärdsgård 
kring byns betesmark (före skiftet)'. da 
var e byhaga, skull stcegges 'då 
var det bygärdsgårdar som skulle 
stängas'. Jfr under hag. -jänta f. bpl. 
bkienten 'flicka som hör till byn'. 
-kalv m. bPkV , Zrv 'kalv som hör till byn'. 
-klocka f. bsg. bP1d-åkka 'budkavle 
av trä med siffror o. visare som en kloc-
ka, varmed åldermannen kallade till by-
stämma'. [Visaren o. siffrorna angav 
tiden för stämman.] -kålsäng f. bsg. 
bPkasiegga 'samfällighet inom Byg-
doms by, där byn hade sina kålsängar'. 
-källa f. bPtliell '(kall)källa som är 
byns gemensamma egendom o. varur 
alla vid torka kan hämta vatten'. -mark 
f. bsg. bPmierka 'byns gemensamma 
skog'. -mellan adv. bOna 'från den 
ena byn till den andra', hon for by-
mell. -pojk(e) m. opl. o. bpl. bPpbjka 
'pojke som hör till byn'. -ranta f. b P-
rant 'kvinna som ränner ute på byn'. 
-rå n. bPri2 'rågång mellan olika byar'. 
-skiftig a. n. bPsiftet 'olika för olika 
byar (t. ex. om  utfallet av skörden, för 
en del byar bra, för en del sämre)'. -skog 
m. bPsk ' samtliga bönders i byn sam-
mantagna skogsområde'. stcelra neve- 
re pa 	byskoga 'stjäla näver (till 
taktäckning) på sju byskogar'; ga pa 

byskoga 'går på sju byskogar'. Om 
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dragväsendet bj ä ren , som kan dra från 
hela sju byskogar. -sop m. bYsi2p 'per-
son som gärna o. ofta springer på byn'. 
-stämma f. bPstcttnm 'sammanträde 
med byns bönder efter åldermannens 
kallelse o. under hans ordförandeskap'. 
-väg m. bPvteg 'väg uttagen för byns 
samfällda behov'. (etter byvcegan. 
-äga f. bpl. bMen['mark som samfällt 
tillhör en by']. 

byckla9  v. båkke4-  'fumla'. du bokkelr 
a hyll på 'du bara fumlar o. krånglar'. 

bycklot a. båkkeb-et 'fumlig (oftast om 
gamlingar)'. han va bokkelret a 
jekk ssm en krok 'han var osäker i 
rörelserna o. gick mycket krokig'. 

bygd f. bsg. båga. no li- 	boga 'norrut 
i bygden'; da vce ksmme so z boga 
'då vi kom till den södra delen av sock-
nen'; han ha fore krtggsm boga 
'han har farit runt i bygden'; tn &yes-
båga 'inåt Arnäsbygden'; grånnsen-
båga 'Grundsundabygden' . Jfr bond 
fiskar-, ytter-. 

bygga v. bågge el. bå jje, pres. boll, 
pret. båggde el. bållde, sup. boggd, 
pass. båjjes 1. 'uppföra (hus o.d.)'. 
boll na vcega 'bygga vägar'. Jfr under 
rote, rättskid, röstning, röst-
mor, sparrtak, skjutlera, tak-
hake, takskid, takspån, tak-
hake, takved, täcka, täckar-
väder, vedband, ås. 2. 'laga (trådar 
i väv el. fiskredskap)'. — bort v. bågg 
bått. bing bått n denn messrana 
'ta upp o. ändra trådar i varpen, så att 
det felträdda rättas till'. — ihop v. p.p. 
hö)pbåggd 'bygga samman'. — om v. 
bågg åm.— upp v. p.p. öppbåggd. — 
över v. båjj Over t.ex. en brunn. 

bygge n. b Ou e. Jfr v ä g -. 
byggning3  f. bågntg el. bånnig 'man-

gårdsbyggn ing, [bostadshus] ' . Jfr för - 
måns-, halvkors-, lång-, man-
gårds-, mår-, neder-, timmer-, 
åttaknutad- samt under gård, hu- 

sa upp, stuga. 
byka v. se böka. 
byke n. se b ök e . 
byskig a. n. ',PAY et 'oordnad, rörig'. 

Oredan uppkommen gm plötslig bråds-
ka. 

bytal2  v. bPte. d-ce scellan granna 
byt hcesta 'det är sällan grannar byter 
hästar (man vet för mycket om varand-
ra)'. Talesätt. Jfr kast-. — av v. b Pt å 
'avbyta'. byt a a 'överta hennes syss-
la'. — på sig v. imperativ bPt på dce 
na tsti 'byt till torra kläder!'. — om v. 
bPt 

bytningsbarn n. bpl. lyPtnigsbåna 'bort-
byting, barn som de underjordiska lagt i 
stället för människobarn som de rövat'. 
Efterblivna o. vanskapta barn troddes 
vara sådana. 

bytta4  f. bPtte. n bytte abbar 'en 
bytta full med abborrar'. Jfr bland-, 
fil-, gröt-, hank-, jäst-, kann-, 
klater-, mjölk-, rännmjölk-, 
smör- samt under friargåva. byttl-
band n. bPttban 'träband kring lag-
gad bytta'. -blå a. n. bPub /rått 'indigo-
blå'. Färgbadet jästes i en bytta. Jfr 
p i ssblå. -smör n. bPttsmbr 'smör 
som packades i byttor för att säljas'. 

byxor f. opl. båkser, bpl. båksen. Jfr 
helgjuten-, helskuren-, mån-
skins-,stry-,öppen-. byxiknapp m. 
båkshgåpp. -par n. båkspar. -säck 
m. båksscekk 'byxficka'. 

båd m. by 'skjortbål'. 
båd n. by el. bs  'bud'. Uttalet by antas 

av sm. vara äldre än bs.g8tt e by 'ett 
gott bud'; takk for gett by 'tack för 
ett gott budskapr. Jfr armbåge -, får-, 
strömmings-. 

båda v. båda el. (ä.) bbda; pass. bas 
'ge bud; förebåda'. gå a bada dvm 
hemm 'gå o. ge dem bud att komma 
hem'; S8M hadde bada for e 'som 
hade förebådat det'. 

både — och konj. bå —a. Jfr under bak, 
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bredd, råd, söderåt, vis, vit-
kjortle. 

båga m. se buga. 
båges m. biga, opl. -r, bp!. -na. Jfr 
kind-,pil-,sol-, sprätt-. bågsåg f. 
bsg. bågasåga 'vedsåg med klingan 
spänd i en ram'. 

bågnas v. bhgne. 
bål n. 'ngt otympligt' se bal. 
bål a. bsk 'brunstig'. ssgga ce 
Ohyfsat ord. Det vanliga ordet om djur 
är ti d d . n den båkråkkan, 'den där 
sexuellt ohämmade rackaren'. 

bår m.1  'kulle' se bor. 
bår m.2  bpr. n littn /mr sägs om en 
tjurkalv el. ungtjur som man tycker är 
liten o. obetydlig. 

bår f. bsg. bra 'sträng av hö efter lien, 
där slåtterkarlen går fram'. 

bår n. jfr m eg -. 
bårds [m.?] 
bås' m. bos, dat. sg. barm. scett a 
bos 'sätta in kreaturen för vintern i la-
dugården'; ga 1 bos! rop till korna när 
de kommer in i ladugården. Varje ko 
borde hitta till sitt eget bås. Jfr båg - 
samt under vinterkalv. -lad n. be2s-
lå 'skiljevägg mellan två bås i ladu-
gård'. 

båt' m. bin. Jfr bogser-, fiskar-, 
flat-, not-, själ-, sköt-, stam-, 
vindnings- samt under brottsjö, 
små. -byggeri n. b åtboggeri. -flake 
m. bsg. båtfiråkan 'durk, löst golv i 
båt'. -last m. båtlåst 'full last i båt'. 
-länning f. båtliennig 'tilläggsplats för 
roddbåt'. -makare m. båtmåkar 'båt-
byggare'. -sud f. bsg. beits4a 'reling'. 

båtshake m. båsshåka. 
båtsman m. båssman, opl. -mienner, 

bpl. -miennen. har du fott n 
bassman i halsn? Skämtsamt till den 
som måste kraftigt klara strupen. -si-
rote n. båssmansrcit 'rote med skyl-
dighet att hålla båtsman'. En sådan rote 
hade högre skattetal än en f a t ti gr o te . 

Jfr under hem kall. 
bäck' m. bcekk, bsg.biettjen.d-ce nem-
mene bcettjen cynn scettjen 'det är 
närmare bäcken än säcken (om svagt 
kaffe)'; da bcekka va 4-  full 'när 
bäckarna blir fulla av vatten'. Jfr regn -, 
sur-, vattu- samt under flöda. 
-backe m. bsg. biEkkbaken 'slutt-
ningen ned mot en bäck'. -bro m. 
biekkbrb 'bro över bäck'. a se for a 
snner bcekkbron a dcer fojvann 
a 'o. så for hon under bron över bäcken 
o. där försvann hon'; mella lag gaker 
a ltbsjon for dvm over bcekk-
bron 'mellan Långåker o. Lidbölesjön 
körde (gick) man över en bro över 
bäcken'. -drag n. biekkdrag 'sling-
rande [ibland övervuxen o. med svårig-
het skönjbar] bäck'. -kvarn f. b c'ekkvctrl 
=kallkvarn. -rännil m. bCekkrnnel 
'liten bäck'. -vak f. b2ekkvak 'vak i is 
över rinnande vatten'. em lommen gceZe 
utan bcekkvak, va 4-  e myttie 
b ånjienter 'om lommen gal innan ngn 
vak syns i isen över vattendragen, så 
blir många flickor med barn det året'. 
Talesätt. 

bäckla v., bäcklot a. jfrbyckla,byck-
1 o t . 

bäckrei m. biekker, bsg. biekken '(okas-
trerad) bagge, gumse'. Jfr skygg- samt 
under gumse, tyska. bäckerlamm 
n. biekkerlam 'lamm av hankön fram 
till ett års ålder'. 

bädd(a) f. bc2dd, bsg. biedda 'bädd'. 
Jfr flat-. 

bäddas v. b&dde.— in sig v. biedd in 
se 'börja ligga inne i stugan på hösten'. 
— ned v. pret. dvm bcedde ne n 'de 
lade honom till sängs'; p.p. nbiedde. 
— under sig v. pres. hon bcedd snner 
se 'hon (solen) har moln under sig vid 
nedgången'. — ut sig v. biedd Ut se 
'på våren flytta ut o. sova på svalare, 
mera provisoriska ställen'. — åt v. da 
fo vce biedd åt a 'då får vi bädda 
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igen den (soffan)'. 
bäg a.beg 'envis; vrång, svår att använda 

(om föremål)'. d-ar se bekkt dell 
sette dcer 'det är så svårt att sitta där 
(trångt el. på annat vis obekvämt)'. -bås 
m. biegbbs el. (ä.) b4bbs 'besvärlig 
o. envis människa'. -like n. biegQlt 
'anfall av envishet el. trilskhet'. -skalle 
m. b.%egskbll 'tjurskalle'. -talig a. b4-
tb1re 'som vränger ord o. inte vill förstå 
vad man säger'. 

bägare m. jfr sil ve r 
bägas v. b4es el. bieges, pret. b4ese 

el. Uggdes 'envisas att kivas'. Ja beges 
vce dvm 'jag retas med dem'; bcegg-
des vce n 'kivades med honom'.vce 
grznnte a bceggdes a het ont 'vi 
grät o. kivades o. slet ont'. 

bägd f. bcegd 'envishet'. cl-ce bara 
bcegda bah n ['det är bara hans en-
vishet']. 

bägge pron. b&jj e el. (y.) b iegge. bceg-
ge huvveln 'båda huvultiderna'. Jfr 
under pissa. 

bälga f. jfr smedj e-. 
bälga uti sig v. bz34-J t se 'inmundiga 

i mängd'. han bvcicle tt se drekke 
'han bälgade i sig dricka'. 

bälja v. b734-1 e, bbckle , by« 'böla, rå-
rna med ett mörkt ljud'. oksn han 
bvkje mcest 'tjuren bölar mest'. Jfr 
under ridenko. 

bälling m. se benling. 
bälte n. bielte el. (y.) bielte, dat. sg. 
bielten. 

bämmel m. biemmel 'lymmel'. Jfr 
snor-. 

bänd n. bsg. bcenne 'anordning att brät-
ta skidor o. [vissa typer av] medar; brätte 
på skida'. 

bända12  v. bienne 'brätta skidor el. me-
dar'. han behovvd Int bcenne na 
myttie 'man behövde inte brätta dem 
så ofta (om skidor av b j örk svall )'; 
dvm skull bcennes sce duktit 'de 
skulle brättas så kraftigt'; ,szbena ce 

lite bcennt 'skidorna är så dåligt brät-
tade'. 

bände n. b&nne'linknippe om 40 h ä 1 - 
l or , ombundna med den fyrtioförsta'. 
Jfr lin-. 

bändot a. biennet 'tjurig, ilsken'. 
bänk' m. bcenk. Jfr fast-, fru-, fåll-, 
gryt-, mull-, präst- samt under 
väggfast. 

bänt n. jfr skidben-. 
bär5  n. ber el. (y.) [bar] el. bcer. Jfr 
björn-, blå-, brand-, en-, höns-, 
jord-, krus-, kråk-, ling-, mjöl-, 
myr-, rönn-, sprack-, spräng-, 
snotter-, sticker-, tåg-, utter-, 
åker-. -hugste n. bierhbkst 'avverkat 
skogsområde där det växer mkt bär'. 
-klusa f. brlarics 'bärklase'. -korg m. 
bierkitri 'korg med bär'. -käril n. 
brtfieler 'kärl som man plockar bär 
i'. -skog m. bsg. brseogen 'skog där 
man plockar bär'. -ställe n. beniell 
'ställe med riklig förekomst av vilda 
Meja ktmme vit e sannt bcencell. 
Om ngn hade hittat ett bärställe, så 
ansågs det ofint, om också kamraten 
gick dit o. plockade. 

-bär a. jfr sen-, tid-. 
bära v. b iera, bar, båre. bcera hemm 

'bära till hemmet; återställa (ngt lånat)'; 
som ta bares ut 'en del bars ut'; ksm-
me bceranes vce ce 'kom bärande på 
det'; hon ce bra dell bcera 'hon är 
skvalleraktig'; dit dce beer se bcer 
e. Talesätt om bristande måtta; dce bcer 
pa tok rakkt 'det går alldeles galet'; 
vå,v bsab t%er 'vart det än bär, utan måtta 
o. jämvikt'; tsn bcer ga nu 'isen håller 
att gå på nu'; n hcenn kon ske bcera 
vit milcaelt 'den här kon skall kalva 
vid Mikaelitiden'; hon bcer pa n 
make dell 'hon kalvar om en månad'. 
Jfr under gård, ny-, åkerskifte. 
— av v. ske ce bcera å nu 'skall det 
bära iväg nu'; dvrn tal-a inte sm va 
dce &år å najbs 'de talade inte om 
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vart de skulle fara'; bre 	'(hastigt) inte inträffade just den dag jag skulle 
burit iväg'; henne beer å dce 'det fara bort'. Jfr påbur en. — sig v. pres. 
här är ju alldeles på tok (sagt av en d-ce nr mer cenn dce ber see 'det 
person som fick flera presenter än hon är nätt o. jämnt att det lönar sig'; pret. 
väntat sig)'. — emot v. pret. dce bar da bar e see int bcetter cen han 
mc e emöt ' det kändes motbjudande fsll'då ville det sig så illa att han föll'. 
för mig'. — för v. biera får 'råka — sig åt v. pres. han beer se rakkt at 
hända; slå in inslag i väv'. de bar for ssm han inte vore kok. — till v. 
se ja kimme dit 'det hände sig så att biera dM'börja (kraftigt el. häftigt)'. 
jag kom dit'; dce bar for ja ksmme dce bar dell a vcerke 'det började 
a jekk 'jag råkade komma gående'; ja plötsligt att värka häftigt'; dce bar se 
bar for rott 'jag vävde in rött garn'. dell 'det råkade inträffa så' [enl. E0 
Jfr bära in. — igen v. biera (1)Mnn pass.: bars se dell]. — upp v. bera 
'återlämna ngt (t. ex. städsel el. ngt stu-  öpp. dvm first opp see dvm bar 
let, i det senare fallet vanl. gm  magi opp a 'de (kjolarna) flöt upp, så att de 
tvingad därtill)'. sm man lcejj legfv4-- höll henne flytande'; e dcenne fekk 
ke mella ojmees a laymces se har ja bcera opp 'det där fick jag skulden 
dvm int rett bcera ferm 'om man för'. bärlask m. bcerisk , bsg. -ciffen 
städslar tjänstefolk mellan Olsmäss o. 'oval spånask, i vilken man vid kyrkfärd 
Larsmäss, så har de inte rätt att åter-  bar stycket o. mössan el. matsäcken'. 
lämna städseln'. — ihop v. b iera zh5p, -trä n. b ertre 'trä med självvuxen böj-
p.p. n. höpbåre 'dra samman (t.ex. kvist ning o. krok i ändan, vilket man lade 
el. virke); skvallra på o. därmed fram-  över axeln o. bar med, när man skulle 
kalla ovänskap'. hon ha vore bra bära en kont e.d. som saknade bärrem-
dell bcera hop dvm 'hon har varit mar'. 
snabb att skvallra så att de blivit ovän-  bäras vid v. dep. bieras vie 'försöka 
ner'. — ikring v. b c'era ikr igg 'bära o. efter bästa förmåga (fastän med klent 
fördela på olika ställen (t. ex. skvaller)'. resultat)'. tim han skull beeras vce 
— in v. bera in 'slå in som inslag i a jora nanntig 'om han skulle försöka 
väv'. bore in bkatt.— mot v. pres. att göra ngt litet'; han bcebs fcell vce 
dc e ber mce mot 'det är mig motbju-  cerbet nelta 'han försöker ju arbeta 
dande'. — ned v.biera né 'bära igenom en smula'; dce bcebs vce a rene 'det 
(is, skare, myr o.d.)'. dce bar ne regnar en liten smula'; ja ha fell 
cenna opp dell kne 'det bar ned ända beres ve see gett ja ha konne 
till knäet'. — om v. bera hm 'ändra 'jag har väl försökt så gott jag har 
sig, bli annorlunda'. — på v. biera 	kunnat'. 
'drabba; just inträffa', va je bier på bäre m. jfr bjäre. 
mee'vad ni trakterar mig generöst'; fon bärga v. bierje, bieejele, beeelci 'skör-
dce bar int pa meg 'sådan tur [el. da; rädda'. beerj bara himmarie 'få 
viktigast var] att det inte gällde mig'; skörden från hemmanet under tak'; senn 
sm de skull bcera pa [da] hon vce ha bceclel m hus 'sedan vi har fått 
ksmm 'om det skulle inträffa just då skörden under tak'; gett bceclei 'väl 
hon kommer'; dce bar pa n ti dce skördat'; bcecicl live 'räddade livet'; 
... 'det inträffade just på en tid då det eker bceelci man ba ko a hcest 'där 
...'; dce va tur dce int bar pa (inom rishaget) var både ko o. häst i 
dan ja skull balt 'det var tur att det skydd'; ba ja skull ha beelel je 
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hemm 'om jag bara skulle ha bärgat er kcera cenn dvm voit rcedd 'då var 
hem (från en stormig sjö)'. Jfr under de inte mera modiga än att de blev 
ring-, vidbärgd. — in v. bi-erj in rädda'; han hyll pa vak bcetter 
'föra (skörd) under tak'. bcerj in ho. 'han börjar tillfriskna'; hon ha voite 
— sig v. bier.] se 'klara sig (med ett pa bcetter 'hon har lagt sig till med 
visst förråd); lägga band på sig'. bcerj fina vanor'; taka pa bcetter 'försöka 
du dce vc ce dxnne 'reder du dig tala riksspråk'; b 2etterskcin 'de bättre 
med det där?'; ja kan int bcerj mce skorna'. bätterlhalm m. havrehalm var 
fon ja fo reda pa e 'jag kan inte bietterhbkm o. skars o. gavs med hav-
hejda mig förrän jag får reda på hur det remjöl åt hästarna. -korn n. bietterkbri 
är'; bxrj var sceg 'rädda var o. en sig 'det bästa kornet'. Av detta togs utsädet. 
själv'; &e« var vss 'var o. en av oss -löte n. bietterlOt 'bättre stund (t.ex. i 
räddade sig'. — åt sig v. !neri bu se fråga om hälsa el. humör)'. -människa 
'ivrigt ta vara på egna materiella fördelar f. biettermienn 	h err sk apsperson ' . 
utan hänsyn till andra'. 	 bättring m. biettng 'förbättring (avse- 

bärgning f. b&rpitg. d-x go en bcerj- ende t. ex. hälsa el. religiös tro el. van-
ntg pa x om skörd som blivit inbär- del)'. Jfr g i f te s -slväg m. biettrzgs-
gad under gynnsam väderlek. -sisätt n. vieg. int har a ksmme se pa 
b&nntgsscett 'sätt att ta vara på allt nann bcettrigsvceg cenn 'än har hon 
som kan bli till nytta'. hon ha gett e inte börjat tillfriskna'. 
barintgsscett. -slväder n. b eritz zgs- bävas v. bi_eve. han bceve for saksa 
v cer '(vackert) väder under skörden'. 	a majz n försmädligt om en lappskräd- 

bärgselann3  f. b011ånn 'skördetid av dare. 
olika slag'. int cer dce se Me n bögla f. bOgek, bsg. biga, opl. bOgker, 
bollann 'inte är det så svår skördetid bpl. bigen 'buckla; bubbla'. dce ha 
(om potatisupptagningen)'; lovtantga volie n bogek pa hcemtari 'det har 
var sem en bollann löytäkten var blivit en buckla på hämtaren'; dce stig 
som en vanlig skördetid'; cette boll- opp hinken pa vattne 'det stiger 
annen 'efter skördetiderna'. 	upp bubblor på vattenytan'. Jfr f o t 

bäsa v. jfr bjäsa. 	 bögla v. b Ogek 'bubbla'. 
bäst3  f. bcest 'fiber i linstrå (sedan linet böj n. bcejj 'böjning, krök'. 

blivit berett)'. bxsta votte frori 'lin-  böja v.1  bå j je. Vanl. bocka. 
fibern blev skör (om linet låg för pres-  böjall v.2  biejje el. bcejj el. bxgg.bcejj 
sat under rötningen)'. Jfr 1 i n -. 	stberia 'brätta skidorna'; han gatt 

bäst a. superl. bcest. bcestn 'den bäste'; bcejje dvm mer om skidor av tjur i 
ta bcestpåre 'ta bästa paret'; bcessbita motsats till dem av björksvall; dvm 
'de bästa bitarna'. Ss. konj.: bcest hon skull bcejjes; dx ce bceggd 'det är 
reskapa se 'just medan hon åbäkade böjt (om veck, dvs, ram på såll)'; dce 
sig som värst'. Jfr under medan. 	va bcejjd a brceer 'det var böjda 

bästig a. jfr f i n -, grov-. 	 bräder (om rundade hörn på ett skåp)'. 
bättra på v. bcetter p& 'förbättra, la-  bök n. bsk 'bråk, stök'. tekke bsk a 
ga'. 	 liv 'sådant bråk o. brådska' ; da vakne 

bättre a. komp. b&tter. vott bcetter a n uta na bsk dcen fehuse 'då 
bxtter 'blev bättre o. bättre'; bcetter vaknade han av ngt oväsen i fähuset'. 
sem bcetter cer 'det är bättre ju bättre Jfr under om prep. 
det är'; da var dvm int bcetter bökas v.1  bhke 'bråka; arbeta häftigt'. 
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bökväder n. birkvier 'stormigt väder'. 
böka v.2  båtje, pres. bok, pass. bfr,tjes 

'byka, tvätta (kläder)'. bok gane 'by-
ker garnet'. 

böke n. båtje el. båke 'byke'. hele 
boke 'hela byket'. 

bökot a. bhket 'bråkig, stökig, våldsam'. 
han cer se bsket a se 'han är så 
bråkig av sig (i arbetet)'; bsket e vxr 
'stormigt väder'. 

bön3  f. bort 'bön (till Gud); (utomkyrk-
lig) andaktsstund'. ga pa bori,a 'gå på 
uppbyggelsemöte'. Jfr o-. 

böna4  f. brie.  Jfr kaffe-. 
böning f. jfr byggning. 
böra v. pres. bor, pret. bådcle el. Ut«, 

sup. bock/. ssm vara bor 'som det 
bör vara'; han bscici fcell ha 'man 
borde väl ha ...'; nu bor e dceg 'nu 
är det du som får ta vid'; sm dce hadde 
bocicl mceg, int hadd ja to ,y lora 
ne 'om det hade gällt mig, så hade jag 
inte vågat göra det'. 

börda4  f. be. no cer e bsZra cett 
ringen 'nog är det så stor börda som 
den ryggen orkar (om människa i svå-
righeter)'. [Jfr G.A. Landgren, Ordspråk, 
s. 69 (Sthlm 1889): »Vår Herre gör ryg-
gen efter bördan.»] Ordspråk. Jfr karl -, 
ris-, rygg-. 

börde [n.] jfr säng-. 
bördsikrok m. opl. o. bpl. båffkrcika'de 
två krokar som sitter fast i börds - 
stång en , en på vardera sidan intill 
muren i en öppen spis'. -stång f. bsg. 
bhffi4ga 'järnstång som är inmurad 
under spiskåpan i en öppen spis o. bär 
upp muren'. -stångkrok m. opl. o. bpl. 
bhfliaggkrOka= bördskrok. 

börel m. bårel 'liten pojke'. Nedsättan-
de. n lzttn borel. 

börg a. bor] 'tidigt utvecklad (om små-
barn som tidigt börjar gå, tala osv.)'. 
han ce borj a se,gsssn hcenna. 

börja v. bårje, bådcle el. boricl el. 
brie, bockl el. bårje. dell bor) e 

vce 'i början'; ja bor] pa ga 'jag bör- 
jar gå (dvs, går före de andra)'; dell 
ilut borje n pa fo braska 'till slut 
började han få bråttom'; han borje 
pa jxmres 'han började jämra sig'; 
dvm bocicle vce rcefs aken, 'de 
började med att räfsa åkern'; dce ce 
fcell juss da dce borjes 'det är väl 
just då det börjar'; dx borjese pa 
aftan 'det börjades på aftonen'. Jfr 
under dagg, lysa. 

början [m.?] osg. o. bsg. bårjan.frann 
fone borjan 'redan från början'. 

börjani adv. bårjanz.borjanz pa nytta 
'i början av natten'. 

börkig a. n. bårtjet 'ostädad, stökig'. 
dce ce fvle bortjet hcer z dag. 

börs1  m. bew 'portmonnä'. Jfr pen - 
ning-. 

börting m. jfr lax-. 
bös a. bos '(alltför) ivrig'. bos är den 

som fk- yg a jor n sak t hastzhet, 
dce ske vara SC2 fOtt. dvm ce 
framfkuksn. va  du C2 bos a dce! 

bössa4  f. båsse. Jfr pil-. bössikrut n. 
bsg. båsskråte 'krut avsett för gevär'. 
-kula f. båsskiik.. -mynning f. båss-
månnzg. -pipa f. båsspip. 

Cecilia f. se sissel. 
cigarr m. bsg. 
chiffonjé m. .Wfari. i ['byrå med klaff, 

sekretär']. 
cirkel m. så-kel. -såg f. sirkels4g. 
cittra f. sitter. 
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dag m. dag, bsg. dan, opl. dåga(r), 
bpl. dagan(a), dat. sg. dågsm, gen. 
sg. dåkksens o. dågenes förstärkan-
de i uttr. ss. hcenne ce rena dåkk-
sens (el. dakksens rena el. daganes) 
sanni'. i dag; dce gar dagenes 
dag a iggentig va jo u vtt de 
'det går dag efter dag, o. ingenting blir 
gjort åt det'; han ce fcell int sce 
dagsm lcend 'han är väl inte så 
upptagen'; firer e daga; nce va i 
vila dagar utrop av häpnad el. över-
raskning; nm dagan 'på dagarna'; t 
mine daga 'i min livstid'; dagan gar 
a intvcett vak e 'dagarna går, o. 
ingenting alls blir gjort'; kamma a 
dagan 'sluta sina dagar, dö'; han skulle 
leva,ha dagana vore ute, int har 
e gatt int 'han skulle leva, hade hans 
levnadsdagar varit ute, så hade det inte 
gått'; dvm kan rakkt sova sceg 
baka dagana sägs om dem som anses 
vara lata o. sova för länge; en a daga-
na hcenna 'en av de här (föregående 
el. följande) dagarna'. Jfr b a k -, bli d - 
väders-,buförs-,dyng-,glädje-, 
god-, grann-, högst-, högtids-, 
höst-,julafton-,julkvälls-,koj-, 
kyndelsmäss-, livs-, lösar-, mid-
sommars-, morgon-, o-, regn-, 
regnväders-, ränt-, sjusovar-, 
smörgås-, solskin-, sorge-, spå-
nad-, tjugon-, tredje-, tretton-, 
tvättar-, tö-, vårann- samt under 
dags, fjärde,om prep.-rik a. dåga-
rik. I talesättet gu ce dagarik 'Gud 
har många dagar (så det finns ingen 
orsak att jäkta)'. -sjljus n. dåkksjiis. 
-slpenning m. dåkksp&nig. -slregn 
n. dåkksriegn 'regn som varar hela 

dagen'. -siverkare m. dåkksvierkar. 
-slverke n. dåkksvierk. Jfr stor- samt 
under kluns. dagital n. dågatak. 
dagatalr;dce va dagatake dce hell 
pa 'det tog flera dagar'. -tjuv m. då-
gatf Yl,  'lätting'. 

dagas v.dågas 'ljusna till dag'. dce hvll 
pa dagas. 

dagg f. dvgg. dce borg pa fvll dug-
ga; dce gar ssm ding a lok 'det 
försvinner fort som daggen från jorden'. 
Jfr slå tt- samt under haka f. 

dagga v. di3gge 'falla dagg'. 
dags adv. dakks 'rätt tidpunkt'. dce to 
vara dakks dell scett pa gryta 
nu. Jfr aftonvards-, fähus-, kaf-
fe-,kvälls-,kyrk-,ligg-, mat-. 

dal m. dat-, bsg. dan, opl. dalra, bpl. 
dakan(a). Jfr s ur -, tj ä r -. -fylla f. bsg. 
dåkcifYlla 'flödande vatten i bäckar o. 
sjöar, så att låglänta trakter är genom-
vattnade'. da dika ga full a ,son 
stig da cer e dakafylla 'när dikena 
är fulla o. sjön stiger, då är det d.'; nu 
cer e snaii dakafylla a da vak e 
vinter" nar ssm hcelst. 

dalern s. oböjl. dålren. Vid bedyrande i 
wir. ss. ta me daken cer nt e 
sannt 'så tage mig d. om det inte är 
sant'. 

dalklocka f. dålrakiråkk. 
dallra v. dåller 'småbräka (om får)'. 
fara ga a daller dcerpa hemman 
'fåren går o. småbräker på hamma-
ren ' . 

damm n.1  bsg. dåme el. dåmme 'för-
dämning'. Jfr kvarn-. 

damm n.2  damm 'doft'. dce va go en 
damm 'det var god doft'. [Ex. visar att 
ordet kan vara m. i Arnäs — trots att bsg. 
dåmme upptecknats. Van!. är det m. i 
Ang.] -rik a. dåmmrik 'som doftar 
starkt'. 

damm n.3  bsg. dåmme 'dammpartiklar'. 
Jfr torr-. 

damma8 V  dåmme 'dofta'. de damm 
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sx gatt. 
danad p.a. dånat. han x inte dapiat 

pa dce vise 'han har inte det anlaget'. 
dank m. jfr t alg -. 
dansl m. dans, no var dvm tt dansn 

'nog brukade de vara med o. dansa'. Jfr 
kalv-, släng-, tjugondags-. 

dansas v. dånse. han dans int na 
'han dansar inte'; brua dans tt dce 
skor hon har dvs, man får ta det som 
man har det. Talesätt; vceZra dans pa 
n kYlrvromp for dvm 'världen (= 
livet) dansar som på en kalvsvans för 
dem'. Talesätt om ungdom. 

dansare m. dånsar'danskunnig person'. 
ja ha yllri vore nann dansar 
mile daga. Härm efter en gubbe. dan-
sarlbana [m.] bsg. dånsarb arian 
['dansbana'?]. -penningar s. bpl. 
clånsarpierliga 'pengar som man gav 
bruden när man hade dansat första dan-
sen med henne på bröllopet'. -rum n. 
dansarrhmm 'rum där man dansar, 
[svängrum när man dansarn 

darra8  v.dierre. darrhänt a. dierrhient. 
dass(a) s. dåsse [el. dass] smekord till 

får. Man lockar på får gm att ropa: 
dasse, dasse, dasse [el. dass dass 
dass. Ss. s. n fin dasse 'ett fint får']. 

datta v.dåtte'småhoppa (som en skata)'. 
de pron. pl. subjekts- o. objektsform dvm 

[dym,dym], gen. deres el. deles 'de, 
dem'. Formen dce under g å ng sätt väl 
rspr. stybana deles 'deras styvbarn'. 
Jfr under fader. Ss. determinativt pron. 
ex. under gångfot, ss. indefinit pron. 
('man') ex. under t.ex.duvgråt, fjäll, 
kångero. 

deckal°v.daka 'ideligen hålla på (med 
ngt)'. du dekka a hyll pa 'du tjatar 
o. håller på'; va du dekka sm e 
dcenne 'vad du kältar om det där; han 
dekka a hvgg hele kvceln 'han 
hugger ideligen [dvs. ihärdigt] hela 
kvällen'; hon dekka a let 'hon pratade 
o. lät ideligen'. 

decksam a. dekkasåmm'tröttsamt tjatig'. 
deg3  m. deg el. (y.) deg, opl. dega, bpl. 

degan 'mindre deg; stycke deg lagom 
stort till ettbröd'. ta dell degan 'skära 
till bitar av deg av det större parti som 
man tagit upp ur degtråget o. arbetat 
upp'. Jfr bord-, kak-, sötnad- samt 
under juli, stöpa. -juli m. dégjill 
'så mkt deg som man varje gång tar upp 
ur tråget'. 

dell m. 1. del, bpl. äv. di.lan.for scenn 
del 'för sin räkning'; dvm va myttle 
bxtter i den deln 'de var mycket 
bättre i det avseendet'; dce cer ylle 
dela 'det är både det ena o. det andra'. 
Jfr gravöls-, mindre-, nedan-, 
neder-,stor-samtunderall, mind-
re. 2. cilen. I uttr. ss. na  cenke delen 
'några enstaka personer'; dce ske vara 
na delen ssm ha sett e 'det skall 
vara några som har sett det'; du kan 
fcell kstrima hsg na delen 'du kan 
väl komma ihåg några'. 

delaH v. dele. sce dce deles i tri 'så 
det delade sig i tre'. — av v. p.p. dce va 
dlld å 'det var avdelat'. — sönder v. 
del sbnn,p.p. sr5nndäld 'dela i mindre 
bitar'. 

den pron. 1. självst. m. o. f. den, n. de 
[da] el. dce [dce] el. [dat. sg.] (ä.) di, 
(enklitiskt) e [a], ne [na] 'den, det'. 
ksmm cett di 'kommer efter det'; va 
int vari di 'var inte van vid det'; 
dvm visst fcell a di for 'de visste 
väl om det före; baki di 'ur det'; dce 
ce tcelle dce ssm ticerest ce baiii 
ne;Ja ha vore hcer dce ja sky nu 
'jag har väl varit här så länge som det är 
tänkt nu'; hor cette sm du fo lone 
ne 'hör efter om du får låna det'; ott 
kyl! ihop dvm dceri da 'måste 
sammankalla dem där då'. Jfr under t.ex. 
aln, fara s., julnatt, kalkos. 2. för-
enat m. o. f. dcen [dcen el. dcen] el. 
den [dan el. dan] el. de [da] el. dce 
[dce]. d itti de gan 'till den gården'; 
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fobste kon ssm dce mcennija fodd här'; baki e hcennen 'ur de här'. Jfr 
opp 'första kon som den människan under kappas, komma ned, kur- 
födde upp'. Jfr under del 1, dygd, ka, kåra upp, pappa, seka på, 
färsk(en), hållas, predika v., åt prep. 3.. 2. förenat m. o. f. n hcenn 
tame, vattsoppa. 3. adjektivets 'den här'. Jfr under droppe, m ik ae 1 i. 
fram förställda artikel i rspr. utelämnas i densamme pron. d&nnsiimme el. 
uttr. siste ssm rann 'det sista som dålnsamme,n. dcescimma. dennsam- 
rann'. 4. konj. se  det konj. 	 me ssm lcesst ball  tomtn t lann- 

den där pron. n. e dce. Jfr under giva. je 'samma person som gm läsning 
den därna pron. 1. självst. m. n denn fördrev tomten från Landsjö'; a dce- 

[rot dan], dat. m. d&nnsm, f. n samma var e, dce you int na 
diennar el. a dienne [ex. under bcetter 'o. på samma sätt var det, det 
lillgås], n. e d&nne [a d&na] el. blev inte något bättre'; var nt e dce-
ce dcenne el. dienne [d&na] el. ne  samma dce 'var det inte likgiltigt det?'; 
dcenne, pl. e dcennen [e d&nan] el. 	dcesamma votte dvm kaste ne 'i 
d&nnen el. dvin dcePI, trycksv. äv. samma ögonblick blev de nedkastade'. 
dcennen 'den där, det där, de där'. dess adv. dess [das] el. dcess 'desto, så 
Fastän EO alltid anger långt n, är alla mycket'. dess mer fo vce 'desto mer 
ljud på grund av trycksv. ställning säkerl. får vi'; am mr dce ce dcess lcegger 
ofta korta. vce ske jet ut n dcennar 'om det inte är så långt (som man kunde 
a si va hon far naj,s 'vi skall vakta vänta sig)'; a dess bcetter jekk e 'o. 
på den där o. se vart hon far'; da skull ännu bättre gick det'; da dce int jekk 

dcenne vara cette 'då skulle det dess bcetter 'när det inte gick bättre 
där vara efter'; dce katuse ske va än så'; da hon int sag dess vce -are 
don harhs e dcenne (om en person 'eftersom hon inte såg alltför väl'; hon 
som drabbats av en sjukdom som väntas ksmm ijcenn dess bcetter 'hon 
bli hans död); dcenne va hopdekte kommer väl åter på ett bättre sätt';fekk 
'det där var uppdiktat'; da skull e ha en ko dcess minner 'fick hålla 
dcennen begagnes 'då skulle de där en ko mindre i stället'. 
begagnas';dvm begagne (e) dcennen desto adv. cUsto. desto bcetter. 
'de begagnade de där'. Jfr under t.ex. det pron. n. seden. 
det konj., farlighet, flåg, luska, det konj. de [da] el. dce 'att'. vce vet 
ogod, ruska v., slädsjuk. 2. för-  fcell dce han ksmme dit 'vi vet ju 
enat m. o. f. n denn k dan], n. e att han kom dit'; mamma varia vss 
denn [e dan], p1. e denn [a  dan] el. dce vce skull vllri... 'mamma varna-
ce denn 'den där'. n denn kvirven; de oss att vi aldrig skulle ...'; dce fnll 

denn straa 'de där stråna'. Jfr a for dce ce dcenne var na 
under t.ex. decka, draga v., myra, snnelet 'hon kom plötsligt att tänka på 
snöd. 	 att det där var ngt underligt'. Jfr under 

den härna pron. 1. självst. dat. sg. m. ande,dygd,fara för,forka, för-
em hcenn, n. e hcenne el. ne  h&nne hand, gilla, gåva, heta, hitt-
'det här', pl. e hiennen. Fastän E0 hugg, hållas, se, skryta, sprät-
alltid anger långt n, är n i hcenne på ta, säga åt, under, uppståndel-
grund av trycksv. ställning säkerl. oftast se, vakna över, vinka v.1. 
kort. no va fjolre bcetter enn e dika8  v. ditje.— upp v. dik bpp e 
hcenne 'nog var fjolårets bättre än det dike 'dika upp ett dike'. 
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dike7  n. ditje el. (y.) calce, opl. o. bpl. 
dika. Jfr flod-, huvud-, stor-, 
tru m - samt under dal f ylla. dikesl-
jord f. bsg. dikesAdra 'den jord som 
kastats upp vid dikning'. Om det var myr-
jord, kunde den torr användas till strö. 
-ren f. dikesrk 'dikeskant'. kon jekk 
a at att dzkesreria. 

diktas v. date 'hitta på (osanna histo-
rier)'. — ihop v. dat iherp no log-
ner 'hitta på lögner'. — upp v. p.p. 
öppdate. 

dimma f. dimme. Jfr krå k -, sur- samt 
under kalldamm. dimtjuns m. bp!. 
dimmtjånsa 'dimmoln'. 

dimmig a. d imme. 
din pron. m. denn [de.n] el. dcenn 

[dcen], f. ej belagt, n. dett [dat] el. 
dcett, f. o. pl. ej belagda, jfr min o. sin. 

direkt adv. drat el. dyrat. 
diskas v. diske. disk tjcerela 'diska 
kärlen'. diskgryta f. bsg. diskgrta 
'den av tre inmurade grytor i fäbod - 
gården , vari man värmde diskvatten'. 
-tvage m. d isktivbga 'diskviska, bun-
den av granris'. Vid användning föll 
barken bort. Jfr dock under tvagris. 

dit adv. dit. ja happas a hsppas! — 
du hsppas int du no! '... du har 
ingenting att hoppas på'; ja, du jo4-
int pisse dit 'ja, du skulle inte ha 
kastat ditt vatten där'. Jfr under draga 
v., lägga, hit, häva, släppa, 
tycka. -bjuden p.a. ditb _Oen el. (y.) 
d Ubjitdd. -i prep. d itu el. d it i [d ui] 
'(in) i, till'. EO skriver i regel [dEtb]. 
Eftersom ordet vanl. är trycksv., uttalas 
säkerl, alla ljud normalt som korta, dvs. 
[di}. hon for ditti poun 'hon 
gick in i förrummet till ladugården'; 
han ksmme dittz stvin 'han kom 
till stallet'; se fekk dvm en ditt! 
ncete 'så fick de den in i nätet'; he e 
ditt! gryta 'lägg (häll) det i grytan'; 
for dellbakej ditti febon 'for tillbaka 
till fäbodarna'; dvm for dun sto- 

tjenna 'de for till Stotjärnen'. Jfr under 
hackaddorg, fähus, kastomt, 
lägga, rita v.2,skettestom, upp-
efter, österefter. -på prep. ditt-
pa 'till, i'. Jfr under blanda f., 
puttermjölk. 

ditan adv. d ittan 'dit', ha fore hittan 
a d utan 'har farit hit o. dit'; vet var-
ken hutan hcell dzttan 'vet varken 
hit el. dit'. Jfr under h i ta n . 

ditt3  f. [m. på andra håll i Ång.] dett 
'prick, litet märke'. dce va bara ssm 
en littn dett. 

ditta v. 'lätt vidröra'. fo bara dett 
au smore 'får bara ta smör ytterst 
försiktigt'. 

djup n. jyp. tivlran ha gatt pa jupe 
'tjälen har gått djupt ned'. 

djup a. Rip. -land n. jetplånn 'dalgång 
el. annat lågland'. -sköt n. jiipbsOt 
'strömmingssköte av större djuplek, 
avsedd för djupare vatten'. -snö m. bsg. 
jecpsnOn 'djup, lös snö'. hcessn stig 
sce da han dra ti jupsnon. han 
kan skrapa sce vce ishvgga uffer 
berle vIldeles otcekkt 'hästen trampar 
sig på frambenen då han drar i djup 
snö, han kan skrapa sig med isbroddar-
na utför benen alldeles otäckt'. 

djuping m.Apig nedsättande [el. skämt-
samt] om person. 

djursn. jyr.ffrister-,klo-, liv-, oro-, 
rivs-, slakt-. 

djävull nn.,aevel. 
docka4  f. dåkke. Jfr lill-, slör-. 
dolsk a. dst yk 'slö, duven, ej pigg'. 
dolsken a. dksken el. dr4bsen 'slö, du- 

ven'. han tjcennt sce sce ~ken 
'han kände sig så dålig o. olustig'. 

domestik m. dömda- el. dömdestik ett 
slags bomullstyg. 

domherre m. dömmhierr ['domherre, 
Pyrrhula pyrrhulal. 

domnas v. cffimne.— av v. p.p. didbmne 
'avdomnad'. 

domt m. domt 'litet av ngt (t. ex. mjöl)'. 
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Jfr mjöl-. 
don [n.] jfr eld-, grov-, hand-, kör-, 
snäll-. 

doning m. jfr stötting-. 
doppas v. dåppe. ta for je nu a 

dspp 'ta för er nu o. doppa'. doppl-
kopp m. clitppkitpp 'kopp kaffe med 
bröd'. -saker f. opl. clåppsåker, bp!. 
-såkren 'kaffebröd'. 

dorg n. dvrj 'granris'. Jfr bro-, h a c - 
k ad-, rå-. -hackare m. bsg. dbrjhåk-
kan, 'lång kniv med rak egg, varmed 
man hackade granris till strö'. -kabbe 
m. diirjkåbb 'huggkubbe varpå man 
hackade granris'. -kniv m. bsg. clbrj hg - 
ven = dorghackare. -kvist m. bsg. 
clbrikvistn äv. ' större gren av gran som 
man hackat riset av'. brcennte dvrj-
kvtstn tt oppenspissn. -kång m. 
clbrjkågg 'grankvist'. -nål f. clbrjnå4-
'(gran)barr'. -släde m. bp!. 
dvm tya,-  hemm dvrillceana 'de 
körde hem lass av granris (till strö)'. 

dorga8  v. dbrie 'belägga med granris, 
lägga granris framför farstutrappan'. 
vcegen ce dvrj e; vce ske dvrje 
tnna hcefrja. 

dorm n. dvrm 'ngt som är utmattat'. 
han lag ssm e dvrm 'han låg 
fullkomligt utmattad'. 

dorma av v. dbrm å 'slumra, dåsa till'. 
dorsk(en) a. se dolsk, dolsken. 
dosa4  f. döse. dra dose dragkamp mel-

lan två som fattar om var sin halva av 
en snusdosa mellan sina böjda pek- o. 
långfingrar. Jfr friar-, näver-, om å-
lad-, silver-, snus-. 

dossa v. se dåsa. 
dott m., dotta v.se dutt, d ut ta. 
dotter f. döte(r), bsg. dina el. dötera, 

opl. dOttrer, bpl. dOttren. a doter 
'min dotter'; a doter kårin 'dottern 
Karin'; men sce jifte se dotera 
'men så gifte sig dottern'. dota hav.  
pete 'Petters dotter'; dota linnstro-
men 'Lindströms dotter'. Jfr bon d -, 

brors-, gud-, gårds-, son-, styv-. 
-dotter f. döterdöter. 

dov a. n. dsfft 'stilla, tyst'. dce cer se 
dafft z kvcell 'det är så tyst i kväll'. 

doval°v. clitva 'vara mitt emellan sömn 
vaka'. ja ssvvd int na, ja lag 

bara a dsva 'jag sov inte, jag låg 
endast i halvslummer'. 

dove m. bsg. dåvan 'halvslummer'. Jfr 
halv-. 

dra v. se draga. 
drag n. drag 1. 'luftdrag, ngt som drar' 
sm dce ce litet e drag da hoff e 
bcetter 'om det inte är just ngn blåst, 
då hörs det bättre'. Jfr bäck-, dörr-, 
golv -. 2. 'ritmått med två klor varmed 
linjer dras upp vid byggnadsarbete'. 3. 
'uppdragning i en klocka'. lcett a ga 
ut pa drage 'låta henne (klockan) 
stanna i brist på uppdragning'; hon ha 
stcene t dra ge 'hon (klockan) har 
stannat därför att hon inte blivit uppdra-
gen'. 

draga m. drbge, bsg. -n 'lindraga'. Jfr 
l i n -, v ä 1 dragkäft m. bsg. drine-
tj&ftn 'det gap som uppstår när lindra-
gans handtag förs uppåt'. 

draga v. dråga el. dra, drog, dr&jje, 
p. driejlen. dra line 'bearbeta lin i 

lindraga'; dra ne tjva vcerv 'dra det 
två gånger'; dra vtt gan 'dra till 
huset'; han fekk tjore dit a dra 
dcerifrann 'han fick köra dit o. dra 
därifrån' (talesätt om ngn som börjar 
stort men slutar med att bli ruinerad); 
dra bala kon 'mjölka kon'; han 
hvll pa dra 'han håller på att dra sina 
sista andetag'; inna han borje dra 
'innan man började dragningen (av no-
ten)'; hon drokks pa von a pa 
hossn 'hon (isnoten) drogs på våren o. 
på hösten'; dce va tri gager dvm 
skull dras 'de skulle dras tre gånger 
[gm jorden vid jorddragning]'; a se 
drog nevere 'o. så drog nävern (dvs. 
påskyndade mognande av böld)'; da 
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bara drog a 'då dog hon omedelbart'; glåpord om/till liten pojke. 
Jfr jord-, vattu- samt under dosa, dragas dep. drågas el. drakks,drokks, 
näsa, vån f.2. — fram v. dra fråmm, driejjese. hon borje pa dragas a 
p.p.frånzmdr&jje 'forsla fram ngt gm jutes 'hon började bli förvriden i 
att dra det, ta fram olika saker så att lederna'; du drakks vce hosta 'du 
rummet verkar ostädat'. — före v. dra har en envis hosta'; han ga a drakks 
fire 'dra linet första varvet gm lindra- vce a 'han syns ofta tillsammans med 
gan'. — ihop. v. p.p. håpdrc'ejje. — in v. henne (om ett kärleksförhållande)'; hon 
drå in 'tas upp med misstänksamhet'. drokks vce n denn ',viken 'hon 
e dcenne drog in dce, han trodd sällskapade med den där pojken'; dce 
ja skull hyll vce gan, 'det där fastnade ce myttje dell drakks vce 'det är 
i hans sinne, [ty] han trodde att jag skulle mycket att ha omsorg om'. — till dep. 
(otillbörligt) hålla på gårdens bästa'. — dce ta pa drås dell 'det börjar 
ned v. drå ne äv. 'ta fram olika saker långsamt bli bättre (med hälsan)'. — ut 
så att rummet verkar ostädat'. — sig v. v. pres. dce drakkks åt 'det drar ut på 
drå se 'lata sig, vara loj'. k4-akka ha tiden'. 
drcejje se 'klockan går för sakta'. — dragig a. n. draget. d-ce draget, sa n 
till v. drå dell. han drog dell a snu, da han akkt ti tjceppskrinna 
borje a dce jekk 'han högg i o. 'det är dragigt, sade den onde, när han 
började, o. det gick'; dra dell n orfil åkte i käppskrindan'. 
vtt n 'ge honom en örfil'. — upp v. drakeld m. bsg. dråkeln 'övernaturligt 
drå cipp. dra opp ti hceffa 'med ljussken över nedgrävd skatt'. 
block, rep o. krok dra upp sädeskärvar i dramma till v. dråmma dell 'smälla 
storhässjan'; dce dra opp frann jon till, häftigt slå till'. 
'det stiger upp en molnvägg från ha-  drank m. drank. dranken voile ett 
vet'. — ut v. dce ta pa drå Ut pa obegriplet bra drekke vtt kopia 
dan 'det börjar lida långt på dagen'. — 'drank blev ett synnerligen bra dricka 
åt sig v. dr bu se. hon dro vtt se åt korna'. 
e dcenne 'hon tog illa upp av det där'; dregel n. dregelr. -lapp m. dregeNapp 
dra vtt se ora 'börja misstänka ngt 'haklapp'. 
ofördelaktigt i det som händer el. sker'. dregla9  v. dregelr. 
dragkista f. drågtjist 'byrå'. Jfr un-  drev3  n. drev 'snödrev; husmossa, trasor, 
dergammal. -kistlåda f. dragtjistlå blånor o.d. för tätning av springor'. Jfr 
'byrålåda'. -led m. drågle 'terrängs å r s 
framkomlighet vid körslor'. Om det är dreve [m.] opl. drevar, bpl. drevana 
mast uffer a jcemna ['mest utför o. 'av vinden hopad snö (över väg)'. Jfr 
jämn mark'] da cer e bra dra gle. snö- samt under hårdsnö. 
-låda f. bsg. drågleia 'utdragssäng i drevsnö m.drevsnå 'hårt sammandriven 
form av en låda, hörande till en stånd-  sno'. 
säng'. Barn brukade ha sin sängplats dricka n. drekke 'dricka'. Jfr h em - 
där. -läder n. drågl.%er 'bred läderrem brygd -, ko-, mjöl-, måll- samt 
som förenar selens bogträ med dess underjulöl, sirapväta, äsa. 
dragring'. -skrinda f. drågskrinn 'liten dricka v. drekke, drakk, dråkke. 
skrinda som dras för hand'. -val m. drickesljäst m. bsg. drekkesjestn 'jäst 
drågva4-  'person som drar iväg med i botten av dryckestunnan sedan drickat 
saker o. ting o. bringar oreda'. Vanl. är slut'. -rydning f. bsg. drekkesrY- 
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niga 'välling av mjöl på mättad råg o. 
hett vatten (vid tillredning av svag-
dricka); mjöl i hett vatten som dricka åt 
ko (=m j öldr icka )'. Vid bryggning av 
svagdricka lade man i rostbunken 
spjälkad alved kors o. tvärs o. humle-
rankor ovanpå. Så tillsattes mjöl på mät-
tad råg o. kokhett vatten. -tunna f. bsg. 
drekkestånna 'tunna vari det hem-
bryggda drickat förvarades'. 

driv(ande) adv. dr i el. dr iande, superl. 
dr ianste förstärkande framför a. vit. 
hon votte dn gvit 'hon blev allde-
les blek'; da va mcera dn t gvit a 
skumm 'då var märren alldeles vit av 
skum'; larcea cer se drtanste gvit 
'kläderna är så kritvita (efter att ha legat 
på bleke)'. Jfr under sken h älla, vit-
rök. 

driva4  f. drive 'snödriva' . 
driva v.drive,drev,drå/e 'föras undan 

i luften (om snö el. regn), bilda drivor; 
gå sysslolös; dikta, täta (fogarna mellan 
stockarna i timmerhus). dce driv snon 
'snön driver'; dum ga a driv; driv 
dell lognar 'beskylla (ngn) för att 
ljuga'. — igen v. p.p. vcellen ha votte 
ic'enndrå)e 'vägen har drivit igen'. — 
till v. dr iv dell 'plötsligt slå till', han 
drev dell vtt n 'han slog plötsligt o. 
häftigt till honom'. — uti v. sup. dce ha 
dreve tt 'det har drivit snö i vägen'. 
drivijärn n. driv] kil 'mejsel att driva 
in drev med'. -klubba f. bsg. drivklrhb-
ba 'klubba som används när man tätar 
med drev'. 

dropps n. drspp äv. 'droppe'. dce ftll 
e drapp nu 'nu föll det en droppe'. Jfr 
t a k -. 

droppal° v. dritppa 'falla i droppar'. 
dropplränna f. bsg. dritpparienna'tak-
ränna'. -snor m. dråppasnVr 'dropp 
från näsan'. -vatten n. driippavåttn 
'vatten som droppar från takrännan'. 
dvm tog reda pa drsppavattne 
da dell hcestvattn 'de tog reda på 

regnvatten ur takrännan till att vattna 
hästarna med'. -vägg m. bsg. drlippa-
viellen 'det ställe där det vid regn drop-
par från takkanten'. stog snner 
drsppavcellen'stod under takdropper . 

droppe5  m. drhppa 'liten smula av ngt 
flytande'; (i pl. äv.) 'flytande medicin'. 
n hcenn drsppan ce fcell int na 
ksmma vce'den här lilla smulan är väl 
ingenting att komma med'; ja fekk tt 
na drsppana 'jag fick tag i ngn medi-
cin'. Jfr mjölk-, vattu-. 

drosk m. 1. drask 'taxibil, droska'. 2. 
bsg. dråsken 'taxistation'. han va 
pa drasken 'han var anställd som taxi-
chaufför'. 

drottning f. bsg. drt3rLi gen [-en istället 
för väntat -al. Jfr under klotet. 

drunkna9,  8  v. drhttn el. (y.) drUnkne. 
dryckesibunk m. dråttfesbånk 'bunke 

i vilken vörten får rinna ned från rosten'. 
-flaska f. dråttiesfirdisk 'laggkärl vari 
man medförde mjölk när man var ute 
på slåtter o.d.' Den var vidare upptill än 
nedtill o. tillstöts med en fyrkantig tapp. 
Bars i ett handtag av vriden vidja. Man 
tog ur tappen o. drack ur öppningen. 
Vid rengöring fick man fs4-1 bah a 
ve vattne,dce Jekk bra dce. -kagge 
m. bsg. dråttleskåggen. Jfr under 
flunka. -kanna f. dråttjes- el. 
dråkkeskånn 'taggad träkanna'. dvm 
hadde tskke ena vce sceg pa 
..21vttn a hadde drekke cell tniv4ka 
tt da dvm voile tont. dvm ksn-
ne fcell vara n fcem sceks liter tt. 
dvm va scejilt lott. a dce va 
pipen tt dvm 'man hade sådana med 
sig på slåttern o. hade dricka el. mjölk i 
(som man drack). De kunde väl rymma 
5-6 liter. De var gjorda på ett särskilt 
sätt o. det var pip i dem'. -käril n. bpl. 
dråttiestfierela 'kärl som användes vid 
bryggning'. -lamm n. dråttieslam 
'lamm som ej diar tackan utan föds upp 
med flaska'. -tapp m. dråttfeståpp 



70 

'tapp i sprundet till dryckestunnan'. 
-tunna f. dråttlestitnn 'tunna vari det 
hembryggda drickat förvarades'. 

dryftas v. dråfte 'rensa (spannmål) från 
sådor gm att i ett såll kasta upp spann-
målen i luften'. Detta skedde sedan 
säden passerat grynkvarnen. Efter 
dryftningen kunde säden [användas som 
gryn el.1 malas. Jfr skräda. 

dryg a. dryg äv. 'som kräver mkt; hög-
dragen'. dvm cer se dryg pa hvb--
men 'det går åt så mkt halm till dem 
(kängorna)'. Tunnkängorna skulle stop-
pas med halm innan man tog på dem. 
Halmen kunde man ta ur ståndsängen. 
Jfr dyng- samt under förhand. 

dryga v. dry, drYggde, sup. ej belagt 
'dröja'. cice hyll pa dry pa titt 'det 
börjar dra ut på tiden'. — på v. drjj på 
'dra ut på tiden', han drYggde på 
'han dröjde'. 

drypa v. drPpe,drsp,dråppe. dce dryp 
bon 'det dryper blod'. 

drånglig a. dråggeZre 'seg o. trådig utan 
att täte tillsatts (om mjölk)'. Enligt 
somliga beroende på sjukdom hos kon, 
som kan botas med att kon får äta 
libsticka, enligt andra beroende att kon 
ätit en särskild växt, t.ex. tätört. 

dråsa tilll° v. dritssa Ml 'ta i med 
kraft', han drsssa dell a ga n en 
rektt hsrvel 'han gav honom en riktig 
örfil'; du fo fell drsssa dell o 
lora dce 'du får väl ta i o. göra det'. 

dråse m. drhssa 'icke kastad, nyss 
tröskad säd'. Jfr under köra in, 
risselning, skottel. dråsigröt m. 
bsg. dråssagrOtn 'gröt som kokats av 
mjöl som malts av dråsen'. I äldre tider 
vanlig gröt, ej särsk. nödårsmat. -hop 
m. drhssahOp 'hög av dråse'. -tår m. 
dråssalår 'den ena av de två lårar i en 
hässj el a da vari man öste upp dråsen 
vid tröskningen' = hässjladulår. 
Bildades av väggen o. en i ett stycke 
framför insatt balk. -plog m. dråssa- 

ph2g, bsg. -pZrOjen 'plog varmed man 
körde ihop dråsen på långlogen'. Lik-
nade en bakvänd plog. Jfr under sk o t-
tel. -skovel f. dritssaskirvek 'stor 
skovel att ösa dråse från logen med'. 

drällskrok m. opl. o. bp!. driellskrOca 
'spetskypert'. Jfr under krok. 

drällas v. drielte el. (y.) drcelte 'dra 
el. bära (ngt) tungt o. besvärligt; tappa 
litet då o. då'. dce ce dell a drcelte a 
dra 'det är att släpa o. dra'; ja jekk a 
drcelte a bar 'jag gick o. bar mödo-
samt'; va je ha drcelte ve 'nyare 
'vad ni har spillt mjöl häromkring'. — 
på v.drielt på 'göra ngt långsamt, dra 
ut på tiden'. 

drämnas v. drmne 'smälta (i en 
vätska)', ha sokkere dremne 'har 
sockret smält?' 

dräng' m. drcegg. Jfr husbond-,1i11-, 
sommar-, års-. 

dräpa v. dreepa,drap,drieppe. drcepa 
lappen (lyssen) 'med tumnageln döda 
loppor (löss)'. 

drävj3  f. drcevj 'sankt ställe, dypöl, vat-
tenfylld inskärning vid en å'. n drcevj 
dce cer e Mrsths4-  'en d., det är ett 
blött ställe'. Jfr dyng s u r 

drävja f. drievje 'dy som ligger ovanpå 
vatten på sanka ställen'. 

drög3  f. drog '[grovt byggd] kälke'. Jfr 
sten-, vattu-, ved-. -rep m. opl. o. 
bp!. drågrOa 'vidjerep till drög'. 

drögel n. drOgeir 'senfärdig person'. 
dröglot a. dr OgeL-et 'senfärdig, långsam 

i arbetet'. 
dröja v. jfr dryga. 
dröm' m. dromm,dråmmen. Jfr feg-. 
drömma12  v. dråmme. 
dröna v.drbpie 'råma sakta'. hon drsn 

cett kalrven 'hon (kon) råmar lockande 
på kalven': d/vm cett nvttfore (skämt-
samt om människa som vill ha kvälls-
mat). 

dröpplig a. dråppeZre 'stjänrifläckig (om 
t.ex. ko)'. (a) dråppe4-  namn på små- 
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rosig ko. 
du pron. ss. subjekt du el. (trycksv.) du, 

ss. objekt el. efter prep. dceg el. (ä.) 
deg el. (trycksv.) deg [dag] el. dce el. 
de [del. E0 uppger att g i den första av 
de trycksv. objektsformerna är halvlångt. 
Tro!. avses kortstavighet i undanhållen 
stavelse. Jfr t.ex. under as få ge! ,dum - 
skalle, död m., efterkast, fä, 
höra,stygg,trösta,värd a.,väva. 
Ss. indefinit pron. se  under trän g a . 

dubbas v.dhbbe 'dyka under vattenytan 
(om fågel, flöte o.d.)'. cennen dsbbe 
'änderna dyker'. 

dubbel a. dhbbelr. Jfr ty-. dubbeltlar-
mar m. opl. o. bpl. dhbbeic'erma ' [på 

var sida om spinn-
rockshjulet] dubbla 
ståndare'. -sjal m. 
clhbbet,s 'al 'fin 
tunn yllesjal, ljusa-
re på den ena sidan, 
mörkare på den an-
dra'. Bars av fäst-
mön på kyrkvallen 
vid lysning o. vid 

lysningskalas. Veks i hörn med lill-
h ör n et ut o. det andra hörnet häng-
ande ned till kjortelfållen. Bars endast 
av de förmögna. Var trol. en friargåva. 
Seunderlillhörn. -träig m. diibbet-
tn54-1 'kobindsle som vridits av två vid-
jor'. 

duga v. diga,dhggde, dsggd. han dn 
finne da. Anmärkning av den som 
uppmärksammas, när ngt tungt el. svårt 
skall utföras, men annars är åsidosatt; 
no dsg en, sa n sns sm kvesceri-
gsbben 'nog duger han, sade fan om 
den koppärrige gubben'. Ordstäv. 

dukl m. dyk, bsg. chitien. Hr mangel-. 
dukal° v. d åka 'dyka'. Jfr under vinka 

v.1  
duktig a. dikten el. dåktz 'skicklig, 

dugande; präktig, bastant; (i n. sg.) myc-
ket'. dvm fekk duktit fisken 'de 

fick mycket fisk'; dvm hadd late 
sm se dukttt 'de hade fört mkt o-
ljud'. Jfr under bratt, bända, gadd, 
sudd, tag. 

dum a. dumm. -foror s. bpl. dåmm-
fk,ren 'dumma fasoner'. -fukter s. bpl. 
dåmmfåkten 'dumma fasoner'. -får n. 
dåmmfdr 'ytterligt dum person'. -lamm 

dåmmlåmm [väl rspr. för -/4m] 'dum 
mesig person'. dummlamma Jo scel-

lan drekke. Talesätt. -skalle m. dåmm-
skbll, bsg. -ski)1 n 'dumbom'. dumm-
skull de 'din dumskalle [eg. dumskalle 
dig]!' 

dummas9  v. dimmes 'bära sig dumt åt'. 
dumpas v.dömpe 'dunsa hårt'. dcv likk-
ssm dompe a llog dcer 'det var 
som om det dunsade o. slog hårt där 
(om spökeri)'. 

dun n. dyn 'dun'. -bolster n. dYnbåster. 
-kudd m. dipLkiidd 'dunkudde'. Dun 
av sjöfåglar användes i finare kuddar. 
Annars halm. -påse m. d4riphssa. I 
liknelser om sådant som är lätt att lyfta 
el. bära. 

duna sig v. dtri sce om höns när de 
sparkar upp en grop i jorden, lägger sig 
i den o. virvlar upp jord, så att denna 
kommer mellan fjädrar o. dun, o. till 
sist reser sig o. skakar av jorden. 

dunderlöst adv. dhnnerlåsst. I uttr. dce 
ga dennerlssst 'det går huller om 
buller, värre än man tänkt sig'. 

dundra9  v. clånner. dsnnere a let 
em se 'dundrade i sitt tal o. lät om sig 
(dvs, väsnades)'. 

dunge m. dögge 'gödsel o. strö som 
trampats samman i en kätte'. dvm ssm 
ce pa doggen 'de (kor) som har jord-
golv i båsen'. Jfr får-, get-, gris-, 
kalv-,lin-,svin-. 

dunk s. i uttr. slå dunk, en [göm]lek. Jfr 
under kok. 

dunkas v. dönkes 'bli skämd (om t.ex. 
mjöl)'. da han ha medre baki ra 
en spannmalr da donkes e 'när 
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mjölet unket'. 
dunkig a. dönke 'unken (om t.ex. hö, 

korn, mjöl)'. Jfr under gammal. 
dunsa 8  v.chinse, pr. p. dimsn.han ksm-
me dsnsn 'han kom tungt o. med fart'. 

durr m. dsrr 'dunder'. ja har n dsrr 
for ore 'det brusar i mitt öra'. 

durras v. chlrre 'dundra'. han kemme 
a tjsZre se dce dsrre ti frossen-
bakken 'han kom åkande, så att det 
dundrade i den frusna marken'; ja dsr-
re pa &ara 'jag dundrade o. slog på 
dörren'; hon dsrre a trcette 'hon 
grälade häftigt'. — på v. Int kan dvm 
fcell disirr p vce dce v11 e gager 
'inte kan de väl envist hålla på med det 
alla gånger'. 

dussin n. chissan. 
dutt m. dstt 'litet av ngt'. Jfr mjöl -. 
dunas v. dritte 'beröra lätt o. hastigt, 

snudda'. chnt ate; ja bara dstte 
atell e 'jag bara snuddade vid det'. 

duva4  f. d Uve en fågel. duvgråt m. bsg. 
ditvgråtn 'röda fläckar på björklöv, 
[röd beläggning på björklöv som uppstår 
gm samarbete mellan gallkvalster o. 
värdväxten, »röd björkfilt»]'. duva 
hadd grate bion for vtt kraka 
hadd bytt vce a a tcejje hcenney 
yu a jedd a tu.a n denn duvgratn 
dce ce dce ssm ce rott pa bjork-
bfraa har dvm sakkt 'duvan hade 
gråtit blod för att kråkan hade bytt med 
henne o. tagit hennes sju (ägg) o. givit 
henne två, o. den där duvgråten det är 
det som är rött på björkbladen, har man 
sagt'. 

duven a. dåven 'olustig, matt'. ja tjcenn 
me sce doyen. 

dygd3  f. dogd. hon hadd da den 
dogda dce hon jole vceZr dce hon 
joZre 'hon hade då den dygden, att det 
hon gjorde gjorde hon väl'. Jfr o - samt 
under skälmstycke, troll. 

dygns n. dogn. dvm jekk dogne pa 
kon, dvs. de [fattighjonen som gick på 

rote] skulle stanna lika många dygn som 
det antal kor bonden hade'. Enligt en 
annan uppgift bestämde hemmanets se-
landtal antalet dygn. Jfr helgs-, 
kvarn-, lördags-, stånd-, sön-
dags- samt under förgångs. -tal n. 
bsg. dågnag-e. I dogntaZre 'i hela 
dygn'. -vill a. dågnvH1 'som ej vet 
vilken dag i veckan det är'. 

dygnag v. då gne 'uppdela i dygn'. dvm 
dogne a hadd notvcerpa 'de hade 
notvarp o. delade upp tiden för drag-
ningarna i dygn'; kvcena va dogne 
'nyttjanderätten till bykvarnen var upp-
delad i dygn'. 

dyjord f. dpi  
dyka v. jfr duka. 
dynga f. dPnje el. dPgge 'spillning efter 

människor o. djur; smuts; försmädlighe-
ter'. ja tjslr dygga n dag 'jag 
körde ut gödsel en dag'; fo sann 
dygge 'få höra så mycket sårande'; 

zkke dygga 'sade elakheter för att få 
dem framförda till den de gäller (t.ex. 
gm att säga det till barnen i gården)'. 
Jfr folk-, häst-, ko-, små-, snöd-
samt under gammal, mora. dynglas 
n. dPggas glåpord om/till lortaktig 
människa. -brev n. dPggbrev 'smäde-
brev', hon sa hon skrev e dyggbrev 
vtt sm 'hon sade att hon skrev ett 
smädebrev till honom'. -dag m. dPgg-
c14.g, bsg. -di.-An 'dagen före julafton, 
då man skurade stugan'. -drag n. 
dPggdr4g 'rand av hästgödsel mitt efter 
en vinterväg'. Särsk. märkbar när det 
töar på våren. dce hvIl pa va dygn-
drage cett vcegen ['det börjar bli en 
sträng av spillning efter vägen']. -dryg 
a. dPggdrg 'högdragen'. -drävj f. bsg. 
dPggdrcevja 'dypöl'. -dörr f. bsg. 
dPggOra 'gödselglugg'. -full a. d'gg- 
fttll 	berusad'. -glygg m. dPgg- 
ggg 'gödselglugg'. -grubba f. 
dPgggri fbb 'smutspöl'. -grå a. dPgg-
grå 'smutsgrå (om kläder, golv e.d. som 
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också efter tvätt är gråa av smuts)'. näs, o. brandkåren måste komma o. 
-hacka f. dPgghåkk glåpord om/till spola'. Om följderna av att hästen 
kvinna. -hål n. dPgghisir 'gård där det skenade, när Hultman hämtade ett lass 
är smutsigt'. -kalas n. dPggka14s latrintunnor i Övik. -tvätt m. bsg. 
'bröllop med sjuka magar därför att ngn dPggtjviettn 'den smuts som blir kvar 
lagt hästsvett i maten'. -kas f. dPgg- i kläderna efter tvätt'. dyggtivcettn ti 
k 4.s 'gödselstad'. -kastomt f. bsg. kkea.-tå6  n. dgta 'rågata'. -väg m. 
dPggkgstbmta 'plats för gödselstad'. bpl. dPggviegan 'väg som körts upp i 
-kil m. dPggt fil glåpord. -kläder s. snön när man körde ut gödseln om 
bp!. dPggkkiea 'smutskläderna'. -ko våren'. -öga n. bsg. dPggtåfge 'felsökan-
f. dPggkip glåpord om/till smutsaktig de, kritiskt öga'. dvm ha dyggoge. 
kvinna. -käring f. dPggti:ceng= föreg. dyngal2  v.dPgge 'lämna spillning efter 
-lass n. bp!. dPgglåssa 'lass med göd-  sig'. ha n dyggt opp: bosn cer n 
sel'. Gödseltunnor hämtades från Övik. tienlen legge ti e a 'har man gjort 
Då körde man hem dygglassa. -lukt f. sina behov uppe i båset, är det lagom åt 
dPgglhkt 'lukt av gödsel el. smuts'. en att ligga i det också'. En del kor kan 
-oxe m. dPggåks glåpord om/till man. stiga långt upp i båset, när de släpper 
-rusa f. jfr k o -. -sjuk a. dPgg,sijk 'som sin spillning, o. får därför ligga i den o. 
har diarré (om t.ex. ko)'. -skopa f. bli smutsiga. Bildligt om den som får 
dPggskey, 'stor skopa på skaft att ösa obehag gm att tala illa om ngn. — ned v. 
ur latrintunnor med'. -slädbotten m. dPgg ne,p.p.n&IPggt 'smutsa ned'. 
d Pgg.21ceabbttn 'gödselsläde utan dyg ges ne 'smutsas ned'; dygg ne 
skäppa'. -släde m. dPggiliea 'gödsel-  se 'smutsa ned sig'; vs(r nt dygg ne 
släde med skäppa'. -slädskäppa f. bp!. kkea 'smutsa inte ned kläderna!'; dvm 
dPgg.21cecuppen 'skäppa för dyng- ha dyggt ne &ert fvjten 'de har 
släde'. -slöra f. dPggilkir 'smutsig tra-  dragit in smuts i farstun'. 
sa'. Använt ss. glåpord, särsk. av ung dyngig a. dPgge 'smutsig'. dce ce fale 
flicka om ä. kvinna. -smak m. dPgg- dyp,get hcer. 
smak 'dålig smak på mjölk, beroende dyngsam a. dPggsåmm 'smutsaktig'. 
på bristande hygien vid mjölkningen'. dyr a. dyr, n. dytt el. dutt. -lejd p.a. 
-snyta f. dPggsnpt glåpord om/till ung dPrlceud 'som begär bra betalt för sitt 
flicka. -stör m. dPggstår 'svinmålla, arbete'. -mening m. dprmOvg 'me-
Chenopodium album'. -sugga f. dPgg- ning i tal som är svår att förstå'. 
sitgg glåpord om/till smutsaktig kvin-  dys m. bsg. dPsn [ds].  dysn, dysn 
na. -söfs n. dPggsåfs = föreg. ord. el. dys, dys lockrop till gris. Jfr under 
-söndag m. bsg. dPggsåndan 'sista gris. 
söndagen före jul, när man arbetar för dyssja4  f. dPffe 'hö sammanräfsat lagom 
att få det helgfint'. -trut m. bsg. dPgg- tjockt så att det kan torka i solen'. Jfr 
triitn 'person som brukar säga elak-  torvströ-. 
heter'. -tunna f. dPggtitnn 'latrintun-  dyvelsträck [n.] dYbelstriekk ett illaluk-
na'. dPggthnnen rsk tkrzgg gaten tande gummiharts som används i vissa 
a hultman ksmme pa lasarcette a mediciner. 
hcessn han for nepa framnces a då adv. o. konj. tryckstarkt da, tryck-
brannkan, gatt ut a spaka 'latrintun-  svagt da. Jfr under t.ex. abborre, a k - 
norna rök kring gatorna, o. Hultman kom ta , allestans, ampen, andas, 
på lasarettet, o. hästen for ned på Fram-  bark, besk, blekas, blinka, blå- 
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eld, blåsa, brems, bröd, bränna, dängsnöre'. -snöre n. cUeggsnOr 
by,bättre,dess,drag,draga v., 'snöre snott av berett lin till att binda 
droppvatten,duga,dunkas,dygd, om en dänghälla. 
kalla ut, viter. -först adv. ddifeft dängning f. diegni g ['stryk; klubbning 
'först då'. dafon i dag 'först i dag'; (av lin, fnöske el. talg)']. 
dafon kan ja si 'då förstår jag'; där adv. dc-er [dr, dar]. EG skriver 
dafon jekk hcessn framm 'först då ordet vanl. med kort ce o. halvlångt r, 
gick hästen fram'. 	 ngn gång med långt r. Vokalen har sä- 

dåe f. [trol. fel för m.] d die, bsg. -n, opl. kert förkortats i trycksvag ställning o. 
-r, bpl. -n '(i sg.:) vassa hår på dån; (i ordet är att betrakta som sekundärt kort-
plur.:) dån, olika Galeopsisarter, särskilt stavigt. 1 denna ordbok skrivs det alltid 
hampdån'. 	 dcer. Detta gäller äv. ssgr vari dcer 

dåkal° v. diikka 'ideligen slå el. hugga, ingår, även om E0 inte uppger lång 
[envist o. bullersamt göra ngt]'. han vokal. Jfr under t. ex . agg f., ag g a 
dskka a hvgg ven 'han hugger ihär-  v., allestans, dumpa, en pron., 
digt ved'; dskka a llog en over kväll, lake, land, möjlig, näck, 
tullbvirken 'dunkade o. slog den över olycka, pynta, ruttna ut, sand, 
vaggans kant' [trol. om  en viterkäring sanna, skaft, spö, utbörding, 
som fick en till barn utklädd kvast i v i ter. -efter adv. dieriette. Jfr under 
stället för det riktiga barnet]; hon hadd sked. -förinnan adv. dckrforinna 
dskka a taka vlldeles fvlet 'hon 'innan dess'. -i prep. dceri 'i, hos, vid'. 
hade gått på o. talat utan uppehåll'. 	Jfr om kvantitet ovan under där. dceri 

dåliga. chib-en jfr sämre,sämst. da- tjcella 'i källan'; dceri erik jortj 
Len en haga 'en dålig gärdsgård'; ja 'hos Erik Jonssons'; drceggen dceri 
tjmnn me sce daken i dag 'jag mikals; hon sat dxri spissn 'hon 
känner mig så sjuk idag'; dc e va dakei satt på kanten av spiselhällen'. Jfr under 
jou 'det var illa handlat'. Jfr halv-. 	fara åt, gifte, giftesår, pålagd, 

dån n. ci. 	 skjuts, spinnrock, tjärn, troll, 
dånal° v. da. 	 vakna över, viter. -ifrån adv. 
dåsa v. dtissa 'dugga'. dce dsssa a dierifran el. dcerifrånn. dcerifran 

rcegne 'det småregnar'. 	 a nei jelligen 'därifrån o. ned till 
dädan adv. dieari 'därifrån'. dvm gatt Skillingsjön'. Jfr under draga v. 

fkytt dceari 'de måste flytta därifrån'. därna adv. divig el. cken. el. (enklitiskt) 
Jfr under fara v., häva. 	 dc'enna el. dålna [dc'enci el. dina, 

dämma12  v. diemme. — av v.diemm cz trol. oftast dcena] 'där'. dcerl har du 
(vattnet i kvarnrännan). — upp v. d&min 'där har du'; dceria legg a 'där ligger 
6513P. 	 hon'; bcerje vcestat dcenna 'berget 

dänga12  v. diegge 'slå, ge stryk'. vit- där i väster (inget utpekande)'; senn 
tjuka dceggtes för att bli till fnöske; ha n lasse dcenna vore dit fker 
dcegg lirie 'klubba lin med linklubba e gagg; lagglura dcenna 'de där 
mot en sten el. berghäll'. Jfr under sky, långlurarna'; fehun denna 'den där 
stöpa v. — upp v. dienj bpp 'ge fähunden'. Jfr under t.ex. k värsa , 
ordentligt med stryk'. dänglhälla f. käringspöke, stor,tuggning. 
diegghiell 'knippa lin ombunden med därnan adv. cl.erten 'där (borta)'. dceri 
ett dängsnöre, dvs. linsteg vars hskja dceizen 'i den där håligheten'; 
band efter torkningen ersatts med ett bcerje vcestat dcerien 'berget där i 
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väster (direkt utpekat)'; han legg dce- föda v., gå ut, ny 2.— av v. 	a 
'len 'han ligger där'. Jfr under h ö g - 'bli medvetslös; vissna o. dö (om växt)'. 
land. 	 hon clodd a om en krukväxt. — bort 

därinäst adv. d«st el. dcencest. -om v. d O b att 'dö; vissna bort'. — ut v. di 
adv. diersm. vce har nt na dcersm Lit om grupp av människor, djur el. väx-
scene 'vi har ingenting att säga därom'. ter. 
-på adv. dxrpLi el. dcerpa 'därefter'. död m. bsg. dOen el. don, gen. (loss. 
are dcerpa 'följande år'. -på prep. votte doen 'blev dödlig utgång'; xr 
dcerpa 'på'. dcerpa gari 'på gården'. nt e dell doen lakkt sce no lev 
Jfr under dallra, flake, penning-  en ijoriig 'om det inte är förutbe-
lod, snagg. -vid prep. dcervce el. stämt att han skall dö, så nog kommer 
dxrva el. dcevce el. deva. EO skriver han att tillfriskna'; xr e lakkt dce 
de två senare formerna med halvlångt dell doen (el. dess) ['om det är bestämt 
v. Väl sekundärt kortstavigt. hon Jekk att du skall dn, så hjälper intet; dce ce 
dcervce bcerje 'hon gick invid berget'; iggentig ssm jvp vit doen; han 
han va cenna dcerva grinna 'han trceffe for doen tt n ta trol. om  en 
var helt nära grinden'; dcevx met- blodförgiftning i en tå, vilket ledde till 
tjalsvattne 'vid Mikaelsvattnet'; liii- döden; dce karge ske va don harlbs 
boe scette vce dcervce (deva)spisn e dxnne. Om en person som drabbats 
'det lilla bordet satte vi vid spisen'. Jfr av en sjukdom, som kanske blir hans 
under tj uvget. -å prep. dcera '(borta) död; clie kan va lakkt n dell dess 
på'. E0 skriver ordet vanl. med kort ce 'det kan vara förutbestämt att han skall 
o. halvlångt r, ngn gång med långt r. dö'. -slbädd m. diåssbiedd. -sistrå n. 
Vokalen har säkert förkortats i trycksvag se d öd -. -sisäng f. bsg. dius-scegga. 
ställning o. ordet är att betrakta som pa dess-scegga. 
sekundärt kortstavigt. dcera bcerje 'på död a. do; dvv- el. dvvv- el. dsv- el. 
berget'; dcera bolren 'på bordet'; dcera dag- se dödblod, -blåsa, -knut, 
kasa 'på gödselstacken'. Jfr under be te -strå. han ce do nu 'han har dött 
n.1, botten 3, gravöl, spränga, nu'; da katta jvlrme a jvlrme a 
stula. 	 hyll nosn ne, se val-  nann do 'när 

dö13  v. do, pr. p. dioenes. no sag e ut katten jamar o. jamar o. håller nosen 
ssm hon dodd fot! 'nog såg det nedåt, så kommer någon att dö'; bane 
ut som om hon dog i förtid'. Sm. om sin va clou dce; do n kl-agg 'tonlös, 
dotter som dog från make o. spädbarn; matt klang'. Jfr sten- samt under 
y-Liten sks n si dvm ska utrxtt fulväder, välling. -ben n. di5bM 
nanntig scejelt inna dvm ske do 'ben taget på kyrkogården för magiskt 
(en människa som är sjuk kan plötsligt bruk'. -blod m. bsg. di3vv- el. clz)v- el. 
få för sig att utföra ngt särskilt o. dör dOb1rc5n 'levrat blod (t.ex. efter ett slag 
sedan snart); inna n mcennibs fo do, el. under en klämd nagel)'. -blåsa v. 
ske a ha cete n tanne kslr, e cli3vvbl-as 'blåsa hårt i näverlur utan 
psnn har a e lass dygge. Skämt-  att kunna få fram toner'. -dagar m. opl. 
samt om att man får i sig så mycket av clOclågar. dce rcekk dell dodagar 
dessa tre ämnen under sin livstid; ja 'det räcker livet ut'. -fluga f. dåfkiig 
socicl a doenes 'jag sörjde henne glåpord om/till lat o. oföretagsam kvin-
som en död'. Här om en sak som för-  na. -hand f. dihan 'hand från ett lik'. 
lorats. Jfr bråd-, tvär- samt under Kunde användas i magiskt syfte vid räv- 
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fångst. -knut m. dbvv- el. dåghgitt 
['hårt åtdragen knut']. -leds a. dMss 
'dödligt uttråkad'. -mull f. dåmåll 'jord 
från en grav'. Användes i magiskt syfte. 
-skalle m.dåskhll. -strå n. [osg.?] dt3v-
el. dåv- el. dhss-strå. I uttr. ss. legg 
pa dvvstra,vara pa doss-stra 'vara 
nära döden (mest om kreatur)'; ja ha 
vore pa doss-stra tva gagg, men 
dagarna var inte ute. 

döda v. dåda, p.p. dodd 'blöta ylle-
varpgarn sedan man härvlat det o. låta 
det torka på härvelkorset, så att det ej 
knorrade sig'. dce voite minner hgsr-
ret,da dce votie dodd se 'det blev 
mindre knorrigt, när det blev behandlat 
så där'. 

dödande adv. dådande förstärkande 
framför vissa adjektiv, da han valr 
se dodande less 'när man blir så 
ytterligt utled (av ett arbete)'. 

dölja v. cliarje, (lådde, ds«. han 
hadd e dadel. 

döma12  v.dåmme.vce skce fcell znt 
domm sm e dcenne. 

döpa12  v. dåpe. 
dörr f. dr, bsg. dra (bsg. don möjl. 

rspr. äv. om  dat.-formen tyder på m.), 
opl. dårar, bpl. dåran, dat. sg. db-
rsm. da han hor dce ga rektz a 
fcett a tag tt don a iggen ksmm 
dce ce ra dx.vaksel dce ce samma 
sak 'när man hör att det går tydliga 
steg o. tar i dörren, men ingen kommer, 
då är det (gårds)rået. Det är samma sak 
som varsel; los doran 'låsa dörrar-
na'. Jfr bod-, dyng-, farstu-, ne-
derladu-, sals-, stugu-, upp-
samtunderfara v., häva upp,häva 
åt, landmån, olåst, tjuv. -drag n. 
dåradriag 'drag från dörren'. -grepe 
m. bsg. dåragråppan 'dörrhandtag av 
trä', hon sta ssm hon stog pa 
doragreppan 'hon tycks ha mycket 
bråttom att gå'. -gåt f. bpl. dragren 
'dörrpanel'. [Hellre 'vertikalt sidostycke 

i dörröppning, infällt i väggstockarna'. 
Jfr under gåt.] -handtag n. bsg. cl:ora-
hanntake el. -tiztje. -post m. bsg. 
drapåstn. -tröskel m. bsg. dåratrås-
Iwrb 

döv a. dvvv el. dvv. 

ed m. e, bsg. å(e)n. han jekk een 
'han avlade ed'. 

eder personligt pron. se  I. 
eder poss. pron. sg. m. jenn, f. jfr, n. 

jett,p1.,Mre.hzttz febon jenn 'till 
er fäbod'; dce va jenn otur (att så 
hände); mora jer 'gamla mor i er gård'; 
dce va jett trvg 'det var ert tråg'; 
tig, ogga jere 'tig, era ungar'; d-ce 
jere fetter 'det är era getter'. Jfr under 
granne, trollas, örstol. 

efter 1. a. o. adv. cette(r). Ss. självst. a.: 
m. cetterL, f. cettera, n. cettere. han 
ksmme cette; eettere gagga 'den 
senare gången'; cettera da, va va 
hon zfrann 'den senare (hustrun) då, 
varifrån var hon?'. Jfr nedan-, ut-samt 
vid verb i särsk. förbindelser ligga 
efter. 2. prep. cette(r) el. cett. han 
jekk mitt cett vcegen; snna for 
snna cette yon 'undan för undan runt 
sjön'. —Jfr fram-, längs-, ned-, 
nedan-, nordan-, nord-, sun-
nan-, söder-, upp-, ut-, väs-
tan-, väst-, östan-, öst- samt 
efterst o. under t.ex. börda, efter-
börd, gammal, gav a., hushåll, 
inte-vätte(n), lort, ond, rem, själ 
f., såhärna, tom n., tråna. -börd f. 
bsg. iettbåba. da dce ce mcetulett 
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da sceg dvm cettbsZra.celler mceste 
sa dvm:dce ssm cette var — hon 
ha .2liefft dce ssm cette var. Enligt 
några sm. också om efterbörd från ko. 
-gubbe m. bsg. ietterghbben 'hennes 
senare man'. -harva v. ietthierv 'har-
va (åkern) efter [sådd för att mylla ned 

[Fyrtiopinnars harv] 
säden'. Harvningen gjordes med en 
fyrtiopinnars harv.] -hällning f. bsg. 
cetthiellniga 'medlut'. d-ce gstt tjo-
re, d-ce cetthcellniga. -kast n. ?ett-
kast 'olycka el. anfall av sjukdom (t.ex. 
värk) som vållats av trolldom'. vi tera 
jak cettkast; lappen ['lappen'] ha 
lott dceg cettkast. Äv. grodor, kattor 
o. skator kan hämnas gm att göra cett-
kast. -liggande p.a. &ttfrggen 'påträng-
ande, aggressiv', hon ce fale cettleg-
gen da d-ce fraga sm dell a fo 
vtt se no; ti tskke vcer cer dvm 
minner cettleggen 'i sådant väder är 
de mindre påträngande (om fåglar[!])'. 
-middag m. cettmUag, bsg. iett-
medån. -middagskaffe n. bsg. cett-
mMaskaffe. -natt f. bsg. csetternbtta 
'timmarna efter midnatt'. -midnatt f. 
bsg. iettermenbtta 'timmarna efter mid-
natt'. -råne m. iettrång'sädesstrån som 
växer upp från roten sedan åkern börjat 
axgå (om säden lägger sig, kan de få 
åkern att se grön ut); lank, vid brännvins-
bränning sist erhållen produkt'. han 
kamm int dell si na fslr ut akert, 
for dce cer se myttjen cettrsria 
'åkern kommer inte att se mogen ut, för 

det är så mycket efterväxt'; siste ssm 
rann uta mcesken —dce borje pa 
vair svakkt da —dce kvlle mamma 
for cettrsna 'det sista som rann av 
mäsken — det började bli svagt då — det 
kallade mamma för cettrarid. -seende 
p.a. &ttsien 'uppmärksam'. -skänk m. 
bsg. iettjienken 'gengåva'. cett breen-
ken ske ra 'gengåvan skall vara stör-
re'. -som adv. o. konj. iettem el. 
iettssm 'enligt vad, allt enligt'. dce 
jekk cettejsm dce 'det gick allt efter-
som, det ena efter det andra [dvs, det 
gick så småningom]'; d-ce cettssm 
han srke dce 'det är eftersom man 
orkar'. -åt adv. ietterisit. Jfr under 
ampa. 

efterst superl. a. o. adv. iettest, självst. 
a. m. iettestn, f. iettesta, n. cetteste. 
gåmmkbn jekk cettest 'den gamla 
kon gick sist'. 

egel m. se ä g el. 
egen a. igen 'egendomlig, originell', hon 
va egen a se 'hon var underlig av 
sig'. 

egendom m. gendi:›tnm. 
egennyttig a. i.gennPut 'egoistisk'. Jfr 

under gorr. 
egenskap m. 4enskåp. 
egg f. o. n. bsg. .%egga el. &gge. -brus-

ten p.a. .?eggbråsten 'trasig i eggen 
(t.ex. lie)'. 

egga upp v. cky bpp 'egga, hetsa upp'. 
eka f.1  'fett i ull' se ä k a . 
eka4  f.2  ke 'liten flatbottnad båt'. Jfr 
under öka, själjull. 

ek(er) f. ek, opl. krer, bpl. kren 'hjul-
eker'. 

ekorre' m. ikbr, opl. o. bpl. ikkora. 
-rumpa f. ackorrOmp'ekorrsvans'.ak-
sa var ssm a ikkorromper 'axen 
var (stora) som ekorrsvansar (om sved-
jeråg)'. 

elak a. elak 'arg, retad; dålig, ful; elak-
artad, svår (om sjukdom)'. hon va elak 
tt e dcenne 'hon var arg för det där'; 
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elak a vi/36a 'argsinta äkta män'; dce 'plats i spis el. ugn där elden görs upp; 
va elak en lakt 'det luktade illa'; härd'. dvm hadd nann elsta pa 
elakt e fore (vxr) 'dåligt väglag gskve 'de hade en eldstad på golvet (i 
(väder)'. Jfr under smaka. -oxe m. elak- bastun)'. -strut m. elstrizt 'eld som spru- 
åks 'ilsken tjur'. 	 tar upp'. -tistra f. ltister 'eldgnista'. 

eld m. el, bsg. än el. (föråldrat) c'eln, -tostra f. It.cister 'eldgnista'. -tång f. 
dat. sg. am. lon eln 'skaffa eld från eltkigg. Jfr under tång. -tände n. el-
en granngård'. Om det var nära till, tog tienn 'stickor, näver o.d. till att göra 
man elden i tjärstickor; man kunde också upp eld med'. Jfr under tj är tv et. 
lägga aska i handen o. ett glödkol på; eldas ile. el pa hcella 'elda upp bak-
om det var längre bort, tog man elden i ugnen'; dce ele baka szgan 'det 
tunder. Detta skedde på den tiden då glimmade eld av cigarren'. 
man slog eld med flinta o. stål; fora eldning [f.] 
opp eln 'göra upp eld'; sag baka elfte r. iellate. iellatgågga 'elfte gång-
eln 'såg att arbeta i den belysning el-  en'. 
den gav'; d-ce bcetter spragge 	eljest adv. ielies(t) 'annars; annorlun- 

eln xnn ga talesätt med betyd. da'. no xr e (eljest dell a vara 
'bättre att det man skall genomgå kom-  batte 'nog är det skillnad att vara bor-
mer med ens'; da xr e eln oppi ta (o. ha tjänst emot att vara hemma)'; 
asa 'då är det eld uppe i åsarna (om hon va ju celiest 'hon var ju annor-
häftig ilska); [väl äv. då brinner det i lunda (än andra)'. 
knutarna, dvs, då är det bråttom]'. Jfr eller konj. ella el. cella el. cell el. ell 
blå-, drak-, skogs-, sot-,tunder- [ed]. sm korta lag xlla stog; cell 
samt under komma upp, tända tya cell tri. Jfr vart — eller samt 
u p p . -brand m. ährån. -don n. eldOn under heller konj. 
'flinta, stål o. fnöske'. -flög a. [n.] 	elva r. Xlva. 
f4-åkt 'eldfängd, som lätt tar eld'. -kol elände n. el&nn. tggen do uta e- 
n. elkiik 'glödande kol'. -kula f. 	lcenne, sm int dagana x ute 'ing- 
'(trol.) kulblixt'. -kvast m. elkvist 'eld en dör av svårigheter, om inte hans da-
som sprutar upp'. -lunta f. pl. [trol. fel gar är ute'. 
för bsg.] iinta 'bloss av tjärstickor'. eländig a. elc'enden. 
Enligt en sm. skulle blosset ha gjorts av emellan adv. 1. adv. emella. en skull 
tjärstickor, som hölls samman med han-  tior emella 'någon skulle köra med 
den. Enligt en annan sm. skulle det ha lastad släde el. med tom släde mellan 
gjorts av gran som täljdes till i den ände den som lastade på o. den som lastade 
som man skulle hålla i o. som spän-  av'. Jfr under kastby ta. 2. prep. 
tades i den andra så att man där kunde emäl(a). emell dvm 'mellan dem'. 
sticka in lösa stickor [som kilar?]. emot adv. o. prep. embt el. [yard.] emöt. 
-mörja f. Itrziori 'glödande kol o. aska'. Jfr under tvärs samt vid v. i särsk. 
da tog a kristzna a kaste ut förbindelser bjuda, blåsa, bära, 
elmoria 'då tog Kristina o. kastade ut lägga, spärra emot. 
e. (i magiskt syfte)'. -röd a. elrå el. en pron. 1. förenat. sg. 'ende, den ene', 
iellrO.Äv.elanste rO. -sken n. Ojk. m. o. f. ene, n. 4,e, pl. 'en sorts' a. 
-skott n. äsktitt 'gasexplosion i kolmila, ene syn 'enda sonen'; det var jusssm 
varvid hål uppstår i stybben'. -slaga m. a foser a odda på slädhuden; bena 
i1ige= eldlunta. -stad m. lsti tixnns sm a Icksbba 'benen känns 
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som grova påkar (dvs. svullna o. tunga)'. 
Jfr under ekorrumpa,justsom, o-
lycka, vodd,y1(a). 2. självst. a. sg. 
'den ene' m. een, f. ena, n. ene; pl. 
'ena' ener el. ra el. a. een ksmme 
'den ene kom'; rcette een 'den rätte'; 
fo si ha ene a annere 'få se både 
det ena o. det andra'; ja jett fo ha 
tanka dell ene 'jag måste få samla 
tankarna'; ssm ja hadd h811 a 
anne ena 'som jag har hört av andra'; 
flrere ener; na vess a ena (el. 
ener) 'vissa personer'; tskke ener 
'sådana personer'; var e na gcerv a 
ener dcer 'var det några fullvuxna 
där?' Jfrunderbida, granne, illa, 
olycka, viss. b. 'någon (av flera)', 
m. o. f. en [an] el. n [n], n. ett. en a 
pvjka 'en av pojkarna'; a han va ju 
va en, vell scejje 'och han var ju en 
av dem som var med, vill säga'; ja jor 
ett a varje 'jag gör litet av varje'. Jfr 
underett-av-det — eller ock, illa, 
långlur. c. I skilda uttr. m. o. f. en 
[an], n. ett. jo  Zr å ve n z en a 
ånn 'förstörde den fullkomligt (om en 
björn som rev en näverkont i småbitar)'. 
Föråldrat; ett sim anne 'ett o. annat'; 
ett over vilt 'lika för alla, lika över 
det hela'; dce ce ett a dcesamma 'det 
är precis samma sak'; dce var no ett 
ut 'det var nog ungefär detsamma'. Jfr 
under klar, kör, skina upp. 

en r. m. o. f. en [an], n. ett. en a en 
'en i sänder'; pa en a samma gagg 
'på samma gång'. Jfr under brottsjö , 
dess, krok, lögn, missväxtår, 
mynda,sticka v.,söla,tomloge, 
vårde. 

en adv. en [en, erj], n [u] 'ungefär'. n 
tcarv, fcemtan stykken. Jfr under häva 
uti sig, tum, tör. 

en obest. art. m. o. f. en [an, an] el. n 
[tz , n], f. äv. a , n. e [a] el. ngn gång ett , 
jfr under hejans, skaller. In. äv. 
ne  [na]. dce ha voue ne lelot pa 

pZragen 'det har blivit ett uppehåll i 
plågorna'; dce voile ne tabrabs dcer 
['det blev förödelse där']. Jfr under 
grindstod, kövarn, skriva, skälm-
stycke, ärende. 

enda pron. enda; superl. endaste för-
stärkande i vissa uttr. pa  enda rappe 
'ögonblickligen'; du ske ksmma pa 
endaste rappe 'du skall ögonblickli-
gen komma'. 

endera — eller konj. endela — ell 
'antingen — eller' = ettdera — eller 
ock. Jfr under skada m. 

ene m.j4,e, bsg. ert 'en(buske), Juni-
perus communis'. vce skull ha hadd 
in nann lene 'vi borde ha haft in lite 
enris'. Jfr under gammelöl, rost, 
stryka, tända. enlbacke m.ibibåkk 
'med en bevuxen backe'. -band n. bpl. 
j enbåna 'band av ene (på laggkärl)'. 
-buske m.,MP-Lb tisk. -båge m.låtbirga 
'pilbåge av ene'. -bågebyggning f. 
M/bagabilgnig 'parstuga med välvt 
tak i förstugan [indiv.?]'. -bär n. 
b ier. -handtag n. j&j.hånntak 'hand-
tag av ene (använt framförallt i byttor)'. 
I enkvistens ena ände skars till en knopp, 
varefter kvisten drogs upp gm ett hål i 
byttlocket o. ned gm ett annat hål. Där-
efter pinnades handtaget fast på under-
sidan. -kvist m. rilcv ist. -lag m. bsg. 
klågen 'lag kokad på enkvistar'. Där-

med rengjordes kärnor o. mjölktråg. 
Korna fick sedan lagen i sitt dricka. Jfr 
under smörkäril. -laga v. jenlag 
drott] estjcerela 'rengöra dryckeskär-
len med enlag', pass. J Pilåges. -olja f. 
jr ./..44 'olja ur ene'. Man hettade upp 
enpinnar så att oljan rann ur dem. 
Användes som medicin mot värk. -ris 
n. 	tIr is. -trälg m..Mritrb&I/ 'ko-kla- 
ve av ene'. 

enhärdning m. bsg. 	el. nnhientgen 
'den slutliga svårigheten man har att 
övervinna', da dce bar vtt en-
hceni gen 'då det verkligen gällde'. 
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eniga. rie el. jz. 
enka a. &like 'enstaka'. nann cenke 

gagg 'ngn enstaka gång'; na cenke 
ban 'ett enstaka barn'; na cenke de-
len fann vce 'några enstaka fann vi'. 

enkel a. ("enkel. 
enkom a. nIcstn[e.-] 'särskilt avpassad; 

utmärkt, bra, passande'. enksm en 
saks 'en särskild sax'; enksm a scegg-
lareer 'särskilda sängkläder (till säng 
för fattighjon o. luffare)'. 

ens(e) a. ens. sce vtt dvm va ens ism 
e 'så att de var eniga om det'. 

ensammen a. nnsiimmen 'ensam', han 
voile ennsammen 'han blev ensam 
(dvs, hustrun dog)'; bcera ne enn-
sammen. 

enstaka a. åznståka. Jfr under tocken. 
enträdning m. bsg. åtntrienzgen 'väv 
som är trädd med en enda tråd i rör'. 
-sibotten m. nntrcen i gslnittn 'bot-
tenväv i enträdning Då har man fyra 
skaft men en tråd i solv o. i rör men 
hoppar över varannan solv o. vartannat 
rör för att få tillräcklig bredd på väven. 
Till detta kan man knyta både tuskaft-
o. f yr ska ftbot te n . 

erfara v. érftira, å-Pr, r.fåre. 
erfaren a. érfren. 
erfarenhet f. bsg. /- fårenhta. 
erinra (sig)13  v. rhinner. ja ha er-
hinnere (mce) hor ... 

erkänna" v. rtjc'enn. 
ersmässa s. 4mces 'Erikdagen den 18 

maj'. ersmässlregn fl. 4•mcesri%egn 
'regn den 18 maj'. Regn vid denna tid 
bådade god skörd; var e esmcesrceg-
ne sce va- e pesmcesrcegne,a vaZr 
e pesmcesrcegne sce va 4-  e matn. 
Jfr underpersmässregn . -tid m.bsg. 

bs•tncest in 'tiden omkring Erikdagen 
den 18 maj'. 

eskilmässlregn n. cksselmcesr&gn 'regn 
den 12 juni'. Var ej bra för åkrarna. -tid 
m. bsg. cks s e lmcest in 'tiden omkring 
Eskildagen den 12 juni'. Då bör sädes- 

brodden ha kommit upp. 
esom konj. iesssm 'rätt som'. cesssm 
ve sett, sce ksmme ne ... 'rätt som 
vi sitter så kommer det ...'. 

ett pron. o. r. se  en. 
ett-av-det — eller ock konj. åtadce — 

celler (el. hcell) a 'antingen — eller'. 
ettadce ha n voile scenke vce 
cerbete celler a ha n gatt nann-
starts 'antingen har han blivit uppehål-
len av arbetet, eller också har han gått 
någonstans'; ettadce skslr n lumma 
nu, hcell a fo n lceppirz 'antingen 
skall han komma nu eller också får han 
låta bli (att komma)'. 

ettdera — eller ock konj. ettdela — hcell 
a 'antingen — eller' =endera — eller. 
Jfr under spåman. 

etter n. åer 'gift från orm; ilska, elak-
het'. han j r e tz etere 'han gjorde 
det i ilska'. -ande m. terånda 'mkt 
argsint person'. -as n. ters glåpord 
om/till argsint person. -brems m. åer-
brms liten grå broms som finns särsk. 
på eftersommaren, regnbroms, 1-1xma-
topota pluvialis', dvs, en ca 13 mm lång 
grå broms med 
fläckiga vingar?]; 
tillmäle till en 
snarstucken per— 	[Etterbrems] 
son. -gadd m. tergadd [en art små 
röda myror som har bon strax under 
markytan]; glåpord om/till ilsken man. 
-gärs m. t e ri ,s• glåpord om/till snar-
stucken person. -järn n. terfieri glåp-
ord om/till snarstucken person. -kvesa 
f. bsg. éterkvésa 'utslag med variga 
blåsor'. -my n. ternlY en insekt ['svid-
knott', dvs, en stickande insekt som är 
mindre än vanlig knott o. som brukar 
komma på sensommaren]. etermy dce 
ce smo a, smo a flruger. -nässla f. 
bsg. ternie.2.21a 'brännässla'. -oxe m. 

teriaks glåpord om/till argsint man. 
-påse m. terphssa glåpord om/till 
argsint person. -sur a. ter,siir 'mkt 
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sur (om självsurnad mjölk)'. -syndstraff 
tersnnstraff glåpord om/till arg-

sint person. -troll n. étertril 'argsint 
elak människa'. -unge m. terbgg 

'vagel; ilsket barn'. 
ettras v. &res 'vara ilsken'. 
ettrot a. k teret 'argsint'. 
eviga. 1),,g, n. i'vikkt.n stor n eviga 

hop, n hel evig e [!] brst 'en väldigt 
stor mängd'. 

evighet f. bsg. 
evärdlighet f. bsg. vecjizhéta. salld 

vccjlzheta 'sålt jorden på evärdlig tid'. 
evangelium f. bsg. vaniaja 'evangelie-

texten (för söndagen)'. 
exempel n. ceksiempel. 
exter a.caster 'brunstig (om man)'. [Enl. 

uppgift 1993 från Arnäs äv. om  hingst 
el. tjur.] 

fabler s. opl.fbler, bpl.fi3blen 'skrock'. 
fabelaktig a. fbbeltikten 'skrockfull'. 
fadderl m.fåddar. Jfr får-, små-, stor-
samt under bedja, kalla. -gåva3  f. 
fåddargåv 'gåva av fadder till gud-
barn', han ssm fekk hcennar ('blev 
gift med henne') han fekk faddar-
gaven han. Ironiskt om en som blev 
gift med en oduglig kvinna; ja sta 
rakkt ssm ja vore brcenkt dell 
faddargaver. Kan sägas när man står 
o. pratar bort tiden i stället för att arbeta. 

fader m.far, opl. fåra, bpl. faran; vok. 
sg.fåre 'far; husbonde, husfader; gam-
mal man'. n far (vid omtal); fan mcenn 

(han,,s, deres) 'min (hans, deras) far'; 
fart, vann 'vår husbonde'; jån-anney-
fån 'husfadern hos Jan Anderssons'; 
b&rifårt, a bierpnåra 'gubben Berg 
o. hans hustru'; horrie fare 'hör ni, 
far!'; takk for fussn, fare 'tack för 
skjutsen, far!'; goda gen fare (till en 
gammal man). Jfr far-, s ty v -, sv är - 
samt under far m. 

fager a. jfr fägre o. fägst. 
fall5  n.1  fv//. i vila fyll dce, sce da 
keerana ksmme framm, se var e 
dcenne fobsvonne 'i alla fall var det 
så, att då ...'. -sjuka f. bsg. fblls åka 
'fallandesjuka, epilepsi'. 

fall5  n.2  full 'stycke av gärdsgård som 
det ålåg viss bonde att hålla i gemen-
sam rågång'. ett fyll var. 

falla v.ft311e, fs Il, f011e, p.p. fållen. ja 
fv11 bai klrcea '(jag är så mager att) 
kläderna faller av mig [eg. jag faller ur 
kläderna]'; da trea fv11 pa varven 
'när träden faller på varandra'; da faln 
[fål-tt] 'då föll han'; tiss no sorie 
da saria ce fallen 'det är tids nog 
att sörja, när man drabbats av sorgen'. 
Jfr fallen. — av v.frill å äv. 'försvinna; 
stupa brant (om havsbotten)'. — för v. 
pres. dce fyll n el. (ä.) fol n [fijl-ni 
vIlri fr 'det faller honom inte in'. Jfr 
under för adv. o. prep. — ifrån v. fbi/ 
ifrånn 'dö; falla ur minnet'. dce st ut 
ssm sm dvm hadd folle ifrann 
'det ser ut (där) som om de hade dött 
(dvs, lämnat allt i sådan oordning)'; cice 

ifrann mce 'jag glömde det totalt'. 
— ihop v. pres. da skogen fv11 ihop 
myttle 'när träden i mängd faller över 
varandra'. — ikull v. pret. han fsll 
ikull 'han föll omkull'. — sönder v. 
fåll sbnn(t). — ut v. ft511 Ut, p.p. 
iitf011e 'falla omkull (om gärdsgård); 
få lägre vattenstånd (om insjö el. hav)'. 
hagan va utfolle 'gärdsgården hade 
fallit omkull'; ,son fyll ut 'vattnet i 
havet sjunker'. 

fallande pr.p. fållande. 1 wir. ce (va) 
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pa fyllande fot 'kan (kunde) föda far n.far 'farsot, epidemi'. Jfr mag-. 
när som helst'. 	 fara m. fåra. d-ce faran vce tt 'det är 

fallen p.a. jfr bark-, kropp-, kött-  fara värt (att ...)'; da va nt e nann 
fallen. 	 fara finn zicenn dvm hceller 'då 

fallera v. fal&a 'fattas, saknas'. Int var det inte heller någon svårighet att 
falera dce 'det felar inte'. 	 återfinna dem'; int cer e nann fara 

falliten a. fizlitn 'orkeslös, svag'. 	sm 'inte är det någon risk för det'. 
falsk a. falsk. dce va falskt e llag tz fara v. flera el. (ä.)fera el. (ngn gång) 
a. 	 fåra, pres. fcer el. (y.) far, pret. for, 

falske m.fiebske 'falaska'. dce c e fcebs- sup. filre 'fara, bege sig, färdas, gå'. 
ken bara (sagt av en gammal man om da Jett la fcera 'då måste jag gå'; da 
hans eget [skröpliga] tillstånd). Jfr volt n rcedd a for dceart 'då blev 
torr-. 	 han rädd o. for därifrån'; han for pa 

fammel n.fåmmeZe 'fumlig person; fum-  dora 'han gick ut'. Jfr under al le - 
ligt utfört arbete; prat utan innehåll'. 	stans, bruka, by, dörr, fäkta, 

famn m.famn, bsg.fåmen el. (y.)fåmn gård, hundot, illa, lapp m.1, 
[fånztoz] [äv. ett längdmått, tre alnar el. långlur,port,rygg,tjuvget,tok, 
ca 180 cm]. dce folk Int ta vce4-a väl adv. samt om faras, vidfaren. 
vce famn int 'det går inte att ta världen — av v. fåra å 'ge sig iväg', for a 
med famnen (dvs, att göra vad som helst dit 'for iväg dit'. — för v. pret. dce for 
med egen kraft o. vilja)'. -ved m. for mce dce de skull vara pa tok 
famn ve 'ved, upplagd o. mätt i famnar vce a 'jag fick en misstanke att hon 
(avsedd till försäljning)' = kastved. skulle vara med barn'; dce ha fore 
Vanligast var tr iart,sfåmn. Den var 3 for mce dce ja ha hstt e nann 
alnar lång o. 3 alnar hög. n störfåmn gagg 'det har förefallit mig, att jag har 
var 4 alnar lång o. 3 alnar hög. Man hört det ngn gång'. — ned v. fra ne 
hade en vedstege som man lade på 'sjunka igenom (t.ex. is)'. — undan v. 
stöttingarna, då man skulle köra ved. fåra tinna 'undvika att göra det som 
Den höll en ht3Zrvfåmn. En halvfamn bör göras'. — ut v. fåra Ut 'ge sig 
ved var en vedkast tre alnar lång och en iväg', da dvm skull fara ut a tior 
halvfamn hög. 	 hemm ho. — åt v. fi_zra åt 'titta in, 

fan m. On el. fben. Äv. fånken. 	hastigt besöka'. ja for at dcert Jon- 
far m. se förmåns-, grannas- samt kes 'jag tittade in hos Jonas'. — över v. 
under fader. -broder m. fårrbror. fåra iver äv. 'koka över'. myttie 
iönke-farrbrort el. n iönke-fårrbror dell fara over 'mycket att sköta om'. 
'farbror Jonas'; ölle-fårrbrort 'farbror fargalt m. fargbit 'avelsgalt'. 
Olov'; erik-es-farrbrort 'min farbror farge m. bsg. fVrgen 'avelsgalt'. Ä. 
Erik Eriksson'. -fader m. fåffar. Jfr benämning än föreg. Jfr fargel . 
under kalla igen. -moder f. fårr- fargel m. fiergel 'fargalt'. 
mor, bsg. äv.fåmma (smeksamt o. vid fargten m. f&rjtk 'träten som sticks 
tal med småbarn). farrmora ha gatt gm borrade hål i takveden uppe i 
ut. -slarv m.fåjcerv. -slfader m.fdzjj- röstet o. håller denna på plats'. 
far, bsg. äv. (ä.) fdts,sf:an 'farfar'. farhage m.får höga ['gärdsgård som går 
-slhem n. bsg. fö,shmme, dat. sg. ut i en sjö el. ett vattendrag så att 
få,shemmen 'hemgård'. -sisyster f. se kreaturen inte skall kunna ta sig runt'] 
faster. 	 = flod-, sjöhage. 
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farik m. bsg.fartken lindrig svordom. fasa m.fåsa.ja bar sann fasa for n 
farlig a. flen el.fr)len el.fle e1.ft511 'jag var så förfärligt rädd för honom'. 

el. få/c 'riskfull, svår', äv. ss. förstär-  faslig a. fåslen 'förskräcklig'. 
kande 'svår, förskräcklig'. dce cr fvlet fassam a. fåsasåmm 'skrämmande, fa-
tvZra sm tskke 'det är farligt att tala saväckande'. dce ske vara brano 
om sådant'; n fale hop 'en väldig fasasammt vara vce ('vara med') n 
hop'; hon va falen dell tara vce tskken gagg. 
kona a jcenta ltkkedannt 'hon fast adv. fast.ja ce sce fast for rema-
pratade mycket med korna o. likaså hen-  tistn 'jag plågas så ofta av reumatism'; 
nes dotter'; dce ce fvlet rakkt 'det är han va fast for skrvtte 'man blir 
alldeles förfärligt'; myttje kxra,myt- tvungen att skratta'. Jfr vid verb i särsk. 
tje bro,fvlet fo 'många karlar, mycket förbindelser becka, göra, kila, 
bröd (går åt), svårt att föda dem'. Härm lagga, lägga, pinna, plugga, 
efter snål bonde; hon x fvle frodz. skola, taga fast. -bänk m. fåst-
Jfr mat- samt under borttagen, bcenk 'väggfast bänk bakom storbor-
bärgselann, flöjan, föda v., gå, det'.-gård m. fåssgisar = stenfot. 
hage, häv, inbillning, låta v.2, [Väl snarare 'jordvall upplagd som iso- 
pynta, spräg,tokot. 	 lering innanför stenfoten o. nedersta 

farliga adv. fciltga.faltga rennt 'fas-  timmervarvet i en stuga' =mullbänk .] 
ligt rent'. 	 fast konj. se  fastän. 

farlighet6  Lfalth.kt av. 'ngt mkt förfär-  fasta s. fizste 'lagfart'. [Väl oböjl.] 
ligt'. dce va fcell faltheta ga a faster Lfåjte, bsg.fåna, el. (y.)frister, 
bxra ne dxnne ensammen 'det var bsg. -a. horrje fajte 'hör ni, faster'; 
väl förfärligt att gå o. bära det där ånn-fitjta 'faster Anna'; n faster vtt 
ensam'; dce va faltheta rakkt 'det mceg 'en min faster'; anna-lisa-fas- 
var alldeles förfärlige'. 	 tera 'faster Anna Lisa'. Här hederstitel 

farstu [m. o. L] fbbste, bsg. -n, opl. o. till avlägsen släkting. 
bpl. -na. han bocicl ha vller se fastna9  v fåssn. 
litte fvjte for stugen. Talesätt om fastän konj. fåssn el. fast. hon jekk 
den som yttrar sig obetänksamt o. takt-  cenda, fassn ja neke. Jfr under f ä-
löst. Jfr fjäll-, lång- samt under g en . 
troll. -bro m.f73,stebrå. -dörr f.ft3jte- fat5  n. fat, dat. sg. f4ten. Jfr brän n - 
4;yr. ffrunderfrid,stocklås. -kam-  v in s -, gröt-, kol-, koppar-, sia-, 
mare m.fbbstekåmmar 'kammare med sopp-, sten-, tenn-, vrid-. -fylla f. 
ingång direkt från farstun'. -kontor n. fatfP// 'det som ryms i ett fat'. -ost m. 
bsg. fiktekåntore 'skrubb i farstun'. fåtåst, bsg. -åssn 'i fat gräddad ost- 
-vind m. bsg.)93nevin. 	 kaka på mjölk som [först] kokats ihop 

fart f. fatt el. (föråldrat) fart [fart], [tills hälften återstår]'. [Före grädd-
bsg. äv.fåttn. dce va sann fatt 'det ningen tillsätts ett uppvispat ägg, sock-
var ett sådant oväsen (om ett björn-  er o. ostlöpe samt smaksätts med kanel 
skall)'; dce ce fatta z kvcell 'det är o. kardemumma.] -ostfat n. fåtossfåt 
sådant ståhej i kväll'. Jfr folk-. 	'(koppar)fat för gräddning av fatost'. 

farved m. fårv e 'plank el. stockar som sx grcevvd a ne fatossfate tt 
täcker åsarna på en bro; längsgående gb-oa 'så grävde hon ned fatostfatet i 
stockar el. stänger som bildar väg över glöden (för gräddning)'. 
myr'. 	 -fatt a, jfr folk-. 



84 

fattal° v. fatta 'gripa; begripa, förstå'. 
Jfr under miste. 

fattan n. jfr gryt-. 
fattarkittel m. bsg.fåttartjWn 'kittel 
med handtag (i motsats till en med 
öron)'. [När man skulle koka i en sådan 
kittel, hängde man 
den i ett gry t - 
f at tan ovanför 
elden.] Andra kitt-
lar hade öron. Jfr 
hadd. 	 [Fattarkittel] 

fattas dep. pres.fåttas. Jfr under v å tn ad . 
fattig a.fhtten. de fvttige 'de fattiga'. 
da den fvttige fo ceta se mcett, 
vcar n hogfcelre. Ordspråk om den 
som visar sig högfärdig, när han tillfäl-
ligtvis får det bättre. -folk n.ffittifbirk. 
gu  skratte da fintifvkke je var-
ven 'Gud ler (eg. skrattar) när fattiga 
ger varandra av vad de har'. Talesätt. 
Jfr tank-. -gård m. bpl.f13ttzggi4-a 'för-
sörjningsanstalt för fattiga o. åldringar 
(för hela socknens behov)'. -hjon n. 
fhttifårt. -hus n.fbuthis [-i- el. -e-] 
= fattiggård. -kista f.ffitujist 'lik-
kista som lämnades till medellösa av 
fattigvården'. Var av enklaste slag, ej 
målad, endast kritad. -lapp m. fritt ilåpp. 
-rote n. bsg. fbutrine 'rote med skyl-
dighet att bygga fattig s tuga o. hålla 
fattighjonet med ved'. Roten skulle om-
fatta hemman med ett visst sammanlagt 
skattetal, ej bara inom den egna byn 
utan ibland äv. ngt el. några hemman 
från en annan by. -stuga [f. el. ngn gång 
m.]ft)ttiståge, bsg. -sticen 'liten stuga 
som byggdes upp av bönderna inom 
roten o. uppläts till ngn fattig familj, 
t.ex. en änka med barn som ej själv 
kunde hålla sig med bostad men annars 
ej behövde fattigvård, endast vedbrand'. 
Sattes upp på ngn allmänning, t.ex. en 
hammare, vid byn. -stugurote n. 
f?3ttistugerbt = fattigrote. 

fattigdom m. Pttid6mm. d-ce bara 

fvttidommen dcer 'det är mkt fattigt 
där'; hogfceZra a fvttidommen spcer-
kes. Talesätt om dem som är högfärdi-
ga trots sin fattigdom. 

fattningsgåvor s. pl.fattnzgsgåver 'för-
måga att fatta'. 

februari s.Pberizrz oböjl. 
feg a. feg 'dödsmärkt, som snart skall 
dö'. dce sonntes pa n han va feg 
'det syntes på hans uppträdande att han 
inte skulle komma att leva länge'. Sagt 
om en som före sin död stått ute på 
gården o. sett sig omkring på ett sär-
skilt sätt; no tor du vara feg du 
'nog verkar det som om din tid var ute'. 
Sagt till en som arbetar med särskild 
iver; han cer no feg, ske je si. Om 
t.ex. ett särskilt klokt el. snällt barn; 
han va feg cenda. Om en som dör 
efter en sjukdom som man trott han 
skulle hämta sig från; ske a maria 
vara feg tro; du cer int feg du 
int. Sades om ngn råkade komma just 
när man talar om honom; dce to vara 
nann katte feg nu,sam Icegge ha 
levvd 'nu torde nog ngn katt, som har 
levt länge, vara feg'. Skämtsamt tale-
sätt om man t.ex. fick besök av ngn 
som ej visat sig på länge. Jfr liknande 
föreställningar under död m. -bröd n. 
P.gbrh 'bröd som under gräddning först 
jäser upp o. sedan sjunker ihop'. Ansågs 
båda död. -dröm m. f4dråmm 'dröm 
som bådar dödsfall'. Fegdrömmar är 
olika för olika människor: vita kläder, 
blommor, eldsvåda, mjöl, svart mull, 
utfallande tänder osv. am han dromm 
cm tivcettekkcea, sce cer dce n feg-
dromm, a likasa sin han dromm 
cm svattniella. -ljus n. figjits 'ljus-
låga som bådar ngns död'. Syntes plöts-
ligt lysa vid den dödsmärktes bostad. 
-lus f.fighis 'vitaktig lus som uppträder 
på en person strax före hans död o. som 
lämnar den dödsmärkte'. -märke n. fig-
m&rk, bsg. -mierti e 'förebud om död'. 
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fegd f. fegd, dat. sg. fagdn 'tillstånd 
som bådar död'. han vceks (cet) tt 
fegdn 'han växer onormalt hastigt (har 
börjat äta mer än vanligt), ngt som bå-
dar hans död'; han cerbet tt fegda 
(fegdn) 'han arbetar så intensivt att det 
måste vara ett dödsmärke'; han va 
ssm en fegd bara (om strå av väx-
ande säd som angripits av rolka, dvs. 
en sjukdom). 

fel n. fel. dce ske na fel vara pa n 
bra hcest 'det hör till att även en bra 
häst har ngt fel'. Ordspråk. Jfr g i f - 
tes-. 

fem n. se fj em . 
fem r.feemm [fcem el. fam]. en gagg 

z fcemm ara 'en gång på fem år'. 
femte r.fiemmte. Självst. form f.fiemm-

ta 'den femte'. fcemmt var stvZrpe 
'var femte stolpe'; fiemmtabsvållak 
'valack mellan fyra o. fem år';fiemmt-
gågga 'femte gången'. 

femton r. fiemmtan. 
femtonde r. fiemmtante. ja va tt 

fiemmtantåre 'jag var på femtonde 
året'; pa kal den fcemmtantes tt. 
Jfr under långfredagsnatt. 

fen(a)3. 4  f.fen el. frie, bsg. f&La. inte 
n fen 'inte så mycket som en fena 
[dvs, inte ett dugg] '. 

fet a. fet. Självst. former superi.: m. 
fatestn, f.fitesta, n. fiteste.tnt var 
e sce fett dcer 'inte hade de så mkt att 
äta'. -gräs n. Mgriess 'våtarv, Stella-
ria media'. 

fete m. fatta 'fett, fetma'. Jfr får-, 
talg-, älg- samt under svamp. 

fettisdag m. fittisdag, bsg. -dan 'tis-
dag närmast efter fastlagssöndagen'. 

fettkluns m. fittkitns 'klump av fett': 
Användes tillsammans med en beck-
klump vid tillverkning av becktråd. 

ficka4  f. fikke. da va fikken tomm. 
Jfr barm-. 

fil f. ett verktyg se f äl. 
fil n. fi/ 'grädde'. Jfr k ärn -. -bryta f. 

filbrfrt 'maträtt av tunnbröd brutet i 
grädde'. Kunde ätas som frukost på sön- 
dagsmorgonen. Alla åt ur samma tråg. 
Jfr under f ilo v anlag . -bytta f. fil-
bbtt 'bytta i vilken man samlade kärn- 
grädde'. -klump m. filkirOmp 'klump 
av grädde'. -ommanlag n. filsmma-
lag 'grädde i ett mjölktråg sedan det 
mesta av mjölken hällts bort'. dvm si/id 
balt mplrka balrz trvga,s-att dce 
va bara lztte grann kvar a sce 
ftle da,a da var dce e fzlsmma-
lag a dce bio dvm pa da dvm 
inte hadd na anne. -rand f. filran 
'rand av grädde som avsatt sig i ett kärl 
med oskummad mjölk'. -sked f. fi/ bs• i 
'sked som användes vid skumning av 
mjölk; inställsam människa'. Skeden 
lades mot kärlets kant för att hindra 
grädden från att följa med, när man 
hällde ur mjölken. Barn ville gärna 
slicka en sådan sked. rakkt ssm en 
fil bsz 'rent inställsamt vänlig'. -snyta f. 
f ilsnPt 'gräddsnäcka'. -tråg n. f 
'tråg mjölk med grädde på'. Gavs som 
traktering, särskilt i fäbodarna. 

fila v. 'bearbeta med fil' se f äl a . 
fimmel5  n. fimme4-  'virrig, fumlig per-

son'. 
fimmelstångsåkrede n. fimmenaggs-

Pkker 'kördon som man använde 
fimmelstänger till'. [Fimmelstång =- 
'smäcker skackelstång till vissa åkdon'.] 

fin a. fln. dce ssm finare a minner 
var 'det som var spädare o. kortare'; 
dce va e finare kar 'det var ett 
utmärkt kar'; finf&e 'fint vinterföre 
(särsk. när det blivit kallt efter tö)';f in - 

gen 'högen med det finaste innehål-
let' ; f irilcv i ssn 'de små kvistarna som 
hackats från den stora kvisten (dvs. 
hackat granris som man hade i göd- 
selrännan)' ;ffrisån 'fin sand';fitzstint 
'flicka som gärna vill se fin ut'; fin-
stien 'gård där det i ngt avseende är 
fint'; finsPna 4-  'fin synål'. Jfr full- 
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samt under stor. -borstning m. 
bhnig 'linfibrer som borstas lös andra 
o. sista gången man borstar linhällan, 
vilket sker i samband med spinningen'. 
-bästig a. n. fipibiestet 'som har fina 
fibrer (om linstrå)'. -häckel f. f tsr/hick-
keb-  'fin [dvs, ej grov] linhäckla'. -kaka 
f. bsg.firikhkken 'finare sorts knäck - 
kaka '. Bakades till jul av skummjölk, 
korn- o. rågmjöl samt kryddades med 
anis, fänkål o. koriander. -linsnälla f. 
bsg. f inlinsncella 'spinnrocksrulle för 
det finaste lingarnet'. -mjöl n. f irunj /3(4-
'mjöl som malts av fr a mk as t '. Använ-
des till gröt, välling o.d. -ringla f. 
fikriggelr' ringla med finare skuret 
mönster'. -råkig a. n. fråket 'som 
har fina årsringar (om träd el. virke)'. 
-snällrustning [f.] f insncell-rcistn ing 
'vingdon för spinning av fint lin'. 

finger5  n. figger. -borg [f.] f iggerbbrj 
'fingerborg; blåklocka, Campanula 
rotundifolia'. -bytta f. figgerbPtt 
'fingerborg'. -ring m.f iggerigg. -vant 
m. figgervånt 'fingervante'. 

finhet f. bsg. f 	äv. 'ngt mkt bra'. 
finna v. finne, fann, fOnne. han dsg 
finne da 'man duger då'. Uttr. för 
bitterhet; hcesta ce bra dell finn 
vcegan; ja fd n [fa-tij 'jag fann den'; 
ja ha int fonne na for dx 'jag har 
inte den (dåliga) erfarenheten av hen-
ne'; han ssm ce vce ett fonnen, 
han x vce tie bonnen 'den som har 
blivit ertappad med en orätt, blir 
misstänkt för tio'. Ordspråk. — igen v. 
p.p. int va han Annfånne 'inte 
blev han återfunnen'. — åt v. finn åt 
'återfinna'.fann at vcegen 'återfann 
vägen'. Jfr under s tö k a bort. 

finnare m. finnar 'en som hittar väg'. 
han va finnar pa skogen 'han 
hittade bra i skogen'. 

finnas v. finnes, fanns,Mnntes. 
finne m. finne 'man från Finland'. 
firra v. jfr fj är r a . 

fisl m.fks 'fjärt'. Jfr strömmings-. 
fisa v. fise, fes, fisst. de legg a fis 

'det pyser o. brinner'. fislampa f. f is-
låmp 'liten, dålig lampa med svag låga'. 

fisigtjuka f. bsg.fessetii_s_ka 'röksvamp'. 
fiskl m. fisk el. (ä.) ft bsbs 	da går e 
ann fo myttle n fisk a stor n 
fisk; fora opp fisken 'rensa fisk-
(en)'. Jfr under julny, surögad. 
-blåsa f.fiskb4-ås 'simblåsa (på större 
fisk)'. 

fiskas v.fiske. fiskinot f. bsg.fisknOa 
'not för fångst av större fisk (ej ström-
ming)'. fisknota, hon va minner 
cenn strommigsnota. hon drokks 
pa VOP1 da isn hadd gatt, a pa 
hossn da siken leke 'isnoten den 
var mindre än strömmingsnoten. Den 
drogs på våren då isen hade gått, o. på 
hösten då siken leker'. -redskap n. 
kollektivtfiskreskijp. -vån f. bpl.fisk-
vinen 'fiskeredskap av olika slag'. 

fiskare' m. fiskar el. (ä.) fibsvar. fis-
karibygd f. bsg.fiskarb:efga 'trakt där 
man fiskar yrkesmässigt'. -båt m. opl. 
o. bpl. fiskarb4ta. -hamn f. fiskar-
håmn. -jänta f. fiskarlient 'fiskares 
dotter'. -piga f. fiskarpig. Jfr under 
tjäna. -son m.f iskarsbri 'son till fis-
kare'. -väder n. fiskarver 'väder lämp-
ligt för fiske'. 

fiske n. fiske. han tiofft fiske uta 
nann ssm va for gammal dell 
fiske ell nann ssm va do. dc e va 
sce dynt karm fo sce e fiske. Jfr 
not-. -lycka f. fiskli5kk. -sjö m. bpl. 
fiskfogan 'fiskrik sjö'. de x fisk- 
fogan kriggsm der 'det är fiskrika 
sjöar där i trakten'. -tur m. bsg. fisk- 
t 	'fiskelycka'. 

fjaskot a. fl &sket 'smått fjantig, barns-
lig'. 

fjasot a. n. fl åset 'lös, sladdrig, utan 
styvnad'. tsnnt a flaset 'tunt o. utan 
stadga (om tyg)'. 

fjem n. Dem 'ngt mjukt o. utan styv- 
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nad'. hv1rmen cer ssm e fjem (om 
dåligt utvuxen säd). 

fjemot a. n. Mine/ 'lös, sladdrig, utan 
styvnad'. mjukkt a fjemet. 

fjol s. i uttr. Wo/ se ifjol. -killing m. 
flölrtjOig 'i fjol född killing'. 

fjole n. [bsg.] fAlre 'fjolårets spannmål 
el. mjöl'. no va fjo1re bcetter enn e 
hcenne. 

fjoller n. firiller 'dumheter'. 
fjollra9  v.fibller 'uppträda fjantigt'. hon 

fjvllere vce n (om beteende som tyder 
på kärlek). 

fjorton r. fiöitan. 
fjortonde r. fjöttante. flöttantgågga 

'fjortonde gången'. 
fjuns n. fi y/z. 
fjurrärende n. fiårr&ran 'påhittat ä-

rende'. 
fjuster n. fi is ter 'småfjollig människa'. 
fjustrot a. fiåsteret 'småfjollig'. 
fjäder3  f. fi er 'fågelfjäder; framskjutan-

de list som vid sammanfogning i sidled 
inpassas i ränna på intilliggande planka 
(t.ex. i golv), spont'. dx hyll pa fyll 
fyren for a nu 'hon börjar nu fälla 
fjädrarna (dvs, bli mindre stolt)'. [Väl 
hellre: 'fälla ihop fjädrarna (om fågel 
som burrat upp sig)'. Bildligt.] 	Jfr 
ving-. 

fjäl f. fi vii-  'stor rund bakspade på vilken 
det tunna brödet ringlas el. naggas and-
ra varvet o. med vilken det skjuts in i 
ugnen; vändskiva i plog; blad i kvarn-
kall'. kast pa fiv1ra 'med spjälken 
föra över brödet från bordet till fjälen' ; 
det är full e fivira, dvs. 'brödet är så 
stort att det fyller fjälen'. Jfr bröd-, 
kak-, plog-. 

fjälls n. fyll, dat. sg. Mllen 'avlägsen 
nordlig trakt, avlägsna fäbodar'. n denn 
mcennija ce rakkt ssm hon skull 
ha ksmme tutti fjellen om en som 
uppträder okunnigt o. ouppfostrat; dvm 
tjnir dell fylls, sa dvm, da dvm 
tjsZr pa asele a junnsele a sallde 

ho 'de (bönderna) körde till fjälls, sade 
man (i Amäs), då de körde till Åsele o. 
Junsele o. sålde hö'; ances dce ce 
nepa lanne, men klona a bjur-
ha4-m dee va pa fylle; dvm for 
dell fjells (dvs, till de avlägsna fäbodar-
na) vx krxka, sa dvm for. Jfr 
lapp-. -farstu [m. o. f.l.fiMfbnen. I 
unr, han ha ksmme bairt fjellfvbsien 
rektet 'han är lika okunnig om hur man 
bär sig åt, som om han hade kommit 
från fjällets farstu [dvs, kommit från 
obygden]'. -människa f.flllmiennij 
'person från en avlägsen nordlig soc-
ken; person som uppför sig okunnigt o. 
obildat'. -skog m. fjéllskg 'byskog 
som ligger långt borta men inom sock-
nen'. lezksenbyn hadde fjellskogen 
mot lannbsera a jidebruk 'byn 
Lakasund hade byskog mot Landsjö bys 
rågång o. mot Gideå bruk'. -socken f. 
bpl. MIlscikkn en . Jfr under komma 
lös. 

fjälla v.fiMe 'fjälla (fisk)'. 
fjärd m. bsg. fivri ['bred öppen havs-

vik']. -strömming m. fjb1estrOmmig 
'strömming fångad inne i en fjärd'. 

fjärde r. fjblre. Självst. form m. fjri 
'den fjärde'; fi 1)1rd 	'den fjärde av 
juldagarna'; fibirdagej 44- 'fjärdedag-
jul' , flz51rgågga 'fjärde gången'; 
fjblrezre 'fjärde året'. -männing m. 
flbl-mc'ennig 'släkting i fjärde led, 
kusiners barnbarn i förhållande till var-
andra, [fyrmänning, brylling]'. -åring 
m.fibirårzg 'tre—fyra år gammal häst'. 

fjärd(n)ingi m. fjj1rzg el. fibritg ett 
rymdmått [= 1/4 tunna våta varor; 1/8 
tunna torra varor] ; laggkärl rymman-
de en fjärding. -slband s. bpl. 
bana 'träband till fjärding'. -sistolpe 
m.fif24- tgsstb4-p 'milsten utvisande en 
fjärdingsväg'. -slväg m. fiblrigsvXg 
'fjärdedels mil'. Jfr under syra. 

fjärndel m. bpl. fikcWa 'fjärdedel; 
fjärdedels mil'. de va tri ffinclela. 
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fjäril m. fire/ el.fiirel. 
fjärra8  v. Mrre 'fara runt, sno runt'. 
lakan b erre a for nner zsn 
'laken snurrade o. for under isen'. 

fjäts n. fcett 'steg; fotspår'. hon jekk 
nagre frett 'hon tog några steg'; stig 
framm e fcett 'stig fram ett steg' ; ja 
sag fcetta cett n 'jag såg spåren efter 
honom'; wenn fcetta '[ta loss o.] vända 
en kos fotavtryck i jorden så att det såg 
ut som om hon gått mot fähuset'. Då 
skulle hon säkert komma hem från 
skogen för natten; dce va fot ti 
samma fcett 'det var alldeles likadant, 
helt utan förändring'. Talesätt. Jfr 
fram- samt under slå v. -ögla f. 
fiettineir 'tårem i skida'. 

fjäta upp v. fiett cipp. I uttr. fcett opp 
vcegen 'gå hela vägen steg för steg; gå 
steg för steg utan att orka gå fort'. 

fjäte m. Mua, bpl. f attana 'ståndare 
på slädmed, uppbärande överredet'. 

fjöl f. se fj äl. 
flage2  m. f ga 'rulle av kardade blå- 
nor'. Jfrborstnings-, stry-. 

flagna v. jkågne 'falla av, lossna i fla- 
gor'. 

flaks n. flrgk 'stort stycke; stor yta'. Jfr 
is- samt understor. 

flakandepr.p.Mican ' farande med fart'. 
nu lamm ja flrakan 

flaka ut v. fika 4t, p.p. gjtflreika 
'falla isär, breda ut, ligga vidöppen'. 
annaj hadd han fkaka ut 'annars 
hade han fallit isär (om en loge)'. — sig 
v. pres. legg a flraka ut se 'ligger o. 
sträcker ut sig (på ett oanständigt sätt)'. 

flake m. åka 'botten i kärra, durk i 
båt; fågelgiller'. sat dcerpa fkakan 
a sterie jota 'satt på durken och 
knöt fast stentyngder i skötarna'. Jfr 
båt-, grus-, kornkärr-, kärr-. 

flar m. firar 'yttre, grov tallbark; flöte 
på sköte el. not'. Jfr b j ö r k -, t a 1 1 -. 
-näver n. [n. väl fel för f.] fkcirn&er 
'näverrulle som nätflöte'. -teln m. 

fkbribn ['övre teln på not el. nät']. 
-stött adv.fkcirnint. Telnen på en sköte 
skall ståfkarbsiott i vattnet, dvs. flötena 
skall ligga i vattenytan, så att ström-
mingen inte kan komma över. 

flarn n. fkc_tri 'ngt lätt o. fint' . juss8m e 
f4-ari (om den lätta vävnad av linfibrer 
som man tog ur linborsten). 

flas n.fkas 'ngt obetydligt (som en växt-
del el. en [tunn] hinna)'. 

flasa v. flråsa. I uttr. firasa a skrotte 
'storskratta'. 

flasad a. fb-efsat 'för stor o. formlös'. 
flask s. fkcesk. I uttr. klryv pa fkcesk 

'klyva (virke) i fibrernas riktning'. Jfr 
under klyva. 

flaska4  f. fkaske, dat. pl. firaskam. Jfr 
brännvins-,dryckes-,halvstop-, 
klövje-, olje-, trä-. 

Bat a.firigt. -båt m.f4-4tbdt 'eka'. -bädd-
(a) f. fk4tb2edd 'bädd som bäddades 
för ungdomarna på golvet vid bröllop 
som räckte i flera dagar'. Bäddades så, 
att halm breddes ut på golvet i ett stort 
rum, varefter kuddar o. fällar lades dit. 
Till de äldre hade man skaffat rum i 
olika gårdar i byn, men för ungdomarna 
fanns inte sådana platser att tillgå. legg 
pa fkatbcedda. -hand f. bsg. ft-
höna 'den öppna insidan av handen'. 
-pärsa f. bsg. flaitpie ftsva 'flatveck, 
[(brett) veck på klädesplagg (vanl. kjol) 
som ligger ovanpå tyget]'. -veka f. [om 
genus se under veka] flr OM 'platt 
veke i mindre lampa, t.ex. spislampa'. 
n denn fkatveka. 

flat f. bsg. inta 'mindre, plant område 
i terrängen'. 

flaten interj. f4-eztn lindrig svordom. fy 
pratn! 

flattra v. firkitter 'skratta brett o. högt'. 
fkatter a skrotte. 

flaxa v.flråkje [väl vanl. f4-åkse]. 
flen m.1  bsg.firen 'isskorpa (på väg el. 
annan mark)'.fken ce fLyekkvis is-
sk8rpa• -bränna f. fkinbrienn 'gräs- 
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bevuxet ställe där tjäle o. isskorpa ska-  flistra9  v. fleister 'snöa med enstaka 
dat växternas rötter'. -fläck m. bpl. flingor', die fkistere a snoge nxlta. 
f1rOlf1riekka 'isfläck på väg el. annan flitig a.flrittg ['vördsam' (i brevslut före 
mark; av tjäle o. isskorpa skadat ställe i ordet hälsningar)'I.magg e fln tig e 
gräsbevuxen mark'. När det bildats is-  helsniger. Jfr SAOB F 819 o. Forum 
skorpa i gräset, a da zsn jut opp, Theologicum 1961 s. 70. 
da riv e opp grcessrota, see dce flittra9  v. f4- itter 'fnittra'. fkitter a 
do bati,a da var e flrerif4-cekka skrvtte. 
'o. då tjälen går ur jorden, så river isen flod a. firp 'starkt flödande, översväm-
upp gräsrötterna, så att gräset dör bort, mande'. an ce f4-o; han cer se fl-o 
o. då blir det f.'. 	 bron nu. -dike n. f4-0ik 'större av- 

flen m.2  bsg.firen en sjukdom. firen tt loppsdike'. e flrodik 	huvvedzk. 
jure yttrar sig som svullnad i juvret. trommdtka dvm ga ditt firodzke. 
-korn n.firpik_ri'svullen körtel'. dvm flott n. f4-vtt. 
legg znz tjotte,a ja tro d-ce bara flotte m.firåtta, bpl. -na. 
tt halsn. -pust m.firOwitst 'värkande flottlmossa m. bsg. fHttmåssan 'mos-
svullnad'. En människa kan få en sådan sa som växer ut över tjärnar'. -stränt a. 
i en armhåla, en kviga efter kalvning fbsittstr&nt 'som har stränder med 
från juvret framåt buken. ja ha fott n flytande mossa'. 
fl-enpust, ja jett hgz en '... jag floök? f. fl- cAi k k en sorts båt för älvar o. 
måste gnida den'. 	 åar, ['båt som har en uppåtböjd fortsätt- 

fler pron.firer. dx Pr:oren 'de övriga'; ning av kölen i fören o. aktern, s tam n - 
nann flrer gagg;f1rere erier;f4-ere båt'[. de har dvm mer H aa a 
gagg,f1c_rade gagger xtte pa ra ce1rva, n fkojsk, hon x hog fram- 
'flera gånger i följd (emfatiskt)'. 	ma a hog bak, ssm en ceii,scelrj 

flesgröt m. bsg. firssegriinn. I uttr. ss. ssm ce 1(4-8ven '... som en ärtskida 
nu ha je cete fl-essegrotn (till dem som är kluven'. 
som skrattar mycket). 	 fluga f.4  f4- Pe el. (y.) f4- 4ge. Jfr död- 

flinal2  v. irLe. 	 samt under pre ve t. fluglande m. bsg. 
flint m. bsg. P- intn. I uttr. ss. du cer flr(Agåndan 'den besvärliga flugan'. 
ssm en sten z hceraker, dce ce flugsen a. jfr fram-. 
bara f4-intn tt dce om argsint per-  fluka4  Lfireike 'pöl'. Jfr vattu-. 
son. Se SvLm 1942 s. 102 ff. 	flundra3  f. firininer. 

flinta f. flrinte. flintllås n. bpl. fint- flunkas v. flrönke 'skvalpa, gå bölje- 
Iii 	'flintlåsgevär'. Jfr under gammal. gång (om en sank myr, vätska i ett kärl, 
-stål n. bsg.f4-  intsti3lre 'eldstål'. 	fettmassorna hos en fet person)'. myra 

flis n.Erks 'mjäll'. 	 var se sonk, sce die bara fl-onke 
flisas s. fl- .ses 'lossna i små fjäll'. dce da ja jekk dxr 'myren var så sank 
to pa firises neve rota. Här om den att det gungade då jag gick där'; dce 
yttre hårda delen av linstrået, som vid fl-onke tt drottjeskaggen cenn 'det 
mognaden kan börja lossna i små flagor skvalpar ännu i dryckeskaggen'; hon 
nere vid roten, varav man ser att linet är xr se fet,sce die bara fl-onke tt a 
färdigt att skördas. Jfr under kattfot. 'hon är så fet att det bara gungar i henne 

flisgröt m. se flesgröt. 	 (när hon går)'. 
flistra f. fl- ister 'torr snöflinga i glest flur m. bsg. prtipz 'huvud, sinne'. dvm 

snöfall'. 	 fekk die t flrutz vtt dvm skull ...; 
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ha nt du fott e dxnne int fb-uri 
xnn? 

flyga v 	Y ge, flrs g, flråll e, pr. p. fb-p- 
gen(es). ticeftn fig om ngn som 
pratade för mkt; va flryg en tt 'vad 
jäktar han för?'; jcenta fZryg dxrpa 
gan 'flickan springer vilt på gården'; 
ksmm firygen 'kom rusande'; ja voile 
se flrygenes sint 'jag blev så häftigt 
ilsken'. Jfr under liv. — från v. fb-Yg 
frånn 'hastigt lossna'. selastikken 
bruke firyg frann (på grund av ngt 
spökeri). — på v.flrYg på 'anfalla, rusa 
på'. — till v.fl-Pg cUll 'plötsligt rusa 
fram (äv. om  plötslig smärta)'. Jfr under 
tvärflyga till. 

flygmaskin [ml jfr under gammal. 
flykt f. bsg.flråkta. pa  flrokta. 
flyt a. flryt 'rask, snabb'. hsn va firyt 
tt cerbete; du ce firyt dell ga;firyt 
tt msn '(för) snabb i omdömet, [mun-
vign nog sce flryt (om en häst som 
tar i för hastigt). -färdig a. f4-Ytfe4-e 
'rask att färdas; rask i arbetet'. a kajsa-
brita x jusssm tnt na firytfcelre 
a sceg 'Kajsa-Brita är inte precis så 
rask i arbetet'. -rustad p.a. fIrptrOste 
'rask att klä sig, rask att göra sig färdig'. 
-vävd p.a.flrPtvievvd 'som går fort att 
väva'. -växt p.a.f4- Ptviekst 'som väx-
er fort', han ce int na flrytvxkst. 

flyta v.1  f Y te , first, PrOtte , pr. p. f4-p-
tenes.— upp v. firPt Opp. flytsten m. 
firPtst4A 'stor sten i vattnet som havs-
isen, när den bröt upp om våren, kunde 
föra med sig o. flytta'. 

flyta sig8  v.2  flrYtte se 'gå fort (om kloc-
ka)'. klrakka ha firytte se 'klockan 
går för fort'. Jfr under ohygglig. 

flytta fram v.firbtt fråmm. vce hadd 
firytte framm Id-akka 'vi hade ställt 
klockan före (den rätta tiden)'. — ned v. 
fkYtt ne 'lägga ned (dvs, göra ett plagg 
längre)'.flrytt ne tjoln. 

flytte n. flrOtte 'timmerflottning'. Jfr 
gård-, timmer-. 

nyttja v. Påtty el. firokk, flråkkte, 
fkokkt, pret. pass. flrOkktes. vztera 
hvll pa firottle 'vitroma håller på att 
flytta'; du ske fkokk stvin pa 
gamme4-stcelle 'du skall flytta stallet 
till den gamla platsen'; a sce firolckt 
dvm lagar 'och så flyttade de ladu-
gården'. — ut v. p.p. 6t.fi-Kkt 'flytta 
ut'. 

flyttilass n.firPtaciss. -saker f. bpl.frPtt-
saren 'bohag som medförs vid flytt-
ning'. 

flyttning [f.] jfr v i ter-. 
flåhacka3  f.firathåkk. 
flåhacka9  v.flråhåkk, 
flår m. se flar.  . 
fläck m.fircekk, bsg.frektuen. vce ksmm 
int bah fircettlen. Jfr flen-, slät-, 
tom- samt under torr. 

fläsk n. fircesk, bsg. äv. (ä.) firieffe. 
fläta4  
fläta12  v. fte, p.p. li6pfirtt(e). han 
var se full, sce han jekk a fett 
berta 'han var så berusad, att han gick 
o. satte benen i kors'. 

flöda14  v. fire, 'stiga (om vattenstånd)'. 
han firo, scejj man sm fjun da 
han stig sce dce va hogvattne;dx 
flro fcell nann gagg tt mine 
bcekka a 'det stiger väl någon gång i 
mina bäckar också (dvs, någon gång får 
äv. jag vinst)'. flödihage m. flrifhåga 
['gärdsgård som går ut i en sjö el. ett 
vattendrag så att kreaturen inte skall 
kunna ta sig runt'] = farhage, sj ö-
h age . -vatten n. firOvåttn 'högvat-
ten, översvämningsvatten'. 

flög f3 ffrog 
flög f.2  bsg. flrOjja 'plötsligt anfall av 

reumatisk värk'. ja ha fott f4-olja tt 
hofta. 

flöj5  n. firvjj 'brätte på skida el. med'. 
dce va e litte firvjj pa n dcennar 
['det var ett litet brätte på den där (om 
en skida för säljakt)'[. 

flöja v. f4-bjje 'ränna omkring, springa 
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ut o. in (om barn o. ungdom)'.firvile 
a fyra 'ränna omkring'. 

flöjan [m.?] osg. fil-bilan 'springande, 
rännande omkring'. dce cer n frit 
f4-vjjan 'det är ett fasligt rännande'. 

flöte7  n. firOte 'slå mellan två ståndare 
tvärs över en släde'. (Enl. E0 äv. m.: n 
firhte, bsg. firhtn). Gick utanför me-
darna så att bottnen i skrindan blev 
bredare. 

fnurr a. fnsrr 'förargad'. -ärende n. 
fnårrieran 'litet obetydligt ärende (som 
förevändning för ngt annat)'. 

fnurra8  v. fnitrre 'vara förargad'. hon 
fnsrre a galre 'hon gick förargad sin 
väg'. 

fnurrot a. fnOrret 'förargad'. 
fnuskig a. n. fnåsket 'ruskig, ostädad'. 
fnyk n. fnyk 'antydan'. vce ha fcell 
hsa jusssm na fnyk sm dce 'vi 
har hört ngt glunkas om det'. 

fnysa v. jfr snysa. 
fnösa12  v.fnifse 'fnysa'. hcessn borje 
pa fnose. 

fnösk(e)m.fru4ske,bsg.fnkun el.fnås-
ken. Fnöske gjordes av björkticka, som 
bearbetades (»dängdes») tills den blev 
mjuk. Jfr under sky s. 

fock n. fskk 'ngt lätt (snö, dun e.d.)'. 
-snö m. bsg. filkksn km 'lätt snö'. 

foder n.1  for 'kreatursfoder'. Jfr fång-, 
kar-, kvälls-, mjölk-, ox-, sjö-, 
sko-, säng-. -stol m. bsg. förstim 
'stol med lock i vilken skohö förvara-
des'. 

foder n.2  for 'foder i kläder; fönsterfo-
der'. Jfr sko-. 

fodra [f. bsg.] föra. I uttr. pa  fora, 
Lex. ja ha hcessn pa fora 'jag har 
hästen på utfodring av en annan'; vara 
ute pa fora 'vara ute o. tigga'; han 
va ute pa fora 'han färdades hit o. 
dit'. 

fodra v. före 'förse med foder (t.ex. klä-
der)'. 

folk n. fv4-k, bsg. äv. ffirtje, dat. sg. 

ffirtjen. fara framm ssm frirke 
'bära sig åt som folk'; tjaere fvke, cet 
'kära ni, ät!'; fvirke heller utrop av 
häpnad. Jfr bon d-, bröllops-, b ys-, 
fattig-, förmåns-, garv-, gran-
nas-, gårds-, hus-, husbond-, 
kvinn-, par-, sjuk-, slått-, små-, 
sorg-, stor-, svär-, torpar-, 
ung-, vis- samt under hand. -dynga 
f. fblrkdYgg 'människoexlcrementer'. 
-fart m. f734-kfått 'folks passerande'. 
Jfr under glisöga. -fatt a. fblrkfbtt 
'hyfsad, väluppfostrad'. -fora f. fbHc-
for 'folkskick'. cer e nann Mrkfor 
'är det något folkvett?'; cer e foirk-
foren tskke dcenna 'är det där folk-
vett?'. -ister n. ffirkister 'ister från 
människokropp'. Skulle ngn gång ha 
tagits från lik för magiskt syfte vid fiske. 
-lik a. fbirk/ik 'hyfsad, väluppfost-
rad'. -prat n. ffirkprat 'skvaller, på-
hitt'. -slag n. bsg.fbl-kslåge 'slags folk, 
släkt (med dess utmärkande egenska-
per)'. dce cer de fbirkilage. Sägs om 
ngn av en viss släkt visar en egenskap 
som karakteriserar andra i släkten. -trå 
a. ft54-ktrå 'som gärna vill vara bland 
människor (om husdjur)'. -tunga f. bsg. 
fbirktögga. I uttr. ss. vara pa fvirk-
togga 'vara föremål för skvaller'; hon 
ha ksmme se pa fbirktogga. Jfr 
under gökskiten. 

folkot a. n. fbirket 'full med folk'. dce 
va frirket hcer z dag. 

fontanell s. osg. fitntanal. I uttr. scett 
fantanell 'gm att bränna tunderel d 
åstadkomma ett sår som hölls öppet gm 
att man lade en »vitärta» [dvs, gul ärt] i 
det o. som täcktes med fin näver'. Där-
med ville man bota gikt. Såret gjordes 
där det värkte som mest. Det bulnade, 
o. nävern antogs dra ut allt »elakt o. 
sjukt». 

fora2  f.1  före 'lass av varor som körs 
mot betalning'. Jfr v a ttu-. 

fora4  f.2  se foror. 
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fordra v.föder. 
forka v.fårke 'förmana, varna'. ja forke 
n pa live, dce han skull vara 
fojekten 'jag förmanade honom 
enträget att han skulle vara försiktig'. 
Jfr under hemman adv. 

forken a. Orken, n. fårket 'ovanlig o. 
därför särskilt efterlängtad, god el. 
glädjande'. dce va no forken en 
mat cc hcenne 'det var nog sällsynt 
god mat det här'; dce va rakkt for-
ket Jo st dceg'det var efterlängtat att 
få se dig'. -mat m. fårkenmat 'mat 
som man sällan får o. därför tycker sma-
kar särskilt god'. 

form m. fvrm. Jfr bleck-. 
formas v Orme. 
formera v. fbrm 
foror f.pl.förer,bpl.fören 'sätt, skick, 
fason'. va cc tskke dcenna for 
forer 'vad är detta för fasoner?'. Jfr 
folk-, vrakfora samt barn-, dum-, 
göd-, karl-, lat-, nöt-, omaga-, 
slams-, tok-, trollforor. 

fors m.fv,sv . -huvud n. bsg.fbAchtivve 
'början av en fors'. 

forsa v.fb§ye.— över v. pret. dce f&sbre 
över (leen kvcetznenna. 

fort adv. fots, komp. fökene el. (y.) 
flottare, superl. fökest. sce fott ja 
kann 'så snart jag kan'; sce fost han 
you tor 'så snart han blev torr'. Jfr 
under inte. 

forta på v.fcitta pdt 'skynda på'. 
forta sig v. pres. kkakka foto se 

'klockan går för fort'. 
fostra9  v. föster. — upp v. foster öpp 

'uppfostra'. 
fot m. fot, bsg. fötn, opl. fötter, bpl. 
fötten, dat. pl. fötam 'fot (på ett ben); 
ett längdmått (ca 29,7 cm; opl. 
fot opp 'lyft foten! (till häst)'; han 
jekk pa fyrsm fotsm (finten) 'han 
gick på alla fyra'; jekk fot cm fot 
'gick fot för fot'; legg for fotten 'gå i 
vägen, vara till hinders (vanl. om  små- 

barn)'. Jfr fram-, ful-, fä-, färd-, 
för-,gång-,hål-,julgrans-,katt-, 
nystben-,pann-,pott-, sur-, sår-
samt under följa, sko v. -bögla f. 
bpl. fötbipgken 'fosterhinna kring 
kalvens fötter (som kommer först vid 
kalvningen)'. -hus n. föthits 'det ut-
rymme för fötterna som skapas i säng-
en gm att sängkläderna viks in över 
underlaget'. -löspanna f. bpl. fbt-
lbspånnen 'panna utan fötter', fot-
lsspannen scette dom pa pann-
fotn da dom skull annvcenn dom 
tt oppenspisn. -mått n. fötmått 'ku-
bikfot (ett rymdmått)'. -panna f. fe)t-
pann 'panna med ben'. -spår n. fot-
spår. -spönne n. fatspionn 'fotspjärn 
(t.ex. sänggavel)'. -sål(a) f. fiptsilk 
'fotsula'. -ände m. bsg. fötcben. Jfr 
säng-. 

-fotad a. jfr pott-. 
fotogen [m. bsg.?]fåtta,s4. 
fradga f. frågge. 
fradgas v . fr ågge . 
fraktas v. fråkte. frakt hemm en 

'frakta hem den'. 
fram adv.framm.ga  framm dell boke 

vce cc (dvs, från dörren till bordet). Jfr 
under rät, rätt a., vid verb i särsk. 
förbindelser bryta (sig), draga, 
flytta, harka, hasa sig,hugga, 
häva, komma, leta (sig), luta, 
stilla, tredska sig, vinda fram. 
-balk m.fråmmb64-k 'främre långsida 
i brädskrinda el. säng'. -ben n. jfr 
under kasta över. -bett n. fråmm-
bett 'främre tvärbalk i roddbåt'. -bys 
[a. o. adv.] fråmmbPss '(som) bor i 
främre delen av byn'. [Väl = '(som) bor 
mitt i byn'.] fråmmbysjienten 'flick- 
orna från främre delen av byn'. -del m. 
fråmmda -efter adv.frcimmet 'framåt; 
fram dit; till den främre [dvs. mittersta 
el. längst in belägna] byggningen på 
gården el. i byn'. hon vcenne se 
frammet 'hon vände sig framåt'; ga 
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frammet a hor cette hor dvm har 
e 'gå till den främre bygg ningen på går-
den o. hör efter hur de har det'. -fart f. 
fråmmfali 'fart o. brådska (som ngn 
visar)', va dce ce for frammfait pa 
a. -fjät n. bsg. fråmmfiette 'spår efter 
framfoten'. Jfr under gång fot. -flug-
sen a. fråmmflrisksn 'som har brått-
om'. -fot m. bsg.fråmmf6tn. Äv. bildl. 
i uttr. ss. lag pa frammfotn 'var redo 
(att göra ngt)'. vce ha lega pa 
frammfotn a skull fara balt, men 
fulrvcere ha htnnere 'vi har varit 
beredda att resa bort, men ovädret har 
förhindrat det'. -färd f.frammfieb-  'färd 
till ett visst mål', han jekk at ba 
fram mfcelr a i atfcelr 'han tittade in 
både när han gick o. när han kom till-
baka'. -för prep. frcimmfor. Jfr under 
brosten. -gruva, -en adv. fråmm-
grtive(n) 'framstupa'. han vell legge 
frammgruve 'han har för vana att ligga 
framstupa (dvs, på magen)'; am en 
vell legge frammgruven, ske han 
drunkne 'om ngn ofta ligger framstupa, 
så är det ett tecken på att han skall 
drunkna'. -hålla v.fråmmhbll. -i prep. 
fråmmi 'i främre delen av'. frammi 
ore 'på inre kanten av ett djurs öra.'; 
ga frammt stugen cette ne 'gå till 
köket i den andra byggnaden [i Styb-
bersmark om en förmånsstuga] efter 
det'; hon jekk frammt bronstun, 
'hon gick ner till bryggstugan [som låg 
lägre än mangårdsbyggnaden]'; ga 
frammt fr&mmerbågntga 'gå till 
(dvs, in i) den främre [längre in el. läg-
re belägna] byggningen' -ifrån adv. o. 
prep. frammifrann. han ksmme 
frammifrann 'han kom från den främre 
[längre in el. lägre belägna] gården'; 
han kamme frammifrann byn 'han 
kom från främre delen [mitten el. 
centrala delen] av byn'. 

framkast m. o. n. fråmmkåst 'tyngsta 
o. bästa kornet (som vid kastningen fal- 

ler längst bort)'. -agn f. bpl. framm-
kastagnen 'tyngsta agnarna (som vid 
kastningen faller näst efter [dvs, närmare 
den kastande än] lättkornet)'. Maldes åt 
grisarna. -gryn n. frammkåstgryn 
'tyngsta o. bästa kornet (som vid 
kastningen faller längst bort)'. dce var 
na frammkastgryn ce dcenne 'det 
var några som ansågs el. ansåg sig vara 
finare än andra'. Ironiskt. 

framlkors n. bsg. frcimmkii,sve 'fram-
stycket i en käppskrinda'. -krokig a. 
frammkrOke 'framåtböjd'. -kälke m. 
fråmmtlYZek 'främre kälke i ett par tim - 
merstöttingar'. -lag n. frammlag 'den 
mängd upplösta sädeskärvar som på en 
gång lades ut över logen vid tröskning'. 
-lapp m. bsg. frammlåppen 'sula på 
halvsulad pjäxa'. -luta v. se luta 
fram. 

frammal prep. frammal 'på framsidan 
av'. hon legg frammal vceggen 'hon 
ligger på främre sidan om väggen [dvs. 
vid väggen på den sida av huset där 
dörren finns]'. 

framman adv. o. prep. framma 'fram-
till, framtill på (i)'. framma var n 
kall; han (körsvennen) sat framma; 
framma gan 'ner på gården [dvs, på 
gårdsplanen framför dörren] '. Jfr under 
lästknippa. -före adv. o. prep. 
frammaPre 'framför' , hon bockl fcell 
ga frammafore 'hon borde väl ta det 
tyngsta o. mesta arbetet (hellre än den 
åldriga modern)'; frammafore bron 
'nedanför yttertrappan'; inte velle fcell 
hon ga frammafore hcennar 'inte 
ville väl hon lägga sig i hennes arbete'. 
-hamn f. frammahcemn 'framdel av 
kjol (ej särsk. framvåd)'. Vid 1800-talets 
mitt var kjolarna helveckade o. gjorda 
av ett stycke tyg med vävbredden som 
längd. frammahcemna hvll pa valr 
llore 'framdelen på kjolen börjar bli 
trasig'. -i adv. o. prep.fråmman,i 'fram-
till (i el. på)'. frammat aga 'i 
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ansiktet'; frammarit tjolln 'framtill 
på kjolen'. -tung a.fråmma- el.fråmm-
tbgg 'tung framtill'. 

framme adv.fråmme. Jfr under knarka 
uppå. 

framom adv. o. prep.frdmmem 'på främ-
re sidan; framför'. han legg framm- 
sm 	 fobs tass. Mannens plats i den 
gemensamma sängen var på främre 
sidan, dvs. frammvx boken, hust-
runs på inre sidan, oppvce vceggen; 
fram mim hagan 'framför gärds-
gården'. Jfr under vett. 

framlpå adv. o. prep. fråmmpa. hon 
legg frammpa 'hon ligger framtill'. 
-roddare m. bsg.frammrciddart 'den 
som ror det främre årparet'. Han var 
den starkaste av roddarna o. skulle hål-
la båten i kurs. -sida f. bsg.fråmmsia. 
-skjuten a. fråmmsåtn 'framfusig'. 
-stabbe m.frammstiibb 'främre s tån - 
d are (i redskap, kördon o.d.)'. -stamn 
m.fråmmståmm, bsg. äv.frammstån 
'förstäv'. -stupa adv.fråmmståp.legg 
(fsll) frammstup. -stötting m. fråmm-
stått i g 'främre kälke i ett par timmer-
stöttingar'. -talig a. fråmmtbbre 'fri-
språkig'. -tand f.frammtånn. han ssm 
ha gresst mella frammtxnnen 
rallsamm 'den som har glest mellan 
framtänderna är skvalleraktig'. -tung a. 
se  under frammantung. -vid prep. 
fråmmvce. Jfr under framom . -över 
adv. o. prep. fråmmover. han jekk 
frammover 'han gick till den främre 
[dvs. i centrum belägna] byggnaden el. 
gården'. 

frank a. frank 'hurtig, frimodig' .frank 
a frimodi.  

fransos m. bsg.frånsåsn 'venerisk sjuk-
dom [dvs. syfilis]'. 

frasal° v.fråsa. 
fratal° v. fråta 'gapskratta'. [Betyder i 

forrivästnordiskan liksom i många dia-
lekter 'fisa, fjärta'. Dock upptecknat 
med betyd. 'skratta, väsnas' i Grund- 

sunda, Nordingrå, Resele, Trehörning-
sjö i Ång.] frata a skrvtte vilt va 
han ksnne 'storskrattade allt vad han 
kunde';frata ssm en skytte 'skratta 
som en skata'. 

fred m. fre. dell fress 'till freds'. 
fredag m. bsg. fr  Man. Jfr lång-. -siris 

n.frcedasr is 'dvärgbjörk, Betula nana'. 
frestas v. frieste 'försöka'. ja fo fcell 
frceste; frxst vxbra 'pröva på livet 
(dvs, dess svårigheter)'; da'-et vcar 
nt bra foriA han fo na scemmer 
frceste 'det dåliga blir inte bra förrän 
man får pröva på ngt ännu sämre'. Ord-
språk. Jfr under fri, värld. 

fretta v.fr&te 'stänka omkring sig'. Icep-
pki frette pa e dxnn vise 'låt bli 
att stänka omkring dig på det där viset'; 
du frett pa gsb-ve 'du stänker på 
golvet'. Jfr under värld. 

fri a. fr t äv. 'kunnig, duktig (i ett arbe-
te)'. se dom skull va fri vcertjen 
'så att de skulle bli fria från värk'; han 
va fri frann a (avseende faderskap); 
ja tog a fri for dce 'jag fritog henne 
från detta (t.ex. att ha spritt ett rykte)'; 
ja vell va fri vxven 'jag vill bli 
färdig med väven';fraga x fri, svare 
fo n ta ssm han fo 'det är tillåtet att 
fråga, svaret får man ta som det blir'; 
hon va jusssm fri a se 'hon 
verkade en smula för frigjord'; /cett sx 
fritt vara 'må så vara'; fritt ann 
'kom an!'. Uttr. för att man är redo att 
delta i en tävlan el. att ta ett nappatag, 
Lex. fritt ann, vce frceste; fri dell 
skr i ve 'duktig att skriva'; hon va fri 
dell a spinne 'hon var duktig att 
spinna'. Jfr under mark, vatten. 
-ställe n.fr istiell 'område där deltagar-
na i en springlek inte får fångas'. Märks 
ut med ett i jorden ritat streck. -talig a. 
fr itbb-e 'frispråkig'. 

fria" v. fr ie , pret. äv. fr  iggde, sup. äv. 
fr  iggd [äv. 'uppvakta, kurtisera (en 
kvinna)'], han fridd dell n cenke 
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'han friade till en änka'. Jfr under fr i - 
argåva, håg. 

friare' m. friar. Jfr fäbo d -. friarldosa 
f. friard ös 'liten oval silverdosa som 
man brukade ha sockergryn i, när man 
for till kyrkan' = silverdosa. Gavs 
som friargåva. -gåva f. fr iarg4v. dce 
var n cenkkig pa honon sam 
fridd dell n gammicent, a da go 
n a friargaven a ga a n bytte 
abbar, en spellkum havregryn a 
atan styrka 'det var en änkling på 
Hornön, som friade till en gammaljänta, 
o. då gav han henne friargåvor o. gav 
henne en bytta abborre, en spilkum 
havregryn o. arton särkar'. -mil f. bsg. 
fr  iarm ila om ett avstånd som man lätt 
o. gärna tillryggalägger. friarmila ce 
vikt lagg. 

frid m. bsg. fridn. I uttr. ss. hor 
fridn ter e; dce vete fridn; va i 
fridns tider (dagar) cer e; va i 
fridns foffiedor cer e. Skämtsamt 
uttr. 

frimodig a.frimdz. Jfr under frank. 
frining f. fr in:g 'frieri' [äv. 'uppvakt-

ning, kurtis (av en kvinna)'], tt fr,-
niga 'i friarärenden'. 

frodig a.frildi [om växt(lighet)] el.frå/z 
[om person]. Jfr frö d- med ssg. 

from a. fromm 'frisk, blomstrande'. dom 
vott sce rylet a fromm 'de blev så 
rödblommiga o. såg så friska ut'. 

frosslig a. n. frit llet 'slösaktig'. 
frossam a. fråssasåmm 'slösaktig'. 
frost m. [m. väl rspr., i Ång., Medelpad 

o. Vb. allm. f.] fryst. Jfr frös ta samt 
underskravelsten.-bym.bpl.frbst-
bPan 'by med frostländ jord'. -länd a. 
n. frbsticbrint. 

frubänk s. bsg.friLib&nken 'bänk i kyr-
kan där de som ansåg sig vara »fruar» 
satt'. Lär ha haft fotbräde till skillnad 
från andra bänkar. 

frukost m. friiksst. Åts enl. en sm. kl. 
7-8, enl. en annan kl. 9. 

fruntot a. frii n te t ' tjock o. frodig'. 
frusen a. fråssen 'tillfrusen; frusen av 
sig'. han cc frossen i sten 'den är 
bottenfrusen'; ja cer se frossen i 
dag 'jag känner mig så frusen i dag'; 
fråssenaddra bsg. 'frusen alved'. Jfr 
b 1 å -. -backe m. bsg. fråssenbåkken. 
dce va frossenbakken 'marken var 
frusen'. -but m. fråssenb t 'frusen 
jord- el. gödselkoka'. han sam skull 
kasse karm ha frossenbutn dell 
stampe 'den som skulle lasta på (göd-
seln), kunde få spetta loss kokor (ur den 
frusna högen). -före n. bsg. fråssen-
fore 'hårdfruset snöföre'. passa fras-
senfore 'utnyttja den (efter töväder följt 
av kyla) hårdfrusna snövägen till körs-
lor'. -hare m.fråssenhara tillmäle till 
den som för att värma sig vill hålla sig 
nära spisen. -jord f. bsg.fråssenjipka. 
Jfr under spetta. -spår n. bpl.fråssen-
spbra 'fruset (med)spår'. Sådana spår 
gjorde det svårt att köra med släde. -år 
n. fråssen4r 'år då snön kommer på 
tjälad mark'. 

frysa v. frpse, pres. frys, pret. fras, 
sup. fråsse. dce frys 'det fryser till'; 
ja frys a mce fotten rakkt 'det 
känns som om jag skulle förfrysa föt-
terna'. — bort v.frPs bisitt (om skörd). 
Jfr under alldeles.— ned v.frPs ti 
'frysa fast i jorden (om rotfrukter); låta 
frysa till is'. pceren fras ne; dom ha 
frosse ne bon for da dom ha 
llakte pa vinten. — på v. fr ps piji 
(om före). — åt v. frPs /lit 'frysa till 
(om före)'. Jfr under mår ik . 

frå da v . fr Oa 'slösa'. 
frådsam a. friasåmm 'slösaktig' . 
fråga4  f. fr dige. 
frågas v.freige el. (ä.)freege.takk sam 

frage 'tack som frågar (om hälsan)'. 
Stående fras som svar på fråga om 
hälsan; ja fo fcell frag me for (om 
det jag inte vet). 

frågan s.freigan. I uttr. ss. dce va fcell 
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fra gan sm die 'det var ju fråga om 
det'; dm ske vara fragan åm dce 
'det är väl knappast troligt'. Jfr under 
gensticka. 

fråga till sig v. ja jett Jo fråg dHl 
me ncelta 'jag måste få morna mig en 
smula'. 

frågen a. fragen 'mornad, klarvaken, 
pigg'. da you ja rakkt fragen 'då 
(sedan jag druckit kaffe) kände jag mig 
pigg efter sömnen'. Jfr o -. 

från adv. o. prep. frann el. (ngn gång) 
fra. hon votte rakkt frann se 
'hon blev alldeles utom sig'; frann 
annren 'litet olik andra'. Jfr i-, vid 
verb i särsk. förbindelser flyga, säga, 
stjäla, taga från samt under t.ex. 
bara, barn, början, fri, främ-
mande, han 1. 

fräga v. se under fråga. 
fräkne [n. bsg.?] friettne 'fräkne, växt 

av släktet Equisetum, växande vid sjö'. 
fräkne [m.?, kollektiv betyd.] friettne 

'fräkne, brun pigmentfläck i huden'. 
dvm ha hadd sann frcettne 'de har 
haft sådana fräknar'. 

fräknig a. friettne. 
Frälsaren m. bsg.frielsan. bra batt 

juk.  a &era beta den nyfodde 
frcelsan sades den göra som på jul-
aftonen kom in till ngn o. gick utan att 
ha blivit trakterad. 

främmande n. friemmen 'främling, 
främmande'. va frcemmen ssm ksmm 
utrop av överraskning när en sällsynt 
besökare kommer; du ssm ce from-
mene &er 'du som är främling här'; 
sprcett k84-a frann sptsn a mot 
dora, sce ksmm e frcemmene 'om 
kolen från spisen sprätter mot dörren, 
så kommer det främmande'. Jfr lång-
väga-samt under skäla, spis, stor. 

främmandelfår n. bpl. friemmenefixra 
'får som ej tillhör ngn i byn'. -kalv m. 
friemmeneklikv 'kalv som ej tillhör 
ngn i byn'. -ko f. friemmenekb 'främ- 

mande ko som kommit tillsammans med 
byns kor'. -pojk(e)m.friemmenepbjk 
'främmande pojke'. -stinta f. friem-
menestint 'främmande flicka'. 

främre a. komp. friemmere. Ss. s. han 
ksmme frcemmere 'han kom den 
främre vägen [dvs, den väg som var 
söder om byn]'.  -byggning f. jfr under 
frami. -om prep. friemmerbm 'fram-
för, på främre sidan av'. hon jekk 
frcemmersm hagan 'hon gick på främ-
re [hitre] sidan om gärdsgården'. -sida 
f. bsg. friemmejia. pa  frcemmepa 
'på den främre sidan (om ngt)'. 

främsta. superl.fr&mmest. Självst. form 
m. friemstn 'den främste', f. friemsta 
'den främsta'. han sa: frcemmest; 
frcemmest ti tjorka, mitt tt vag-
gen, bakest tt batn. Gåta vars svar 
lyder »prästen står framme vid altaret, 
sitter på den åkandes plats i vagnen o. 
längst bak i båten o. styr [dvs. bestäm-
mer i socknen]». 

fräna 12  v. frhe 'svida (i näsan)'. dce 
frene tt ncesan. 

fränäsen p.a. n. Mnieset 'som jäst sig 
så sur att det svider i näsan när man rör 
upp den (om deg)'. 

fräsa12 v. Mse. katta frese 'katten 
fräser'; da hon hadd fresst frann 
se 'när hon hade givit utlopp åt sin ilska'. 

fräsot a. frset 'argsint, snäsig'. 
fräta v. Mte. — sönder v. p.p. sijnn-
Mtt.— upp v. p.p. öppNtt. 

frö n.jfr hem-, hö-, köpt-, riga-. 
fröd m. fr s 'frodighet'. det har votte 
for stor n frs tz e 'det har vuxit för 
snabbt'. Jfr ungdoms-. 

fröda 14  v.fro 'förfrysa'. ja frodd ora 
'jag förfrös öronen'. 

frödlgran f. fritgr&n 'gran som växt 
hastigt o. har lös ved'. -kvistgran f. 
bsg.frhkvzstgrieria'gran som växt has-
tigt o. har frodiga kvistar'. -stör m. bsg. 
fr  ?ist On 'stör av ung, frodig gran'. 
Oduglig till gärdsel. -ved m. bsg.frirvåz 
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'ved av träd som växt hastigt'. -vid f. pärrishandlare. 
ien 'vidja som vridits av snabb-  fukta v.firkte ' skämta, driva spektakel'. 

växande björk'. -väder n. friivier 'så-  firktes lztte vcette 'skoja en smula'. 
dant väder att grödorna växer hastigt'. fukter3  s. pl. fhkter 'skoj, upptåg'. va 
-växt p.a. fritvc'ekst 'som vuxit hastigt te tskke dcenna for fskter 'vad är 
(om trad)'. 	 det där för dumheter?'; Jor fskten 

frödig a. se under frodig. 	 (om meningslösa åtbörder). Jfr dum-, 
fröjd f. frojd el. frogd. da vott e tok-, troll-. 
frofda da 'då blev det glädje'; olokka ful a. fuk, n. futt 'oskön, opassande'. 
ce zggen frogd, bcest hon ar i Men 'den fule, djävulen' i uttr. ss. duk-
ava cer a z logd. Ordspråk. Ava o. ten uta fuen 'väldigt duktig'; hor i 
Lögdeå är byar i Nordmaling. 	 fuen var e; fuen &eller; fitkestn 

frön a. fron 'skör, bräcklig (äv. avseen-  'den fulaste [dvs. djävulen]' ;futt men 
de hälsa); lättretlig'. fron en stope stcett 'fult men starkt (ur en skämt-
'kort, skör deg [dvs, deg som inte är seg saga)'; fu Ir z mann 'obscen i sitt tar . 
o. elastisk]'; han va fron pa mam-  Jfr under mod f. -fot m. fiikfipt glåpord. 
ma  'han var förargad på min mor'. Jfr -fågel m.fåkfbgek glåpord om/till yngre 
halv- samt under bäst f., tvär. -livad man. -oxe m. fåhilcs glåpord. -smal-
a. frklive ' som saknar motståndskraft'. löte n. bsg. faksmV1lote 'havande-

fröpp m. frspp 'ngt löst, uppblåst, luf-  skapets första månad'. -tala v. fittaka 
tigt, [svampaktigt]'. ssm en frspp 'tala oanständigt'. -väder n. fitkvier 
'som ett skum'. 	 'oväder'. dce va fukvcere sm han 

fröpplig, -ot a. fritppe(t) 'lös, skumlik-  dromm tim dvm stim te do. Talesätt. 
nande, porös'. frsppet n grot 'lös, Jfr under framfot. 
luftig gröt'. 	 fulas9  dep. fizkes 'krångla'. dce bara 

frös m. fres 'skum'. eke stog ssm en fukes 'det krånglar oupphörligt'. 
fros dcerz tsnna 'det stod som ett full a. full. dika ga full 'dikena är 
skum i (dryckes)tunnan'; sann fros fyllda med vatten'; sta full 'vara fylld 
pa panna (om panna som håller på att av (stillastående) flödvatten'; 
koka över). Jfr under vit. 	 st itpf it 	'mkt berusad'. Jfr bak-, 

frösa v. pres.fros,p.p.frosst'(för)frysa'. d y n g -, halv-. -fin a. ftillf 'mkt bra'. 
Om linet är fruset, blir fibrerna vid be-  hon va fullfzn dell a rcefse 'hon 
redningen inte riktigt rena, o. linet blir var mkt duktig att räfsa'. -stor a.fizlIstår 
s kävi g t .fros nageka 'förfrysa nag-  'fullvuxen'. 
larna'. Jfr under h år dr edd . fröstlagn fulla adv. fcell [fcel, fal, fl] 'väl, troli-
f.frbsstågn 'linagn [dvs. skävor] som gen'. Jfrundert.ex. farlighet, flöda, 
ej lossnar vid beredningen därför att fnyk, framman före, fresta, frå-
linet frusit'. -skäv n. bsg. fråsst,s&ve ga v., frågan, fäbodställe, föl- 
= föreg. ord. Jfr under hårdredd. 	ja, förbördsto, förstånd, klok, 

frösta f. fråste '(rim)frost'. dce va kull, låtsa, mest, motför, nå-
fullt a froste nez dan 'det var got-litet, orda, skadlig, skratta, 
fullt med frost nere i dalen'; dce ha somt, söm, tjå, tänka, tör, ut-
kaste frosta 'det har varit frost'; dce om, vecka f. 
(regnet som brukar komma ett par da-  fullt-ut adv.ftilltåt 'vid fullt förstånd'. 
gar efter frost) skull jak) frosta 'det hon va Int fulltut 'hon var inte 
skulle skölja bort frosten'. Jfr under riktigt klok'. 
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fund n.fsnn 'begrepp, vetskap (om ngt)'. 
ja har nt no fsnn sm da?. 

funderal° v. fitnd&a. fo ja fsndera 
va dceg 'får jag tala med dig om en 
sak?'. Jfr under halv g j ord. 

fura [f.?bsg.]fbren 'inre [ljus] tallbark'. 
Maldes till mjöl under nödår. Efter mal-
ningen lade man påsen med mjöl i en 
bäck för att få bort tjärsmaken. dum for 
dell skokks a tog fsren. furulbröd 
n. fbrebrio 'barkbröd'. -mjöl n. fitre-
mit».  'barkmjöl'. -ost m. fitrebst, bsg. 
-össn 'ost av självsurnad mjölk'. Mjöl-
ken värms under vispning tills den 
löpnar, varefter ostmassan pressas i 
ostkar. Osten är grynig. 

fy .  interj. fy. fy dceg (je) 'fy skäms på 
dig (er)!'; fy vare 'usch!'; fy vaZre 
dceg 'fy skam på dig'. 

fylla f. fYlle, dat. sg. fYIIn äv. 'rus'. var 
ute tt fylla 'var ute berusad'; fjor 
(lag) ti fylln 'köra (låg) berusad'. Jfr 
tråg-. fyIllas n. fY//as 'suput'. -hund 
m. ffillhiinn. -hål n. fY//hiffr 'by el. 
gård där det dricks mkt alkohol'. -oxe 
m.fYlIciks [glåpord om/till] alkoholist. 
-sjuk a. fåll,s ifk '[tillfälligt] sjuk efter 
ett rus'. -slag n.fYlIllOg ' slaganfall på 
grund av dryckenskap'. -svin n. 
sv in . -tratt m. fPlltrått 'drinkare'. 

fylla-1  v.fYlle äv. 'berusa'. dum fylld 
n 'de gav honom alkohol så att han 
blev berusad'; fyll oge gstt 'visar 
vid granskning inga brister (om husdjur 
ss. häst o. ko)'. 

fyllningsskiftes n. bpl. fPlln gsjifta 
'skifte erhållet som kompensation vid 
storskifte'. 

fyllsam a. fP//samm 'begiven på sprit-
drycker'. 

fynta LfYnte smekord till svin. 
fyr m. bsg. fyi. I uttr. fjor pa fyri, 

'köra i galopp'. 
fyra r.fpre, dat. fy_ ram (EO: [f'rsin]). 
vll fyre 'alla fyra'. Jfr under fot. 
-bandhage m. frebanhc:iga 'gärds- 

gård med fyra band på störparet'. 
fyrkantlhål n. fbrkanthS4-  'fyrkantigt 

hål'. -låda f. fy_r-kantldi ' fyrkantig låda'. 
fyrkantig a. fprkönte . 
fyrskaft s. fjj k4ff  el. ffrrskåft 'fyr-

skaftad kypert'. Jfr under rona, stiga. 
-botten m. ffrrskaftbbttn 'botten-
vävnad med uppknytning till kypert 
diagonal'. -väv m. fYjkaftviev 'väv i 
kypert diagonal'. 

fyrtio r.få tt I. 
få a. pl. fa, komp. faare. fa a stceg-

ger 'inte många stänger'; faare ban 
'färre band'. 

få v. fo, fekk, fatt. ja fekk e da (om 
spydighet el. ovett); fo rett 'få betalt'; 
fo hit 'ge hit'; han fekk mce ... 'han 
räckte mig ...'; da hon sku dell a 
fo 'när förlossningen skulle börja'; hon 
ha fott nu 'hon har fått barnet nu'; 
dum ha fott kon nu 'deras ko har 
kalvat nu [så att de har fått en mjölkan-
de ko i ladugården]'. Jfr sen fådd - 
strömming samt under t.ex. bränn-
vin, god, hålla på, sålla, tag, 
taga, tanke, tjuvord, tråda, tut, 
täxning, vacker, varda, vid f., 
vims, visa, vänta, värld. —sig v. han 
fekk se n sup, han jekk a fekk sce 
'han gick o. tiggde'. — åt sig v.fö btt 
se 'lyckas förvärva'. 

fåfäng a. fåfiegg 'sysslolös' . ga (sett, 
vara)fafcegg' gå (sitta, vara) sysslolös. 

fågel! m. fbgek. soka jen a fsgeri 
sagg 'solen sken o. fåglarna sjöng'. Jfr 
as-, ful-, lyck-, o-, sjö-, vin-
samt under li dl i g . -bo n. f,ss geZrbb. 
-vån f. bpl. firgekvorien 'fågelgiller'. 
ut a vitt) fsgekvon,en 'ut o. vittja 
fågelgillren'. 

fågla v. gefr 'jaga skogsfågel'. 
fåk n. se fock. 
fåkunnig a. fråkånnce el. -kiinne 'som 

vet föga'. Jfr under vad pron. 
fålll m. fyll, bsg. fbln . Jfr särk-. 
fålla8  v 
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fållbänk m. ft)llbienk 'bänk med lock fårfetamsri, 'cirro-cumulusmoln'. -grå 
(med el. utan gångjärn) ss. förvarings-  a. n. fårgrått 'naturligt grå (om ylle)'. 
möbel'. Däri lades vardagskläder, särsk. Antingen av grå ull el. också av svart o. 
på lördagskvällarna. 	 vit ull som blandats. -gråt m. bsg.feir- 

fåmänt a. [oböjl.] feimiennt 'få till an-  gråtn 'var i ögonen'. Skämtsamt wir. 
talet (i arbetet el. i hushållet)'. 	-gödsel m. bsg. fårilbsseln. -himmel 

fånas av dep.f4nes å 'svimma'. 	m. bsg.fårhimmeln 'himmel med cirro- 
fång f.1  fag g 'gammalt timmer, virkes-  cumulusmoln'. -hop m. se under hop. 

el. vedbitar (som ligger på marken)'. -hus n. fårhits '[mindre] fähus, avsett 
Jfr undergammal. -foder n.fågg,Pr särsk. för får [väl endast sommartid]'. 
'lav, mossa o.d. som brukas ss. nödfoder Föråldrat. Jfr under gård. -katekes m. 
åt kreatur'. 	 bsg. fårkatj esn 'anteckningsbok med 

fång f.2  bsg. fågga 'kolik hos hästar'. fårmärken'. Användes när man om hös-
hcessn han,y lonke ha fott fagga ten behövde identifiera främmande får. 
'Jonas häst har fått kolik'. -streck n. -klippning f. bsg.fårk4-4pniga. -knä 
fåggstrak 'anfall av kolik hos häst'. n. bpl.fdirkna 'av smuts skorvigt knä'. 

fång n. fagg 'famnbörda, så mkt som -kropp m.fårkrbpp 'slaktat får'. -kvist 
en person kan bära i famnen'. Jfr hö-. 	m. bsg.fårkvistn 'kvist som fåren ätit 

fånga v. fågge 'ta fast'. 	 lövet av undervintern' = få rr iskvis t. 
fånggevaldare m. fåggjevt5llar 'fång- da brcennte dvm farkvistn t 

gevaldiger, fångförare'. 	 lvgajspisn. -kätte m. bsg. fart.] etn. 
får f. for, bsg. föra, opl. förar, bpl. -lort m.fårlini. -lycka f.fårli5kk 'tur 

ft3rana 'plogfåra'. du ha titta fyra med fårskötsel'. han ssm ha loen a 
ut 'du har fullgjort ditt värv'. -botten bett ha (tun dell hcesta a) far-
m. bsg. förabintn 'en plogfåras bot-  lokka 'den som har ludna ben har (tur 
ten'. -djupt f. bsg.fbraiiifta 'en plog-  med hästar o.) fårlycka'. 
fåras djup'. 	 fårmärke n.fdirmierk 'ägarmärke i får- 

fårs n. fly., vok. pl. fdire. fare, je vet öra'. Variation åstadkoms gm att olika 
int na je 'får, ni vet ingenting ni'. Ur märken skars i de båda öronen el. gm  
en skämtsaga om flickan som var glad att märket skars i ut- el. insidan av örat. 
över att det lyste för henne i kyrkan o. Jfr under baki o. frami. Efter klipp-
sade så till fåren. Jfr dum-, främ-  ningen på försommaren släpptes fåren 
mande-, garv-, skygg-, svart-, fritt på skogarna. De strövade långt om-
vill-, vit- samt under fårmärke, kring, äv. till grannsocknar. På hösten 
leta v.2, långmark. -båd n. fetrbb fick man fara o. let fara, som då blivit 
'bud om att ens får under sommarbetet mkt skygga o. svåra att fånga in. När 
kommit bland främmande får'. ve ha man funnit en fårhop, tog man alla man 
fott farbv 'vi har fått bud att våra får kunde, oavsett ägare. När man gm mär-
är tagna tillvara'. Jfr under fårmärke, kena i fåröronen identifierat ägarna, sän- 
ny n. -dunge m. bsg. feirden de man bud till dessa. Jfr avklippt, 
'gödsel o. strö i en fårkätte'. -fadder bete s.1, borrmärke, hål, korn-
m. f2irfåd dar glåpord om/till dum kvissla, saxmärke, stol. -slkän- 
person. -fete m. figrnta, bsg. äv. nare m.feirmeerkstliennar 'person som 
flirfittan 'fårtalg'. d-x farfeta pa känner till flera byars (el. socknars) 
himmeln när himlen var täckt av cirro- fårmärken'. 
cumulusmoln. -fetmoln [m. el. n.]. fårrislkas f. fetrriskgs 'hög av kvistar 



100 

som fåren betat löven av'. farriskasa dar'. -bro m. bpl. Pbobrban 'bro på 
hadd n pa n lcegde, a sce brcenn- vägen till fabodar'. -friare m.febofriar 
te dvm hon da pa von. dce var 'pojke som besöker en flicka i fäbo-
sann hcekj da 'högen av avbetat ris darna'. Skämtsam benämning. -gård m. 
hade man på en åkervall, o. så brände bsg. fibogatt 'den öppna platsen mel-
man den på våren. Det var så roligt lan raden av bodar o. fähus i ett 
då!'. -kvist m. bsg.fiirriskvistn 'kvist fäbodställe'. -helg f. fi.bohiekj 'sön-
som fåren ätit lövet av under vintern' = dag när man har gästabud i fäbodarna'. 
fårkvist.pappa annvcenne n dell -hund m.Pbohånn 'vallhund vid fä-
a tcenn opp eln tt. Jfr under kvis t- bodar' . ja ce sam en febohunn — 
pojk(e). 	 anott jams a hgea ' ... avnött jäms 

fårlsax f. farsåks 'ullsax'. -skalle m. med knäna'. Uttr. för att man haft hän- 
fkkb// äv. glåpord. 	 derna fulla med arbete. -hus n. bpl. fi- 

fårskinn n. fksinn. d-ce sam dell a bohiisa 'hus som finns på en fäbod-
ban hop cetten a fajinna 'det är vall'. -jänta f. fibojien t 'kvinna som 
som att blanda ihop ärter o. fårskinn skötte kreaturen på ett fäbodställe'. Jfr 
(dvs, helt olikartade saker)'. -päls m. under inre. -land n. bsg. fibolånne 
bsg. fetbsinnpielsn. pa  han va jin- 'stranden på fäbodmarken, [öppet om- 
ne ut a ulla in. 	 råde i närheten av en fäbodvall]'. Jfr 

fårltalg ta. bsg. fdirtbZrjen. -äka f. bsg. underland. -lön f. bsg.nboliina 'lön 
får _ka 'ullfett'. 	 till fäbodpigan'. -mark f. bsg. fibo- 

fårot a. filtret 'dum, fåraktig'. 	mcerka 'skogsmarken vid en fäbodvall'. 
rä6  n. fe 'kreatur (kor, får o. getter)'. e -mat m. fibomat 'mat som man vanl. 
dcenn cermade fe 'det där fördömda fick på en fäbodvall (särsk. osträtter)'. 
fäet!'; ditt fe dceg 'du ditt fän Jfr -mur m. bsg.Pbomån 'spismur i en 
gårds-, små-. -aktig a.Mkttn. -ben fäbodstuga'. -måltid f. bsg. fibomat-
n. fir bM glåpord. -bete n. fkbiq 'be-  t ta 'måltid som fäbodpigan under vin- 
tesmark'. 	 tern bjöds på av dem som hon under 

fäbod s. bpl. feb4n [kan Av. uppfattas sommaren skött kor åt'. -piga f. fibopig 
som m. bsg., jfr hutt febon jenn 'kvinna som skötte kreaturen på ett 
'till er fäbod' under eder], Av. -bena fäbodställe'. -skog m. bsg. feboskb-
'fäbodställe'. we ske fcera oppi fe- gen 'skogen på fäbodskiftet'. -stig m. 
bon 'vi skall fara upp till fäbodarna'; bsg.Pbost igen 'stig som går från Byg-
bkakabaffdbon 'fäbodarna på Bleck- doms by till byns fäbodställe'. -ställe 
böle skog';jönkesfebon 'Jonas' fäbo-  n. Mostiell 'samling fäbodar'. han 
dar'; dcert milcalsfaon 'i Mikael Eriks-  ha fcell gatt in tt na febostcell 
sons fäbodar'; n Ylannsfibon 'Brunns- 'han har väl gått in i någon fäbodstuga'. 
nylands fäbodar'; t ieft-fi bon 'Täfteå -tå n.fibotå'fågata vid ett fäbodställe'. 
bys fäbodar', a sce tievrafebon, a -vall m. febovb11. pa  febovvlla fo 
sce ågstafibon, sce dce ha vore dvm magg e gagger hore vitera 
feboena,ja ranntrannt tt vart. by 'på fAbodvallarna får de många gånger 
'o. så Tävrafäbodama, o. så Angsta- höra vitrorna'. -åker m. bsg.fiboåkeri 
fäbodarna, så det har varit fäbodar runt, 'åker som odlats upp vid ett fäbodstäl-
runt i varje by'. Jfr under fälla f. le' 
-backe m. bsg. fi_bobåkken 'det in-  fälfot m. MO glåpord. -gata [f.?] bsg. 
hägnade område där det ligger fäbo-  fegbtten ' fägata vid ett fäbodställe'. 
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rågen a. Milen 'glad'. fast ja kan 
vara no fceuen ja fo he tt me 
'fastän jag kan vara nog så glad att få 
häva i mig (av undfågnaden)'. 

fägnad m. dat. sg. fiegnsm. I uttr. ss. 
(hon gret) z fcegnsm'(hon grät) av 
glädje'. 

fägnas9  dep. fiegnes 'glädja sig'. 
rågre a. komp.Mger el. (ä.)ftger 'vack-
rare'. dce ce fceger vt dceg dce 'det 
vore vackrare gjort av dig det'. 

%grind f. bsg. fUrinna 'grind till få-
gata'. 

fägring [f.?] fiegrig. hon ha vokse 
sce dell fcegrtg 'hon har blivit vack-
rare medan hon växt upp'. 

fågst a. superi. fcekst 'vackrast'. fcekste 
tin 'den vackraste tiden (av året)'. 

%gård m. bsg. f41211 'inhägnat område 
närmast fåhuset dit korna [om somma-
ren] släpptes efter mjölkningen'. ga 
opp! fegarl. -slgrind f. bsg.ffiaj-
grinna 'grind till fägård. 

fähund m.faånn glåpord.fehun den-
na 'den där fåhunden';fehunna yre 
'edra fähundar'. Jfr under stor. 

fähus n. fss, dat. sg. flisen, bsg. äv. 
(y.?)f(cse el. fe(h)åse. ga  du, fsse 
'gå till fähuset'; ja ksmme dite fa-
sen [dat. här överraskande] 'jag kom 
till Musa'. Jfr h ög -, sommar- samt 
under gammal. -botten m. bsg. 
fausbbttn 'fähusvind'. -dags adv. 
fausdåks 'tid att börja ladugårdssyss-
lorna'. -glygg m. bsg. ftusgkilggen 
'gödselglugg i fähus'. -golv n. bsg. 
fitsgisZrve. -gryta f. fitsgrkt 'stor 
inmurad gryta i fåhusee. Däri värmdes 
sörpa o.d. åt kreaturen. -mur m. bsg. 
fitsmUn 'eldstad i fähus'. -no m. bsg. 
firsnbn '[vatten]ho  i fähus'. -port m. 
bsg. fauspbun 'förrum till fähus'. 
-portbro m. bsg. fauspbitbrim 'bro 
in till fähusport. -tak n. bsg.faus-
tåtje. 

fäkta8  v fiekte 'ivrigt arbeta, gno'. han 

fcekte a far 'han far ivrigt omkring 
(hemma el. runt i trakten)'. — uppå v. 
pres. han fc'ekt ep.4 'han arbetar ivrigt'. 

fal f. fel 'fil (verktyget)'. 
fälag v. 	le ' fila' . 
rov m. fcell, bsg. f&ln 'fårskinnsfäll'. 
Jfr snöd-, ull-luden-. -makarel m. 
fiellmåkar 'hantverkare som tillverkar 
fållar'. En sk innr ed ar e var fällmaka-
re. Man hade honom hemma hos sig 
liksom skomakare o. skräddare. -täcke 

fielltiekk 'täcke att sys fast på fåll'. 
Vanl. i rosengång. dvm vcevvde 
.2Iortcekka vce fosen pa. dvm somme 
dvm pa fcella del! fcelltcekk ['man 
vävde f. (eg. trastäcken) med tofsar på. 
Man sömmade dem på fällar som fäll-
täcken']. 

fälla4  f. f&lle 'plats där man fällt skog; 
svedjeland'. dvm fcellde fcellen da 
'de fällde skog till svedjeland'; stor a 
fceller;Ol-fc'ella el.f2bofcblla svedje-
land på B ygdoms skogsmark; gzknifrr-
fcella. På dessa platser hade man fällt 

bränt skog endast för att få kreaturs-
bete. Jfr kol-, råg-, sot-, stubb-, 
val-. fallrök m. f&//riylc 'rök från en 
brinnande svedja'. dce stog ssm en 
fcellrok dcer 'det var som en tjock, tät 
rök där'; dce stog ssm en fcellrok 
uta agga over gslrve (dvs, när man 
skurade ett golv o. vinterkölden kom in 
gm en öppen dörr). 

fälla16  v. fielle. dvm fcellde da skoj-
Jen 'de fällde då skog'; fcellde dvm, 
sce dvm hadde fcellen hcer a 
'fällde de (skog), så att de hade fållor 
här också?'; da hcesta fcell 'när häs-
tar släpper spillning'. — ihop v. fcell 
ih.0 'fälla skog till ett hag'. Träden 
fälldes över varandra o. jämkades till 
ett stängsel. -skiva f. ficks iv 'nedfäll-
bar bordsskiva'. -skivbord n. fielly iv-
bob-  'bord med två nedfällbara skivor'. 
-skyra f. fiellbrPr 'skåra som huggs i 
träd på den sida varåt man vill att det 
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skall falla'. 
fälle n. jfr vind-. 
tämja v.f&mie 'med räfsa ordna hö så 
att det håller ihop till en famn (särsk. 
vid hässjning)'. 

fänkål väl n. pl. fcbnles [fdgka k]. An-
vändes ss. brödkrydda. 

färd4  f. fmk, dat. sg. fc_en'färd; fotspår'. 
dce va iggen (dce va nt nann) 
fcek a 'det blir ingenting av med det'; 
a fce4-en felren enligt EG dat. sg.; 
väl bp!.) 'å färde'; (vara) i fcen'(vara) 
brunstig (om hund, katt, ko, sto)'. Jfr 
fram-, o-, undan-, åter- samt far 
f. -fot m. fielrfbt 'sätt att färdas'. d-ce 
Pit n fcekfot pa n 'han färdas fort, 
hit o. dit'. -kärra f.fiekticerr 'tippkärra' 
= uppvinkkärra. -stall m.fsttill 
'stall för vägfarandes hästar (vid t.ex. 
en större handelsbod)'. -sup m. fick-
sitp.bcest ja ta mce n fceksup Irina 
ja far. -väg m.fieb-vi_eg. han fo in: 
vara sce noga pa n fcelrvceg 'man 
får inte vara så noga i vardagslivet'. 
Talesätt. 

fårdas9  dep. fieZres. falet va n dcen-
nar fcekes fou 'fasligt vad den där 
(kvinnan) färdas fort'; dom ha gatt 
for a fcekes 'de har lätt för att färdas 
o. fara omkring'; ja ha fceZrese ba 
v idda a bredda 'jag har färdats både 
vitt o. brett'; dce ce sam dcer hun 
ha fcekese (dvs, ingenting finns kvar). 

färdig a. Ae4-e 'fullbordad, klar, beredd; 
ej ofärdig'. han ha youe fcelre nu 
tienn 'han har åter blivit frisk'. Jfr 
flyt-. 

färel m.fi_erel 'smalt spår efter ngt rin-
nande'. dom fockl n denn fcereln. 

färg3  f. fcerf. Jfr o r 1 e an s -. -rand f. 
fierjran 'avdelande kulört rand mellan 
enfärgade fält (bottnar) i trasmattväv'. 
-spad n. fierjspit 'färgbad'. 

färga v. fcerj e, fieckle, fcecicl. fr'ecicl-
gån 'färgat garn (i motsats till vitt)'; 
no fcbc1c1,s• i n n ' en del färgade skinn'. 

Jfr under mjölbärsgrått. 
färjten m. jfr fargten. 
färm a.form 'rask, flink'. hon var se 
form dell a rceken ut e 'hon var så 
kvick att räkna ut det'; dce jekk scv 
forint dee 'det gick så bra (att hålla 
takten vid tröskning med slaga)'. Jfr 
nagel-. 

färsk a. fcejk, n. fcemi. -ost m. fckslc-
bst, bsg. -cissn 'ej lagrad ost som ys-
tats av färsk skummjölk'. Jfr under ost - 
m u s. -strömming m. fiejkstrbmmig 
el. (y.) -strbmmtg 'nyfångad ström-
ming'. -strömmingslass n. fiebskstrism-
migslass'hästlass av färskströmming'. 
da vce tfoffte fcejkstrommtgslassa. 

fäsnyta f.fisniit glåpord om/till kvinna. 
fässla4  f. fielle 'axelrem el. -band (i kont 

o.d.)'. 
fästman m. fiessmånn, bsg. -man, opl. 

-mienner, bpl. -minnen. 
fästmö3  
fästning f. bsg. fiessnzga 'fängelse'. fo 

fcessniga 'få straffarbete'. 
fät n., räta v. se fjät, fj äta. 
fätås n. Ptix 'fägata; (smal) inhägnad 

för kreaturs passage vid byn'. 
föda f.f0e. dce ce ltIcksam bana ha 

foa vce sceg (dvs, maten räcker, även 
om man får många barn). Jfr torr-. 

föda" v fo 'hålla med mat; ge liv åt'. 
iggen fa se jokv, a iggen do se 
joZrv 'ingen föder sig själv, o. ingen 
dör (utav) sig själv (dvs. Gud råder)'. 
Jfr barn-, ringfödd samt under 
farlig. — upp v.f cipp, p.p. öpp-
fildd 'uppföda'. vce va oppfodd a 
ban tlag 'vi var grannar o. växte upp 
tillsammans'. 

fcigan adv. ny gan el. fiegan el. fegan 
[fågatz (väl vanl. trycksvagt o. kortsta-
vigt)] el. (tryckst.) fogånne 'nästan'. 
da you vce fcegan rcedd. Jfr under 
bred. 

föl n. bsg. fre. mera hadd fire 
'märren hade tagit föl'; ta fake 'be- 
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täckas'. -hinna f. bsg.fijkhinna 'fos-
terhinna från föl'. 

fölal° v .fitka. Jfr under ny a. 3. 
följa v.ft3kje,fr3cNe, jvcicl, pr. p. ft347e-
nes. da fakj vce farten 'det (t.ex. 
jord) kommer in med skorna'; han fa« 
am hemm 'han följde honom hem'; 
du x fcell in: na fakjenes ban 
'du är väl inte så litet barn att du måste 
följa din mor'; Ml/ vce gan sägs den 
göra som på livstid fått sig bostad o. 
vissa rättigheter i en gård tillerkända. När 
bonden avträdde hemmanet, kunde han 
tillförsäkra ngt av sina barn, om det var 
sjukligt el. efterblivet, sådana rättigheter. 
— vid v.ft3 kJ ve ' följa med'. Jfr under 
gudmoderöverdel. 

följas v. ft3kjes. vce ske Milles 'vi 
skall göra sällskap'. — åt v.faff at a 
jajj at 'följas åt o. hjälpas åt'. Skämt-
samt talesätt. 

fölsingl m. firkvig 'föl (intill ett halvt 
års ålder)'. Jfr häst-, märr-, vild-
samt under r öm p ling. 

föng f. logg 'ngt lätt, tunt o. dåligt'. 
ssm en fogg; tstt ssm fogga. Väl 
eg. förn(a). 

fönsters n. finzster, dat. sg. firnsteren. 
cher! fonsteren 'i fönstret'; dam jekk 
pa fonstera a ture in 'de gick o. 
tittade in genom fönstren'. Jfr gavel-. 
-foder n.fånsterM 'foderbräden om-
kring ett fönster'. -gåt f. bpl. fans-
tergelten 'fönsterkarm'. Jfr under g åt. 
-mossa m. »nstermitssa 'vitlav, Cla-
donia alpestris'. [Användes som pryd-
nad mellan ytter- o. innerfönster.] -snick-
ning f. bsg.fånstersnikknzga 'snick-
rande av fönster'. ti fonstersnikk-
niga da jett e vara kvzstrennt, 
vell scene, sce vit inte kvzstn brst 
sann gkase, da sokhettan tog e 'i 
fönstersnickeri då måste det vara 
kvistrent (virke), vill säga, så att inte 
kvisten bröt sönder glaset, när solhettan 
tog det'. 

rör adv. for 'alltför'. E0 skriver vanl. 
fot, dvs, med halvlångt r. Riktigare är 
säkert. fgr, dvs, alla ljud är korta. Jfr 
under svall. 

för adv. o. prep. I. adv. for. hadde 
hcessn for 'hade hästen förspänd'; dce 
fall a for dce ce dxnne var no 
snnelet 'hon kom plötsligt att tänka på 
att det där var ngt underligt'; han va i 
vceg for 'han var ändå på väg förbi 
(när han kom in)'; vceva fceddgane 
for 'ha färgat garn till inslag'; ja vet 
me znt anne for 'jag ser ingen annan 
möjlighet'; ja kan ;rit ta mce no 
for 'jag kan inte företa mig ngt'. Jfr 
ut- samt vid verb i särsk. förbindelser 
binda, bära, fara, göra sig, 
knyta, komma sig, rå, råka, 
stå, stänga, säga, sätta, träf-
fa, vika fö r . II. prep. for. E0 skriver 
vanl. for, dvs, med halvlångt r. Rikti-
gare är säkerl. for, dvs, alla ljud är 
korta i trycksv. stavelse, medan vok. är 
lång i tryckst. Bl. a. med följ. betyd. 1. 
med avseende på plats: 'framför, inför'. 
for ceen a boke 'vid bordsänden'; 
du gar for farten pa Ince 'du går 
framför mina fötter (dvs, hindrar mig)'; 
legg for farten 'vara hindrande fram-
för (ngns) fötter (särsk. om  barn o. kat-
tor)'; dam skulle for tig ge 'de 
skulle inför tinget'. 2. med avseende på 
tid: dce ga at myttje for are 'det 
går åt mycket på ett år'; han sto dcer 
for nytta 'han stod där över natten'. 
3. uttryckande den för vilken ngt finns: 
vce ha dan for ass 'vi har hela 
dagen på oss'. 4. uttryckande en sinnes-
stämning: hon var sce for n 'hon 
tyckte så bra om honom'; ja ha vore 
sce for hxsta 'jag har tyckt så mkt 
om hästar'. 5. i skilda uttr.: n dote 
ssm inte va alldeles rektzt for se 
'en dotter som var efterbliven'; han 
hadd ryslet ont for fatta; han xr 
in: rektit for se 'han är inte riktigt 
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klok'; minner for se 'mindre vetan-  blev så ilsken på henne'; n focicervat 
de'. Jfr nord-, ut- samt under allo, snogg en yente 'en mkt snygg flic- 
foror, gilla, hand, långe, vård, ka'; han fko se focicervat 'den (sjön) 
västanväder, älskare, östre. 	stiger så oerhört'. Jfr under gästas, 

föra v. 	 fhlre, fott 'forsla'. han leta v.1. 
hon pa for brcee[n] 'han håller på fördärven a. foclierven. han cet swg 
att forsla bräder'; men stab-  dom hemm rakkt fockerven 'han äter sig alldeles 
e del! gart 'men forslade de hem det fördärvad'; du kan frys de focicer-
till gården då?'. Jfr lätt-, trög-, ven. 
tungförd o. underbrukningsråd. fördömdad p.a. fimicibmmdat el. Mc& 
— ut v.for ut brukta 'köra ut gödseln'. clåmmdad.d-x focklommdat rakkt 

förargad p.a. forierjat. ja votte sce 'det är rent fördömt'; hon votte 
forcerjat. 	 focklomdat hon 'hon blev förbaskad 

förarglig a.Mrierfelen. 	 hon'. 
förbjuda" v.fbrrbiii.gu  forrbju han före n. fire, dat. sg. firren 'väglag; o- 
skull scen e ok 'Gud förbjude att väsen, bråk'. gatt e fore 'bra före'; 
man skulle säga ett kritiskt ord (för då fore 11v 'snöföret börjar svika (på vå- 
skulle det bli bråk)'. 	 ren)'; dce fall a foren for oss 'det 

förbära v. firrrbiera. han sam int blev inte av för oss (att köra ett visst 
vce 	vell fora, har n ollten no lass därför att vinterföret tog slut)'; sam- 
forrbcera 'den som inte vill göra en ma fore var e 'det var samma oväsen'. 
god gärning, har alltid ngt att skylla Jfr frusen-, hård-, skar-, skid- 
på'. Ordspråk. 	 ben-, snö-, söl-, vinter-, vår-. 

förbördsam a. fbrrbcersåmm el. fbrr- före adv. fire. gagga fore 'förra gång-
bojåmm 'som låter sig trugas (vid en'; hon jekk fore 'hon gick en stund 
bjudning)'. 	 förut'; kkakka ga fore 'klockan går 

förbördsamma sig v. pret. han fr3rr- för fort'; jv.21a ga fore 'gärdseln går 
bojåmme se 'han lät sig trugas (vid framför'. När man sätter upp en ny 
bjudning)'. 	 gärdsgård, lägger man dugliga gärdsel- 

förbördsto n.ffirrbcejtci'ursäkter'.han stänger ur gärdsgården nedanför allt-
ha fcell ollten na forrbcejto 'han eftersom man river ur dem. Dessa läggs 
har ju alltid ngt att förebära till ursäkt'. sedan in jämte nytt virke, men har man 

fördånad a. foclitriat. fcellde sce fo- ej tillräckligt av detta, så måste man gå 
danat 'skällde högljutt o. häftigt'; ja framåt o. ta av den gamla gärdseln. Då 
votte da sce foclanat pa a 'jag sägs gärdseln gå före. Jfr bortan-, 
blev då så förbaskad på henne'. 	framman-, nedan-, nordan-, u tan- 

fördärva v. [pres. konjunktiv] fbciierve samt under för adv., knarka på. 
el. fårdierve. I svordomar: fordcerve -lagd p.p. n. fårelåkkt 'av Gud (el. 
stah nt dom han a 'men fördömt, ödet) bestämt'. dce sam x mcennija 
stal de inte den också'; men fockerve forelakkt dce kan int a kamma 
hon kokkese no 'men förbaske, hon arma 'det som Gud har bestämt, kan 
kokade något'. 	 människan inte undkomma'. -vis a. 

fördärvad p.a.focicbrvat. n focicervat filrev is 'som vet på förhand'. d-ce int 
artig 'en mkt dålig ordning'; ett fo- gatt dell a vara forevis. 
cicervat trall 'en mkt elak människa'; förejulenslko. f. fårjurinjkb 'ko som 
ja votte sce focicervat pa a 'jag kalvar före jul'. -vinter in. bsg. for- 
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furmy inter,. 'vintern före jul'. 
föresommar m. bsg.fbresiymman 'för-

sommar' .pa foressmman 'under föna 
delen av sommaren'. 

förfalla v.fårrf011. 
förfaras dep. pres. fårrfbm. 
förfaslig a. fbrrfaseli 'faslig'. 
förfot m. fOrfiat 'strumpfot'. ja ha 
stokke forfotn nu 'nu har jag stickat 
foten på strumpan'. Jfr strump-. 

förfråga sig v. forfrdig se 'fråga sig 
för'. hon forfrage sce vce nann 
'hon frågade ngn'. 

förgjordad p.a.forjöttat el.forjötteta. 
I uttr. ss. lika forfottat 'lika fördömt'; 
forjotteta bedyrande. 

förglömma v. fbrrgb-bmm ' glömma'. 
förgångs adv. Orgåggs. I uttr. ga  fyr-

gaggs 'gå på rote (om fattighjon)'. För 
uppgift om rotegångens längd se under 
dygn. 

förgöra v.fbrribra 'med magiska medel 
åstadkomma död, sjukdom el. olycka'. 

förhand f. Prhan. vetta ne ncelta 
pa forhan 'veta det en smula på 
förhand'; int var dce ennlet dce ja 
int hann opp a, hon hadd sann 
forhan 'inte var det underligt att jag 
inte hann upp henne, hon hade sådant 
försprång'; forhana ce dryg hon 
'försprång är drygt (om t.ex. ngn gått 
före o. är svår att hinna upp)'. 

förhavd p.a. forlibvvd el fbrrhbvvd 
'häpen o. förskräckt'. 

förhärda v. pres. konjunktiv fårrhiecte 
o. ss. p.a. forhieciat el.fifrrhieciete i 
uttr. ss.forrhcede lcekkt int n cen-
da 'förbanne (mig), läckte den inte 
ändå'; you sce forhceclat toket 'blev 
så förskräckligt galet'; forrhceclete a 
bedyrande. 

förkläde n. fbrrkek, bsg. fbrrkkce el. 
fbrrkkcee, opl.f6rrkhe, bpl.flirrkkiea. 
Jfr stor-, tvärtöverrandig-. -sl-
band n. bpl. fjrrkircesb ana 'band att 
fästa förkläde med vid midjan'. 

förladdning f. bsg./Mddniga 'stopp-
ning mellan krutet o. kulan el. haglen; 
packning över sprängladdning'. 

förlag n. jfr års-. 
förlekor3  s. opl. fåkker 'leksaker'. Jfr 
barn-. 

förliden a. forlen. d-ce iggen ti 
forleen 'det är inte för sent'. 

förlora9  v. fbrrlbr. du ha int forr-
lore na pa dom 'du har inte gjort 
ngn förlust på dem'; ga forlårad 'dö 
osalig'. 

förlåt n. fvhit 'sängförhänge'. 
förlåtelse f.follitels. 
förmana v. formka. 
förmer a. komp. formb-, superl. for-

mckst 'mera (mest) betydande el. fram-
stående'. hon tysse vara former 
cenn anneren 'hon tyckte sig vara 
överlägsen alla andra'; hon va for-
mest hon 'hon tyckte sig vara mest 
betydande'. 

förmiddag m. bsg.fbrmKtdan. 
förmidnatt f. bsg. fbrmenbtta 'tiden 
närmast före midnatt' = förnatt. 

förmyndare' m. bsg.fårrmilnnart. 
förmål9  v. formel. 
förmån f. end. pl. fbrrmbrIer 'födoråd, 

livstidsunderhåll in natura'. -slbyggning 
f. Orrmbrirubop,n tg 'särskild bygg-
ning för födorådstagare'. -slfar m. fbrr-
monyusli r ' gammal födorådstagare'. 
Formerna på -far o. -mora är ngt me-
ra vårdade än de på -gubbe o. -kä-
ring. De senare användes främst om 
folk utanför byn. -slfolk ii. fbrr-
moniufrilrk 'äkta par som födorådsta-
gare'. -slgubbe m. fOrrmortrusgebb 
'gammal födorådstagare'. -slkäring f. 
Orrmmiti bstiiell g 'gammal födoråds-
tagerska'. -slmora f. fOrrinottrumbr 
'gammal födorådstagerska'. 

förmögen a. farm gen, n. formbget. 
förn(a) f. ['visset fjolårsgräs'] jfr fön g. 
förnamn n. fånåmn 'dopnamn'. 
förnatt f. bsg. fbiLtitta 'tiden närmast 
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före midnatt' = förmidnatt. pa  fo- förrön(a)d a.forkra el.fårrMat 'för- 
,7vtta. 	 argad'. 

förnässlor f. bpl. fianiellen (EO försiktig a. fobsaten. Jfr under f ork a . 
[fbrickilenp'fosterhinna kring kalvens förskapa v. fojkåpa 'ge annan skep-
fötter (som kommer först vid kalv- nad, förvandla', hon va Avkapa 'hon 
ningen)'. 	 (skattkistan) var omskapad (dvs, såg ut 

förnödenheter f. bpl. fOrnildenheten. som en oxe)'; fojkåpa se 'antaga an-
förord n. fbrb4-  'villkor, löfte'. han tog nan skepnad'. 
dce z forok. Jfr under ske tte s tom. förskinn n. finn 'skinnförkläde för 

förr adv.for 'tidigare, fordom'. n stonn man'. M bs! nna jo k dom jokv, bcer-
for 'en stund tidigare'; gsbba ssp ke kokvbsinna,samktge late gcerve 
mykke for 'de äldre männen söp dom a 'förskinn gjorde de själva, bar-
mycket förr i tiden'. Jfr under frysa kade kalvskinnen, somliga lät garva dem 
ned, värld. Ss. konj. se  under ståt. 	också'. 

förra a. komp. fiorene. I ssg ss. figre- förskräcklig a. fojkrcettjelen el. fo-
h6kvdan 'förra hälften av dagen'; fåre- bskrckttielt. Jfr o 
hån den förra hunden'; foreticerzga förskräckt a. fojkriekkt. 
n jan maffn stobbeymcerk 'Jan förslå v. fiii/i3 el. folliz. dce folla 
Mårtenssons i Stybbersmark förra hust- int 'det räcker inte'; dce folla int, 
ru';forene gagga'förragången';fore- hor ve hyll pa 'det går inte, hur vi än 
ne &ek' 'förra söndagen' [dvs. 'sön-  håller på'. 
dagen före den senaste']. förrldag m. försmå" v.fomé., 
bsg. »dan 'i förrgår'. -helg f. i ex. ja försnödad a. filjnitat 'förbannat, jäk-
va dell boffe fårhieki 'jag var till ligt (ss. svordom)'. ett fojnsat mcegde 
B ursjöbyarna förra söndagen' [dvs. 'ett förbannat pack'. Jfr o-. 
'söndagen före den senaste']. -kväll m. försommar m. bsg. firrsirmman 'tiden 
bsg. fOrkvieln 'förra kvällen [dvs. i före midsommar'. [Rspr.?] 
förrgår kväll]'.  -lördag m. fOrlirclag förspilla9  v. fojpäl. 
'förra lördagen [dvs, lördagen före den först a. superi. fon. Självst. former: m. 
senaste]'. -sommar m. bsg.fåjiimman MO, f. fåna,h.fåbste, pl. fånen. 
el. fiksåmmart 'förra sommaren'.-vecka fivtgizgga el. (bet.) filjte gagga 
[f.?]fårvaken 'förra veckan'. Jfr under 'första gången'; fbjuifte 'första gif- 
förväg as. 	 termålet'; i fOjtmanhån 'i första hand'; 

förresten adv. forcUstn. 	 ja fekk vetta ne 1 fonmanhan 
förrig a. fbrzge 'förra'. forzge son- 'jag fick veta det omedelbart'; sm ja 

daskv cell 'förra söndagskvällen'. 	 fekk lone n tie fcemtan kroner i 
förråd n. fbrå. I uttr. ha i fyra 'ha i fonmanhan; dce ce dce olle fone 

förråd'. -slhus n. fbrashås. 	 du bov fara 'det är det tidigaste du 
förråt adv. fbrat 'förut, tidigare'. n tz behöver fara'. Jfr under skes rna. 

forat hcenna. 	 först adv. superi. fon. ja lag ju da 
förrän adv. o. konj. fOrwn el. (tryck- fajt dcer; da ja fkytte hit fon; 

sv.) fonn. hon taka int sm e de vak ssm fon dce da 'blir det 
forcen dan tette 'hon talade inte om med det snaraste det då';fobst dce bar 
det förrän dagen efter'. Jfr under int pa mceg 'viktigast var att det inte 
fresta,komma ut,putt,snöd, tjå gällde mig'; fon han lev ['det vikti- 
sig. 	 gaste är att han lever']; fon dce da 
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'ack så väl'; fon vare lov vit we 
ha jou ce Kenne 'tack o. lov att vi 
har gjort det här färdigt'. 

förste konj.feljte 'så snart (som)'.feine 
hon fekk nyolmenakka 'så snart som 
hon fick den nya almanackan'. 

förstoppning [fl fostisppnig. 
förstuga s. se farstu . 
förstå v.fif butdt,fåbsvicbg,fåbviditt. men 
fomar du ou dom ha fott n 
sann oforvinneli vcerk 'men tänk 
det, att de har fått en sådan förskräcklig 
värk'; ja fomar der 'ja det kan man 
förstå'. 

förstånd n. fbmt5nn. har du na 
fomorin am der 'vet du hur det är 
med den saken' ;Ja var se litn, int 
hadd ja na fojnonn am der 'jag 
var så liten, inte begrep jag det'; hor i 
fridn skull e vaZre we je, sa n 
elaf am a nora a meg, am je 
skull fo n kaggero inpa kroppen? 
der skull fcell vake dell a hsppe 
a vrake der ser hygge fomonne 
rakk 'hur i friden skulle det bli med er, 
sade Elof om Nora o. mig, om ni skulle 
få en spindel på kroppen? Det skulle 
väl bli till att hoppa o. vråla så länge 
förståndet fanns kvar'. Jfr under tj ä le. 

förstårslägda f. bpl.fkria,sliegden 'åker 
som bär hö efter att året förut ha burit 
säd'. 

förstås adv. fonåss 'naturligtvis'. dce 
~ass 'det är klart'. 

förstöra v.finstbr,fåjtOcicl,P,stOcici. 
försvarande a. fojv åran ' försvarad' . 
dom te int fojvaran va der 'de 
kan inte stå till svars med att göra så'; 
ja ce no fovvaran 'man kan inte 
fordra mer av mig'. 

försvinna v.fevvinn,fevvånn,f0jvjn-
ne. da fojviin [snarare feijv im] (el. 
fobsvb-en) 'då försvann han'; a se var 
a fobsvonne 'o. så var hon försvunnen'; 
dom va vlIdeles foyvonnen. 

försvinnas dep. pret. fojvånns, sup. 

fobsvånnese 'försvinna', da fotsvanns 
a 'då försvann hon'. 

rörsyn [E] fihriert. der ga pa guss 
fobsyn. Jfr vill-. 

försäte n. bsg. fårsiete. I uttr. vara i 
forscete 'vara den främste, föra talan, 
vara ordförande'. 

försätta v. ss. p.a. fbjcette 'upptagen, 
indisponibel' . fate cc fojcette,du Jo 
ta n skak.  'fatet är upptaget, du får ta 
en skål'. 

försöka v.f~k,fojjkkt,fo,vdfrkkt. am 
han fojok grceva dcer 'om man 
försöker att gräva där'. 

förtegsam a. fort 4sam'förtegen'. 
förtid m.fini. I uttr. z fot' 'för tidigt'. 
Jfr under dö. 

förtjänare m. se under stor. 
förtjänst f. jou bin el. fiftji,nbst. der 
va int nann Den fotjen,st pa den 
tin'det fanns inget annat sätt att förtjäna 
pengar på den tiden'. 

förtroda f. fbrtrb 'den nedersta stången 
i en gärdsgård'. [Den första stången som 
sattes i en gärdsgård kallades f. Den 
sattes med den grova änden uppåt för 
att ge stadga. Därefter sattes de neders-
ta stängerna med den grova änden ned-
åt (som äv. de kallades f.). Jfr under 
nacktrodal 

förunderlig a.foritnnelen. 
förundra sig v. forånner se. ja for-
snnre me. 

förundren a. forhnnen'förundrad'. 
förut adv. se  under ut. 
förutom prep. forttam. 
förvaral° v. forvåra el. fifrvåra 'för-

mana, varna'. 
förvarda sig v.forviak se 'förändra sig 

till det sämre (om människa, djur, växt)'. 
ja forvalr mceg 'mitt utseende 
förändras till det sämre'. Jfr under 
skapare. 

förvägas v. ftirvielles 'låta sig trugas 
när man blir bjuden på ngt'. Det bru-
kade sägas att Arnäsboma skulle bjudas 
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tre gånger innan de tog för sig. Fraser 
som kunde användas när man lät sig 
krusas: ja men takk, da behoffs 
tnt alls; ja men takk, dce ce o-
nocitt; dm ce rakkt pa tok, int ske 
je hyll pa scenk je a kokk kaffe 
vtt mceg znt;ja drakk ju hcer 
forvekken 'jag drack ju (kaffe) här förra 
veckan'; a gsbben ha gatt a 
drokke a 'o. min man har också gått 
här o. druckit (kaffe)'; a bana ha 
gatt hcer a jcestese a 'o. barnen har 
också gått här o. blivit trakterade'. 

förvägen v. fbrvitien el. fårviellen 
'som låter sig trugas, storbjuden'. 

förvälla v. fbrviell 'hastigt koka upp 
(grönsaker)'. 

föräldrar s. opl. fvrieller, bpl. -a. 
föränder adv. forc'enner a forienner 

'undan för undan'. 
fösa4 f.Mse 'rosett (t.ex. av potatisskott), 

[tofs]'. cer e na skapanes foser 
opp: lanne 'är det några märkbara 
potatisskott i landet?' Jfr pär- samt 
under krabba. fösimatta f. bpl. fs-
måtten 'trasrya'. -sida f. bsg. fkissia 
'rätsidan av en trasrya (där de inplocka-
de ändarna av trasor i färg låg)'. -täckes 
n.Pstiekk 'trasrya'. Användes till säng-
överkast. Varpen var av hemspunnet 
tvinnat lingarn, som var färgat med 
albark o. med alun som betmedel. Till 
inslag hade man vita el. andra ljusa tra-
sor. De inplockade trasändarna var mest 
i rött. När ett täcke inte längre var fint, 
använde man det som bred sel över 
sänghalmen el. som täcke över t.ex. 
kvarnlass. Jfr under fälltäcke. 

fösk m. fssk, bsg. äv. fiffn 'murken 
ved'. Jfr under 1 ö s 

föskig a. fåske 'murken (om trä el. ved)'. 
-stubbe m.fåskestiibb 'murken stub-
be'. dm brenn lcegge tt fsskestsb-
ba 'det brinner länge i murkna stubbar 
(om en gammal man som lever länge)'; 
dm ryk lcegge tt fsskestsbba 'det 

ryker länge i murkna stubbar (om en 
gammal människas kärlek)'. Ordspråk. 

gadd m.1  gadd. hyll gaddn pa dce 
'håll mun!'. Jfr s o 1 -. 

gadd m.2  gadd 'tjärgadd, svampinfek-
tion i talltopp som orsakar tjärbildning'. 
n denn ven lysste se bra,for dce 
va gaddn tt tslla, se han va 
duktet tiere 'den där veden lyste så 
bra, för det är gadd i topparna, så den 
var mkt tjärig'. Jfr t j är - samt under 
tj är brän n are. -tall m. bsg. gaddtbln 
'tall med tjärgadd i toppen'. 

gadda sig v. pret. gadde se 'bli be-
mängd med tjära (om tallvirke)'. han 
fekk sta dells han torke a gadde 
se brvIrv 'den fick stå tills den torkade 
o. blev bemängd med tjära (om tall som 
blev tjärig, ej på grund av skada, utan 
gm att den torkade)'. 

gaffel m. Offel. Jfr silv -. -gräs n. bsg. 
gåffelgrchse 'lummer, Lycopodium 
(Huperzia) selago?'. [Väl lika gärna 
'revlummer, Lycopodium annotinum', 
el. 'mattlummer, Lycopodium clavatum' 
el. 'plattlummer, Lycopodium com-
planatum'.] -snodd m. bpl. gåffelsncbd-
da 'med hjälp av en trägaffel tvinnad 
snodd'. [Grövre o. bredare band t.ex. 
till klänningsskärp slingades på en 
trägaffel, finare på en matgaffel.] 

gafsen a. gkifsn 'häpen'. 
gagn n. gagn 'nytta'. du for e gett e 

gagn 'du gör stor nytta'. Jfr under strå. 
-sloxe m. bsg. gåggsbicsn 'avelstjur'. 
Bönderna i byn turades om att hålla 
sådan. 
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gagna v. gågn a 'begagna henne'; har 
du gagne n 'har du begagnat den?' 

gala v. gi%eira, pres. gcek, pret. gok, sup. 
gbke. kanken gcek 'tuppen gal'. 

galant a. galånt 'utmärkt'. dce Jekk 
galant dce. 

galen a. Ort, n. ej belagt ['vansinnig; 
utom sig']. 

galig a. jfr halv-. 
gall a. gall 'ofruktsam'. -ko f. 

'ko som inte blir med kalv efter betäck-
ning'. 

galla f. gblle, dat. gbln. 
galla8  v. 011e 'ropa högljutt'. gall tett 

korta 'ropa i skogen efter korna'; hon 
slog a galle a roffte 'hon stod o. 
ropade med gäll o. hög röst'. gallIblåsa 
v. gallbkås 'blåsa i en näverlur utan 
att få den att låta'. -skrika v. gallskrik. 

galläppla f. bp!. gallieppken ett färg-
ämne som köptes. [Gjordes av galläpp-
len, gallbildningar på ekblad.] 

Gallusdagen m. bsg. gållusdån 'Gal-
lusdagen, den 16 oktober'. ssm gal-
lusdan ter, se skce vcere vake pa 
ssmmatz ' som (vädret på) Gallusdagen 
är, så skall vädret bli på sommaren'. 

galosch [f.] bp!. galåjyen. 
galt' m. galt 'kastrerad svinhanne'. [Trol. 

'hansvin i allmänhet'.] 
gamlas bort v. gåmkes bdtit 'åldras [o. 

försvagas el. försämras] (om människa 
el. t.ex. bröd)'. 

gammal a. gåmmal, n. gåmmalt, dat. 
pl. gåmmksm, komp. gåmmlare [väl 
fel för gåmmkare ] el. /eller, superi. 
gåmmkest el. cellst. Substantiverade 
former: gåmmert 'djävulen', [äv. 'den 
gamle'], pl. g åmmken 'de gamla', 
superl, pl. gåmmkesten 'de äldsta'. 
dce va fell int gammalt 'det tog 
väl inte lång stund'; gammalt i vce-
!!a el. for gammalt 'förr i världen'; 
tette gammalt 'enligt gammal sed'; 
han ter se trsllet, sce gammen 
ksmm dell ta n 'han är så elak, att 

den onde kommer att ta honom'; ok-
op(armrsms)-gammken 'de gamla 
hos Olof Olssons (Arnströms)'; hemme 
ner gammken 'hemma hos de gamla'; 
ja ha hstt uta gammirsm sakkt, 
att dce sks vara tim mamsella tt 
kvcerta vor 'jag har hört sägas av de 
gamla att det skall finnas två mamseller 
(dvs. kvarnrån) i vår kvarn'; i ssg med 
gamm- (se äv. följ. artiklar): gåmmås 
glåpord om gammal människa; n gåmm-
b ibel 'en gammal bibel'; han tjofft 
se n gåmmbil a n denn gåmm-
såmmarlagati for n vce ssm en 
firkmajin 'han köpte sig en gammal 
bil o. med den, som såg ut som en gam-
mal sommarladugård, for han fram som 
om det hade varit en flygmaskin'; 
gåmmbkå 'gammal tidning'; gåmm- 
d r 	gtj ist 'gammal byrå'; nann 
gåmmdotikesmåk 'ngn gammal un-
ken smak'; gåmmdggg 'gammalt 
skräp'; te hcenn gåmmfkintlasa da 
dam skst vce 'de här gamla flintlås-
gevären då, som de sköt med'; gåmm-
fakke 'gammalt folk; gåmmfågga 
'gammalt virke o.d. »som ligger o. skrå-
par»'; dce stog e gåmmfaus dcer 
'det stod ett gammalt fähus där'; n 
gammgitbb 'en gammal gubbe'; cher: 
gåmmgåksm dcenna 'i den där gam-
la gården'; gåmmhierp om gammal, 
obehaglig kvinna; gåmmhcir ' gammal 
hora'; d-cc :ni gett lcer gammhitn 
sette 'det är inte lätt att lära gamla 
hundar (eg. den gamla hunden) att sitta'; 
gåmmhbrr 'gammal pratsjuk kvinna'; 
n gåmmhcemtar 'en gammal hämta-
re'; gåmmhierm 'gammalt uttryck (jfr 
gammelhärm)'; n gåmmlåthcest 
'en gammal lat häst'; gåmmkåtta 'den 
gamla katten'; gåmmkbn jekk cettest 
'den gamla kon gick sist'; n gamm-
tj cW i g 'en gammal gumma'; n gåmm-
låmp 'en gammal lampa'; gåmmlieg-
den 'hövallar som inte på flera år körts 
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upp i växelbruk'; gåmm-m in dat. 'den 
gamla märren'; gåmmnåmn 'äldre fi-
ders namn'; gammgrancettlen 'den 
gamla gråklädda gubbfan'; gamm 
'gammalt dialektord';  gåmmråkst 'hö 
som man ej hunnit räfsa ihop samma 
dag som det slagits'; gåmmråt 'gam-
malt skräp'; gåmmrkta 'den gamla vas-
sen'; n gåmmsått 'en gammal skjor-
ta'; gåmmfOk grovt glåpord om/till gam-
mal man; gåmmskn 'den gamla skon'; 
va skull n dcennar ut cett, ett 
Safi fil gåmmskrekkek 'varför skulle 
den där ge sig ut, en sådan skröplig 
gammal människa'; gåmmst åkkar 
'gammal stackare'; g åmmstråffa 
'gamla historier'; n gåmms stakk 'en 
gammal sur stock'; gåmmståft glåpord 
om/till gammal människa; n gåmm-
slik 'en gammal sula'; e gammsbk-
cceggpgr 'ett par gamla sulpjäxor'; 
gåmmsieljen 'gamla sälgar'; tbre 
gåmmt .åke 'rena gamla dialekten'; 
trsllese vce gåmmtåmpa 'bråkat med 
gamla gubbrackare' ; z gåmmtin ' i äldre 
tid'. Jfr nedan, tu- samt under stor. 

gammelldagarna m. bpl. i uttr. pa  
gåmmectågan(a) 'på gamla dagar, på 
ålderdomen'. -dags a. gåmmeclåkks 
'gammalmodig, ålderdomlig'. 

gammeldom m. bsg. gåmmeirdcimmen 
'ålder, åldrande'. gammekdommen 
hyll pa ta n 'han börjar märkbart 
åldras nu'. 

gammelhärm n. gammekhCerm 'gam-
malt uttryck'. 

gammelmodig a. gammekmOdi 'omo-
dern, gammaldags'. 

gammellstil m. bsg. gåmmejtiln 'det 
gamla sättet'. -ställe n. bsg. gåmmek-
stielle. Jfr under fly t t j a. -åker m. 
bsg. gåmmek åkeri 'inägorna', bpl. 
gåmmekåkera'byns äldsta åkrar'. -års-
kväll m. gåmmekajkvcell, bsg. -kv&ln 
'nyårsafton'. (En enda gång avlyssnat.) 

gammelöl n. gåmmekbk (fyra sm.), bsg. 

äv. gömme -bre (tre sm.) 'kalas efter 
avslutad slåtter, till vilket lejd slåtter-
hjälp inbjöds'. Hölls i var gård för sig 
men på en gemensam dag, en söndag, 
varvid diverse förlustelser för ungdo-
marna var gemensamma. vce strak pa 
gskve vlitjamt dell gammekoke. 
ilog kökkselvåttne pa a da lukte 
ne se gstt 'vi strök alltid (ene) på 
golvet före slåtterkalaset. Vi slog kok-
hett vatten på det först (innan vi strödde 
ut det) o. då luktade det så gott'. -slbock 
m. bsg. gåmmekosbåkken 'bock som 
traditionellt slaktades före g am m el - 
ö 1 e t -sidag m. gåmmekojclåg, bsg. 
-dån 'dag då gammelöl hölls'. pa 
gammekosclag da skulle ne vara 
ssppa pa gammekcjbakken 'på den 
dag man hade g am me 1 öl skulle det 
serveras soppa på g amm elöl sb 
en'

ock- 
. -slgunga f. bsg. gåmmekofgåRga 

'gunga som sattes upp av ungdomarna 
vid gammelölet'. -sllekstuga f. bsg. 
gammekoflakstugen ' danstillställning 
vid gammelölet'. -simål ii. bsg. 
gåmmekosmåke'aftonvarden före den 
egentliga gammelölsdagen (som 
var den första måltiden som hörde till 
gammelölet)'. -slmåndag m. bsg. 
gömmekosmåndan 'måndagen efter 
gammelölet då ungdomen skulle vara 
ledig o. roa sig'. -siskjuts m. bsg. gam-
me k- el. gömmekostissn 'kyrkskjuts 
på söndagen för gammelölet för 
gårdens folk o. lejd arbetskraft'. dom 
skull ha gommekobsussn dell tior-
ka. -slskott n. bpl. gammekofskhtta 
'skott som pojkarna sköt på kvällen för 
g am m e 1 ölet för att ytterligare höja 
feststämningen'. 

gammigubben m. bsg. gåmmgåbben 
'den onde (äv. ss. skrämselväsen)'. -jän-
ta3  f. gåmmjcent 'äldre ogift kvinna'. 
Jfr halvgammel- samt under sky. 
-karlen m. bsg. gåmm4en el. -Icizzi 
'den onde'. -ost m. gåmmåst, bsg. äv. 
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-åssn 'väl lagrad ost med stark smak'. 
-pilten m. bsg. gåmmpatn 'den onde, 
fan'. -pojk(e) m. gåmmpbjk 'äldre o- 
gift man'. Jfr under sky. -sen f. bsg. 
gåmmsha' gammal människa (ss. stark 
o. uthållig)'. gammserta co seg. Ord- 
språk. -snö m. bsg. gåmmsn ån 'äldre 
snö under nysnö'. sm dce va n fot 
sno, sce hinn dom ta opp gamm- 
stum tunna frann bakken (om ski- 
dor som det fastnar snö under).-stök n. 
gåmmstek 'gammal gubbe som går o. 
ordnar saker o. ting; gammal gubbe som 
håller sig till gamla seder o. bruk'. -tid 
m. bsg. i uttr. i gåmmt in 'i äldre tid'. 
-valborgmässa s. gåmmvollermiess 
'den 14 maj' (?). [Enligt uppgift från 
Björna firades gamla valborgsmässan 
natten till den 13 maj. Enligt tillgängliga 
uppgifter i kalendrar har Valborg inte 
firats ngt annat datum än den 1 maj. 
Innan den gregorianska kalendern inför- 
des 1753, firades dock Valborg 11 dagar 
senare än nu.] -världen f. bsg. gamm- 
vieka 'denna världen, jordelivet'. d-ce 
fell bara hceri gammvce4-a hcenna 
'det är väl bara här i världen (dvs. i 
himmelen är det bättre)'; hon ha nt 
votte tokkte a gammvcelra 'hon har 
inte blivit tuktad av livet'; gammvcek-a 
d-ce bra rcekknageZr cice 'den här 
världen är en bra räc kn a g el'. Talesätt. 

ganben n. gårtlyri 'förmåga att skrika 
el. sjunga'. 

ganska adv. gåruka. 
gapal° v. gipa. hon borje pa gapa a 

bsogge; han kemme vce gapanes 
&loft 'han kom med gapande käft [= 
med vidöppen mun el. skränande]'. Jfr 
under säd. gaplhals m. g åpahbff 
'skränig person'. -käft m. gåpatfcbft 
'skrytsam person'. -tratt ni. gåpatrått 
'skränig el. skrytsam man'. 

gapad p.a. gåpat 'framfusig i sitt tal'. 
de va gapat n mcenni,s. 

gapskratta v. gåpskrbtt. 

garlil n. gårail 'hastigt påkommande 
oväder med blåst o. snö el. regnblandad 
snö (särsk. på våren)'. -sparv ni. gåra-
spier 'sparv som om våren o. hösten 
samlas i stora flockar'. [Äv 'sparv som 
uppträder i flock o. bådar g ar väder '. 
Enligt uppgift i Arnäs 1993 'snösparv, 
Plectrophenax nivalis' (vid flyttningen 
om våren).] -väder n. gåravier 'väder 
med hastigt påkommande kall blåst'. 

gardin3  f. gådclin. 
garn n. galt 'av textilfibrer spunnen tråd; 
fiskegarn'. Jfr borstnings-, häck-
lings-, näsduks-, rev-, slack-, 
sock-, stry-, vadmalsrev- samt 
under färga. -tåt m. gåntåt. 

garv a. gcerv 'fullvuxen; morsk, storor-
dig'. var e no gcerv a erier dcer 
'var det några fullvuxna där?' -folk n. 
giervfbkk 'vuxna människor'. -får n. 
bsg. giervfare 'fullvuxet får'. Jfr under 
lä m j a . -get f. g2ervit 'fullvuxen get 
(som fått killing)'. -karl m. giervkier 
'fullvuxen karl'. -ko f. giervkb 'full-
vuxen ko'. Jfr under kviga. -människa 
f. giervmiennij 'fullvuxen människa'. 

garva8  v. gierve. dce skull gcerves n 
kohu vall ar 'det skulle garvas en 
kohud vart år'. 

garvare in. g&rvar. 
gata [f.?] gbtte, bsg. -n, opl. -r, bpl. -na 

'stadsgata'. hon jekk uffer gotten 
'hon gick utför gatan'. Jfr fä- samt 
vintergatan. 

gav n. bsg. gåve 'skikt av kall luft i 
skorstenen som hindrar röken från att 
stiga upp'. cice va jussem en koll-
gas sem hell emot da han skull 
_lora opp eln, da dce int hadd 
vore elda pa e tag,ce dcenne koll 
ve for gave. Jfr kall-. 

gav a. gav 'gles (om byggnad, timmer-
knut e.d.)'. dce kan vara gafft cette 
sate 'det kan vara glest mellan stockar-
na'. 

gava v. gåva. I uttr. gava a lat 'hög- 
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ljutt o. inbilskt lägga sig i andras tal f.) kvinnobröst'. tieftjtten 'getterna i 
(särsk. om  ungdom)'. 	 (från) Täfteå'. Jfr black-, blå-, il 1 - 

gavel m. gåvek. dra sta pa vi gärds-, mager-, snuvig-, tjuv-, 
gavek. -fönster n. bsg. gåvekfOns- vit-, viter- samt underbinda, mål 
tere ['fönster på stuggavel']. 	n.1  -blandost m. bsg. Mbkånossn 

gavad p.a. gåvat 'gapig'. 	 'mesost av [vassla efter ystning av] get- 
ge v. se giva. 	 mjölk, getmesost'. -bro m. Mbri,  
gelike [m.] jelik. hon si int sinn 'dålig, primitiv bro'. -dunge m. bsg. 

jelik 'hon tycker sig själv vara bäst'. 	 jtdbggen 'med strö sammantrampad 
gemen a..Mmi.n.jemene mann ['van-  gödsel i gethus [el. getkätte])'. -hage 

ligt folk, folk i allmänhet']. 	 m. ,ithåga 'gärdsgård med gärdselvir- 
gemensam a. jemhjam. da da va ket diagonalt så tätt att getterna inte tar 
jemenjamt bete. 	 sig igenom'. -hus n. Mh ås 'särsk. 

gen a. självst. n. superi. ss. adv. j 4este. [mindre] fähus för getterna'. Jfr under 
ja gatt lcegg me jeneste 'jag måste gård. -killing m. M(Mkg 'killing'. 
genast lägga mig'. 	 -lort m. 1Mcitt. -mesost m. bsg. jt- 

genljud n. Agg- el. j2ru 4 'eko'. pa msossn 	av [vassla efter ystning 
jon je ne e fali yeggiu 'på sjön av] getmjölk' = g etblandost . -ost 
hörs ljuden starkt'. 	 m. jtcist, bsg. -bssn '[vit ost ystad av 

genom prep.jwz. jortig en somm- getmjölk], getost; getmesost'. Jfr vit-. 
rigg 'genom en syring'; _lortig n -smör n. bsg. itsmbre 'smör av get- 
denn bsgan 'genom den där bågen'. grädde'. Vitare än smör av kogrädde. 
Jfri-, upp-, ut- samtunderkrubb- -stäva [f.] bsg.Mstbven 'mindre stäva 
bitare, likbår, till prep., tjuvget. som används vid mjölkning av getter'. 

genomlande, -a(n)ste adv. jåiz i gan de -öga n. jtiog 'snabb sidoblick'. kast 
el. ibizzga(n)ste. Förstärkande framför e jetog. -öra n. bpl. tbra 'ekorrbär, 
a., t.ex. se jonigande le 'så genomför- Majanthemum bifolium'. 
smädlig'; se jortigaste taket ti n geta v., getare m. se g äta, g ätare . 
'så genomkär i honom'. 	 geting' m.Mtig.snogg en ogdomm, 

gensticka v. ji -ustikk 'genskjuta'. dce sa n stia sm jettigen 'snygg ung-
ga ann jennikk en dcennar, dce dom, sade den onde om getingarna'. 
ksmm fall vilri pa fragan 'det går Ordstäv. -bos n.jätigbci. -stucken p.a. 
väl an att genskjuta den [eg. henne] där, Mtigstbkken. da han vak jettig- 
ingen tvekan om det'. 	 stokken,da sksk n kugg en tvrve 

gentil a. jågtil. 	 pa (mot svullnad o. sveda). 
genträ n. ihir 'stång som spänner ut gevågen a.jevAgen 'vågsam, [djärv; ris-

telnarna i notarm'. [Mitt] på g. var en kabel]'. 
no ttög fastbunden. 	 gevl m. jev, bpl. -ana 'så mkt hö som 

gera v. jra 'bränna, svida (i halsen)'. 	man på en gång ger en ko till foder'. Jfr 
geranium s. från en krukväxt. 	lägdhö-. 
geren a. se girig. 	 gevärs n. jevier. 
gesäll' m. jscll, bsg. jesieln. n sils gifta v. pret. j ifte. I uttr. jift groden 
ha magg e jescella 'fan har många 'med hjälp av en vippbräda slunga en 
gesäller'. 	 padda (el. groda) upp i luften för att 

get f. jet, bsg. jäa, opl. jäter, bpl. göra sig av med den så att man inte 
Mien, dat. pl. j hym 'get; (endast best. drabbas av förråk (dvs. olycka)'. 
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gifta sig 9  V. J ift sce. dam ske jift se -ej-)'fel el. lyte som omöjliggör äkten-
att messsmmere 'de skall gifta sig till skap'. -sigill a. j iftesi ill ' giftasvuxen'. 
midsommar'; dce nt na falet pft -slår n. bp!. iftesåra 'giftasvuxen ål- 
sce, dee ha votte sce bra pcerer 	der', du boa pa ga dcer: pftesara 
jar 'det är inte alls farligt att gifta sig, du. 
det har blivit så mycket potatis i år'. gig n. j z g, dat. sg. j igen [säker!. fel för 
Skämtsamt talesätt som berör vikten av j igen] ' snedskarv (i t.ex. dörr- el. föns-
en god skörd när man vill bilda familj; terpanel el. i tak)'. gresst dcer: »ge 
pft dce menn du si, sce fo du 'glest i snedskarven'; dce gar i jzg 
bana menn du hore 'gift dig medan 'det går på snedden'; dce va ssm e 
du ser, så får du barn medan du hör'. jig 'det var som sneddat'; dce drsppa 
Skämtsamt talesätt. 	 dcerz jzgen 'det droppar i skarven (av 

gifte n. jifte. han tog pfte dcer: ett brutet yttertak)'. 
svcenn pcej 'han gifte sig med en dot-  giga8  v. j ige 'sätta (vid uppförandet av 
ter till Sven Persson'; han ha nt ksm- en gighage)'.itg dit n troe 'sätta 
me se t: na pfte int 'det har inte en stång i en gighage'. — ihop v.jig 
blivit så att han gift sig?'; dce to fell ilibp 'uppföra (en gighag e); sätta 
va jzfte dcer snatt 'det torde väl bli samman med sned skåra (t.ex. tunnband 
giftermål där snart'; dce ha ksmme gm att skära snedskåror i bandändarna 
braska ti pfte for dam 'det har o. träda dessa i varandra)'. dce skce 
blivit bråttom med giftermål för dem »ges ihop 'det skall sättas ihop i 
(dvs, hon väntar barn)'; dce jor e snedskarv'. — upp v. j i g cipp 'uppföra 
hunnre pa pfte dce 'det lägger (en g i gh ag e )'. giglhage m. jighina 
etthundra kronors värde till giftets för-  'stånggärdsgård, byggd av saxställda 
del'. Talesätt; ilfte cc ssm don(—dce störar med vidjor o. vågrätt liggande 
kan ksmma mitt: nytta a) 'äkten-  gärdsel'. Enkel, provisorisk gärdsgård 
skapet är som döden ( — det kan också [för kor]. -låda f. bsg. ig/i2a 'gerings-
komma mitt i natten)'. Talesätt. Jfr an - låda'. 
der- samt under först, karl, spil-  gigg' m. !gg [jzg]['enspänt, tvåhjuligt 
la. -sIbIinda.jiftesbinn. Skämtsamt åkdon för två personer']. 
om/till en som inte ser det han letar gikt m. pkt 'reumatism'. jzktn t: be-
fastän det ligger framför näsan på ho-  na 'reumatisk värk i benen'. -bruten 
nom: cer du pftesbkinn? -slbolde a. j iktbrbtten 'förvärkt av reumatism'. 
nt.liftesbrickl.jiftesbacid sa dam -tandvärk m. bsg. jikttånnvcerken 
sm badda ssm kcera kkinn fo 'tandvärk av reumatisk karaktär'. [Väl 
baka halsn. dam va stor e dcennen 'ihållande tandvärk, särsk. i käkarna'.] 
a you jup a hsk cett dam 'giftes- giktig a. J iktt 'plågad av reumatism'. 
böld sade man om bölder som karlar gil a., gila v. se gäl, gäla. 
kunde få bak på halsen. De var stora o. gill adj. 'giltig, riktig (om skinn)'. dells 
det blev djupa hål efter dem'; »Pep 	inne votte plit 'tills skinnet blev 
bscicia, det var ogifta karlar som fick fullgott'; då ekorren är »II då är skin-
dem. De kunde vara på händerna (annan net vitt på avigsidan. Jfr giftes-, 
sm.). -slbättring m. bsg. ifftesbiettrig- halv-, o- samt under blåbake. 
en. I uttr. ss. han jo k jiftesbcettrigen gilla8  v. jille äv.' råda'. han votte 
'han bättrade tillfälligt sina vanor för jille dce han skull ga dit 'han blev 
att få gifta sig'. -slfel n. J iftesfil (EO rådd att gå dit'; vce »/le dit n 'vi 
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rådde honom att gå dit'; dce va en ssm 
»Ile for vss 'det var en som rådde 
oss'; pil for n hor han ske _lora 
'råd honom, hur han skall göra!' 

gillen a. j iln 'villig', han jo k sce jan 
dell a ga 'han visade sig villig att gå'. 

giller n. jfr kångero-. 
gillra8  v. filler. 
gimman n. j frnmån [väl hellre/ imm inz] 

'främre valvbåge i en bakugn'. 
giras8  dep. ./res 'vara idog, flitig'. hyll 
pa jeres a cerbet 'håller idogt på o. 
arbetar'; sett a jeres '(skall du) sitta 
[dvs, sitt inte] o. arbeta så ihärdigt!' 

girig a. jren 'idog, flitig'. Jfr bruk-
nings-, hat-, kvälls-, lus-, syt-
nings-. 

gissas v. isse, pret. äv. isste. isst e 
meste 'gissade fel'; jiss sm du fo 
mceg 'gissa om du får mig!' — på v. 
imper. fiss på el. »ss pci 'tänk om 
...'; fiss pa sm ja skull ha jott 
dce 'tänk, om jag skulle ha gjort det!' — 
till v../ iss dHl 'gissa sig till', da han 
skull jiss dell vilt ssm var 'när 
man skulle gissa sig till allt'. 

gistor 	bpl. isten 'ställning för tork- 
ning av nät'. scett opp nceta a jota 
pa ji sten. gistlhage m. bsg.j isthågan 
'gärdsgård kring gistvall som skydd för 
fiskegarnen mot t.ex. getter'. -vall m. 
jistviyll, bsg. -vbln, dat. sg. jist-
vbIlsmetz. Om dat. på -smen se s. 8. 
dcera jistvvllsmen. 

gitta v. Mta, pres. jett, pret. gatt el. 
gatt, sup. gbtte 'vara tvungen att, få 
lov att'. dell llut ha dvm gotte 
stig baka 'till slut har de måst stiga 
av'. Jfr underkullra, slå vid sig. 

giv m. jfr g ev . 
giva v. je, ga el. (y.) jKlde, .ive el. 

jedd, p.p. jh,en. ja ga jcenta n 
brobit; je sce jvkv 'ge åt sig själv'; 
no skull ja ha jedd a han 'nog 
skulle jag ha givit henne den'; jeven 
hcest skcek n int i msnn si. 

Ordspråk; va dce skull je mcest 
cette tsnna 'att det skulle bli den största 
skörden per tunna (utsäde)'; e dce ga 
lite 'det [där] blev liten skörd i förhål-
lande till sådden'; je dce,stintce 'sluta 
nu, flicka!'; ja je mce int tin dell 
fora ne 'jag tar mig inte tid att göra 
det'; dam ga se dell a hcerm cette 
'de tog sig för att härma efter'; han 
gatt je sce baki 'han måste sluta 
upp'. Jfr namn -. — bortav v.1 båka 
'ge en uppsträckning'; ja skull je 
baka na 'jag skulle ge henne en or-
dentlig uppsträckning'; hon ga baka 
n 'hon gav honom en ordentlig upp-
sträckning'. — ihjäl v. tcenk du rakkt 
sm je ihcek mce 'tänker du truga i 
mig mat så att jag äter ihjäl mig?'; hon 
ga ihcek n 'hon förgiftade honom'. — 
ned v. j né 'släppa ned mjölken i 
juvret (om t.ex. ko)'. Jfr under rossla. 
—upp v. .k1  bpp bl.a. 'meddela'. — upp 
sig v. pres. stopa j 	pp se 'degen 
börjar jäsa upp'. — ut sig v. pres. hon 

iit se 'hon vidgar sig'. 
givas åt dep. pres. jUfs åt, pret. gåffs 

'vara [bli] upprörd'. Jfr under o b e - 
g ripl i g . 

gjord p.a. jfr halv-. 
gjords a. jobsv(t) 'mogen (om bär)'. be-
ra ce jojk.; bera ha votte jov 
'bären har blivit mogna'; bcera hyll 
pa vak jojj nu. 

gjutal2  v. jiite. Jfr helgjuten. gjut-
mall m. bsg. eitmåln 'gjutform'. 

gjuteri6  n. j iiteri. 
glad a. gg. Neutr. saknas. 
glafsa8  v.gkåfse (E0 -je)' glufsa' . gkafs 
tt sce 'sluka (mat), glufsa i sig'. 

glansas v. gkånse 'glänsa'. Jfr under 
hårrem. 

glanskis m. gkånskis 'klar, [blank o. 
jämn] is'. 

glapp a. n. gkafft. da dce rskka ti 
!agera, da cer e gkafft 'när det glap-
par i lagren, då är det glappt'. 
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glas n. gkas 'fönster-, dricksglas'. Jfr 
vattu -. -hilla f. bsg. gkåshilla 'hylla 
för glas'. -stake m. gkåsståka 'ljus-
stake av glas'. 

glasögon s. opl. glråsbger, bp!. -a 
'glasögon'. glasöglpar n. opl. gkåsog-
pår 'par glasögon'. -foder n. gkåsogför 
'glasögonfodral'. 

gled a. gircell 'glad, uppspelt'. jo,du ce 
gkcejj nu, da du ha fatt llekka tz 
da? pcerrzse 'jo du är uppspelt nu, då 
du har fått slicka i dig potatisblasten'. 
Så sade en gubbe till solen som efter en 
frostnatt gick upp s pr ä g (dvs, lysande) 
o. grann. -skallig a. gkcku- [glriej- el. 
gkaj-] el. gkslcalle 'flintskallig'. 

glemmal° v. gktnma ' glimma' . da? 
gkemma uta selvere 'det glimmade 
av silver'. Jfr under mässing.— till v. 
pret. dee gkMma däl 'det lyste till 
ett ögonblick'. 

glesa.,glesnav.segres(t), grestna. 
gli n. gk y 'ngt smått (om t.ex. barn)'. Jfr 

s m å -. 
glid a. gkt 'belåten, nöjd'. Jfr under 
skedfar. 

glimma v. se g lem rna. 
glimsglams n. gkfmsgkams. I uttr. gar 
ssm e gktmsgkams 'går utan att ha 
tankarna med'. 

glingra v. gk i gge r 'fara fram o. tillbaka 
(om ögon)'. oga bara gktgger in: 
skaln pa n om en som rör ögonen på 
olika sätt. glingerkatta f. [!] gkig-
gerkått 'hankatt', [särsk. 'marskatt']. 

glipal2 v. gkipe, glriffte, gktfft. dee 
glrip bak: tjolln for je, more 'sprun-
det bak i kjolen har öppnat sig för er, 
mor'. 

glisa f. bsg. gkisa 'ansikte, syn, plyte'. 
ja skull 11cegge ne mitti grisa 
pa a 'jag skulle kasta det mitt i ansiktet 
på henne'. 

glisa upp v. pret. han gkisst öpp 'han 
såg upp med vidöppna ögon'. 

glisas dep. gkises, gkisstes(e), giss- 

tes 'glo'. gktses fon a gapa senn 
'titta ordentligt först, innan du skriker 
om ngt'. Jfr tvär- samt under gli sv äl-
ling, seland, små. 

glislkatta f. gkiskått glåpord om/till den 
som vill se hur andra har det. -välling 

bsg. gkisvc'elzgen 'välling av en 
sorts potatisgryn (se ex.)' . en del vor-
te grover sce dce vott ssm e gryn 
a uta ce denn pcergryn M kokke 
dam en vcelzg ssm votte kalle 
for ghsvceligen — dce va ssm 
smo a oga sam gkzsstes 'en del (av 
[mjölet från] den rivna potatisen) blev 
grövre, så att det blev som ett gryn. Och 
av det potatisgrynet kokade man en väl-
ling som kallades för g lis vällin g — 
det var som små ögon som glodde'. -öga 

bsg. gkisåge 'öga att glo med'. i 
bceste gkisoge for falrkfattri 'med 
bästa utsikten över folks kommande o. 
farande på vägen'. 

glisot a. gb-  iset ' som glor'. ro a g': set 
a huvve atabak 'röd o. gloende o. 
med huvudet baklänges'. Ur en skämt-
saga. 

glittra9  v. gkitter. 
glodrot f. bsg. gkörcita 'blodrot'. Skul-
le ha använts bl.a. vid magsjukdom. 
[Detta växtnamn har inte kunnat bekräf-
tas vid förfrågan i Arnäs 1993.] 

glopp n. gkepp 'snöslask'. 
gloppal° v. gkitppa 'slaska, falla blöt 

regnblandad snö'. — upp v. gkitppa öpp 
'stöta upp (magsyra el. om  spädbarn 
som stöter upp mjölk)'. glopplsnö m. 
bsg. gppasn6fn 'vattenmängd snö'. 
-väder n. bsg. gkitppaviere 'väder med 
snöslask'. 

glosögd a. g Zrbsiiggd . 
glugg m. se glygg. 
glungra v. gkögger 'skimra (om t.ex. 

ljusbrytningar i luften på grund av vär-
me)' . do va sce pass da? gkoggre 
'det var så pass att det dallrade lite (av 
värme över glöden)'; da? gkogger 
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ncelta dcen spisn 'det glimmar en 
smula i spisen'. 

glupa8,12 v. g lrzpe 'sluka (flytande föda 
el. dryck)'. 

gly n. jfr gli. 
glyggl m. g- kogg, bsg. gkånen 'glugg'. 
Jfr bod-, dyng-, fähus-, ränn-
samt under s truta. 

glädja sig v. jfr under kill in g . 
glädje m. gkielle. Jfr under hop. -dag 

m. opl. girediedagar. I uttr. dce nt 
bara gkcediedagar int 'det är inte 
alltid roligt'. 

gläfsa f. gkiefse (EO -je) 'fålla'. Jfr 
mus-, rått-. 

gläfsa v. gkiefse (EO -se) 'småskälla'. 
glänta v. gkiente, gkant, glrånte 'slin-
ta'. dce gkcent baki hcennen a mce 
'det slinter ur händerna på mig'; ja 
gkant a fall 'jag slant o. föll'. Jfr 
under kläm. 

glöd f. giv. Jfr under s n å. -kol n. gkei-
kåk ' glödande kol'. -steka v. 0-0_ stek, 
-stekkte, -.slakt 'steka på glöd (vanl. 
strömming)'. -ässja f. gkgh&jj 'hop-
rakad glöd efter en brasa'. hon elda 
see dce var n stor n gkohce,sv 'hon 
eldade så att det blev [väl eg. var] en 
stor glödhög'. 

glömmal2  v. gkåmme. — av v. p.p. 
gkåmmt. — bort v. p.p. båttgkbmmt. 
han ha votte batigkommt. 

glömsk a. gkomsk. 
glömska f. gkewiske. d-ce bara nann 
gkomske baki n 'det beror bara på 
glömska av honom'. 

glötas dep. gkg tes, pret. gråttes 'vätska 
sig, bildas vätska (i brännsår, i gröt av 
fruset korn)' . — upp v. jfr under måda. 

gnag(a) [f.] bsg. gkia el. giella 'gna-
gande åtrå (efter t.ex. mat)'. (vie g(2.1-
ja a sce 'ätit o. tillfredsställt sin lyst-
nad'. 

gnaga v. p,i_ega, gg el. gieggde, gtj- 
je. Jfrunderlus, tvagris. 

gnal [m.?] gi1 'gnällande'. n fall gal 

sm e 'ett fasligt gnällande om det'. 
gnekas v. gOce 'gnissla' . 
gnet f. get, bsg. geta, opl. getter, bpl. 

getten 'lusägg' . Jfr under lus. 
gneta v. getta 'vara sparsam, snåla'. 
gnida" v. g:. gi vce fotten 'gnida 

med fötterna (när man skurade golv med 
kvast)'. gnidkvast m. opl. o. bpl. gi-
kvåsta 'kvast att skura golv med'. Gjor-
des av kråkbärris el. enl. annan sm. av 
en gammal, nött björkriskvast som höggs 
tvär framtill. När man skurade, satte 
man ena foten på den o. gned. Den kunde 
äv. hållas i handen. 

gnistra9  v. gister 'gnistra, spraka; gnissla 
(om hund)'. 

gnittra9  v. gitter 'fnittra'. 
gnuggas v. ghgge. 
gnurka8  v. gisrke 'knarra'. dce gsrke 
snner mce.11a 'det knarrar under me-
darna'. 

gnyn. hg u [för g-?] 'brusande'. dce you 
ett ju a ett hgu 'det hördes ett ljud 
o. ett brus (när man vid ett tillfälle ko-
kade bjärdynga)'. 

gny v. gnu 'brusa'. dce gnu vcesti an 
'det hörs brus västerut i ån (bådande 
omslag i vädret)'; dw gnu a bkase. 

gnälla v. gielle, gall el. gCellde, sup. ej 
belagt. Jfr under h u n dhop. gnällspigg 
m. giellspegg om kinkande o. tjatande 
barn. 

gnällan [m.] hp,iellan [för g-?] 'gnällan-
de'. dce var en hgcellan a .21van 
'det var ett gnällande [skriande] o. ett 
slående (av lössläppta unghästar)'. 

god a. gg, n. gstt, komp. g spene, super!. 
ggest (se äv. bättre, bäst). go en 
mat 'god mat'; go en pcenok 'för 
odling av potatis bra jord'; d-ce go a 
pcerer det är god potatis'; han fekk 
mce ticeppen, sce ja va gåffer 
ksmma opp 'han räckte mig käppen 
så att jag förmådde stiga upp'; ja ce 
int goffer stig opp 'jag orkar inte 
stiga upp'; hon ha votte go 'hon har 
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blivit av med efterbörden (om ko)'; d- 
goe bitn dit 'det är en ganska lång 

väg die;ene goe scemm int annere 
batt 'det ena goda skämmer inte det 
andra'. Ordspråk; sag vss dell goe 
'hjälpte oss, [skaffade oss fördelar]'; 
ga m go for 'ta ansvar för (t.ex. ngns 
betalningsförmåga)'; vitt e lin 'bra 

d-ce ni gstt vetta 'det är inte 
lätt att veta'; d-ce int gett hitt pa 
hann nu 'det är inte lätt att hitta den 
nu'; dce cc gatt finne vit vinten 
'det blir bra att ha [eg. finna] till vintern'; 
han ha hadd gstt for kesa 'han 
har haft lätt för att läsa'; ja jekk bara 
gett ja 'jag gick raskt o. utan att bli 
trött'; hon fassn bara gstt 'hon 
fastnar ordentligt (om såg som fastnar i 
veden)'; ssm fyll oge gatt 'som vid 
granskning väl fyller anspråken'; da 
jekk kona in gstt 'då gick korna in 
utan svårigheter'; da skull e ga gatt 
fo smore 'då skulle det gå lätt att få 
smör'; ja fo cerbet mer cen gett 
for 'jag får arbeta mer än jag orkar'; 
myttje fo n hore men scellan no 
gitt 'mycket får man höra men sällan 
ngt gott'. Jfr villgodor samt under före 
n.,märgbräda, nöje, slumpa sig, 
släkt. -barn n. bsg. göbisne ['snällt 
småbarn (som ej kinkar)'. Uppfattas av 
E0 som a. 'snäll, som ej kinkar (om 
småbarn)'.] hon cer se gobane,stinta 
dcenna. -dag m. ss. hälsning gockg-
(en). Jfr under fader. Opl. göde.igar, 
bpl. gbdeigan 'lättjefulla, sorgfria da-
gar'. ha bara godagan. -göra n. ge,-
jOra 'lätt arbete'. dce ni no gojora 
ce dcenne. -känna v. götlienn. -köp 
n. götjOp'fördelaktigt, billigt köp'. -li-
ten a. gölitn 'medgörlig'. hon var 
se golitn sce dom fekk jora rakkt 
ssm dvm velle 'hon var så medgörlig, 
att de fick göra alldeles som de ville'. 
-morgon m. gombran.dom helse go-
moran pa a. -mål n. gömak 'riktigt  

god måltid'. -natt f. gon6tt. gonott 
vce je nu '(farväl o.) god natt med er 
nu!'; hels dom magg e gonetter 
hälsning som en sm. hört talas om men 
ej använde själv. -pris n. göpris 'billigt 
pris', du fekk goprise da 'du fick 
det till billigt pris'. -saker f. opl. 
gösåker 'läckerbitar, sötsaker'. -tala 
v. götiska 'tala vänligt till rätta'. go-
taka vce dom. -tomskarl m. götoms-
kier 'lättjefull karl'. -tomsmänniska f. 
götomsmiennis 'person som har gott 
om tid, är lat'. -väder n. gövier 'blid-
väder (på vintern); varmt o. soligt väder 
(på sommaren)'. -vädersmärke n. gö-
viesmcerk'företeelse i naturen som bå-
dar gott väder'. -år n. gr 'år med god 
skörd'. Jfr under ti sdag sn y . -årsby 
m. göisisby 'by som ej är frostländ utan 
där skörden mognar'. -årsmärke n. gö-
asmcerk 'företeelse som bådar god 
skörd'. 

godaktig a. göåkten 'givmild'. 
godas9 dep. ges 'vara smeksam, smekas 

(mest om barn o. katt)'. goes vce var-
ven 'smekas'; goes vce katta 'stryka 
o. smeka katten'; katta ksmme a 
goese 'katten kom o. var smeksam'. 

gods n. jfr tjuv-.  
godtemplarmöte n. gotc'emplarmift. 
golv n. gskv, dat. sg. ghkven, dat. pl. 

ghlrvsm. du legg dcera gskven 'du 
ligger på golvet'. Jfr bry g g stu g u -, 
fähus-, halm-, hö-, jord-, nar-, 
risselnings-, stugu-, timmer-. 
-drag n. gitkvdråg. -såt n. ghkvst 
'fog mellan golvplankor'. 

gom m. bsg. gtimmen. 
gorm5  n. gsrm 'barnslig sysselsättning; 

barn som håller på med ngt barnsligt 
arbete'. dce cer na gsrm dom hyll 
pa vce 'det är ngt barnsligt de roar sig 
med'; du cer e gsrm (till ett barn, 
halvt smeksamt, halvt förebrående). 
-tratt m. girrmtrått tillmäle till barn 
som sysslar med barnsligheter. 
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gormeri n. girmeri 'barnsliga syssel-
sättningar'. 

gormot a. girmet 'road av barnsliga 
sysselsättningar'. 

gorr n. gr 'var (i sår)'. Förstärkande 
frf. a. o. adv. 'mycket'. sce himme-
lens giregennbtti 'så ytterligt egois-
tisk'; girhågfcelre 'ytterst högfärdig'; 
int va fcell dce sce girnOga 'inte 
var det väl så petnoga'; girtbket 'helt 
tokig'; girsmå 'ytterst små'. -abborre 
m. giråbbar 'småabborre'. -barn n. 
girbiln 'litet barn'. -bems m. bsg. 
grlyinsn 'buk på djur (särsk. nöt-
kreatur)'. -kvesa f. gårkves 'liten böld, 
finne'. -narrad p.a. girncbrre 'grund-
lurad'. n denn ce gsrncerre, dvm 
har se da4-in gabsjavek 'det syns på 
deras kreatursbesättning att han blivit 
grundlurad (vid köp av avelsdjur)'. 
-sprängd p.a. n. girrsprieggt. votte 
gsrrsprcegt a blrabZrana skämtsamt 
om traktering. [Väl ironiskt = 'övermätt 
av mager kost'.] -tall m. girti511 ' för-
lcrymt tall, martall'. int cer dce minst 
kvistn pa gstvin. Ironiskt talesätt 
om den som är inbilsk. 

gorral° v. gira 'vara (om sår o.d.)'. 
gorranide, -ste adv. hon var sce Orene 
(girranste) toket cett n 'hon var så 
ytterst förtjust [förälskad] i honom'. Jfr 
under vill. 

gosse2  m. gitsse, [vok. 	 cer 
e na sm gsssn 'inte är det ngt bevänt 
med gossen'. Skämtsamt om ens egen 
hälsa. Jfr under leva. -karl m. gissekcer 
vid emfatiskt tilltal. ncece, gsssekcer 
'nehej du!; a gsssekcer dce voile se 
toker 'och vet du, det blev så galet'; 
men gsssekcer cer du ute 'nej vad 
ser jag, kommer du!'. 

gott n. jfr m u n -. 
gotta f. gitte 'karamell utan pappers- 

omslag'. gottibit m. gittbit 'karamell'. 
-stut m. gittstizt 'karamellstrut'. 

gottgöra v. gittfåra 'ersätta för skada  

el. för tillfällig hjälp (som man ej får 
betala för)'. 

grad m. bsg. grådn. I uttr. sa  i den 
gradn 'så till den grad'. 

grammofon [m.] gråmmefin. 
gran f. green., bsg. gr&rza, opl. grie-
ner, bpl. gr2erian el. green. ti 
grcerta va 4-  e koa 'i gran blir det 
kåda'; dce vecks grcerien (el. greeria) 
dcer. Jfr fröd-, frödkvist-, grov-, 
jul-, lav-, stav-, tjur-, val-. 
-buskel m. grieribUsk 'mindre gran 
(större än en granruska)'. Ibland äv. 
i bsg. ss. f.: n denn grcerlbuska 'den 
där lilla granen'. -gräs n. grienagriess 
'grön, steril stjälk av åkerfräken, Equi-
setum arvense'. Jfr under björn bär. 
-löp m. grerjlbp 'granbark, tagen under 
savtiden'. Användes mest att täcka bott-
nen i tjärdalar. -ris n. grri,ris. -risgrått 
n. bsg. greinrisgrkt 'grå färg som 
åstadkoms med hjälp av granris'. -ris-
nål f. gr2ertrisnizlr 'granbarr'. -rot f. 
griettriat. da grcevvd dynt opp sn-
ner n grcerirot 'då grävde de (ett hål) 
under en granrot (vid dragning mot riset, 
dvs, engelska sjukan)'. -ruska f. gren
risk 'mindre gran'. Jfr under gran- 
b usk e . -rut m. grienria 'grov, skrov-
lig granbark'. -skog m. grienskin, bsg. 
äv. gremskågen. Jfr under sa v bark a. 
-stave m.grierhsiava 'mindre, långsamt 
växande gran med hård ved'. Användes 
till band på laggkärl o. till sudband. 
Jfr under stavgran. -tjuka f. bpl. 
greiritiiiken 'granticka (svart utanpå o. 
brun inuti)'. Kunde brukas till fnöske. 
Man skar bort det hårda yttre lagret, 
den del som växte mot granen samt lag-
ret inunder. Den kvarvarande massan 
skulle kännas mjuk. Man kokade den i 
lut, torkade den samt dängde den. [Sam-
manblandning har trol. skett med 'fnösk-
ticka, Polyporus fomentarius (Phellinus 
igniarius)' el. 'eldticka, Polyporus igni-
arius' (vilka dock växer på lövträd) o. 
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andra tickor. Jfr B. Ursing, Svenska väx-
ter. Kryptogamer s. 398 o. Ove Arbo 
Hfbeg, Planter og tradisjon s. 120ff.] 
-tjur m. gri_en 04r 'tjurved i gran'. Hår-
dare än talltjur, användes till skidor. 
[Dessa båda uppgifter tro!. felaktiga. Gr. 
användes möjl. till den kortare spark-
skidan.] -tull m. bpl. grientålla 'gran-
topp' . -ved m. greenv. Det vanligaste 
bränslet. 

grand [f.?] i uttr. late grann el. lztte 
grånna 'liten smula'. I opl. graner, 
bpl. granen om ngt mkt litet (t.ex. skräp 
i ögat). 

grann a. äv. 'fin (om tråd el. garn)'. n 
grann en fru 'en fint klädd fru'; 
grannt e gan 'finspunnet garn'; 
obegriplet fin a grann a piglrer 
'synnerligen fint klingande små skällor'. 
n hop a grann a, vit a kor. -dag 
m. grånndigg 'vackervädersdag'. -han-
del m. grånnhånnel 'lyckad affär'. dce 
va grann hanneln dce! Ironiskt om 
en dålig affär eller om ngn haft otur. 
-ko f. grånnIca 'ko av god växt o. med 
alla tecken på att vara en utmärkt 
mjölkko'. -stinta f. grånnst int 'sund, 
spänstig flicka med trevligt utseende'. 
Äv. ironiskt om flicka som klätt sig upp-
seendeväckande fint. -väder n. grann-
veer 'mycket vackert sommarväder'. Jfr 
under van. -år n. grånn ar 'gott skör-
deår'. Jfr under stor. 

grannas s. oböjl. grånnay 'granngårds-
folk'. hceri granna bs 'här hos grann-
gårdsfolket'. -far m. bsg. grånnailan 
'husbonden i granngården'. han jekk 
datt grannailaj 'han gick till hus-
bonden i granngården'. -folk n. grån-
n ablt5Irk 'de som bor i granngårdarna'. 
-jänta f. bpl. grånna,sjienten 'flicka i 
granngården'. -mor f. grånnajm 
'husmor i granngården'. sann gran-
nanor ssm ja har 'en sådan 
utmärkt grannkvinna som jag har!'. 

granne2  m. grånne, bsg. gran. gran 

ferm 'er granne'; tya go a granne 
[så för rimmets skull], een. log, a an-
neri sanne 'två goda grannar, den ene 
ljuger o. den andre besannar (dvs, håller 
med)'. Jfr näst-. grannlaga [f.?] bsg. 
grånnbgen 'grannes avundsjuka'. -gård 
m. grånngalr, bpl. grånngakana. 

grant(a) f. bpl. grån ten 'akleja, Aquile-
gia vulgaris'. [Har ej bekräftats vid för-
frågan 1993. Möjl. lokal benämning i 
Stybbersmark.] 

grasseral° v. gråss&a 'bråka, väsnas 
(mest om barn)'. 

grav f. grav, bsg. grava, opl. graver, 
bpl. graven el. gravan (a). Jfr j ä tte-, 
varg-. -backe m. bsg. gravabaken 
'den plats vid en grav där man står vid 
jordfästningen'. [Väl hellre: 'kyrkogård, 
den plats invid kyrkan där gravarna lig-
ger'.]. rakkt ssm han ha vore pa 
gravabakken hele kvceln '(så trist) 
hela kvällen, som om man varit på en 
begravning'. 

gravöls n. gravi>lr, dat. sg. gravsken. 
har du vore dell gravo,y i dag 
'har du varit till gravöls i dag?' ; dce va 
obegripelet myttien mat (liera 
gravo4-en dcenna 'det var oerhört 
mycket mat på det där gravölet'. -sldel 
m. gravojdO ' det bröd som varje grav-
ölsgäst fick med sig hem från gravölet'. 
Bestod av en rågbulle, en kil av en kaka 
kniv bröd, några skivor vörtbröd el. 
annat rågbröd samt några rån e.d. -slka- 
ramell f. gravojkaramcell el. grav- 
"skdramell'fyrkantig, tunn karamell i 
silverpapper med dekoration i svart-vit 
tyll e.d.'. Gavs till varje gäst vid gravöl. 

gredkam m. griejj- el. grOcåmm 'red-
kam'. Liknade en skedklove i en väv- 
stol o. hade grova pinnar av trä, mellan 
vilka grupper av varptrådar träddes, så 
att varpen kom jämn på bommen vid 
påläggningen. 

grejor s. opl. grkll er, bpl. griellen. 
gren' m. gren, bpl. ganan 'trädgren'. 
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gren f. gren 'ställe där ngt förgrenar sig 
(bl.a. där vintergatan synes dela sig)'. 
opp! grena 'i skrevet'. 

grenadljus n. bpl. gt*Lafijsa'grenljus'. 
[Denna form är oväntad.] Jfr under ljus. 

grensk adv. grenjk 'grensle'. han sa: 
grenjk. 

grep m. grep 'dynggrep; tumgrepp, av-
ståndet mellan tummen o. pekfingret'. 

grepp n. grepp. 
gres(t) a. gres el. gresst, komp. gr2-

sene el. gresstare 'otät, gles'. san ha 
you-e gresst 'sån har gistnat' ; n gresst 
n trase 'en gles trasa'; n denn fia 
ce gresene 'den där (väv)skeden är 
glesare'. Jfr under framtand, så v. 

grestna9  v. gt- ssn 'bli otät, glesna'. 
griffel f. bsg. griffela 'grep'. 
grillrig a. grMere om mönster [som 
flimrar obehagligt för ögonen], äv. 
'trasslig (om garnhärva)'. 

grimllig, -ot a. n. gr immket ['strimmig, 
brokig; suddig, oklar (om skärpan i ngt 
man ser)]' . ja si no grzmmket. 

grimma4  f. grimme. grimskaft n. 
grimmskitft. 

grin n. jfr kall-. 
grinal2  v. gr lyte 'gråta; skratta försmäd-

ligt; visa tänderna (om hund)'. va grin 
du tt 'varför gråter du?'; grinnte a 
kaste snutt 'grät o. snöt sig [i näven]'; 
han borie pa grine a grcemes a 
va fale utksmmen 'han började 
gråta o. gräma sig o. var fasligt ängslig'; 
han stog a grinnte a sag se le ut 
'han stod o. småflinade o. såg så för-
smädlig ut'; han grtnnt baka ken-
nen 'han visade tänderna (om hund)'; 
griruienta dcenna 'den där flickan 
som ständigt gråter'. Jfr kall-. grinl-
skav(ar)e m. grinsk:ava el. -ski3var 
'en som gör spektakel av folk (om poj-
ke)'. -skavväder n. bsg. gr  Inskavav ep-
re 'väder med snålblåst'. Trol. skämt-
sam benämn. -vadd m. gringvådd 
'skrikig barnunge'. 

grinas dep. grines, pret. grinntes. va  
grznes du tt 'varför gråter du?'. 

grind f. grinn, dat. grin. dum motte-
se dcert grin 'de möttes vid grinden'; 
dånsbakkgrinna 'grinden vid Duns-
backen (i Stybbersmark)'. Jfr fä-, f ä - 
gårds-, råmarks-, släp-, val- samt 
under jåda. -stod n. grinnstb 'grind-
stolpar med tvärslå över'. ja usk fast 
Ii ne grinnsto 'jag körde emot en 
grindstolpe'. -stolpe' m. grinnstbkp 
'grindstolpe utan tvärslag'. 

grinot a. grinet 'som ofta gråter; spy-
dig; isig o. kall (om blåst)'. grinet a 
besvcelen (om barn); grinet a le 
'spydig o. förarglig'; dce cm grinet e 
vcer 'det blåser kallt'. 

grinsam a. gr injam 'som gärna förlöj-
ligar folk'. 

gripa v. gr ipe, pret. grep 'bromsa på is-
el. snöföre med klack el. skidstav el. 
(vid körning med häst) med skacklar'. 

gris' m. gris. gys, gys [kvantitet oviss] 
lockrop på gris. Jfr b og -, stug- samt 
under dys, små. -borst n. bpl. gris-
bitna. skomakara tog grisbihsta. 
-dunge m. bsg. grisdbggen 'gödsel o. 
strö i en svinkätte'. -gryta f. bsg. gris-
gryta särskild gryta att koka grismat i. 
-kätte m. gristit. -mat m. grismåt. 
-sugga f. grfssizgg 'dräktig sugga, [sug-
ga med smågrisar]' . 

grisat v.grfse'få smågrisar'. ssgga gri-
se. 

gro" v. gro. dcer dygga gro, dcer 
gro pcentga a ['där det blir smuts (el. 
gödsel), där blir det också pengar']. Mi-
kael Lasses' ordspråk; dce ha grodd 
tnsm mce 'det har grott i mig (och så 
småningom retat mig)'. Jfr å-. 

groblad n. grbbka 'groblad, Plantago 
major'. Axen kunde kokas o. avkoket 
drickas mot urinstämma. 

groda4  f. gr de. vanleg a groder dce 
kulle dum bara for groden. lir 
spå-, tomt- viter-samtunderilla 
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u t. grodspy(a) f. grOpP ' grodrom'. grummig a. grömme 'grumsig, grum- 
grohull n. gröhall'Iäkkött'. 	 lig, som innehåller sump'. han ha 
groning [f.1 grönig ['det att ett frö flrodd, a da va vattne grömmet; 

utvecklar grodd']. 	 kaffe e grommet. Jfr tvär-. 
grov a. grop, n. grofft, komp. grbver, grunds n.1  grsnn, dat. sg. grannen 'hus-

super!. grbvest el. groffst. dce ssm grund, underlag; orsak'. dce kan no 
groffst var 'det som var grövst'. Jfr ha sitt grann dce a; frann grsn-
lum-. -bästig a. n. grcDpbcestet 'som nen. Jfr under skjutlera. 
har grova fibrer (om linstrå)'. -don n. grunds n.2  grsnn 'undervattensbank el. 
gröpdck 'ngt grovt hopkommet'. -garn -klippa som ligger närmare ytan än om-
n. gröpgisn' grövre lingarn (ss. inslag i givande botten'. Jfr ab borr -. -sten m. 
vissa vävar)'. -gran f. gri}pgrieri 'stor grisnnst4 'sten i husgrund'. 
gran'. Jfr under stor. -halm m. bsg. grund a. grsnn. sm  han tior grsnnt 
gröphblrme n 'lång, grov halm (i motsats 'om man inte sätter plogbillen nog 
till halmrester som räfsades ihop vid djupt'. -bank m. grannbånk ['grund 
tröskningen)'. -häckla f. gröphcekkeZr nära vattenytan']. -myllt p.a. grann-
'grov linhäckla varmed den första häck- mkilt 'som har grund mylla (om åker); 
lingen sker'. -kornig a. gröpkk.e. som har klent förstånd'. tior vce ok-
-linsnälla f. bsg. gröplouncella 'snälla ssm a ceta kollgrotn dce kan du, 
för spinning av grövre lingarn'. Jfr under men ti oke cer du grsnnmollt 
linsnälla. -läderssko m. opl. gröp- 'köra med oxarna o. äta kallgröt det kan 
lcejkor, bpl. grOlcejkån 'sko av grovt du, men i Ordet har du ringa förstånd'. 
hemgarvat läder med skaft, fastpliggad Sagt av Mor Anna, när hennes man ville 
sula o. låg klack'. e gr:oplce,skc_ipar säga ngt om hur Guds ord skulle tolkas. 
fick tjänstefolk ss. naturaförmån. -ringla Jfr under annasläsare. -sköt n. bpl. 
f. gröpriggek grövrer in g la'. -sand grannbsbta 'sköte av mindre djuplek 
m. bsg. grOsån 'grov sand'. -skog m. för grundare vatten'. Sådana skötar är 
bsg. gröpskbgen 'grov timmerskog'. t.ex. hsnrafcbmtimaskejAbta. 
-snällrustning 	grOsncellråstnig grundblöt a. n. grannbtt 'blöt i jord- 
'vingdon för spinning av grövre lingarn'. grunden'. 
-stryväv m. bsg. gregpstryvieven 'grövs-  grunna f. granne 'grund botten'. batn 
ta blånväv'. Nederdelen av en särk var ce pa granna 'båten står på grund 
av gropstryvceven. -tall m. grpti511 (vid stranden)'. 
'grov tall'. -timmer n. gr_öptimmer grus n. grus. -flake m.grisisflråka 'större 
'grovt timmer'. -tur m. grOt r ['flax, flak med särskilda skäppor som lades 
stor tur']. -väv m. grbpviev 'väv av blån-  på stöttingar när man skulle köra grus'. 
garn'. Jfr under särk. -ände m. bsg. -köra v. gritstibr 'köra ut grus på väg'. 
gri)pceen 'grövre ände (av t.ex. stock)'. grusig a. grse. 

grubba4  f. grabbe 'grop'. Jfr arm-, gruta4  f. griste el. grut 'liten smula'. n 
hungrig-, myr-, nack- samt under littn grute smor; ja ha fcell n 
andsöns. 	 littn grut. 

grubbla9  v. grabbeZr. grebbeir ti de gruva adv. grilve 'framstupa'. hon lag 
'grubbla över det'. 	 gruve. Jfr fram-. gruvaxlad p.a. 

grum m. (vanl.) o. n. gromm 'sump, grfi_våk.Zle 'som har böjd rygg uppe 
grums'. n grömmskviett 'en tår kaffe vid axlarna'. 
med sump'. Jfr k a f fe -. 	 gruva sig8  v. grisve el. griivve sce. ia 



122 

gruv me. 
gruvsam a. grizvsåmm. dc e ce nann-
tig sam ce myttie mer gruvsammt 
a tcenk pa 'det är ngt mycket mer 
gruvsamt att tänka på'. 

grym a. gromm 'bister'. Jfr under arm 
a. 

gryn n. gryn. äv. 'liten smula'. je kan 
fall "'ona hore dalren ja cer, da 
nt ja ha bette tz e gryn cenn a 
kkakka ce atte pa mvran 'ni kan 
väl förstå hur sjuk jag känner mig, när 
jag ännu inte har ätit det minsta, trots 
att klockan redan är åtta på morgonen'. 
Jfr framkast-, gull-, havre-, 
korn-, ris-, salt-, socker-. 
-kvarn f. bsg. gr.fpzkveena en sorts liten 
kvarn i kvarnhuset, använd i stället för 
skrädverk. Bestod av två stenar, som 
satt glesare än i mjölkvarnen, samt gryn-
kvarnasken, i vilken man slog spann-
målen när man skulle ha pa gryn,-
kvceiza. -kvarnask m. bsg. gr .krt-
kvXnaffen 'tratt i grynkvarn'. -kvarn-
sten m. grprikvK'ensten 'sten i gryn-
kvarn'. -stamp m. grkstårnp' stor trä-
mortel jämte stöt med inslagen hästsko-
söm i änden'. Däri skräddes komet innan 
det maldes på handkvarnen. -sten m. 
bpl. grinstha 'sten i grynkvarn'. -stöt 
m. grkstilt 'redskap liknande en stor 
mortelstöt med inslagen hästskosöm i 
änden för bruk i gryns tamp '. -tunna 
f. bsg. grPritanna en sorts tunna i vil-
ken man slog korn, som skulle malas på 
bäckkvarn, varefter detta skräddes gm 
bearbetning med järnskodda skyfflar. 

gryta4  f. grPte. n griftgr:yt 'en gryta 
gröt'; n piergrip 'en gryta potatis'; n 
dukt: n rOtgrPt 'en stor gryta kålröt-
ter'; n vbttegrbt 'en gryta med vat-
ten'. Jfr bland-, disk-, fähus-, 
järn-, mat-, mur-, ost-, värm-, 
öppen spis- samt under bradd. 
grytibradd m. bsg. grptbrbddn 'gryt-
brädd'. -bänk m. gr p t b c'etz k ' grytskåp' . 

-fattan n. bsg. grPtfåttane 'löst hand-
tag att sätta 
på gryta som 
skulle häng- 	Grytfattan 
as på kittel- 
vind'.-hadd m. bsg. grfrthåddn 'järn-
handtag att sätta i grytöra'. -hängsel f. 
grizthiegl 'kittelvind'. -skåp m. grill-
skåp. Ofta under diskbänken. -stad m. 
bsg. grPtst ån 'plats för gryta över eld-
staden i en öppen spis (i spisvrån); plats 
för inmurad gryta; inhägnad plats för fä-
bodställets tre stora grytor (bland - 
gryta, diskgryta, värmgryta)'. 

grå a. gra. dvm hadd gra en katte 
'de hade en gråkatt'; d-ce gratt e ver 
'det är grått väder'; hon voite gra 
pa n 'hon blev varaktigt förargad på 
honom'. Jfr dyng-, granris-, mjöl-
bär-. -bu se d.o. -gård m. grdzgak 'o-
målad gård'. -hund m. grdzhicnn. -kat-
ta f. grdzkiztt 'gråspräcklig katt'. -klädd 
p.a. gråkk-iedd 'klädd i grå (vadmals)-
kläder'. -lax m. grålåks. -löte n. grcillin 
'period av misstämning mellan två per-
soner'. -orm m. gråtit-In 'huggorm'. 
-sparv m. grgispc'er. -sten ffi. gråstm. 
-tvätt m. grritiviett 'vita kläder som 
förblivit gråa trots tvätt'. -vadmal n. 
greiviemmak 'grått vadmal'. -vadmals-
kläder s. opl. grcivcemmafkhker 'mans-
kläder av grått vadmal', pappa hadd 
gravcemmajkZrcea dell tior/ca a. 
-vadmalsrock m. gråvcemmajråkk 
'rock av grått vadmal'. -väder n. grå-
vr el. grdiv&. -ärt f. bpl. greicbtten 
['pelusk, Pisum sativum arvensel. 

gråaktig a. grååkten. 
gråbu [m. bsg.] grdib ån 'gråbo, Arte-

misia vulgaris'. Jfr under moll dricka. 
gråna8  v. 	kone hyll pa gram 

'kornaxen börjar se grå ut (efter lång-
varigt regn)'. 

gråt m. grat. dce ce gratn vcett 'det 
är att gråta åt'. Jfr barn-, får-. 

gråta v. grcite,gret,grdzte. Mindre vanl. 
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I regel sade man grina el. g öla. va de'. — bortyr v. p.p. båttigrievvd el. 
gratenes tarer 'med gråt o. tårar'. 	-greve 'urgrävd'. grävsko m. griev- 

gråtig a. gråte el. grått 'skrikig (om skisi 'hästsko med brodd framtill'. -skodd 
spädbarn)'. 	 p.a. grievskådd 'som är försedd med 

grädd(a) f. grcedd el. griedde, bsg. grävskor (om häst)'. -snyta f. griev-
griedda 'grädde'. Jfr under sig lera . snPt 'inbilsk flicka'. 
gräddlolja f. grieddillia 'olja av gräd-  grävot a. grievet 'lillgammal, som läg-
de som kokats tills den fått konsistens ger sig i de vuxnas samtal (om barn)'. 
som fm olja'. Användes som hudkräm, grön a. gron. Jfr ill- samt under k u m - 
bl.a. mot spelhacka. grcedd81 ja minggrönt, skina. -siska f. bsg. 
annvcenne mamma ou sara 'grädd- grånsiska. -tall m. gråntrill 'tall med 
olja använde mamma på sår'. -snäcka ännu grön bark'. -volga f. bsg. grått- 
f. grieddsniekk 'gräddkanna'. 	viiirja 'gröna alger på vattensamlingar'. 

gräddas v. griedde. 	 gröning m. bsg. grånigen 'spirande 
grädda av sig v. griedd 	sceg ['sätta grönska på åker, den första grönska som 

grädde (om mjölk som bildar ett lager kreaturen kan beta'. llcepp ut dom 
av grädde på sin ytan 
	

[korna] pa gronigen; Av denna gröns- 
gräfta4  f. gr2efte, dat. sg. grieftn ['jord-  ka kunde korna få trumsjuka: dce hamn 

hacka']. grcefta Jo e bra hon sade vikt pa samman., bara pa volt a 
en auktionist, när en lat man ropat in en hossn. mcen da han he ut dom 
gräfta. 	 skak n je dom torho pa kvcell a 

gräftas v. griefte. Jfr t v e -. 	 moran. da vak dom inte juk a 
grälas v. grie4-e. Jfr under blocka. 	gronigen 'det händer aldrig på som- 
grälan [m.`1] dce va sann grieZran maren, bara på våren o. hösten. Men då 

dcer 'det var ett sådant grälande där'. 	skall man ge dem torrt hö på kväll o. 
grämas v. griemes, pret. griemmtes, sup. morgon. Då blir de inte sjuka av grö-

griemmtes 'gräma sig'. ja grcemmtes ningen'. Jfr klöver-. 
sce 'jag grämde mig så'. Jfr under grönska f. gråluske äv. 'grön gräsfläck 
grina. 	 på kläder'. 

grän f. se gran. 	 grönskas v. gråiuke. dce holl pa 
grämsen a. griemsn 'som grämer sig'. grouke 'det börjar bli grönt på mar-
gräs n. grcess, dat. sg. gr&ssen. Jfr ab - ken'. 
borr-, fet-, gaffel-, gran-,johan- grönskas dep. grårikes 'grönska'. 
nes-, kves-, persmäss-, skugg-, grössell m. grissel 'stor o. kraftig per-
slem-,småg-,sträv-,stäk-, stäm-. son'. Jfr under riktig, stor. 
-gå v. sup. griesgått 'växa igen med gröt m. grot. lakk en grot a tjakk 
gräs'. -ren a. n. griessr4,11 'fri från en vcelig va Wir: koll 'lös gröt o. 
gräs (om t.ex. säd)'. -rot f. bsg. griess- tjock välling blir aldrig kalla'. Talesätt, 
råta 'rot av gräs'. Jfr under fl en fl äc k . jfr under slepbränngröt; votte-
-strå n. griess-strå. -torva f. griestårv bcekka fl grotn om gröt på mjöl av 
'torva med grässvål'. -vägg m. gries- frusen säd. Jfr barnsängs-, brud-, 
viegg 'band av vass o. sjögräs efter bröllops-, drås-, fles-, gryn-, 
strand'. 	 kroppås-,kvälls-,pär-,risgryns-, 

gräv5  n. grcev 'potatishacka; årderbill'. 	slacker-, slepbränn-, timmer- 
gräva v. grieva, grov el. grievvde, samt under het. -bytta f. gråtbPtt 

grcevvd. rodde a grov 'röjde o. gräv-  'bytta i vilken man vid vissa tillfällen 
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gul a. gglr, n. gett el. (y.) gylf - , n. gutt. 
Jfr löv-, rostgul. -ben n. bpl. gilra- 
bbla se följ. -bening m. gb4-bkig 
'person som i sällskap med andra för 
första gången besöker ett ställe'. Denne 
skulle då besta pa g84-aberta, dvs. 
bjuda på traktering. -blomma f. gilb--
blecimm 'gul blomma'. -pissmöre [m.] 
bsg. gåbpissmsran en art ettermyror, 
mindre än de röda, finns i stubbar, gamla 
hus o. är ettrig. Väl 'gul tuvmyra, Lasius 
flavus'. -rolka f. bsg. gLiZrrt5.4-ka ['gula, 
slemmiga alger i vatten. -röd a. g44-ri. 
-rödrosig a. gå_4-retyri2s1 'mönstrad i röd- 
gult'. Jfr under heläktasjal. -sjuka 
f. bsg. gitirajåka 'gulsot'. -ägg n. bsg. 
gåL-iegge 'äggula'. 

gulaktig a. g44-åkten. 
guld n. gull. tjorka full a samma 

gull. Talesätt med syfte på flickor: inget 
hus, det finns fullt upp av samma sort. 

gullas v. gille 'be vackert'. ja ske gull 
vce deg dce du for dce 'jag skall be 
dig vackert att du gör det'; ja gulle 
vce n,a dce jekk dce 'jag bad honom 
vackert, o. det gick'. Jfr g åla . 

gulla interj. gålla. I uttr. ss. gulla jvirp 
me neste gagg a 'kära ni, hjälp mig 
nästa gång också!'; gulla vakker dceg 
el. gulla bra dceg 'snälla du! (när 
man ber enträget om ngt)'; sncella gulla 
jor dce 'snälla du, gör det!'; han bo 
gulla vakker 'han bad enträget om 
hjälp'; gulla a ja ksj,s snner mce 
'å, vad jag förundrar mig'. Jfr under 
korsa under sig. 

gullaligen interj. gållaligen el. gålla-
ligen. Förstärker ett uttryck el. uttryc-
ker bestörtning. gullaligen va trsllet 
han cer ['fy vad han är elak!']. 

gullanes interj. gållanes (hceller). Ut-
trycker glad överraskning. 

gullibrud f. gållbrå. 1 uttr. ss. dce vore 
fcell n gullbru motfor ... 'det vore 
väl ett mycket bättre val jämfört med 

vcermt. 	 ...'. -gryn n. gållgr 'yn smeksam be- 

bar gröt'. -fat n. grtfat. Jfr under 
svälla upp. -hyvel m. grinhOvel 
glåpord om/till grov, klumpig person. 
-mjöl n. grOtmitYr 'finare mjöl, malet 
av mellankornet'. -sked f. grt%Itbsi 'en 
sked gröt'. -tvara [m.] bsg. gri)ttivbren 
'grötkräkla'. -väta f. gaftvU el. (y.) 
-vet 'mjölk el. annan vätska [t.ex. vatten 
smaksatt med lingon el. sirap] som åts 
till gröt'. nu fo n ta z Jon cet 
grotvceta 'nu får han ta grötvätan ur 
sjön (om den som låtit lura sig)'. 

gubbe2  m. gibbe, gen. ghbbes, dat. sg. 
gitbbsm äv. 'äkta man'. va Zr snak 
vce gsbben 'bli snål mot sin man'; t 
gubbes tt 'i faderns (den föregående 
husbondens) tid'. Jfr brunn s -, lad-, 
katt-,klok-,kuckel-,käll-,mjöl-, 
prat-, sjö-, snål-, stor-, sur-, 
tjuv-, vackerväders-, vis- samt 
gamm-, snöckegubben o. under 
elak, gå ikring, hon. gubbskört 
[n.] giibbjittt förargat tillmäle. 

Gud m. gy, gen. guss.da gu je bana, 
sce je n bro 'då Gud ger barn, så ger 
han bröd'. Talesätt; guss fre 'Guds 
fred'. Hälsning när man kom på besök 
el. när man mötte ngn; gu vcelstnne 
'Gud välsigne'. Avskedshälsning; gtists 
Keller utrop av häpnad el. förskräckel-
se. Jfr under fattigfolk, förbjuda, 
försyn. 

guddotter f. gbd6t. -fader m. jfr stor-. 
-moder f. gimmipr. Jfr s to r -. -moder-
överdel m. bsg. gitmmorlyvdeln'särk 
som storgudmor brukade skänka gud-
dottern'. ja fekk gsmmorovdeln a 
hcennar da ja va sce stor sce ja 
kinin ft34-1 vce dell tjorka 'jag fick 
gudmorssärken av henne, när jag var så 
stor, att jag kunde följa med till kyr-
kan'. -son m. gitssbn el. gissat. 

guffel m. giffel 'stor o. kraftig karl'. 
guftas v. gifte el. gifte 'blåsa ljumma 

(el. kalla [?]) fläktar'. dce gsfte se 
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nämning på småbarn. -höna f. 
smeksam benämning på liten flicka. 
-jänta f. gålljient smeksam benämning 
på liten flicka. -sigga f. gålls4g 'nyck-
elpiga, Coccinella septempunctata'. 

gullot a. gållet 'rar, behändig, söt'. Mest 
om småbarn. 

gulna8  v. gåne.— av v. går" å 'gulna'. 
gumma f. ghnime äv. 'hustru'. gumma 
hatu 'hans hustru'. dm va (rette) 
gumma dce'det var en morsk kvinna!' 

gumse m. gömse 'kastrerad bagge'. n 
gomse cer jcelle men inte n bcek-
ker. 

gunga4  f. gögge. 
gunglbräda f. göggbrie. -stol m. gögg-

el. gåggstök.dce en bara prcesta a 
vrcekkiga ssm ske sett ti gugg-
stoka 'det är bara präster o. vräklingar 
(dvs. lata o. bekväma personer) som sit-
ter i gungstolar (gammal vresig man till 
pojke som satt sig i en gungstol)'. 

gunst f. gsrust. Jfr under hon. 
gunstig a. ghiusten el. gioutz 'som är 

vid gott humör'. 
guva4  f. gåve 'vattenånga, varm luft; 

regnby'. cice rcegne na guver 'det 
kommer några skurar fint regn'; na 
guver ssm gar 'några moln med regn 
som passerar'. Jfr regn-, varm-. 

guva8  v. gåve 'ånga'. den guve baka 
gryta 'det ångar från grytan'. 

gvadd m. se v ad d . 
gvaxa v. se vaxa. 
gvel m. se väl m. 
gvoddm.,gvoddiga.sevodd, voddig. 
gvännas v., gvännot a. se v än nas,v än - 

not. 
gys interj. se  under gris. 
gyttja f. jifttie. 
gå v. ga, pres. ga el. gar, pret. jekk, 

sup. gatt, pr. p. genes el. gen. hon 
cc fy/en dell a ga skogen 'hon är 
väldigt duktig att gå i skogsmark'; sv! 
ga vengen nu! tillrop till kor som 
drivs efter en väg; ga a styr folien 

'gå [inte] o. släpa fötterna!'; jekk a 
spragge 'sprang omkring'; ja jekk 
lcegg me 'jag gick o. lade mig'; dce 
jekk obegripket myttjen abbar 
dcer 'det hade samlats mycket abborre 
där'; ja jekk bcerje jag gick utefter 
berget'; ga isn 'gå över isen'; hon 
var se hon kunn ga joka z kne 
'hon var så ivrig (att få det gjort), att 
hon kunde ha gått så att jorden gått 
henne upp till knäna'; Une jekk 
aks; da :sn gar ut: have a vak 
lannlus 'när isen går ute på havet o. 
lossnar från land'; kumme gaen el. 
/tumme a jekk 'kom till fots'; ga pa 
hogda 'klättra högt upp'; han jekk 
vtt byttn 'han sjönk (el. drunknade)'; 
tro du ja ga baka hemmane 'tror 
du att jag blir så fattig att jag måste 
sälja hemmanet?' Skämtsam fråga; dce 
jekk frann dvm 'det gick ur deras 
ägo (om jordegendom)'; senn han ha 
gatt over are 'sedan han blivit ett år 
gammal'; ja fostog den skulle ga 
sen 'jag förstod att det skulle hända'; 
ha nt du gatt vtt e pa toket e 
vis 'har du inte börjat på felaktigt sätt?'; 
Jfr is-, sprätt- samtunder -gådd p.a. 
o.underandörja,bevara sig, full, 
när a. o. adv., o- förled, vill. — an 
v. gå ånn. han jekk ann vIldeles 
fukt 'han gick på alldeles förskräckligt'. 
Jfr under regnsommar. — av v. 

.sinne ha gatt a n nu 'hans ilska 
har gått över nu'. — bortyr v. gå båk: 
'gå ur, lossna'. dce ga baki bra i 
dag 'det går lätt att tröska (med slaga) i 
dag (dvs. kornet lossnar lätt ur axen)'. — 
ifrån v. g 	zfrånn 'lossna helt'. 
selastikken jekk tfrann 'selpinnarna 
lossnade'. — igen v. gs 'Ann 'växa 
igen (om t.ex. sjö); spöka'. — igenom v. 
gå 'fånig ' genomleva en sjukdom, 
genomlida'. den han ske ga 
den ksinm int n unna 'det man skall 
genomgå, det undkommer man ej'. — 



126 

ihop v. gå ihöp 'tjockna (om t.ex. tetn ga ut 'långfilet förlorar sin konsis-
mjölk som surnar el. som löpnar vid tens, [hellre: tätämnet blir oanvändbart]'; 
ostberedning)'. — ikring v. pret. an- dce hadd gatt ut e dcenne 'ryktet 
nej-annej-gsbben jekk rant ikrip,g om det där hade spritts'; kkakka ce 
dcer 'gubben Anders Andersson gick utgatt 'klockan har stannat därför att 
runt omkring där'; a se da jekk vce den inte dragits upp'. — vid v. get v& 
ikrigg tt galrana 'och så gick vi då 'gå åt (om t.ex. mat)'. — åt v. gå åt 
omkring i gårdarna'. — lös v. gå lås 'titta in; omkomma'. han jekk at da 
'lossna'. — ned sig v. ga n e.  sa 'tram-  han for sover 'han tittade in, när han 
pa igenom o. sjunka i nge; jekk ne se for söderöver'; han hsll pa ga at 
tt bkstmyra 'gick ned sig i en sank dceri kvceria 'han höll på att omkom-
myr'. — om v. gå åm 'gå över (om ma i kvarnen'. Jfr under fram färd. 
kortare sjukdom, [om ko vars brunst -gådd p.a. jfr halv-, tung-. 
upphör]); gå förbi; titta in'. ja ga ju gåla v. ga 'blåsa svagt; leka så smått'. 
sm dcer vari dag 'jag går ju förbi där gslra a blrase; han hyll pa gslra 
varje dag'; ja jekk im dceri jonkes vce bana 'han småleker med barnen'. 
'jag gick in hos Jonas'; gå åm vyrven gång m. bsg. gånjen 'mittgång i kyrka'. 
'gå förbi varandra'. I betyd. 'gå över' han jekk frammover ganjen 'han 
äv. refl.: dce ga fcell um se 'det blir gick framöver kyrkgången'. Jfr å s k -. 
väl snart bättre'. — sig ut v. ga se ut gäng3  f. gagg, opl. efter r. gagg 1. 'fart, 
'klara av; tillåta sig'. du gar dceg int rörelse', da jekk e z full gagg 'då 
ut vce ne 'du klarar det inte'; han gick det med rask gång'. 2. '(enstaka) 
gar sceg ut vce va ssm hcelst 'han tillfälle; omgång'. vce en gagg 'med 
tillåter sig vad som helst'. — till v. 	ens, direkt'; hon for vce en gagg 
dHl 'avrättas', han jekk dell pa 'hon for med ens'; vce en enda gaen- 
brostaskogen 'han avrättades på Brösta de gagg 'med ens'; ja ksmme ilzsg 
bys skog'. — upp v. gel öpp, p.p. öppgått gagga dcenna da ja sag vitera 
'växa upp (om träd o. buskar); bli isfri 'jag kom ihåg den gången då jag såg 
(om sjö el. vattendrag); stega upp'. dce vitran'; gagg gagg epa gagg 'den 
ha gatt opp skogen dcer 'det har ena gången efter den andra'; pa en a 
vuxit upp skog där'; dym jekk opp samma gagg 'samtidigt'; ksmm in 
mila vce nceverskon 'de beräknade a fo dce n gagg drekke 'kom in o. 
avståndet till en mil genom att gå tills få dig litet dricka'; n gagg stromp- 
sulorna på näverskorna var trasiga'; dce stikker 'en omgång strumpstickor'; 
va oppgatt a roslakkt 'det var gagga fore 'förra gången'; yll e 
uppgånget o. röslagt en rågång'. — ut v. gagger 'under alla omständigheter'; 
gå åt 'töa upp (om tjäle el. is); dö bort dvm finns ylle gagger 'de finns 
(om blomma); spridas (som rykte); alltid'; ja ha vore pa doss-stra 
stanna därför att den inte dragits upp tva gagg, men dagarna var inte ute; 
(om klocka)'. mea dce va tiy&-an, tri gagg 'tre gånger'. Jfr under durra 
men senn han to pa ga ut 'medan på, gånga, illgärds, °belåten. 
det var tjäle, men sedan den började gånga f. bsg. gitgga, dat. sg. gåggen 
försvinna'; da Jon gar ut 'när isen 'gång, tillfälle'. I flera former kan gång 
börjar gå bort från sjön'; da bl-ommen o. gånga knappast hållas isär, siste 
ga ut, se do nann i gan 'när grågga 'sista gången'; en i gaggen 
krukväxterna dör, så dör någon i huset'; 'en i sänder'; nann gagg i gaggen 
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'någon gång i sänder'. Jfr under härv-
la,intevätte(n), skrädverk, skäl-
la v., sund, ställa, värst. 

gånglfot m. gåggfbt 'förmåga att gå (om 
häst el. människa)'. hxsta ssm ha 
dakin gaggfot dvm ha onnt for 
stig ut, dee cer no annlage, man 
dvm ssm ha bra gaggfot dvm 
stig ut rektit.dym scette bakbetze 
ti frammfcette, dce sonntes inte 
mer cen tya fxtt 'hästar som har 
dålig g., de har svårt för att ta ut stegen, 
det är nog anlaget, men de som har bra 
g., de tar ut stegen ordentligt. De satte 
bakbenet i spåret efter framfoten, det 
syntes inte mer än två spår'; han ssm 
tog ut duktig a steg a jekk fou 
han hadd bra gagp,fot 'den som 
tog ut duktiga steg o. gick fort, han 
hade bra g.'. -järn n. grfIgg Art, dat. 
pl. gåggjierism. dvm lofte dora 
bcara gaggicerlstn. -lag n. gågg14g 
'sätt att gå'. fult e gagglag. -led m. 
giaggU. I uttr. ga  i gaggle 'gå ngn 
ur varje gård för att hjälpa till med skall-
gång'. -linne n. bsg. gågglinne 'under-
kläder' . -slhull f. gdiggshtill 'hull med 
avseende på förmågan att gå (vanl. om  
häst)'. lagsm gaggshslla 'lagom fet 
för att kunna gå bra'. -sätt n. bpl. gågg-
sätta 'sätt att gå (t.ex. knyckigt)'. dvm 
hadd dce gaggscetta. 

gåning f. gn zg 'gående'. 
går n. se gorr. 
går i adv. igår se d.o. -blad n. bsg. 

g&rbZrå 'gårdagens tidning'. -gädda f. 
bsg. gdirjcedda 'gädda som fångades 
igår'. -tidning f. bsg. Otrtin ga 'gårda-
gens tidning'. 

gård m. g44- , bsg. gem, opl. geara, bpl. 
gåZran(a), gen. sg. gaff, dat. osg. ge, 
dat. bsg. gåZram.vte hadd sce magg 
e hus pa gan. forutsm bogniga 
var e ju lakan a sce jethuse a 
farhuse a sce jo1rhuse dcer dvm 
hadd myrjo1ra. a sce var e kon- 

boen, tya stykken, a cenda baka-
fore var e vealire, a sce var e 
fcell snikkarhuse, a sce var e 
brollstun a lan bakafore brojj-
stun a bysten a n smejje. a sce 
hadd vce ju lIceahuse, dcer vce 
hadd joIrbrukksykere. tjorkilxan 
han va pa laga,syvinn 'vi hade så 
många hus på gården. Förutom man-
gårdsbyggnaden var det ju ladugården 
o. så gethuset o. fårhuset o. så jordhuset, 
där de hade myrjorden (som användes 
till strö), o. så var det kornbodarna, två 
stycken, o. ändå längre bakom var ved-
boden. 0. så var det ju snickarhuset, o. 
så var det bagarstugan o. ladan bakom 
bagarstugan o. bastun o. en smedja. 0. 
så hade vi ju slädhuset, där vi hade jord-
bruksredskapen. Kyrksläden var på ladu-
gårdsvinden'. Beskrivning av en gård i 
Stybbersmark; stann vce gari, 'stanna 
kvar på gården'; utpa garl 'ute på 
gårdsplanen'; han x laggt a gcare 
han nu 'han är redan långt borta'; for 
a gaire for iväg'; he dxg a ga4-e 'ge 
dig iväg!'; a ga va jag, da dce 
bar a ga1re 'och glad var jag, när det 
bar iväg'; bcera a galre 'avvika från 
det normala, gå galet'; dceri väster-
g lram 'i västra gården'; oppa galram 
'uppe på gårdsplanen'; oppi ga1rsm 
'uppe i gården'. Jfr bröl lops-, fast-, 
fä-, fäbod-, gammel-, grann-, 
grå-,hem-,humle-,hår-,krydd-, 
kål-, land-, rov-, röd-, släkt-, 
stör-,svärfader-,tand- samt under 
bränna v., fnurra, fälla f., föl-
ja, gammal, gå ikring, rik, 
skjutsa, stor. -faren adv. gci4fYren. 
han ga galrfyren 'han går gård ut o. 
gård in [dvs. från gård till gårdr. -flytte 
n. bsg. gåV .1rYtte 'flyttning av gården'. 
-mellan adv. gå1rmäl 'mellan gårdar'. 
han ga ga1rinell 'han går från gård 
till gård'. 

gårdmål m. bsg. gåmmårl. Ett jordstycke 
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vid en gård i Bygdom, nu utgörande 
fortsättning av en gårdsplan, har av 
gammalt kallats för gamman. frarnm 
pa gamman. 

gårdmålöl n. se g am m elöl . 
gårdslavel m. geibsv4vek 'uppfödning av 
djur vid den egna gården'. n denn 
jett ha fatt tag pa n bra ko, dam 
har se bra gayjavek 'den där måste 
ha fått tag på en bra ko (när han köpte), 
de har så bra gårdsavel'. Jfr under g orr - 
n ar r ad . -barn n. bpl. g61,9613na 'barn 
i huset'. -behov n. bsg. gcibrbeh'ove 'går-
dens behov (för en kortare el. längre 
tid) av vissa förnödenheter'. -brunn n. 
gåybriinn.gajbrann for matvattn. 
-dotter f. g&sclipt'dotter i huset'. -folk 
n. gfbkk, bsg. 	kli e ' gårdens eget 
folk [dvs. familj o. tjänstefolk]'. Jfr 
under spis. -fä n. gdtbsla 'kreatur som 
tillhör en viss gård'. När man i fäbo-
darna sköter om kreatur åt flera bönder, 
sägs man ha fker e gabsfe;dx va 
jusssm tya gabsfe ce dcenne 'det 
var alltså kreatur från två gårdar det 
där'. -hjon n. gåjj it_n ['man el. kvinna 
som hör till gården' = g årdsmän-
n i ska] . -häst m. bsg. gighiessn 'går-
dens häst'. -karl m. bsg. g br k een 'man 
som hör till gården (särskilt husbon-
den)'. gajkcen va ju vce 'hästens 
husbonde var ju med'. -mora f. g c! 
m r 'husmor i gården'. -människa f. 
gimmienntj'en av gårdens eget folk'. 
-rå n. grist 'gårdens rådande [dvs. 
övernaturligt väsen som råder över 
gården]'. -skiftig aln.] gdoviftet 'oli-
ka för olika gårdar (om t.ex. skördeut-
fallet)'. -stycke n. gkrnYttie 'sädes-
åker som ligger intill gården'. -sätt n. 
bpl. g&svietta 'gårdens seder o. bruk'. 
-tjuv m. gric,stiPv 'tjuv bland gårdens 
eget folk'. dce ga nt ann Jomme 
for gajtjyven 'det går inte att gömma 
för den av gårdens folk som stjäl'. Tale-
sätt. -tomt f. bsg. gktbmta 'område 

som omfattar platsen där gården står 
samt gårdsplanen'. han tiske se hele 
ganomta dcerre 'han (ett spöke) kör-
de så att hela gårdsplanen darrade'. 

gårdsop m. gircksbp 'person som gärna 
o. ofta springer på byn'. 

gårlig a. jfr säng-. 
gås f. gas 'stycke smör'. Enl. en sm. 

kallades så det smör som man behöll 
för gårdens eget bruk. Det som skulle 
säljas kallades byttsmör.I gåsen gjor-
de man ett kors gm att med tummen 
trycka i två märken, som korsade var-
andra. 

gåsvicke n. bsg. gicsvi 'Uj e 'mattlummer, 
Lycopodium clavatum'. Klipptes ibland 
o. ströddes på golvet i stället för ene. 
Skulle äv. ha använts till att färga garn 
brunt. 

gåt f. gat 'panel vid fönster o. dörr'. [En 
ä. betyd. är sälcerl. 'i stockändarna vid 
en dörr el. ett fönster infälld list bidra-
gande till att hålla dessa på plats'.] Jfr 
dörr-, fönster-. 

gåva4  f. gåve. hon hadd go a gaver 
'hon var begåvad'. dce var n ticerig 
ssm va sena da hadd a vorann-
kxn a matt in: ha fot: framm 
nann mat, sce hon bekkaga sce 
dce dce hadd votte sce sennt.ja, 
dce behoffs gaven dell a borie a, 
svara han da 'det var en käring som 
var senfärdig, o. då hade hon v årann-
karl o. höll på att inte få fram någon 
mat, så hon beklagade att det hade blivit 
så sent. »Ja, det behövs begåvning till 
att börja också», svarade han då'. Jfr 
fadder-,friar-,hushålls-,nyårs-, 
talgåva samt fattnings-, sömn-
gåvor. 

gäckas9  v. jiekkes 'tala lättsinnigt om 
Gud el. religionen, häda'. du ske int 
jtekkes 'du skall inte tala hädiskt!' 

gädda f. fiedde. Jfr går-, havsjö-. 
gäddlhuvud n. bpl. jieddluivva. pappa 
tykkt sm jceddhuvva,d-ce nanntig 
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bak nakken sem ce fett a gatt. 
-slira f. jieddllir 'liten, ung gädda'. 

gägar m. _Mgar 'tuvtåtel, Deschampsia 
cxspitosa (o. möjl. en del andra tåtel- o. 
venarter)'. Jfr skogs-, tjäl -. -hö n. 
14arlikb 'hö som i huvudsak består av 
tuvtåtel'. 

gäl m. lel 'innanmäte ur fisk (särsk. 
strömming)'. 

gäl a. fmk 'som gärna stångas o. bråkar 
(mest om tjurar)'. 

gäla v. j1e, pret. pass. ./11des 'rensa 
fisk (särsk. strömming)'. Jfr ogäl ad 
samt under magerströmming. gäl-
pall m. jlpll 'pall som man satt på 
när man rensade strömming'. Högre än 
en vanlig pall, hade fyra ben som bestod 
av rannticeppa ssm va bara in vce 
n timmernavar. 

gäld f. bsg. Alla 'kalas efter avslutat 
arbete'. hon yen pa jcella 'hon tjänar 
så att hon får en god belöning (i form 
av ett arv)'. Jfr skördann-, skörd-. 

gälla" v. Alle 'kastrera (särsk. baggar 
o. grisar)'. Jfr under gumse. 

gängla f. opl. jiegker, bpl. jiegken 
'stylta'. ga pa jcegken. 

gäpas dep. j bes 'skoja, bråka'. jepes 
int nu sce je far iii je 'skoja inte 
nu så att ni gör er illa (till ett fåstfolk)'. 

gärda4  f. 11.3ke ['inhägnat område, in-
hägnad åker']. int ar e se myttje 
pa ji34-a dcer int 'inte har de så 
mycket att komma med'. Talesätt; ga 

nilkjiika 'gå norrut till den norra 
gärdan'. Jfr bland-, hässj-, kalv-, 
rand-. 

gärdas v.Ake 'sätta upp gärdsgård (tät 
o. med sluttande stänger)'. hyll du pa 
jvke? ja, ja ske jvk opp en jvjj- 
ga 	&erten 'håller du på att gärda? Ja, 
jag skall sätta upp en gärdsgård här'; 
sin han jb-eri, rektit 'om man gär-
dar den väl'. — in v. itYr in 'omgärda 
med stängsel'. — sönder v. I uttr. jbk 
sz5nn mcerken 'skilja skogsmarkerna 

gm gärdsgårdar'. — upp v. ji)k c5pp 
'sätta upp (gärdsgård)'. Jfr under stav - 
gran. 

gärdsel [n.] jvil. hvgg frilla 'hugga 
stängselvirke'. -troda f.jblitrci'gärds-
gårdsstång'. -ved m. j/3//v 'kluvet 
rundvirke (till gärdsel)'. Kunde äv. an-
vändas (liksom rundvirke) till golv i 
laduskullror. 

gärdsgård' m. j 5 As g ix ' tät gärdsgård 
med sluttande stänger'. dce va en, sa 
n sns, da han kaste tjva boliner 
over jvbsvgan 'det var en, sade hin 
onde, när han kastade två bönder över 
gärdsgården'. Ordstäv. Jfr under g är da 
v. samt bild under nacktroda. 

gärna adv. j iena el.jiertsm.a,jcerism 
'ja, gärna'. 

gärs' m. jejj 'gärs (en fisk)'. Äv. glåp-
ord om/till argsint människa. 

gäsp m. Jfr k a f fe-. 
gäspa8  v. Aspe. 
gäst' m. _gest, opl. äv. jiester. Jfr under 
oredd. 

gästas v. låste 'vid besök bli trakterad 
av'. ske ja rakkt fo jcest je 'skall 
jag rent av få tralcteringr; ja jceste n 
[!] sara 'jag fick traktering av Sara'; ja 
ha fott jcest n smalhanj 	dag 
'jag har fått mycket lite mat idag'. 

gästas9  v. jiestes 'få traktering'. a sce 
skull a jcestes dcer a 'och så skulle 
hon bli bjuden på traktering där också'; 
a we jcestese sce focicicervat 'och 
vi kände oss så väldigt (fördärvat) trakte-
rade (när man hade samlat trastägg o. 
kokat dem o. ätit)'. Jfr för vägas. 

gästabud n. Aspe 'bröllop'. Föråldrat 
ord. 

gästgivare m. ji-ebsvå,ar el. jiefUvar. 
gästning f. jiessni g 'traktering'. a sce 
skull mora fo nann jcessnig 'och 
så skulle (den besökande gamla) husmo-
dern få någon traktering'. 

gätal2  v.jte'valla (kreatur), vakta'.jet 
korta 'valla korna'; hcer jettes ig- 
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gentig 'här vallades inte korna'; sist 
ja fåt n,tisk ja hemm en. Avvi-
sande svar när ngn frågar efter ngt han 
själv bort hålla reda på; han iekk a 
iette pa a 'han gick o. vaktade på 
henne'. — ut v. jt åt 'vakta på, spio-
nera på'. ja Jett ut a 'jag vaktade på 
henne (så att jag såg vart hon gick el. 
vad hon tog sig för)'. Jfr under den 
därna. 

gätarel m. tar '(manligt el. kvinnligt) 
vallhjon'. gätarpojk(e) m. .atarpz5ik 
'vallpojke'. 

göd5  n. gsv 'person som bär sig dumt åt 
(i tal el. uppträdande, t.ex. är dumdris-
tig)'. -foror f. bpl.ghvfåren 'dumt upp-
tåg, dumma fasoner'. dce ce bara gsv-
foren baki dvm 'det är bara dumma 
fasoner av dem'. -köra v. gbvti Ik 'köra 
vettlöst fort'. -streck n. gåvstrekk 'dumt 
upptåg'. -skallel m. girvskbll glåpord 
om/till en som beter sig dumt el. opas-
sande. -tal n. gtivuåk 'dumt prat'. -trattl 
m. grivtrått glåpord till/om en som beter 
sig dumt el. opassande. 

göda" v. io. dce io ioka 'det göder 
jorden'. 

gödas9  dep. gives 'tokas, vara dum el. 
framfusig'. hon ha gsvese a holle 
pa vce e 'hon har tokats o. hållit på 
med det'. 

gödning [f.] jéidn i. 
gödot a. givet el. ghdet el. get 'som 

talar el. uppträder dumt el. opassande'. 
Jfr under såhärna. 

gödsel m. Mssel. Jfr får-. -tag n. bpl. 
iåsselazga. vce hadd iosseltaga, 
dvs, hämtade latrintunnor på en del plat-
ser i Övik (om ett jordbruk på Hornön). 

gökl m. gsk, bsg. äv. ghtien. -gal [n.?] 
giikgåk 'gökens galande'. fore gsk-
gak. -skiten p.a. giilcbstten sades man 
bli, om man kom ut om våren på nykter 
(fastande) mage o. första gången hörde 
göken. Då skulle man fo vara pa 
fyIrktogga hele are 'bli föremål för 

skvaller hela året'; sm han va gsk-
jetten,da she n fo boniga cetter-
at, ha dvm sakkt 'om man blir gök-
skiten, då skall man få bölder efteråt, 
har man sagt'; kcer, har du votte 
gskjetten 'gosse, har du blivit gökski-
ten? (kunde man säga till en som hade 
bölder)'. -spettel m. gijksOttel 'ax-
stjälk av åkerfräken, Equisetum arvense 
[den sporbärande stängeln som kommer 
tidigt om våren]'.  Äv. tillmäle till ung-
dom som går rak o. sätter näsan i väd-
ret. 

gölas v. iitke 1. 'tjuta, storgråta'. hun 
sat a lake 'hunden satt o. tjöt'; hon 
sat a iske a grinnte 'hon satt o. 
tjöt o. grät'; vaffor iske na annalisa 
'varför gråter Anna-Lisa?' 2. 'jollra'. 

gömmaI2  v. jåmme. jomm rigg 'göm-
ma ring (en lek)'. — bort v.,y3mm 
Ja ha iommt balt n 'jag har lagt 
undan den'. — sig v. jåmm se.ia gatt 
lomm mce 'jag måste gömma mig'. 

göpen m. gett 'så mkt som ryms i en 
kupad hand, handfull; det inre av en 
kupad hand'. Ini gsttn 'i den kupade 
handen'. Jfr korn- , mjöl-. 

göra n. fåra 'arbete'. kkokest iora 
'bästa sättet (att utföra ngt)'; ja tcenkt 
dce va kokest fora dell a fara 
dell na fvkk 'jag tänkte att det var 
bäst att fara direkt till folk (i stället för 
att irra omkring på isen)'; vara »syra 
'vara tvivelaktigt'; dce ske vara fora 
dce 'det är nog tvivelaktigt'. Jfr g o d -, 
instugu-, karl-, kvälls-, lat-, 
mellan-, sitt-, släp-, ute- samt 
under små. -lösa. iåfralås 'som saknar 
sysselsättning (och därför gör ofog — 
om barn o. ungdom)'. 

göra v. iåra, pres. jor, pret. jöke, sup. 
jo , pass. pres. jedf, pret. jökes. fora 
Fisa 'stöpa ljus'; fora skattn for 
dvm 'erlägga skatt för dem'; fora sin-
ne '(under tystnad) reta upp sig'; han 
stog a Jolt-  sinne 'han stod under 
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tystnad o. retade upp sig'; para for ja ha jolt frann me dce ja ske 
vcerk 'med magi bota värk'; fora ti para inne 'när jag har avslutat inne-
breennvirie 'med magi göra brännvin sysslorna'. Jfr under långlur. — igen 
verksamt som bot för värk o. annan sjuk-  v.jrjira ijc'enn 'med magi skaffa tillbaka 
dom'; stig opp a for na 'stig upp o. en stulen sak'. han jo k ticenn pcetliga 
börja arbeta'; han ksn int myttje vit dvm 'han (den kloke gubben) skaf- 
yva 'han kunde inte göra mycket (åt fade med sina konster tillrätta pengarna 
saken)'; han ha fott hor dvm mer åt dem'. — sig v. pres. de for se ,rvkv 
cenn gett ha jo u 'man har fått höra 'det gör sig själv (om ett lätt arbete)'; 
dem mer än man haft gott av'; ja, du han jo k se tnt na ont a e 'han tog 
jok in: pisse dit 'ja, du skulle inte sig inte illa vid'. — sig för v. Ara se 
ha kastat ditt vatten där'. Jfr för-, Mr 'söka ställa sig in (hos ngn); lägga 
gott-, kväll- samt gjord o. under sig vinn (om en sak)'. ja gatt fora 
all (i uttr. göra allt), bot, helg, mce for a _lora ne 'jag måste visa 
kväll, lik a., o-, ond, pärtkorg, mig ordentlig o. göra det'; da han 
skärnål, slut, vinning, viss, hadd jolt se for a jo it e 'när man 
är ende. — av v. fåra å 'behöva'. sm verkligen hade lagt sig vinn om att göra 
ja skull fora a e 'om jag skulle det'; han gar a par se for 'han går 
behöva det'; hon for in: a e 'hon o. gör sig till (för en viss person)'; ja 
behöver det inte'. — av sig v. Fsfra å fok mce se for, sce de skull va 
se 'göra [oväntat] stor verkan (om ngt bra 'jag lade mig så vinn om det, så att 
ämne som t.ex. vid matlagning starkt det skulle bli bra'. — sig till v. j.k>ra se 
påverkar andra ingredienser)'. dee par dal 'simulera; kokettera'. hon jok se 
a se bra 'det gör kraftig verkan'. — av dell a skull grtrie 'hon låtsades vara 
(vid) v.jbrac'z ve (el. vt), p.p. åv &gitt upprörd o. började gråta'; hon jok se 
'förbruka, förstöra; döda (en människa)'. dell for n se dee va fvlet rakkt 
bana fok a ve ce rakkt 'barnen 'hon koketterade förfärligt för honom'. 
förstörde det alldeles'; han jok a ve — till v. Ara dal 'få juvret fyllt med 
a 'han mördade henne'; dvm skratte mjölk (om ko före kalvningen); göra 
sce dvm matt ha jou a vi se 'de sitt till'. — upp v.jika öpp, p.p. cippjött 
skrattade så att de kunde ha skrattat 'odla upp (ny jord); såga o. klyva (ved); 
ihjäl sig'; svnntistt a avijou tända (eld); ta ut inälvor (ur djur vid 
'sönderkörd o. förstörd'. Jfr under slakt), rensa (annan fisk än strömming)'. 
bonde. — bort v. fåra bått 'avsluta jok opp en denn ven 'sågade o. 
(ett arbete); bota (gm trolldom)'. vce klöv den där veden'; jok opp cekjen 
she fora batt kvcellsjora nu 'nu 'tog ur o. styckade älgen'. Jfr under 
skall vi avsluta kvällssysslorna'; para eld, fisk. — ut v. Ara tt 'förleda 
balt tannwerken 'med magi bota tand-  (ngn till ngt). Jfr under tro llot. 
värk'. — bortav sig v.f,ka bcika se görja f. jårje 'gyttja'. 
'fördärva sig (gm tungt arbete)' ja for gött m. se göpen. 
baka meg rakkt 'jag förstör mig 
alldeles'. — efter v. j:ora c'ette 'härma'. 
— fast v.jilra fast sätta, binda fast'. 
par fast batn 'bind fast båten!' — 
från sig v. Ara frånn se 'avsluta 
dagens sysslor el. ett större arbete'. da 
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hav, se hava. 
hacka4  f.1  håkke 'redskap att hacka upp 
jord e.d. med'. Jfr dyng-, kvarn -. 

hacka f.2  jfr spel-. 
hackas v. håkke äv. 'bearbeta med hac-
ka'. hakk tcennen 'hacka tänder (av 
frossa)'; hon velle hakke pa a 'hon 
anmärkte ofta på henne'. Jfr under 
kläm. — sönder v. p.p. sVnnhåkke. 
hackadldorg n. bsg. h:akkedbrje 
'hackat granris'. Användes till strö, 
särskilt i kättar. a sce hadd dvm 
myra ti tjeta a hadd hakkedvrje 
a hvZemen pa. dvrje a hv4-men 
bytte dvm Per e gagger men 
myra va hele tin samma 'och så 
hade de torvströ i kättarna o. hade hackat 
granris o. halm på. Granriset o. halmen 
bytte de flera gånger men torvströet var 
hela tiden detsamma'; hedd hakke-
dvrje nner hcessn a ditti msk-
kersmme 'strödde hackat granris under 
hästen o. i gödselrännan (vid kobåsen)'. 
-halm m. bsg. håkkehi54-men. Den 
hackade halmen användes till sörpa (jfr 
under blöta o. hackelse), till strö 
under hästar o. kor o. till fyllning i kud-
dar. Jfr under h al m h ac kare. hackl-
kniv m. håkk-kniv 'kniv varmed inälvs-
maten hackades i en hackho' = k ö t t-
kniv. -mat m. håkkmåt 'hackad in-
älvsmat'. Förvarades saltad. Vid tillag-
ning [bryntes h. varefter man[ slog i en 
redning på mjölk o. mjöl. Åts med po-
tatis. Benämn. pölsa förnekas. -no in. 
håkknO 'ho att hacka kött o. inälvsmat 
i'. Bestod av en urholkad stock, närmare 
en meter lång. -yxa f. håkkålcs 'mindre 
yxa varmed kött o. inälvsmat hacka-
des'. 

hackare m. jfr do rg-, halm-. 

hackelse f. hcikkels 'hackad halm'. Hack-
ad halm lades i en så el. ett kar, (hett) 
vatten slogs på o. det fick stå över natten. 
Sedan togs halmen upp, lades i hackel-
selådan o. en sämre sorts mjöl ströddes 
på. dvm ga hakkelsa vit hcessn 
'man gav h. åt hästen'. -låda f. bsg. 
håkkelslaci 'låda med handtag i bägge 
ändar, i vilken hästen fick hackelse'. 

hackspit3  f. håldup 'It 'hackspett (en 
fågel)'. Äv. glåpord om/till flicka som 
är näsvis o. lägger sig i andras tal. 

hadd m. bpl. hådda 
'järnhandtag att sätta 
i grytöra, när man vill 
lyfta grytan'. 	 Hadd 

hasen a. håfsn 'handfallen (vid en 
överraskning)'. 

hag n. hag 'stängsel av på varandra fällda 
°kvistade träd'. fcelld ihop skogen 
da a drog ihop dell e hag 'fällde 
skog emot varandra o. drog ihop till en 
gärdsgård'. Senare gjorde man vanliga 
gärdsgårdar, också mellan byskogar, 
men de fick då behålla den gamla be-
nämningen hag; noki hage avser en 
vanlig gärdsgård mellan fåbodskogen 
o. hemskogen; strhmmshåge 'gärds-
gården kring Ströms fäbodmark'; ja 
skull si cette sm dvm hadd ksmme 
baksm triyrligshåge 'jag skulle se ef-
ter om de (korna) hade kommit bakom 
Trehörnings gärdsgård'; åssUge 'gärds-
gården kring byn Ödens skogsmark'. Jfr 
by-,ris-,rå- samtunder fälla ihop. 

hage m. håga, bsg. -n, opl. -r, bpl. -na 
'gärdsgård (med snett liggande stäng-
er)'. fvlen dell a hspp hagan 'svår 
på att hoppa över gärdsgårdar'. Jfr far-, 
flöd-, fyrband-, get-, gig-, gist-, 
sjö-, skogs-, skyttlad-, tre-
band-, tretrod-, åker-samtunder 
före adv., sätta till. haglbalk m. 
hågabbirk 'så stor del av gärdsgård som 
det ålåg viss bonde att hålla i gemen-
sam rågång' =fall n.2. -band n. håga- 
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ban 'gärdsgårdsband av smågran'. Revs 
ej men sveddes. hvgg hagabana 'hug-
ga smågranar till gärdsgårdsband'. 
-hörn n. heigahM 'hörn där två gärds-
gårdar möts'. dx c S8M ja bodde 
tt e hagahor. Sagt av en som tyckte 
sig ha en dragig stuga. -rossel [n.?[ 
higgarall 'så lång del av en gärdsgård 
utan stöd som rör sig när man står vid 
dess ena ände o. skakar den; [längd i 
gärdsgård om 50 störpar]'. Föråldrat ord. 
-skott En.?] higaskhtt 'längd i en gärds-
gård, räknad från en sned gärdsgårds-
stångs övre ände till det ställe där den 
(el. den stång den skarvas med) når mar-
ken'. Om man har fyra band i varje 
störpar, går ett hagaskatt gm åtta stör-
par, om man har tre band i varje stör-
par, omfattar det sex. -stump m. opl. o. 
bpl. hagastömpa 'kort stycke av gärds-
gård'. -stängning f. hågastiegntg 
'gärdsling'. -stör m. hcigastifr 'gärds-
gårdsstör'. 

hagla9  v. hagele. 
haja. hajj 'plötsligt skrämd'. 
haka [f.?] hbkke 'underkäkens främsta 

o. nedersta del'. dra in hvkken inna 
dvgga fyll 'dra in hakan innan daggen 
faller'. Skämtsamt talesätt. 

hakal° v. haka 'haka fast'. — igen v. 
imperativ håka Ann dora 'lägg 
dörrhaken på!'. — ihop v. håka höp 
tjolin 'haka ihop kjolen'; haka hop 
rcefsen 'haka räfsorna i varandra (vil-
ket kunde ske ofrivilligt under räfs-
ning)'. — upp v. imperativ höka öpp 
dora 'lyft upp dörrhaken!'.— åt v. haka 
at dora 'lägg på dörrhaken!'. 

hake m. 1141ca, bsg. -n, opl. -r, bpl. -na. 
Jfr band-, brand-, båts-, håll-, 
kast-,lyft-,tak-samtunderhyska. 

hakkula f. hålcakitlr 'fotknöl, ankel'. 
hal a. lkek, n. hett. tjceggen ar se 

hce4-  'pjäxorna är så hala'; dc jekk 
hcett dce 'det gick snabbt det'. Om ngt 
som gick så snabbt att man knappt be- 

mästrade det. Jfr bak-, blå-, under-. 
-skodd p.a. lu';e4-sködd 'som har hala 
skor'. 

halka f. hie4-ke. Jfr blå-. 
halkas v. hieZrke. dce hcelrk vtt sta 

'det halkar åt sidan'. 
hall f. bsg. it6lla, dat. sg. h5ln 'slutt-

ning'. Möjl. endast ss. ortnamn. nolri 
hylla om en brant backe strax norr om 
byn Vallen (Arnäs' kyrkby), äv. kallad 
hbllbakken el. vt3Ilhz5lla; strannbej 
oppt hylla 'Strandbergs som bor uppe 
på Hallbacken'; n planshblla en backe 
nära Brunnsnyland; nol-t hylla om en 
backe norr om Bygdoms by; sot hvin 
om en backe i Stybbersmarks by. 

hall a. o. adv. hyll 'sned, vind'. batn ce 
hyll 'båten går snett'; je sett batn 
hyll 'ni sitter så att båten går snett'; 
vceven ga hyll 'väven går snett (i 
vävstolen)'. 

halm' m. hvirm. tior hy -ma 'skumplö-
ja (dvs, vända ned liestubben gm ytlig 
plöjning)'. Jfr band-, bätter-, grov-, 
hackad-,havre-,jul-,lång-,råg-, 
sko-, säng- samt under fjem, hac-
kaddorg. -bolster n. hblrmbitster 
'med halm fyllt bolster'. -brukt f. bsg. 
ht3Zrtnbrtikta 'halmblandad gödsel ur 
kätte'. -golv n. hbirmgiarv 'för halm 
avdelat rum i en ladugårdsbyggnad'. I 
häss jla d an i en bondgård fanns det 
två halmgolv o. mellan dem ett rissel-
ningsgolv. -hackare m. bsg. hz3lrm-
hökkan. Halmen hackades med en liten 
maskin bestående av en kniv som med 
ena änden satt fast i ett stativ av trä o. 
som vid hackningen fördes upp o. ned i 
ramen'. -kärve n. [el. m. (jfr ex. nedan!)] 
hblrmtjerv 'efter tröskningen i kärvar 
hopbunden halm'. På en del ställen 
snodde man band o. band halmen i 
kärvar som travades i halmgolvet. Det 
var lättare för kvinnorna som hade en 
stor ladugård att sköta, att lyfta fram 
kärvar i stället för att dra ut halm ur en 
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hög. hon votte insnodd ti n hvkm-
tferv 'hon blev inrullad i en halm-
kärve'. -lod [n.] ht3km/.4 'hög av halm 
som lagts upp på logen'. -mjöl n. bsg. 
liz3k-mmit5Zre 'mjöl av råghalm (ss. nöd-
årsmat)'. Ansågs sämre än barkmjöl. 
-skrin n. hblrmskr in 'litet med remsor 
o. figurer av halm dekorerat träskrin för 
småsaker'. Halmdekorationerna i gul 
naturfärg, skrinet målat i rött. -stubb 
m. hb4-mstirbb 'liestubb på sädesåker'. 
-tak n. bsg. hz34-mtåke. Förekom i ä. 
tid på lador, om än sällsynt. Om man 
vill se sin tillkommande, skall man mid-
sommarnatten vaka på en lada med 
halmtak, vilken skulle vara flyttad tre 
gånger. pa  14smyrrbrzigen hadde 
lunnkvissn n lve ssm va hv4-m-
take pa 'på Ljusmyrröjningen hade 
Lundqvist en lada som det var halmtak 
på'. 

halmig a. jfr lång-. 
hals m. hvbsj el. hvff äv. 'smal del av 

ngt (t.ex. ett redskap el. ett område)'. 
hslle hvAs va dvm 'hållit dem om 
halsen (ss. kärleksbetygelse)'. Jfr gap-, 
myr-, tom- samt under bränna v., 
slagval, våga. -ben n. hb„svb.'en 
'halskotor'. -betsel n. bp!. hzibubiella 
'tillfällig (o. smärtsam) styvnad i nack- 
senorna'. -duk m. htibud 	[!] el. 
habrbsclickäv. en huvudbonad för kvinna. 
Jfr slåtter-, skärp- samt under h i lka . 
-hugga v. hbff- el. hålshbgg. han 
votte hålshOggen; dvm skull hvff-
hvgg en Jams a ajeb-e 'man borde 
halshugga honom jäms med ändan'. Tale-
sätt. -ked n. itti bsbsti 'halskedja (ss. 
smycke)'. -kvård m. bsg. hålskvåri 
'halslinning'. -lekan n. bsg. hbAsUlca-
'le 'leden mellan de två översta kotor-
na i ett djurs ryggrad'. Vid slakt stacks 
kniven framifrån halsen [väl hellre: i 
nacken] in mellan dessa kotor. -rem f. 
hi,,s,srmm 'rem runt halsen som höll 
upp barmskinnet'. 

halt a. hvit 'som haltar'. 
halta f. bsg. htilta 'hälta'. hvita ce ja 

int rcedd for. 
halta8  v. hz3lte. 
halv a. hvkv, n. hvtt. n hvZrv en pcerce 

'en halv potatis'. dce Jekk ba hytt a 
hellt 'det gick rubb o. stubb'. Jfr under 
tre. -annan r. h134-vtien, n. håttånne. 
-deles adv. hi,kvdles 'till hälften'. ja 
va hv4-vdeles ,yuk 'jag var halvt om 
halvt sjuk'. -dove m. bsg. hr3,4-vdirvan 
['halv medvetslöshet'], Ja lag bara 
tz hvkvdsvan 'jag låg varken sovande 
eller vakande'. -dålig a. hbkvdriken 
'ej riktigt bra, ej heller riktigt dålig'. ja 
rna hvirvdaket 'jag mår inte riktigt 
bra'. -famn m. jfr under famnved. 
-frön a. htikvfrån 'en smula retlig'. 
-full a. hbk-vfi411 'smått berusad'. -galig 
a. hi34-vg734- z 'till hälften, halvt om halvt'. 
Ja va hvb-vgvZrt fuk 'jag var halvt 
om halvt sjuk'. -gammeljänta f. InErv-
gammelrl cent 'halvgammal, ogift kvin-
na'. -gill a. hr3Zrvi ill 'inte fullt gill (om 
ekorrskinn)'. Jfr under b l åbak e. 
-gjord p.a. n. ht3kviidtt.vce4-  fsndera 
ce hvkviott cerbet 'väl genomtänkt 
är halvgjort arbete'. -gådd p.a.h134-vgått 
'som har gått halva havandeskapstiden'. 
Ja va hvlrvgatt. -helgdags a. luiZev-
h_ieclas. han va ncelta hvkvhcedas 
'han var litet bättre klädd än till vardags'. 
-hemman n. bpl. hr34-vUmmarza 'gm 
arvsskifte [i två delar] delat hemman'. 
-härva f. hi34-vhcerv 'härva om åtta pas-
mor'. strygane hcerve man opp 
hvZrvhcerver. Blångarnet var ju ett gröv-
re garn, varför helhärvor skulle ha blivit 
för stora att hantera. Jfr under här via. 
-korsbyggning f. hr3,4-vksffbågnig 

[Halvkorsbyggning. Efter ULMA 318831 
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-kusin m. lrbkvkusiri 'kusin i ett myttje hylrvvoksiga dcer 'det var 
släktförhållande där två av kusinernas ganska många halvvuxna pojkar där'. 
föräldrar är halvsyskon, [barn till -ylle n. bsg. hbkvPlle. 
halvsyskon till (viss persons) förälder]'. hamla v. hammel,-  'famla'. 
-kväll m. bsg. hi34-vkvieln. I uttr. jora hamma sig v. håmma se 'härma'. d-ce 
(fo) hvb/kvceln. När man samlades o. int na dell a hamma se cell 'det är 
hade lindragnings- el. spinningsaftnar, inte något att ta efter'. Jfr hamna sig. 
brukade man en kväll i veckan få ledigt hammarel m.1  håmmar 'torr, stenig 
en stund för att leka o. roa sig. Man fick hedmark intill by el. gård'. Sannolikt 
då äv. någon traktering. Man sades då alltid allmänning. I dagligt tal i byn 
jora el. fo  hylevkvceln. -lapp m. 1n34-v- sägs endast oppa hamma; talas det 
lapp 'person som är till hälften same o. om en viss hammare på annat håll, så 
till hälften svensk', n hb4-vlapp- får den namn av byn, t.ex. måk-
tjiering,jan manels mora. -lass n. lrigshåmmati 'hammaren vid Myck-
lii3Zev1åss'hög av ett halvt lass gödsel'. lings by'. Jfr under fattigstuga, 
Så liten mängd kastades ut endast med källa, myra. 
grepen. -liten a. hblrvlitn 'ganska li-  hammarel m.2  håmmar äv. 'slagträ i en 
ten'. Jfr under mål s.3. -mager a. liblrv- härvel (som markerar pasmorna)'. Jfr 
måg 'något mager'. -mjuk a. hbk-v- sko-, y x - samt under lill-. 
mjiik 'kraftlös, klen'. dce va- e link-v- hammel [n.] hammel,-  'fumlig person'. 
mjukkt e ar 'det blir ingen vidare hamn [m.?] hamn 'skepnad; skymt, 
skörd'. -nåk a. hi3lrvnåk ['inte riktigt obetydligt spår'. int cc ja goffer si 
bra']. Jfr under n åk . -rå a. libirvrå. nann hamn dell dce ['inte kan jag 
-rädd a. /å 4-vriedd 'smått förskräckt'. se att det liknar detta på ngt vis']; dce 
-sint a. hb4-vsint 'smått arg'. -sjuk a. sonntes ssm en hamn dell e 'det 
hi) 4-vbs. åk 'lindrigt sjuk'. -slag n. hbirv- syntes ett svagt spår av det (t.ex. en 
Våg en sorts knut (varmed båtar görs gammal tomt)'. 
fast). -snarvot a. la34-vsn&rvet 'gans-  hamn3  f. hamn 'hamnanläggning; fiske-
ka grinig (äv. om  väder)'. -sorg f. hi34-v- läge'. u tt hamnen 'ute i fiskehamnar-
st5rj 'lätt sorg'. dce vore fcell bara na'. Jfr fiskar-. -hål n. bsg. håmn-
n hvb-vsvrj 'det vore väl bara ett lätt hitlre 'gatt från hamn ut mot havet'. 
bekymmer'. -steg n. bpl. hblevstega hamna sig v. pret. dce hamne se pa 
'steg som ej tas ut nog långt (om häst)'. dce vise 'det såg ut som om det skulle 
Jfr under pottfot. -stilld p.a. n. 111311-v- vara på det sättet'. Jfr hamma sig. 
stald när man har utfodrat sina kreatur hamning [f.] håmnig 'skepnad; skymt'. 
halva vintern. vtt tlynnejincess ter e dce va jusssm en hamn mg dce 'det 
layb-vstelld 'vid kyndelsmäss är hälf-  var som om det liknade det'. 
ten av utfodringen skedd'. -stop n. hi3br bs- hampa f. hampe. hampfrö n. hampfre 
el. hållstbp [ä. rymdmått för våta varor el. (y.) -fri. 
om 0,65 liter]. -stopflaska f. h&svic5p- hampa sig9  v. håmp se 'hända oförmo-
fb-ask 'flaska rymmande ett halvstop'. dat, råka bli'. 
-tok n. hi34-vtak 'dumbom'. -tum m. hamsa ihop v. hams iliöp 'rafsa ihop 
hi34-vtionm [längdmått om en halv tum, (t.ex. hö, kvistar el. likn.)'. vce hann 
jfr under tum] . -tyst a. hi34-vtiost 'gans-  da hams ihop dce ssm vcebri var 
ka tyst'. -vuxing m. la311-vvårks i g 'halv-  'vi hann då hastigt samla ihop det 
vuxen pojke el. flicka'. dce va brano mesta'. 
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han pron. ss. subjekt el. objekt han [han, 
han] el. (ngn gång) han, gen. hartj el. 
hånjes, ss. enklitiskt subjekt, objekt 
el. prepropriellt el. efter prep. en [an] 
el. n [n, tt el. (i sandhi) n], ss. objekt 
el. efter prep. äv. hikum el. (y.) 
hitibum, num [num] el. sm [sm,sm]. 
1. anaforiskt. han hatte pa han 'han 
liknade honom'; da va mora hanjes 
'det var hans mor'; han ce svagert 
hari,j;je trcegg int forke han,han 
votte fvrke inna han for hemma 
['ni behöver inte förmana honom, han 
blev förmanad innan han for hemifrån']; 
da sag dvm en; forrdcerve stcar 
nt dvm han a 'men fördömt, stal de 
inte den också'; no skull ja ha jedd 
a han 'nog skulle jag ha givit henne 
den'; vuera bet n tri h84-  tt hana 
'vitrorna bet tre hål i handen på honom'; 
var n [va-fl] hemme 'var han 
hemma?'; da sag dvm en; full sin 
in 'föll honom in'; fi3c/c/ sm 'följde 
honom'; é "ism el. å n 'av honom'; 
från sm 'från honom';ffir tgm 'för 
honom'; dM n el. M-n 'till honom'; 
vu hsnsm el. titt tim (hcenn) 'åt 
honom (här)'; hon sa hon skrev e 
dyggbrev vtt tim 'hon sade att hon 
skrev ett smädebrev till honom'. Efter 
enstavig verbform som slutar på dental 
el. supradental sammansmälter enklitiskt 
han (en, n) med verbet enligt följ. ex.: 
han jett bi-en da 'man måste binda 
honom'; da fl-n 'då föll han'; ib-en 
'gjorde han'; tim han jy-ert rektet 
'om man gärdar den väl'; da k-en 
'då kunde han'; da hii-en 'då hörde 
han'; l?.'-en 'lånade han'. Äv. efter 
tryckst. adv. uppträder samma företeel-
se: fekk tj ie-en 'fick igen den'; hvgg 

'hugga omkull den'; tatte 
en 'tryckte sönder den'. Jfr t.ex. under 
dragig,försvinna,ligga,läsa ut 
v.1, skylla, tacksägelse, upp-
dörr, utom, vitkjortle, öd. 2. 

determinativt. han sam kumm 'den 
som kommer ...'; ja ha sett han ja 
ha skall-  'jag har sett den jag skall ha 
(tillmake)'. Jfr under gång fo t, hand-
svett, mark f.2, sele, supan. 3. 
indefinit 'man, en'. han kan int hin-
na vilt stim er 'man kan inte hinna 
allting'; da han ksmm ut 'när man 
kommer ut ...'; no vet n 'nog vet 
man'; int fo n frua no myttje int; 
Jfr under t.ex. dynga v., fegdröm, 
fårriskas, färdväg, hand, köp-
skäl, lake m.1, lort, lut, lär, 
notslöra, olik, olåst, stolpe, 
sålla, såpa, sällskap. 4. prepro-
priellt. n svcenn pcebs jonk 'Sven 
Perssons son Jonas'; da hadd svcerr-
fart hemm en ok ni,sn frAr bs [an ö-
rt 49.210,5] 'då hämtade svärfar hem Olof 
Nilsson från Fors (i Själevad — känd 
klok gubbe)'; hyll je dell n lutter 
'håll er till Luther!'; n svager 'min 
(din) svåger'; hcessn harts jonke ha 
fott fagga 'Jonas' häst har fått kolik'; 
dotera haius pete 'Petters dotter'; 
han jekk del tim erke 'han gick till 
Erik'. Jfr under gästa. 

hand f. han, bsg. håna el. hårta, opl. 
h&nner, bp!. hiennen el. (ngn gång) 
Kenneth dat. pl. hånnsm. da cer e 
noa for han 'då är det nöd å färde'; ti 
&ana 'i handen'; da han har e dell 
hanns 'då man har det till hands'; ja 
har na for hcen ner 'jag är sysselsatt 
just nu'; hatt om hcenner 'haft att 
handhava'; han jett cerbet sce han fo 
no beart hcennen 'man måste arbeta, så 
att man får ngt gjort'; ja tykkt tin va 
bah hannum 'jag tyckte att tiden hade 
gått mig ur händerna'; ha no pa han-
num 'ha förråd av ngt'; tcenk vit ja 
int skull ha no pa hannsm da dce 
kum fv4-ke 'tänk, att jag inte skulle ha 
ngt lämpligt att bjuda på när det kommer 
besökare'. Jfr död-, flat-, höger-, 
Jesu-,snöd-,tvär- samt under-hänt 



137 

med ssgr o. under handled, visa, 
vänster. -don n. hanndbri, 'redskap 
att ha i händerna vid arbete'. -fallen a. 
hannPllen. -hyvel 
m. hannhbvel 'liten 
hyvel som kan föras 
med en hand'. -kas- Handhyvel ta f. bsg. hånnkåsta 
'träskovel använd vid handkastning av 
säd'. -kasta9  v. hånnkåst 'kasta säd 
för hand'. -korg m. hannkårj 'avlång 
korg av tågor med handtag över, använd 
att bära spån, skräp o.d. i'. -kraft f. 
hånnkråft ['kraft som utvecklas gm 
användande av händerna (motsats: 
maskinkraft)']. -kvarn f. hånnkv&n. 
Jfr under grynst am p . -lag n. hånn-
li:Ig. -led m. hannU, bp!. hannlKin. 
han cerbet ssm han skull ha hcen-
nen ae jams a hannlean 'han 
arbetar (så fumligt el. slött) som om 
han hade händerna av jäms med hand-
lederna'. Talesätt; sta a hcegg hann-
lean a ce syn vtt mceg 'ska du stå 
där o. inte göra ett handtag, fastän du är 
min son (o. borde veta bättre)'. Härm. 
-löst adv. hannlåsst. -räck m. bsg. 
hartnriekken'så långt från marken som 
man når nedåt med handen när man 
står'. tnt storre cenn hannrcekken 
'inte längre än upp till handen'. -slå v. 
pret. hannilag 'ta varandra i hand'. 
dce hannllog dvm pa 'det tog de 
varandra i hand på'; dum ha hann-
lliellese z vekknes ncervaro 'de 
har tagit varandra i hand i vittnens 
närvaro (som bekräftelse på en uppgjord 
affär)'. -slög a. hannilåg 'händig'. 
-smörgås f. hannsmbrrgas 'smörgås 
på en hel el. halv knäckekaka med smör 
o. pålägg'. -spik m. hånnspik 'kortare 
hävspak'. Används t.ex. när man stjälper 
av ett gödsellass. -svett m. hannsvtt. 
han ssm ha hannsvettn ske l-  n ta 
grospya a tjvcett se vce,sce vab-  n 
a vce n 'den som har handsvett skall ta 

grodrom o. tvätta sig med, så blir han 
av med den'. -tag n. hånntåk el. (y.) 
-tåg. Jfr dörr-,en -, vi d-. -tag(s)korg 
m. hanntakk(s)ksri 'korg med 
handtag'. Jfr under sommarved. 
-tamma v. 'handskas med ngt [så att det 
tar skada]'. Äv. ss. dep. hanntammas 
vce dvm 'gå handgripligt tillväga med 
dem'. Skämtsamt. -vändning [m.] 
hånnviennzg 'mkt kort stund'. -yxa f. 
hannkfks 'liten yxa (varmed man t.ex. 
hackade kött)'. 

handduk m. hann d åk, bsg. äv. (ä.) -d is-
tien. Jfr rödbårdig-. 

handel m. hånnel. Jfr grann-. -sibod 
f. hånnelsbb. 

handla9  v. hånnel. 
handlarel m. hånnlar. Jfr pärris-, 
snus-. 

handsk(e)1  m. hansk 'handske'. dra 
han ske ett styrkeprov. Man fattar var-
andra i högra handen med tummarna 
krokade om varandra o. drar tills den 
ene dragit den andre emot sig. handski-
par n. hanskpar ett par handskar'. 
-vant m. hånskvånt 'yllevante avsedd 
att bäras inuti [tum]handske'. 

hank m. opl. o. bpl. hanka 'vidjering 
varmed ngt hölls fast el. ihop'. fair han-
ka pa grznnen 'gjorde vidjeringar 
som lades som lås över grindens sido-
stolpe o. grindstolpen'. -bytta f. hånk-
bYtt 'bytta med vidjehandtag (som i 
vardera änden satt fast i två motsatta 
ngt längre stavar)'. 

hankas v. hånke 1. 'lägga hank på'. 
dvm hanke grznnen 'de stängde grin-
darna med hank'. 2. 'bota (hästar) för 
ngn yttre åkomma gm att med en 
hanknål dra ett linsnöre [gm 
huden] '. Detta fick sitta kvar så att var-
bildning uppstod o. det onda bulnade 
bort. hank hcesta. 3. 'hastigt sy med 
stora, slarviga stygn'. — igen v. hank 
tfienn en grznn 'stänga en grind med 
vidjehank'. han hanke ticenn dora. 
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— ihop v. hank ihop tjolln 'sy ihop 
en reva på kjolen med stora stygn'. — åt 
v. hank at n grznn 'stänga en grind 
med vidjehank'; hank at dora 'stäng 
dörren (med en hasp)!'. hanklmån m. 
hånkmbri. I uttr. ss. dc e va dcert 
han kmvn (om ngt som nätt o. jämnt 
gick ihop). -nål f. hånknåb• 'nål som 
användes när man skulle hanka hästar'. 
Liknade en skärnål. 

hanteral° v. hånt&a äv. 'misshandla'. 
hantverk n. håntvålc. nzttan hantverk 
ce tjuge olokker 'nitton hantverk är 
tjugu olyckor (dvs, den som splittrar 
sig på många uppgifter får ännu fler 
besvärligheter)'. 

hantverkare m. håntvierkar. Jfr under 
huvud. 

har n. har ['grusbank'] = ör. Jfr sten-. 
hare m. håra, bsg. -n, opl. -r, bpl. -na. 
Jfr frusen-. harlhund m. harahånn 
'stövare'. -hår n. hårahår. I uttr. han 
va full a harahar 'han var bakslug'. 
-lort m. haralcitt. -moder f. bsg. hå-
rambra [om mor som inte tar hand om 
sina barn]. -vån f. bpl. håravbnen 'red-
skap för fångst av hare'. 

harka f.1  bsg. hierka 'kratta med grova 
järnpinnar'. 
Användes 
till att kratta 
ned rågsåd- 
den mellan 	Harka 
stubbar o. stenar på svedja. da hadd 
dvm hcerka da a rstta a grov 
mella stsbba a stena 'då hade man 
en harka o. bökade o. grävde mellan 
stubbar o. stenar'. Jfr råg-, s o t-. 

harka f.2  bsg. hierka 'ngt bra'. Kenne 
va hcerka de 'det här var utmärkt!'. 
-bas [m.] bsg. h&rkabåsn. I uttr. dce 
va hcerkabasn da? 'det var alldeles 
utmärkt det!'. 

barkas v.1  hcerke 'harkla sig, rossla'. 
hcerke a hoste. — upp v. hierk bpp 
'harkla upp (slem)'. 

harka (sig)9  v.2  hierk sce '[med  nöd] 
reda sig'. ja fo fcell hcerk me 'jag får 
väl försöka klara mig (med det jag har)'; 
han hcerke se 'han klarade sig'; ja 
hcerke me framm 'jag klarade mig 
nödtorftigt (med mitt lilla förråd)'; sce 
pass dvm hcerke a levvde el. sce 
pass dvm hcerke se zjontg 'såpass 
att de nödtorftigt klarade livet (om 
fattigas brist på mat)'. 

harm m. hcerm. liv hcermen pa n 
'vredgas på honom'; z hcermen hadd 
han 'i förargelsen hade han ...'; for 
cenn 1 hcermen du a ga dit 'trotsa 
din förargelse du o. gå dit'. 

harmlig a. n. hiermelet. 
harmsen a. Kermsn. 
harpa f. jfr under gammal. 
harpa ihop v. se härpa ihop. 
harpig a. se härpig. 
harpot a. se härpot. 
hart adv. hatt. han kimme hatt cette 

'han kom omedelbart efter'. 
harva4  f. hierve 'åkerharv'. Jfr r ull-, 
rättpinn-. 

harva v.h&rve 'bearbeta (åkerjord) med 
harv'. Jfr efter-. 

hasa v. håsa. — sig fram v. håsa sce 
fr mm 'släpa sig fram'. 

haspas v. håspe 'lägga hasp på dörr'. — 
igen v. pret. håspe tlienn dora 'stäng-
de dörren med hasp'. 

haspell m. håspel 'garnvinda med räkne-
verk' = härvel. for gammalt har 
dvm sakkt haspela, men vce sceg 
hcervela 'förr i tiden sade man hasp-
lar, men vi säger härvlar'. 

hast m. hast. z v11 hast 'i stor hast'; 
nanntig ssm bara driv for hastn 
'ngt som ger effekt endast för tillfället 
(t.ex. konstgödsel el. kask)'. 

hastig a. håsten 'hastig; häftig, hetsig'. 
hastighet f. håsttht. dvm volt znt 
birot i hastthet 'de blev inte så fort 
blöta'. 

hastra v. håster 'skynda på (ngn)'. veZr 
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ni' haster me 'skynda inte på mig'. 	tillbaka'. — ihop v. hå 'hin, 'arbeta 
hat n. hat. -girig a. häu _ren 'hämnd-  ihop, samla ihop'. ja skull ha ihop 

lysten'. 	 tya pasme da 'jag skulle spinna två 
hatal° v. håta. 	 pasmor då (som barn)'. — sig v. dce 
hattl m. hatt. -snåll m. håttsnåll 'liten vell int ha se [hå-se] pa dce vise 

rund hatt'. 	 'det blir inte på det viset'; hor dce 
hav n. hav 'hav (i allmänhet, t.ex. vid har se [hå-Ja] 'hur det förhåller sig 
tal om märken o.d.)'. Jfr under blid-  (med den saken)'. Jfr under spishörn. 
väder, havsjö. -is m. bsg. håvisn — ut v. hå /it 'släppa ut (kreatur)'. da 
'is på havet'. hav isn uyle lcegge dvm hadd ut krceka pa von, 'när 
'havsisen kyler länge (om våren)'. -sjö de släppte ut kreaturen (första gången) 
m. sed. o. 	 på våren'. — uti sig v. hå t i se 'hugga 

hava v. ha el. (ä.) håva el. (ngn gång) för sig, roffa åt sig'. — åt sig v. hå Ytt 
hy, pres. ha(r), pret. hådde el. hadd se 'hugga för sig, roffa åt sig'. 
el. håtte el. hatt el. (möjl. ngn gång — havandes p.a. håvanes 'gravid'. Jfr under 
jfr SvLm 1988 s. 40 med litt.-hänvisn.) tillstånd. 
ha, sup. hatt, pret. pass. håddes. Om havre m. häger. -gryn n. håvergrPn. 
formen a se under a pleon. partikel. 1. -halm m. hägerhåkm. Var bättre än 
perfektumbildande hjälpv. han lcer ha kornhalm o. gavs med havremjöl på åt 
riggt 'han lär ha ringt (nu, nyss — jfr hästarna. Jfr under lad us kull ro r. 
pret. nedan)'; han lcer hadd riggt -mjöl n. bsg. hägermfbke. -stycke n. 
'han lär ha ringt (då — jfr pres. ovan)'; bsg. hägetue 'åker besådd med 
no ha n skreve dell me, har n havre'. 
[hå-n] levvd 'nog hade han skrivit till havsjö m. bsg. håvbsån 'hav (när man 
mig, om han hade levat'; annaj hadde talar om havet som fiskevatten e.d.)'. 
ne fell rakkt gatt pa tok 'annars Jfr under h a v . uti havjon ' ute i havet'. 
hade det väl rent av gått galet'; hadd -bleka f. bsg. håvbsobkka 'lätt moln-
n el. hatt n 'hade han?'. 2. huvudv. slöja som syns stiga upp vid havshori- 
med utsagt eller utelämnat objekt. vce sonten'. Bådar regn. -gädda f. bsg. 
bodcl ha ncelta bcetter 'vi borde ha hbv,,roAdda 'gädda som finns vid 
det litet bättre'; ja 	nner hor dce kusten'. Smäckrare o. ljusare än insjö- 
kan ha sce 'jag undrar hur det egent-  gädda. -vik f. håv,yovik 'havsvik'. 
ligen är'; vce jett ha hemm nann hedendom m. bsg. hKlenclOmmen. 
san 'vi måste hämta hem sand'; ja ha heder m. héder. I uttr. ss. heder a 
sett han ja hå skak 'jag har sett den takk el. takk a heder; heder a 
jag skall ha (till make)'. Skämtsamt svar vcesende 'tusen tack!'. -sipiga f. se d.o. 
av flicka som blir förebrådd för att hon hederliga. hKleli. n hedeli kcer. 
är slarvigt klädd el. kammad — det spelar hedersam a. h4-åmm 'generös; hedran-
ingen roll, hon har en make bestämd åt de'. Jfr under julljus. 
sig; vce har e bra sam vce har e; hederspiga f. hd,spig. Att ga he,vpig 
hatt a dcean 'förde henne därifrån'; var att under lysningstiden gå omkring 
da haddes e pa kvcena 'då fördes o. få bidrag — ofta spannmål — till det 
det till malning i kvarn'. Jfr t.ex. under nya hushållet. Mindre bemedlade gjorde 
han, hand, knåpa på, skava. — ofta så. De hade en ovanligt stor muff 
igen v. hå u&nn 'återfå'. ce dcenne med sig o. behövde då inte tala om vad 
vell ja ha ucenn 'det där vill jag ha de ville. Alla visste vad det gällde. De 
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kunde äv. i stället gå som nygifta. dce skall komma på söndag'; ha? -ja va 
stog ju inte dell a bcera dce dvm llut 'helgdagarna var över (om en års-
fekk 'det var ju omöjligt att bära allt de högtid)'; over hokkst hcelrja 'över 
fick'. 	 högsta [dvs, den viktigaste delen av] 

hedra9  v. h seder. 	 helgen (t.ex. julen under julafton, 
hegrot a. hegeret 'kräsen; som saknar juldagen o. annandagen)';jora hcelrja 

matlust'. 	 'avsluta veckans arbete, städa för 
hejans a. oböjl. hiejjaru. Förstärkande helgen'; da var e hcelrja da 'då var 

i uttr. ss. ett (stoll e) hcejjarus lass. det särdeles roligt'. Jfr barn-, d ub - 
hejda v. se h ägd a. 	 belt -, fäbod-, j u I -, käring -, lång-, 
heka v. se h äk a . 	 midsommars-, mikaeli-, mika- 
hektoliter m. hektoliter. 	 elsmäss-, nyårs-,pojk-,präst-, 
hel a. hel, n. hent.pa  hele nytta 'på ungdoms-, ungmor- samt under 

hela natten'; hel a hvin; hellt 
	

fårriskas, förra. -dag m. hied4g, 
hvllet. -gjuten p.a. hlgOtten. -gju- bsg. -cldtn.hceciag a ork 'helgdag o. 
tenbyxor f. bpl. hUgåttenboksen vardag'; 112e4-jen dag a ork jekk 
'kvinnobenkläder som var hopsydda i hon pa samma vis 'såväl helgdagar 
grenen (motsats: öppen b y x or)'. som vardagar gick hon (klädd) på samma 
-hugga v. iii/hbgg 'ge tillräckligt i sätt'. Jfr under helg. 
motgåva'. ja ske fcell helhvgg 	helgdags a. oböjl. hiecias uttryckande 

nanntig 'jag skall väl ge dig känsla av högtid, välbefinnande el. 
något i stället (när man inte fått betala i ledighet. dce vore hcedas da? 'det 
samband med en uppgörelsc)'. -härva vore alldeles utmärkt det'. Jfr halv-. 
f. helhierv 'härva om 16 pasmor'. -lass helgdagsafton m. bsg. hiecjasåftan 
n. hellåss 'hög av ett avstjälpt lass göd-  'afton av sön- el. helgdag'. -kläder s. 
sel på åkern'. -rund a. n. hOrlinnt 'helt opl. h&claskZrieer 'söndags-, kyrk-
rund (om t.ex. rundvirke)'. -skifte n. kläder'. -klänning f. hiedasId•iennig 
bpl. lilbsifta 'äga som sammanförts med 'klänning för kyrkobesök o. andra fina-
annan gm laga skiftet'. da dce voue re tillfällen'. -kvinnfolk n. hiedas-
helbrifta. -skurenbyxor f. bpl. hel- kv in nfv4-  k 'helgdagsklädd kvinna'. 
skårenbOksen = helgjutenbyxor, -pinne m. bsg. hiclaspien. I uttr. ss. 
se  d.o. -skägg n. li_lfiegg 'krans av ja ha vllri fott sette pa hce- 
skägg'. 	 claspien 'jag har aldrig fått leva ett 

helan v. hVe 'läka'. matt vIlri ha lättsamt liv'. -sele m. bsg. hassOan. 
helld 'läktes nästan aldrig'. — igen v. -åkdon n. bpl. h&cjas4kdona. 
pret. dce helld ijienn 'det läkte'. — helgesidygn n. bsg. h&Zrjesdbgne 'sön-
ihop v. hel thbp 'läka ihop'. — till v. dagsdygn (dvs. fr.o.m. lördagskväll 
hel dell 'läka'. 	 t.o.m. söndagsnatt)'. Jfr under natt- 

helanide, -ste a. helande el. helanste. tröja. -natt f. hieirjesnint ['natt mot 
Förstärkande frf. ordet hop. Jfr under söndag']. sm hceZrjesnetten 'på sön- 
hop. 	 dagsnätterna'. -vist(a) f. hiekjesvest 

helas dep. heles 'läka'. 	helldes 'veckostädning (dvs, städning för sön- 
inte 'det läkte inte'. 	 dagen)'. vce jett fora nann &ek- 

helg3  f. hcekj 'söndag'. i hcekj S8M jesvest 'vi måste städa före söndagen'. 
var 'i söndags'; i /ligges 'i söndags'; helgona s. helgoria. I kraftuttr. ss. uta 
dm ske ksmma vtt hce4-ja 'de helgorla. -mässa s. hiekjamiess 'all- 
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helgonadagen [dvs. den 1 november]'. 
han ksmm vtt hcekjamcess 'han 
kommer till allhelgonadagstiden'. -mäss-
glopp n. bsg. hiel-jamcessglråppe 'regn-
blandad snö (som brukar komma om-
kring den 1 november)'. 

heller adv. &eller el. håller [hålor]. Jfr 
underkarinött, spisa. 

heller konj. hcell 'eller'. vemm ske ga, 
du hcell jag? 

hellinnelakan n. 1Q1linnelåkart 'lakan 
av hellinneväv'. 

helsingöron n. bpl. heelstgåra 'ryssmös-
sa, mans- el. pojkmössa med kulle av 
svart el. grå vadmal samt med uppveck 
av svart fårskinn'. Kullen kunde äv. vara 
av garvat fårskinn. Ullen i fårskinnet till 
uppvecket skulle vara knottrig. Uppvecket 
knöts upp med band över huvudet el. 
nedfällt som skydd mot kyla under hakan 
=helsingörsmössa. 

helsingörsmössa f. bsg. hielstgobsmås-
sa = föreg. ord. 

helst adv. hcelst el. helst [helst] äv. 'i 
synnerhet'. sce sceket ssm hcelst; ga 
tt ltstsbben a va ssm hcelst 'gå i 
liestubb o. vad som helst'; korta, hcelst 
kv t ger ... 'kor, i synnerhet kvigor'; 
!twist smo a ena 'i synnerhet de som 
var små'. Jfr under h ocken , luska 
på. 

helvete n.hiellvtt. I hcellvettes nann 
gagg 'aldrig i helvete kommer detta att 
ske'. 

heläkta a. hilcekt 'som är alltigenom äk-
ta'. -sjal m. IQ1cektabsål 'tunn, fin o. 
stor helyllesjal'. helcektayala dvm va 
stor,ncestan ssm rsmme hcerien a 
va gukrorost a var se ful 'heläkta-
sjalarna var stora, nästan som rummet 
här, o. var gulrödrosiga o. var så fina'. 

hem n. hemm, dat. sg. 1Qmmen. han 
va tgge lote frann hemmen 'han 
var helt nära hemmet'; da han jekk 
vtt hemmen 'när han gick mot hem-
met'. Jfr fars-, svärfar- och visa 

hem samt under sky v. -avel m. bsg. 
håmmcivcert 'avel efter egen tjur o. egen 
kviga [hellre: efter gårdens egna krea-
tur]'. -bjuden p.a. håmmbåen 'bjuden 
hem (till ngn)'. -bryggddricka n. bsg. 
hbnmbråggddrekke 'hembryggt 
dricka'. -by m. bsg. UmmbYn 'by där 
man är född o. uppvuxen', han ksmme 
frann hemmbyn henna bs 'han kom 
från hennes födelseby'. -frö n. håmmjW 
'(lin)frö från egen skörd'. -färgd p.a. 
11.mmfiecicl. Jfr under byttblå, 
gåsvicke, koschenillröd, kum-
minggrönt, lumrik, lövgult, 
mjölbärsgrå, rostgult. -garvad 
p.a. håmmgierve. Om grovt läder. -gård 

bsg. Ummgån 'gård där man är 
född'. -göras v. pass. hånmj åras 'för-
färdigas i hemmet'. -hemman n. bsg. 
hi.mmhmmarte 'föräldrarnas hem-
man'. -hund m. Itmmhicnn glåpord 
om/till en som är oblyg o. uppträder 
som om han vore hemma. -ifrån adv. 
hånmzfriann. -ikring adv. hånm-
tkrigg 'i närheten av hemmet'. -kall 

bsg. himmkblle 'en båtsmans lön in 
natura (spannmål, kött, hö)'. Strax efter 
juldagarna kördes båtsmannen av rot-
mästaren omkring i rotet för att ta upp 
hemkallet. Därvid fick han Av. sport-
le r. -kokadsåpa f. bsg. hbnmkbkke-
sapa. -kommen p.a. hårtmkiimmen. 
cer n hemmksmmen 'har han kommit 
hem?'. -kvarn f. bsg. hbnmkvcena 'by-
kvarn'. -löpe n. bsg. håmmlåpe 'ostlöpe 
som man själv berett'. -malt n. bsg. 
håmm-mbite 'malt som man själv mäl-
tat'. -mark f. bsg. Umm-mierka'skogs-
mark nära byn'. -råg m. bsg. hånm-
rågen 'råg som man själv odlat'. -råg-
mjöl n. bsg. hånmrsgmj Mre 'mjöl av 
råg som man själv odlat'. -skog m. 
hånmskOg 'inhägnad skog [i närheten 
av gården]'.  -skomakare m. Ummsko-
mitkar 'skomakare som på beställning 
kom till hemmen o. tillverkade o. lagade 
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skor'. -slått m. bsg. Ummilåttn 'slåt-
ter nära gården'. -spunnen p.a. Umm- 
spOnne. hemmsOnnegane 'det hem- 
spunna garnet'; nann Urnmsponnetra 
'ngn hemspunnen tråd'. -ställe n. bsg. 
hånmstielle 'hemgården med dess 
jord'. -vävdsäck m. hbnmvievvdseekk 
'säck av grövsta blångarn'. -åker m. 
bsg. hbnmtiken '(ingärdat) åkerområde 
nära gården'. 

hem adv. hemm. 
hemma adv. Umme. hemme fkst e 
balt u skrtnner ho for vss 
'hemma hos oss flöt det bort sju skrindor 
hö'. Jfr under gammal. 

hemman n. hånman. da hemmane 
skull beerjes 'när hemmanets åkrar 
skulle skördas'; scett beta hemmane 
'sälja hemmanet'. Jfr halv-, hem-
samt under gå. -sikarl m. bsg. hån-
manjkcen 'hemmanets ägare'. 

hemman adv. Umma 'hemifrån', han 
for hemma i mage 'han for hemifrån 
i morse'; har du ksmme hemma 
'har du kommit hemifrån?'; je treegg 
int forke han, han vocte fvrke 
:tina han for hemma ['ni behöver 
inte förmana honom, han blev förmanad 
innan han for hemifrån']; dce beer a 
hemma rakkt dee 'det går ju alldeles 
galet'; dee bar a hemma dee 'det 
vållade en våldsam upprördhet'. -efter 
adv. hånmaniette 'hemifrån'. 

hemsk a. hemsk, n. hcemst. Ss. för-
stärkande adv. frf. a.:vceltgen tjcenns 
see heemst vvtte ['vällingen känns så 
hemskt vattnig']. Lärarinnan i skolan 
lärde att barnen aldrig skulle säga 
»hemskt», för hemskt det var då någon 
dog bråd död, drunknade el. hängde sig. 

Herran-trä s. I det föråldrade ja h&ran 
trk 	Härm efter ngn i en äldre 
generation. Jfr följ. ord. 

herre2  m. herre äv. 'Gud'. heerre 
Msses. Utrop av förskräckelse; heerre 
gulla vakker 'kära hjärtanes då!'; hier- 

ranj ss. förstärkande: ett heerranj 
vcer 'ett förfärligt väder'; hcerrany 
elakt n is 'förskräckligt dålig is'; hon 
snnere no var i hcerranj nammen 
hon var 'hon undrade nog var i herrans 
namn hon var'. Jfr föreg. ord. 

herrestaligen interj. hierresta/fgen. Ut-
trycker häpnad. 

herresten interj. hierrestn. Uttrycker 
häpnad. 

herrskap n. h4j1ccip [ha-]. -skriat m. 
hc?ejjkapsmåt 'finare mat'. 

hesa. se  h å s . 
het a. het 'mkt varm; hetsig, häftig (om 

människa som lätt blir ond; om män-
niska el. häst som är för ivrig i arbetet)'. 
hetgrOtn 'den nykokade heta gröten'. 
-livad a. hOlive 'hetlevrad'. -mörja f. 
hetmOrj 'aska innehållande glöd'. 
-vatten n. hOvcittn 1. 'kokhett vatten'. 
Innan man slog ut sådant, måste man 
varna vitrorna så att man ej brände dem, 
annars kunde man drabbas av förråk. 2. 
'magsyra'. gL-sppa opp hetvattne 
'stöta upp magsyra'. 

heta8, 12  v. he.te. va  het du 'vad heter 
du?'; han hete sfmon 'han hette 
Simon'; va ha tvrpa hete 'vad har 
torpen hetat?'. Jfr under rimpa. 

hetas9  dep. hOes 'sägas, påstås'. dee 
skull hetes vara ohgytt deer 'det 
sades vara spöken där'; dee hetese 
dce,dce ism han jekk dit 'det sades, 
att om man gick dit ...'. 

hetta [ml håta. 
hetta v håta. ja hetta opp! oga 'det 

hettar i ansiktet på mig'; hon hetta 
(om kolmila)'. 

hicka f. hikke. 
hickas v. hikke. 
hid6  n. hk 'ide'. bion hadd gatt tt hi 

'björnen hade gått i ide'. Jfr björn-. 
hihoj n. hatry 'upprört ropande; viller-

valla'. der far ssm e hthvj 'det far 
med en förfärlig fart'. 

hika v. se häka. 
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hilka f. haik 'sjalett (huvudbonad för mig'; dce hire tt terrinen 'det ilar i 
kvinnor, särsk. den svarta kyrksjalet- tänderna'. 
ten)'. Man vek ett veck på h. o. knöt hirblåning m. h i rblrån g 'ngt blåfru-
den under hakan. Enligt en sm. var det set'. han si ut rakkt ssm en 
— särsk. i Björna — bara kyrksjaletten 	rb4-an g 'han ser frusen o. eländig 
som kallades så. svå tt häz ka 'den svarta ut'. 
kyrksjaletten'. 	 hissa v. hisse. Jfr under nattbleka, 

hilla4  f. hille 'hylla'. Jfr bok-, glas-, ärtslaga. 
hörn-,käpp-,lång-,lönn-, pinn-, hissna v. se hixna. 
tallriks-, tennfat-, tråg-. hill- historia [f.] jfr tok-. 
rimpa f. hilrimp 'hyllremsa'. 	hit adv. ht". ksmm en hit 'kommer 

himmel m. himmel. himmelens förstär-  han hit?'; hon cer se hit a dit 'hon 
kande i unr. ss. sce himmelens trsllet vet inte vad hon vill'. -i prep. hutt. 
'så förskräckligt elak'. Jfr får-. 	hatt febon ferm 'till era fäbodar'. 

himla oböjl. a. himmla förstärkande i Jfr under kr o n m ärk e . -om prep. hit-
uttr. ss. ett himmla tok (om ngn som sm. -tills adv. hittills el. (ä.) hittells. 
bär sig dumt åt). 	 -över adv. hitover. 

hinder n. hinner. 	 hitan adv. hittan el. hitan 'hit'. lcegg 
hindersam a. n. hinnersåmmt. 	e hittan 'lägg det här!'. Jfr under 
hindra9  v. hinner. Jfr under fram fot. ditan,korngöpen. 
hingelhår n. higgelrhår.ene bitn ssm hiterst a. superl. hitest. 

e 	higgekhar a annen ssm e hitre a. komp. Självst. former: m. 
merralar 'ena biten som ett hingelhår f. hitera, n. hitere 'den (det) hitre'. 
o. den andra som ett märrlår'. Om den hitta på9  v. hitt på '(oförmodat) finna; 
som spann ojämnt garn. Jfr under finna på, tänka ut; råka (hända)'. ja 
mingellötig. 	 hitre pa e vce en gagg 'jag fann det 

hingstl m. higst. Jfr k lapp -. 	omedelbart'; du hitte pa e du 'du 
hinka v. hinke. hink vattne 'hämta gissade det du'; han hitt pa sce 

upp vatten ur brunn med hinkställning'. myttle toket 'han finner på så många 
hinkställning f. hinkstiellntg 'brunns-  dumheter'; dce kan hitt pa vara 
svängel'. 	 bra a 'det kan hända att det blir bra 

hinn f. hinn 'hinna'. dee ssm crr ssm också'; dee hitte pa hcenn se 'det 
en hinn mella firari a ven 'det som råkade hända så'; han Inne pa ksmma 
är som en hinna mellan barken o. veden'; 'han råkade komma'; da lime n pa 
hinna pa trista va tcelle beta sno se 'då råkade han vända sig'; der 
'hinnan på insidan (av skinnet) var va hitteparå da? 'det var en utmärkt 
borttagen'. 	 idé', hitta sig v. hitt se 'hända sig'. 

hinna v.hinne,hann el. hannt,hånne. dce lime se sce han ksmme 'det 
— upp v. p.p. öpphånne. — vid v. hinn hände sig att han kom'; der hitte se 
vc'e 'hinna med'. vce hinn int tylls se bra 'det hände sig så lyckligt'. — 
vce vss 'vi hinner inte alls vad vi bör upp v. hitt bpp, p.p. öpphitte 'hitta 
göra'. 	 på'. han hitt opp vilt S8M cer 

hir m. hir 'rysning', dce for ssm en 'han diktar ihop alla möjliga historier'. 
hir jorLig rna?. 	 hittlhugg n. hitthigg 'lyckträff'. dee 

hira8  v. hire 'hisna, gå rysningar; ila (av var e hitthvgg dce ja fekk tag t 
smärta)'. dce hire ti mceg 'det ryser i n. -ordig a. hittbl-e 'som snabbt hittar 
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rätt ord el. svar, snarfyndig'. 
hittlig a. n. hittelet 'lyckosamt inträf-
fande'. da var e see hittelet dce 
han ksmme. 

hiva v. hiva 'slänga iväg', han hiva 
ne a galre. 

hixna v. hiksn 'hissna'. — av v. hissn 
å 'hissna'. Vanligare än föreg. ord. 

hjons n. im. vce jekk ut vattenda 
jun i byn 'vi gick ut varenda människa 
i byn'; dell llut stog vce jun i jun 
krig dvm 'till slut stod vi alldeles 
tätt omkring dem'. Jfr baks tar-, 
fattig-, ungdoms-. 

hjonlags n. j 404,  ['äkta makar']. dvm 
fekk si junlaga ssm ksmme a 
jekk 'de fick se par som kom o. gick (i 
en syn om vilka som skulle bli gifta 
under året)'. 

hjonslig a. j ånaen om par som har äk-
tenskapstycke. d-ce _mulet e par 
'de två passar för varandra (på grund av 
yttre el. inre omständigheter, t.ex. 
utseende)' ; dvm sceg ve e jurbylen 
'de säger att vi har äktenskapstycke'. 
Jfr o -. 

hjuls n.pAlr. Jfr klubb-, oro-, skaft-, 
små-, vagns-. -ask m.jearåsk 'hjul- 
hus [skyddande överbyggnad över ett 
hjul] av rundböjt trä (på kornkärra)'. -don8  
n. jecirclOn. -hus n.jec4-htis ['skyddande 
överbyggnad över ett hjul'] (på kornkär- 
ra). Kantigt, hoptappat av tre brädstyck-
en. -löte m. opl. o. bp1.141rlitta ['en av 
de delar varav ringen på ett trähjul är 
sammansatt']. -nacke m.jiPrnåkk 'fäste 
för hjulekrar [dvs. nav] '. Större klubb-
h j ul hade hjulnackar av trä. På ömse 
sidor om hjulnackarna sitter åsen fast. 
Ovanpå kommer kärrflaken. [K lubb-
hjul hade knappast nav i egentlig 
betyd. Hur EO tänkt sig åsen är oklart. 
Jfr bild under kl ub b hj ul.] -pinne m. 
jearpinn 'hjuleker'. -skrinda f. ji34--
skrinn 'skrinda med medar o. [två] låga 
hjul'. [Avsedd för kortare hötransporter 

sommartid.] -stol m. i st bir 'under-
rede som användes när man gjorde kärr-
hjul'. -vagn m. bsg.ja_Zrvåggen en sorts 
tröskvagn av äldre typ. Föråldrat ord. 

Nåta v.  -a  j 'andas, flämta'. han jadd 
se toggt. Jfr under ros f.1  

hjäll m. bsg. jOn ['hylla']. Om en ko 
brutit ett ben, fick hon ligga på en brits 
av trä, tills benbrottet var läkt. Kon sades 
då legg pa jeln. dvm fo da lcer se 
legg pa jeln (om människor som har 
det plågsamt). 

hjälp f. ivirp äv. 'förning (vid t.ex. 
bröllop); hjälp i form av arbete i stället 
för den man själv fått'. fora jvirpa 'ge 
hjälp; ha med sig förning; lämna arbets-
hjälp'. Jfr karl-, säng-, tröskar-. 
-präst m.1734- ppriest närmast 'pastors-
adjunkt'. 

hjälpa v ji34- pe, 	futt. der jvl-p 
int 'det går inte'; ja sker jv1rp der ja 
'jag skall tukta dig jag (hotfullt till 
olydigt barn)'. — bort v. 1134-p bått 
'sälja till ngn behövande (fastän man 
egentligen inte vill det)'; jvZrp balt 
mjvirka 'sälja mjölk (tillfälligtvis till 
en behövande)'; kan je jvIrp beta 
na srnor 'kan ni sälja något smör till 
mig?'. 

hjälpas dep. 	pret.ibtles. — åt dep. 
pres. der jvff v11 e dela at 'allting 
medverkar (till ett visst resultat)'; pret. 
Ibttes åt 'hjälptes åt'. Jfr under följas 
åt. 

hjälpaligen interj. je'lpaligen. Uttrycker 
förargelse o. rådlöshet. jelpaligen &el-
ler. 

hjälpandes interj. jlpanes. Uttrycker 
(obehaglig) överraskning. jelpanes 
hceller. 

hjälpsam a. jfr o - . 
hjärta7  n.jr3lte äv. 'skruvmoder, del av 

spinnrock som bär upp fästet för rullar-
na'. Regleras med skruven. 

horn, jfr stup-, vattu- samt no. 
hoball f. se h uv ul . 
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hocken pron. m. o. f. hirkken, n. hå Icke 
'vilken'. hskken a vss ske ga 'vem 
av oss skall gå?'; hon to fcell ksmma 
en hskken dan 'hon torde väl komma 
nu endera dagen'; du fo lora hskke 
du vell 'du får göra vilket du vill'; dce 
cer no hskke stim helst dce 'det är 
nog hur som helst det'. 

hoja" v. hibjje 'hojta, skrika'. dvm ksm-
me hvjjen 'de kom hojtande'. 

holme2  m. in3lrme el. (föråldrat) v?31rme. 
homma v. hämma 'ha (häst) att gå bak-
åt'. hsmma hcessn;hämma el. (mindre 
vanl.) hsmm tillrop till häst att gå bakåt. 
Ä. uttr. Jfr back, backa. 

hon pron. ss. subjekt el. objekt hon [hon, 
hon] el. (ngn gång) hon, gen. hi-enn 
el. håznas, tryckst. ss. objekt el. efter 
prep. hiennar, ss. enklitiskt subjekt, 
objekt el. ss. prepropriellt el. efter prep. 
a el. na. 1. anaforiskt. inte velle fcell 
hon ga frammafore hcennar 'inte 
ville väl hon lägga sig i hennes arbete'; 
ja tog hcerka a anvcenne hon; 
han ksmme frann hemmbyn hen-
na s 'han kom från hennes födelseby'; 
dce va gsbben hcennes, dota 
hcennes 'det var hennes man, hennes 
dotter'; a hcennar 'av henne'; han 
stog hokkt i gsrist ncer hcennar; 
lon ut e vtt hcennar 'låna ut det åt 
henne'; rakkt hatte pa hcennar 
'rent av liknade henne'; hadd intalra 
na 'hade inbillat henne'; hon sat a 
pika na 'hon satt o. gav henne pikar'. 
Jfrundert.ex.draga v., faddergåva, 
fårriskas, notslöra, ogod, skaft. 

prepropriellt. a doter 'min dotter'; 
a mor vor 'husmor i vår gård'; a 
svcegesk kara 'min svägerska Klara'; 
a moster lisa 'moster Lisa'; vaffor 
jsZre na annalisa 'varför gråter Anna-
Lisa?'; dvm hadd ponte na johanna 
sce fvlet 'de hade behandlat Johanna 
så illa'. Jfr under skorvig, smaka. 

vid tilltal till kvinna (respektfullare  

än du). dce bero pa tim hon hsgas 
na mer 'det beror på om ni vill ha en 
kopp till'; hsgas a n kspp kaffe 
'behagar ni en kopp kaffe?'; va dce 
rcegne, hon ha rakkt votte Mrst 
'så det regnar, ni har rent av blivit blöt'; 
far a i nivrn nu 'far ni i morgon?'. 
Jfr underbo v .1, brud. 

hop m. hop. dce legg ti en hop 'det 
ligger i en [enda] hög'; da motte na 
en helanste hop a vit a fetter 'då 
mötte hon en mkt stor hop vita getter'; 
va fann store farhopen 'vi fann en 
mycket stor hop av får'; storre hopen, 
storre gheljen 'ju flera tillsammans, 
desto större är glädjen'; fr irj vce hopen 
'göra som de flesta'. -tals adv. höptilff. 

hop adv. o. i särsk. förbindelser med v. 
se ihop. 

hopp n.1  hspp, dat. sg. Vippen 'för-
hoppning'. dvm hadde inte na 
hspp tim nann vidare stimmar 'de 
hade inte något hopp om någon bra som-
mar'; hokst i hsppen a minst 
vetten 'högst i hoppet o. minst i vettet'. 
Talesätt om ungdom. 

hopp5  n.2  hspp 'språng'. 
hoppa4  f. häppe 'lösa trådar på under-

liggande tuskaftsväv vilka bildar en 
fyrkant el. rektangel'. 

hoppa8  v. häppe, pres. part. häppen 'göra 
ett el. flera hopp'. hon kimme hsppen 
'hon kom springande med små hopp'; 
happ jams tatjen 'hoppa ända upp 
till taket (om lekande barn)'; dvm 
hsppe hagan 'de hoppade över gärds-
gårdarna'. Jfr under stigpol ska. — 
om v. häpp tm 'förbigå'. hspp tim 
en dag. 

hoppande [n.] Vippande. I uttr. dce jekk 
hsppande dce 'det gick kvickt det'. 

hoppas v. !täppas. Jfr under dit. 
hoppig a. n. häppet 'som är ojämn el. 

orsakar hopp o. skakningar'. dce cer 
sce hsppet (om ojämn vägbana). 

hoppning [f.] häppn i g 'hoppande'. 
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hora4  f. höre. Jfr skogs- samt under 
gammal. 

horaktig a. höråkten. 
horn5  n. hon,. Jfr barn-, bock-, 
hyvel-, ko-, kopp-, krut-, snor-, 
tjut-. 

horniglborre m. bsg. hke- el. hönobk 
'spigg'. Fanns i Högbysjön. vce kvlle 
n a for stikkbad. Jfr under budd, 
stickbolde. -spigg m. höriespegg 
'spigg (liten fisk med vassa taggar, som 
man kan sticka sig på)'. -spik m. bsg. 
hörLaspiken [trol. fel för hörie- el 
hör10-. I det senare fallet bör uppslags-
ordet vara h or nö sp ik] en fisk som är 
som en spik men med taggar [väl = 
föreg. ord]. 

hornölborre m., -spik m. se under h or - 
niglborre, -spik. 

hosta f. höste. hoststreck n. bpl. höst- 
straka [höstrka] 'hostattack'. 

hosta v. höste. Jfr under krassla, 
kraxa. 

hot n. hot 'kolik'. ja ha rake for 
sannt hot 'jag har fått en så svår kolik'. 

hota8  v. höte. 
hotas9  dep. hötes. han hotese 'han 

hotade'. 
hotelse f. hötels. 
hovl m. hov 'hov (på häst)'. Jfr under 
vänster. -band n. bsg. lu)vbårie 'det 
ställe där hoven möter den hårbeklädda 
delen av benet'. 

hov n. hov 'måtta'. han ha fcell na 
hov han ssm grcev a 'han har väl 
ngn måtta också han som gräver', sade 
gubben när gumman önskade sig sju 
alnar under jorden. 

hov-om-drov adv. hov sm drov el. 
hov a drov 'huller om buller'. I uttr. 
ss. legg hov 8m drov el. i hov a 
drov. 

hovriddare m. hövrMdar 'marskalk vid 
bröllop'. 

hovtång f. hövtågg. 
huckel [n.?] hhkkeZr 'person som är rädd 

för att ta i'. -makare m. håkkel-mäkar 
= föreg. 

huckra9  v. hiikker 'smågnägga (om häst); 
kuttra (om orre)'. ja h84-e hår srra 
hskkere 'jag hörde hur orrarna kutt-
rade'; httkker a fryse 'huttra o. frysa'. 
Jfr under surväder. 

hud3 f. hug el. (y.)hu, bsg. äv. (föråldrat) 
håva, opl. äv. hder. d-ce jusssm 
en hug pa n hagastor 'det är som 
en hud på en gärdsgårdsstör'. Talesätt 
om ngt för stort. Jfr ko-, ox-, ren-, 
s lä d -. 

hugg n.1  hvgg, dat. sg. hi3ggen 'hugg 
(av t.ex. yxa); huggskåra;'. hokst i 
hvggen 'högst i hugget'. Bildligt; n 
bit frann hygge 'ett stycke från hugg-
skåran (i trädet)'. Jfr y x -. 

hugg n.2  hugg 'del av not, [inre, djupare 
del av not (där armarna möts)]'. 

hugga v. hbgge, hsgg, hågge, p.p. 
håggen, n. hågge.hvgg baZra stubben 
'hugga ner träd'; pa utsta skull n 
hygges tet 'på utsidan skulle den 
(stenfoten) huggas tätt' Jfr hel-, sten-
och ormhuggen samt under dåka, 
mjölådra.— av v. p.p. n. 4hinge. — 
fram sig v. hbgg fråmm se om väv 
som på grund av fel spänning går snett i 
vävstolen.— ihop p.p. n. höphågge 'hop-
foga gm att passa in i skyror, som hug-
gits med yxa'. — ikull v. da han fekk 
hzigg ikYl-n.—sönder v.hVgg simn. 
hugglkabbe m. hVggkåbb.-yxa f. hgg-
el. (ä.) hi3ggåks 'yxa [med ngt tunnare 
o. bredare egg än en vedyxa] att hugga 
ned träd med el. att hugga upp skåror 
med'. 

huggaren ss. interj. håggari uttr. för över-
raskning el. häpnad. dce va huggaril 

hugste n. hblcste 'avverkat skogsområde, 
hygge'. Jfr bär-, kol-, löv-, myr-, 
v ed -. 

huka8  v. håke. sat a huke 'satt på 
huk'. — ihop sig v. hit_ k thöp sce 'huka 
sig'. 
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hulka v. hzikke 'halka (o. glida ett styc-
ke)'. ja hiarke uffer hcella 'jag 
halkade så att jag åkte utför hällen'. Jfr 
hurka. 

hull f. o. n. hsll. hon ha dalret e hsll 
'hon är mager'; hon ha lakkt pa 
hslla 'hon har fetmat'. Jfr gro-, 
gångs-. 

hull a. hsll, n. hs lit 'sparsam'. va du 
ce hsll sm smore 'vad du tar försiktigt 
med smör'; hon far hslit framm 
'hon far sparsamt fram'. Jfr o - . -lag n. 
bsg. hkill-14ge 'anlag att hålla sig fet 
el. mager'. 

hulte n. bsg. hhite el. !tålte, dat. sg. 
hitlten 'buskig terräng, slåtterröjning; 
tillhåll'. Föråldrat. dvm ce tnz hsite 
om dem som arbetar på en slåtter i 
skogen; dvm hadd jusssm ce hsite 
dcer 'de hade liksom ett tillhåll där'; 
ga ini halten. 

humla f. hörnmelr, bsg. -a, opl. hömm-
4-er, bpl. hörnm4ren. hon volt vcekkt 
a n hommeir 'hon blev obehagligt 
överraskad'. Talesätt. Jfr boss -, surr -. 
humlebo n. hörnmelrbb. -bränd p.a. 
hömmeirbriennt 'bränd, (stucken) av 
en humla'. 

humle m. hömme4r.fcemm mcerk horn-
melr 'fem marker humle'; sce kokke 
na hommeri ['så kokade hon humle']. 
-gård m. hörnmeirg, bpl. -gal-a(n). 
hommelrgaZran hade man på varje gård; 
for hadd dvm homme4-gaZra,a da 
staka dvm ne StOrl ssm horn-
melaga fekk sno sce krzgg. stort 
skull vara lagg a jcemmbcer. dce 
skull vara stavaston,han rvttn int 
sce Pil han 'förr hade man humlegårdar, 
o. då drev de ner störar som humletågorna 
fick vinda sig kring. Störarna skulle vara 
långa o. jämngrova. Det skulle vara 
stava stör, den ruttnar inte så fort. 
-lag n. [!] bsg. hömmeirlaje ['lag kokt 
på humle']. -ring m. hömmelrr i gg 'ring 
av humlerevor'. Lades i rosten o. inom 

den slogs maltet vid bryggningen. -sil 
m. hömmeksil 'sil med botten av tågor 
att sila humlelag med'. -stark a. n. 
hörnme4-stie1t 'som smakar starkt av 
humle'. -stör m. hömme4-står 'stör till 
stöd av humleranka'. -tåg f. bsg. 
hömmeZrtaga 'humleranka'. När man 
bryggde dricka, lade man alved i en 
bunke (r os t) kors o. tvärs o. så lade 
man homme4-taga [enl. E0 bpl; fel 
för bsg.] oppa. Då man hade lagt e 
den mvlte pa homme4-taga, då skulle 
man slå rent kokhett vatten på. 

humör n. hömYr, dat. sg. hömYren. 
hon 	ha ett fule horn yr da hon 
scett dell 'hon har ett förskräckligt 
humör, när hon sätter den sidan till'; 
lett z hornyren 'med glatt humör'. Jfr 
under stuntot. 

hund' m. hunn, bsg. hyn. han ssv 
ssm hun da mora ticene 'han sover 
(halvt om halvt) som hunden när husmor 
kärnar (dvs, det kan stänka upp grädde 
som går att slicka upp)'. Jfr f yll-, f ä -, 
fäbod-, grå-, har-, hem-, luden-, 
lat-, lus-, slod-, snor-, snål-, 
tom-, ull-, ull-luden-, vitter-
samt under gammal, må v.2. -fatt a. 
hrinnfått 'som hugger för sig som en 
hund (t.ex. inte skäms för att begära för 
mkt i betalning)'. -hop m. bsg. hinn-
hopen [för -höpenl. kast tjceppen 
tz hunnhopen,han stim fo smcelln, 
se gcell n 'kasta en käpp bland en hop 
hundar, så gnäller den som får smällen 
(dvs, den som reagerar för ett uttalat 
ord är den som känner sig träffad av 
det)'. -kumming m. hiinnkåmmig 
'hundloka, Anthriscus silvestris'. -skinn-
päls m. hånn,sinnpiels 'päls av skinn 
från gråhund'. -snyta f. hånnsnYt 
'hundnos'. du (er ssm en hunnsnyt 
sm fotten 'du är (kall) som en hund-
nos om fötterna'. -sop m. bsg. hitnn-
söpen 'borste bestående av en hund-
svans [ofta av en spets] uppträdd på en 
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pinne' = sop. Användes vid bakning korsben, vilken syns djup när kon är 
av tunnbröd o. knäckkaka att sopa mjöl hungrig men spänns ut när buken fylls'. 
från det ogräddade brödet o. från bak-  Enl. en sm. endast på ena sidan, kanske 
bordet. -strand f. bsg. hånnstråna. I den vänstra. -tandvärk m. bsg. håg-
uttr. ss. spragg hunnstrana 'bli tvung-  geretånnvcerken 'tandvärk som upp-
en att springa efter stranden runt en vik står när man är mkt hungrig'. 
el. annat vatten'. -tävj f. bsg. hånnt&v- hunta8  v. hånte 'skälla ut '. — om v. 
ja ['lukt av hund']. 	 lånt 	dvm 'ge dem en ordentlig 

hundan s. håndan. I uttr. ss. han for utskällning'; hunte um a 'gav henne 
for 	hundan i vyn, dvs, honom får en uppsträckning'. — upp v . ja hunte 
man inte se mera. 	 opp en,sce han ,scemmtes a vce en 

hundot a. hånnet 'som tar för sig gagg 'jag gav honom ovett, så att han 
skamlöst mycket; obehagligt överraskad, skämdes o. inte hade något att säga'. 
snopen'. han cer se hunnet da han hur adv. o. konj. se  huru. 
kamm atel boken 'han tar för sig hura8  v. håre 'skrapa bort snö el. is 
som en hund när han kommer till mat-  (från ngt); halka iväg, kana iväg', ja 
bordet'; han for se hunnet 'han hyll pa hur bron 'jag håller på att 
gjorde en försmädlig upplevelse'. 	skrapa bron fri från snö o. is'; hure a 

hundra r. hånnere el. hånnre el. gake 'halkade iväg'. — bortav v. ja 
hånnra. hannre gagger sce vesst skce hår båka gukve ncelta ['jag 
sam 	en 'säkerligen hundra gånger'; skall (i hast) skura golvet']; hure baka 
dce ce myttje over h8nnra ar; tri hare baka sinne 'skrapade (med 
hunnere; n trihånnre mcenniser; räcknageln) håret av skinnet'. — på v. 
fkrehånnre. Jfr under aderton, håre på 'göra (ngt) med fart'; ja hure 
grundsköt, tre. -alnsväv m. htinn- pa a lcesste 'jag läste fort o. flytan-
reieruvcev 'hundra alnar lång väv'. de'. — upp v. pret. hitre öpp en 'gav 
Vävdes ofta i Arniis. -tal n. hånnretcl 

	
honom en ordentlig utskällning'. hur- 

dce va hannretake dce 'det var flera bastu m. hårbbste 'utskällning'. 
hundra det!'; hånnretåff gagger'llera hurka v. hårke 'halka iväg, kana'. hurke 
hundra gånger'. 	 uffer b xrj e 'kanade utför berget (om 

hundratten s. hånnråttn. Förstärkande lekande barn)'; da hurk dvm pa 
i uttr. ss. dce va flizru uta hunnrattn aeL-e 'då åker de på baken (dvs, då 
'det var oerhört fint'. 	 går det illa för dem)'. Jfr hulka. 

hunger m. högger.hogp,eri, ce int go hurr [m.] harr. I uttr. ss. dce ga stim 
'hungern är svår att fördraga'. Ordspråk. en hurr 'det går raskt undan'. 

hungrig a. höp,g,ere. en hoggere ske hurra f. jfr under gammal. 
int laga matn, a en frossen ske hurra v. hårre ['kana iväg' (Arnäs 1993)]. 
int lcegg pa brussen 'den hungrige hon hurre a gake 'hon for iväg med 
skall inte laga mat o. den frusne skall fart'. — på v. hUrre på 'spann raskt o. 
inte lägga ved på brasan (det blir i båda flitigt'. 
fallen för mycket)'. Ordspråk; ja ce hurrande förstärkningsord hårrande. 
fcell mer hop,gere cenn du, som dce va n hurrande gubbe 'det var 
int ha cete pa sce lcegp,e 'jag är väl en baddare till gubbe'; dce va n 
hungrigare än du, (jag) som inte har ätit hurrande nak 'det var en stor o. kraftig 
på så länge'. -grubba f. bsg. höggere- nål'. 
gråbba 'grop på ömse sidor av kons huru adv. håre el. håre [trycksv. hsre 
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el. hore], hr [el. trycksv. hr ], 
[el. trycksv. hs]. EO skriver vanligen 
halvlångt r[hsr]. Denna skrivning torde 
egentligen avse kortstavigt uttal [hur]. 
I utgåvan har skrivningen normalise-
rats till hsr(e) el. hor(e) el. her. hore 
jor du 'hur gör du?'; a hor ja jekk, 
sce komme ja in pa ncesse (om 
vilsegång); hi var e dcenne 'hur var 
detta?'. Jfr under t.ex. abborre, a c k - 
ordera,hava sig,huckra,hänga 
ihop, regna, viter. -ledes adv. 
håreles. 

hurv m. bsg. htirven 'köldrysning, fros-
sa'. Möjl. skämtsamt bildat till h ur - 
vas. bara ja ha fatt harven balt: 
mce 'så snart jag fått frossan ur krop-
pen'. 

hurvas dep. hiirves 'rysa'. hurves a 
frys 'ryser av köld'. 

hurvel m. hrirvel 'örfil; ngt kraftigt o. 
duktigt'. de va n duktt hsrverdet 
var en duktig en'. Jfr under dråsa till. 

huss n. hus, dat. pl. hicssm 'byggnad i 
allmänhet; avträde'. Äv. om stor män-
niska. senn vce ha /me« i hus 
'sedan vi har fått skörden under tak'; 
lort hus 'be om husrum (för en natt)'; 
ga pa huse 'gå till avträdet'; dce kan 
hcenn bcestn dell a svmne pa 
huse. Talesätt som syftar på att ett 
missöde kan drabba vem som helst; tt 
husa innum galran 'i de hus som hör 
till deras gårdar'. Jfr fattig-, fot-, får-, 
fä-, get-, häst-, höns-, jord-, 
kalv-, kok-, kräk-, kvarn-, mat-, 
not-, röt-, skett-, skit-, släd-, 
snickar-,svin-,torv-,varm-samt 
under gård, låna, stor. -behov n. 
htisbehöv.ftske for husbehov. -fader 

bsg. hicsfåri 'husbonde i gård'. -folk 
hissfbirk 'folket i en gård'. sett 

husftyL-k 'folket i den egna gården'. 
husas v. Utse 'bygga ett boningshus'. — 

om v. pret. hicse hm 'byggde om'. — 
upp v. pret. h4se öpp en bogntp,  

(gal-) 'byggde upp en mangårds-
byggning (gård)'. 

husbonde m. htissbOnn. hsssbonn 
hcennebs 'hennes husbonde'. husbondl-
dräng m. hUssbonndriegg 'dräng som 
har ledningen av o. uppsikt över de andra 
drängarna'. -folk n. bsg. hisssbonnfblr-
ke 'husbonde o. hans hustru'. 

husbärga v. hitsbierj, pret. o. sup. 
-biecici 'ge husrum (åt ngn)'. vce hus-
bcecict n snakke da vce husbcecicl 
lappen 'vi härbärgerade den onde, då 
vi härbärgerade lappen'. 

huseral° v. hitsera [väl håssera el. 
hic.6ra el. htis&a el. hus&a] 'härja, 
fara fram'. 

husförhör n. luissforhår. -sllängd f. bsg. 
håsforhojliegna 'husförhörslängd'. 

hushåll5  n. hitshbll.no  cer e hushulle 
cett hcety,sa [eg. 'nog är det hushållet 
efter hässjan'[. Talesätt med betydelsen 
'nog får de rätta mun efter matsäcken'. 
Jfr li Il-. -slgåva f. opl. hiscsollsOlver 
'förmåga att med omtanke o. sparsamhet 
sköta ett hushåll'. 

hushålleral° v. hiovle_ra 'vara sparsam 
(med ngt); hushålla, förestå hushållet'. 
han jett husvlera vce dce han har 
'man måste vara sparsam med förråden'. 

hushållsam a. jfr o -. 
huskas9  v. htiskes 'rysa'. ja kan huskes 
cenn idag da ja ktimm thsg e 'jag 
kan rysa än idag, då jag kommer ihåg 
det'. 

huskot a. htisket 'ruskig, otäck'. Jfr o - 
husklig. 

huslmossa [m.1 bsg. htismissan en brun-
aktig mossa som växer på torr mark i 
»stavaskog». [Trol. såväl 'husmossa, 
Hylocomium splendens' som 'väggmos-
sa, Pleurozium Schreberi'l Vid timring 
lades h usm ossa mellan stockvarven. 
-ren a. n. hitsrerira. I uttr. fora hus-
rene 'göra tomt i stugan (dvs, köra ut 
ngn)'. -rum n. hitsrilmm 'bostad'. da 
hon ha vore se utkummen am 
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husrsmme 'när hon har känt sig så råd-
lös om att få bostad'. -solv f. bsg. hics- 
sb4-va en art svala, trol. 'ladusvala, Hi- 
rund° rustica'. hussv4-va dce ce fin 
en svlrv. hon ha laggt e style 
'hussvalan är en fin svala. Den har lång 
stjärt'. -timmer n. bsg. hicstimmere 
'byggnadstimmer'. Togs i fulla längder 
o. kunde därför vara svårt att köra hem 
på skogsvägar. -tömma f. bsg. 
timma 'tomhet i huset (därför att folk 
är bona)'. dce ha voiie hustomma 
dcer rektit 'det har blivit mycket tomt 
där (gm t.ex. dödsfall el. flyttning)'. 
-varm a. hicsvierm 'hemmastadd'. 
-vist(a) [f.] opl. hicsvster, bpl. -vsten 
'bostad'. dce ce kull a husvester 
dcer 'det är kalla boningsrum där'. 

hustru3  f. hitster. hsstera min 'min 
hustru'. 

hut s. hut. hut pa dce! (till hund el. 
person); hut ut! (till hund). 

huta v. hicte '(tysta gm att) ropa hut'. 
han hute vtt hun. 

huv m. bsg. håven 'de [två] bräder i 
vinkel mot varandra som täcker en 
takås'. 

huva interj. huvva 'hu då!', ngn gång 
äv. om  ngt positivt: huvva; huvva va 
gett dce var! 

huvaligen interj. hiivvaligen 'hu, usch'. 
huvud7  n. hiivve el. (föråldrat) hbvve, 
dat. sg. luivven äv. '[und el. utskju- 
tande] del av redskap el. annat föremål'. 
hon ha stceii e huvve 'hon har inte 
anlag för svindel'; dce borfese vtt 
huvve 'sjukdomssymptomen visade sig 
först i huvudet'; dc:e sta n hant-
vcerkar vtt huvven 'det orsakar hant- 
verkaren huvudbry (skämtsamt)'; man 
skulle lcegg huvva på färdigdragna 
linhässlor (dvs, vika ihop dem på mitten 
o. vrida samman dem). Jfr m ed -, 
rock-, sik-, skorv- samt under rna-
gerströmming. -dike n. htivvedik. 
Jfr under floddike. -lag n. luivvelåg 

'del av ett betsel, som går från hästens 
ena mungipa över huvudet till den 
andra'. -man m. bsg. htivvemån u.ö. 
-märke n. bsg. hilvvemierke 'huvud-
sakligt märke'. -sakligen adv. hisvvu-
sdikkigen[-vu-n. -stark a. luivvestierk 
'som ej har anlag för svindel'. -väder 
n. bsg. hilvveviere 'det huvudsakligen 
rådande vädret'. -yr a. hicvvelbr 'yr i 
huvudet'. je lat sm je see han kan 
rakkt va huvvefor 'ni väsnas, så att 
man kan bli yr i huvudet'; då får fått 
kringsjuka el. fårkoller, sades det att 
dvm ha voiie huvvejor. Botades 
med att man med hammare o. spik slog 
ett hål i fårets huvud. 

huvul f. bsg. hicvvela (enl. en sm. bsg. 
hicvveln, dvs. m. med böjning enl. 
mönster 1) ['tid mellan två andtider', 
särsk. 'tiden mellan midsommar o. slåt- 
ter']. i 	huvvela. Jfr lill-, stor-. 
-huggettimmer n. bsg. hbvvelhogge-
el. (y.) hicvvelhoggetimmere 'timmer 
hugget under försommaren'. Användes 
som byggnadstimmer till lador [dvs, till 
annat dög det inte]. Till hus o. takspån 
skulle timmer tas i december o. januari. 
-tid m. bsg. hbvvel- el. (y.) luivveltin 
= huvul. -timmer n. bsg. luivvel-
timmere = huvulhuggettimmer. 
-vid f. bsg. hilvvelvia 'vidja tagen i 
huvultiden'. Tagen i storhuvuln 
är den vIldeles for frori,men tcellen 

lillhuvvela hvll a ba hcest a 
lass '... alldeles för skör, men tagen i 
lillhuvulen håller den både häst o. 
lass'; huvvelvia CE like stcerk ssm 
icertiella,var e n gsbbe stan sae 
' h. är lika stark som en järnkedja, var 
det en gubbe som sade'. 

huxte n. se hugste. 
h)," v. hy 'småregna'. 
hygglig a. hållelen. dce va hoyelen 
en kcer. 

hylla f. se hilla. 
hyllerst [m.?] h011est 'medhåll'. dvm 
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ha n sann hollest dcer 'de har 
sådant medhåll där'. 

hyllra v. hYller 'pjollra, lirka, [tala 
vackert (med ngn) för att förmå honom 
till ngt1'. 

hynda4  f. hYnne. 
hyrall v. hYre.boggdsmsboen hycicle 
betn pa lannjeincerka 'bygdoms-
borna arrenderade bete på Landsjö bys 
skogsmark'. 

hyskas f. hink. n bekksljant jolre 
hostken a hakana a hadd vce sce 
a sallde da han for tkrigg a 
sallde bekkslja [Seckolj-Ante gjorde 
hyskor o. hakar o. hade med sig o. sålde 
då han for omkring o. sålde beckolja']. 

hyssjot a. hY bs,set 'melerad, spräcklig'. 
Jfr grå-. 

hytt s. hytt. I uttr. (ba) hytt a tjytt 
'både det ena o. det andra, litet av varje'. 

hyttas v. håtte 'höta, hytta'. hott utan 
bott, dakk ikke i vii rumm. 
Föråldrat uttr. [Jfr SAOB B 4924 Hött 
är med ingo bött 'för hotelser behöfver 
man icke böta' samt SAOB H 1685 Hött 
är medh ingo bött, doch icke på alla 
rum (DomRegl. o. 1540).] 

hyvelm.håveHfrgröt-,hand-,käll-, 
lagg-, lapp-, ränn-, slät-, snor-, 
spån-, tråg-. -bänk m. håvelbienk, 
bsg. -bcentjen. -horn n. håvelhippt 
'upprättstående handtag på hyvel'. -spån 
[ml håvelspin. 

hyvla9  v. håvel. Jfr under nå t. 
hå f. ha el. (föråldrat) hav 'årtull'. -band 

n. håbån 'vidja varmed åran är fäst 
vid årtullen'. I senare tid brukades grova 
snören i stället för vidjor. -vid f. håvi 
= föreg. ord. 

hå interj. ha. ha, va aZr vce ske fo 
'åh, så mycket ål vi ska få!'; håla 
markerar dels trötthet, dels ogillande 
el. förvåning. 

håg m. hg, bsg. äv. (ä.) hhjjen. ja ha 
meste hsgen for e dcenne 'jag har 
tappat lusten för det där'; lora dvm 

ont t hsgen 'göra dem oroade, miss-
tänksamma el. avundsjuka'; noa jor 
dce nt hsgen vell 'man måste ofta av 
tvång göra det man inte vill'. Ordspråk; 
dce vxrk tnt tt hsgen dce ssm 
vcerke tt beria. Om ungdom som inte 
bryr sig om trötthet bara de får fara ut 
o. roa sig. -fälla v. 	pret. o. 
sup. -fcelld 'gilla'. hon hsgfcelld znt 
e dcenn rcennen int 'hon gillade 
inte den där randningen'. -komsam a. 
hitgkåmmsam 'omtänksam'. 

hågad a. hitga. dvm va falt hsga pa 
e 'de tyckte mycket om det'; dvm cer 
nt just na hsga dell a faZres em 
neuen Int 'de är just inte hågade att 
färdas om nätterna'. Jfr p i k -, o 

hågas dep. ht gas, sup. hit gas [trol. fel] 
'tycka om, vilja ha'. no tro ja dce 
dsg hsgas 'nog tror jag att detta 
duger att hålla till godo med'; takk ssm 
hsgas 'tack för att ni höll till godo!'. 
Jfr underhon 3, näck. 

hågs a. hsicks 'hågad'. han va falt 
hskks pa e ['han var så hågad för 
det']. 

håls n. hcar, dat. sg. hilZren. hske tt 
ore 'fårmärke bestående av ett el. två 
hål'. Jfr björn-,bladstång-, blås-, 
blöt-, dyng-, fyll-, fyrkant-, 
kall-, kallkäll-, knapp-, kvist-, 
navar-,näs-,pinn-,stång-,stäm-
stång-, stör-,sup-,sur-,tom- samt 
under slå v. -fot m. hiiirfipt. -pipa f. 
hålrpip ['hålstamp']. Vid fårmärkning 
gjorde man hål i örat med hål pipa. 

hål a. hslr, n. hstt 'ihålig, urholkad'. 
tog en asp ssm va hsZr 'tog en asp 
som var ihålig'. I stället för skinn på 
skidans fotsteg spikade man ofta en kloss 
[strax bakom hälen]. a han va hs4-a 
balrz see han va ncelta hsZr pa 
mtddn a fotn lag dcert 1284-ja 
drz,en a dce sat gott, han ksn ak 
uffer bcerje see sceket sam hcelst 
'och den (klossen) var urholkad, så att 
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den var urgröpt på mitten, 
o. foten låg (fast) i urgröp-
ningen, o. det satt fast bra. 
Man kunde åka utför ett 
berg hur säkert som helst'. 
Jfr in-. -skave bl bsg. 
hbksketvan 'skavjärn var-
med lagg i laggkärl jäm- Hålskave 
nades innantill'. -tand f. 
bp!. hbktiennen 'tand med hål i'. -trä 
n. hbktr .4 'ihåligt träd'. 

håla v. iziara 'urholka'. hska ne vce 
oksa 'urholka det med yxan'; snobstbe-
ria va heka we lvgghoveln 'skidorna 
var urholkade med lagghyveln'; va 
hska bakt n stor n stakk 'var 
urholkad ur en stor stock'. — bortyr v. 
ja hyll pa heka båk! n 'jag håller 
på att holka ur den'. Jfr under hål a. 

hålig a. jfr i - . 
håll5  n. hyll, dat. sg. hbllen, dat. pl. 

hbllsm 'förmåga att hålla (t.ex. urinen); 
riktning; stickande smärta (vid and-
ning)'. har ni' na hyll 'har förlorat 
förmågan att hålla urinen'; dce va ytest 

hYllen 'det var nätt o. jämnt att man 
klarade det'; z yteste hylle lagg 
'nära nog för lång'; ksmme frann 
de hylle 'kom från det hållet; frann 
yllsm hyllsm 'från alla håll'; frann 
ibenhblle 'från trakten av Idbyn'. Jfr 
kniv-, mun-, sked-, yx-. 

hålla v. hblle, h8 1l, hå lle , p.p. hålle(n). 
ja 	'jag höll honom'; han hell 
vattne 'vattnet gick ej igenom [t.ex. 
sån]'; dce hell kokke 'det tålde att 
kokas (om mat som ej går sönder, om 
tyg som ej förlorar färgen)'; han var 
se daket holle 'han var så illa ansedd'. 
Jfr under blå- samt tät, väg. — efter 
v. hbll iette. du fo int hyll cette 
'du får inte hänga efter (sagt till barn)'; 
hyll cett n 'förfölja honom'. — igen v. 
håll tj&nn 'bromsa med handkraft'. — 
ihop v. pass. dvm ske hålles thb_p 
'de skall hållas i tukt o. förmaning', 

p.p. hcb_phålle. — på v. hbll IM. han 
fo hyll pa Jytnt 'man får ständigt 
hålla på'; han hyll pa 'han håller på 
(med ngt)'; dvm hyll pa vak frossen 
'de börjar bli frusna'. Jfr under t.ex. 
brukningsråd, föra, koka, ma-
ta, medan, mestlag, rodna, 
slutas bort, sudda, trög, tvätt, 
ura, vattig, vörda, ålder, år, 
ävlas, över. — sig v. hbll se äv. 
'försöka behärska sig'. han stog a 
hell sceg 'han stod o. ansträngde sig 
att visa sig oberörd'; hyll je dell n 
lutter 'håll er till Luther (dvs. till Lu-
thers postilla)!'; dcer hyll a se baki 
vcegen for dvm 'där håller hon sig ur 
vägen för dem'; dce matt tnt ha holk 
se dcert gryta 'det höll sig knappast i 
grytan'. — till v.hbll cUll'ha för vana 
att befinna sig; finna sig i, utsätta sig 
för (en viss behandling)', han hell 
dell dcer 'han uppehöll sig där'; han 
hell dell vtt n 'han lät honom slå 
utan att dra sig undan'. — undan v. hbll 
enna 'behålla sitt försprång'. — uti v. 
hbll ti 'hålla i'. han hyll tt ytt dvm 
ssm for tntvcett 'han håller i åt dem 
som ingenting gör (dvs, gör alls intet)'. 
— vid v. hbll vce, p.p. va.ålle 'uttrycka 
samma åsikt som (ngn annan)'. hyll vce 
gan 'gynna den egna gården'; dce hyll 
vce dygga 'det håller med smutsen 
(om färg som smutsen inte så lätt syns 
på)'. hålllband n. hbllb ån 'snöre var-
med stentyngd fästes vid sköttelnen'. 
-hake m. hbllhåka 'hake el. krampa av 
järn att hålla fast ett arbetsstycke (t.ex. 
en stock) vid ett underlag (klubb e.d.); 
kunskap om ngn så att man har makt 
över honom'. -veck n. bsg. liblkke 
'yttre, smalare träring kring ett runt såll 
el. en sikt'. Mellan denna ring o. det 
inre, bredare vecket pressades såll-
el. siktbottnen fast. 

hållas dep. hblles, pres. hålls 'hålla sig'. 
sm han skull hålles hemme nann 
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gagg 'om han skulle kunna hålla sig 
hemma ngn gång'; gu ha int skapa 
dce vcer dce dum hulls hemme 
'Gud har inte skapat så svårt väder att 
de håller sig hemma'. 

hållen p.a. hUln, n. hbllet. Jfr under hel. 
hår n. har, dat. sg. håren äv. glåpord 

om/till elak kvinna, sett tt haren 
'sitter i håret'. Jfr o- samt under låta 
v.2,1ösa v.1, släppa . -bolster n. hår-
bitster 'bolster fyllt med små avklipp 
av benlingar (som köptes hos lappsko-
makare)'. -gård m. hårgå4-  'huvudhår 
(hos människa), hårbeklädnad (hos 
djur)'. rceven da han lat hare da 
har n flat-  n hargcar 'när räven 
fäller hår, då har han ful päls'. -käse m. 
bsg. hårtjesn 'hårknut som togs upp i 
bindmössan'. -låt n. bsg. hårlåte 'pe-
riod när djur fäller hår'. dvm var tt 
harlate. -rem f. bsg. hårrtnma 'hår-
beklädnad (hos djur)'. harremma rakkt 
gleanse 'hårremmen (på hästen) rent 
av glänste'. -slät a. hårlUt 'slät o. fin 
i håret (om häst)'. -stryk m. bsg. hår-
strPken 'band av tagel varmed håret 
hårt ströks bakåt o. hölls i läge under 
bindmössan'. -stymmel m. bpl. hår-
stOmmela [försmädligt] om kort fläta. 
-test [ml heitst. -öm a. håråmm 'öm 
i hårbottnen'. 

håra v. pret. håre 'fälla hår'. — av sig v. 
hår å se 'fälla hår'. — ned v. pres. 
han hår n e da? 'du får hår på dig av 
honom'; pret. håre ne n 'hårade ned 
honom'. 

hård a. ha 4' el. (y.) ha', n. hall el. (y.) 
hall, självst. m. håeri 'den hårde, 
djävulen'. tya halt.  a steria ~Lo 
scellan gett e tnivir 'två hårda stenar 
mal sällan gott mjöl'. Talesätt om hårt 
lynne; dce stog hall at tnna da? 
jekk 'det var hårda tag, innan det 
lyckades'. Jfr hart. -agad p.a. håleåga 
'som ej gärna låter sig tuktas'. -ammas 
dep. ha4-åmmas 'fara hårdhänt fram 

(med ngn)'. dvm to fo bor] pa 
halrammas vce a 'de måste väl börja 
tukta henne (en märr)'; d-cer nt vcett 
ha4-ammas vce dvm int 'det är inte 
värt att fara hårt fram med dem (sade 
Pers-Sara om vitrorna)'. -barkad p.a. 
hå4-- el. (y.) håkbierke 'svår att barka'. 
-bett a. li24- tt 'som ej lätt slås av 
med lie (om slåtter el. gräs, beroende 
av gräsart el. torrhet)'. Det är minst hård-
bett, när gräset är fuktigt av dagg. -blåst 
p.a. ha4-64-åsst 'svår att frambringa to-
ner i (om långlur som blivit misslyckad 
vid tillverkningen)'; hårt sammanblåst 
(om snö)'. Jfr under hårdsnö. -brödbit 

hålrbrob it 'bit hårt bröd'. -dragen 
p.a. n. håledriejjet 'hårdarbetad (om 
lin)' = hårdredd. Jfr hårdstyngd. 
-före n. bsg. hå4fOre 'hårt, fast vin-
terföre'. -hänt a. hålrhient. -kluven 
p.a. hå4-1c4Ove 'svår att klyva'. -knut 
m. hålrhgiit. -kokad p.a. hå4-kOkke 
['som kräver lång koktid (om mat); som 
har kokat länge (om 	-kärnad 
p.a. hal-- el (y.) hålrticetle 'svår att få 
smör av (om grädde)'. da che va ha Zr - 
vette se dce int jekk ann fo 
smore 'då det var hårdkärnat, så att det 
inte gick att få smör'. -köpt p.a. hz- 
el. (y.) håletjOfft 'svår att köpa av'. 
mer a mer hcartjofft volle n 'mer 

mer svår att handla med blev han'. 
-lera f. bsg. hålrlera. Jfr under ak a. 
-livad a. hilZr- el. (y.) hå4-live 'som har 
trög mage'. -ord n. hålt-c54-  'svårförstå-
eligt ord'. voile sakkt na halrolra. 
-redd p.a. halrrMd 'hårdarbetad (om 
lin)' = hårddragen. late ce halr-
redd sm dce ce frosst, sce d-ife 
frost,sceve tt e 'linet är hårdarbetat, 
om det har frusit så att det är frusna 
skävor i det'. Jfr hårdsty n gd . -råk f. 
opl. hålet-åker 'hård stråle i ved'. -snö 
m. hå4- sn O 'hårt hopdriven snö'. 
halrsnon ce drevana a hal-blrasst 
n sno. -strömming m. h224.strOmmig 
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'saltad mager lekströmming'. -styngd 
p.a. hsarv 'hårdarbetad (om lin)'. 
Jfr hårddragen, -redd. -såld p.a. 
håZrsålld 'svår att handla med'. da cer 
n see halrsalld 'då är han svår att 
göra affär med'. -sövd p.a. håL.shvvd 
'som sover hårt'. -väder n. h2,.4-vier 
'stormigt, byigt väder'. -vädersdrop-
par m. opl. hå4-vksdruppar, bpl. 
-drsppana 'tunga regndroppar som 
faller under stormväder (utan att övergå 
till verkligt regn)'. dce ce bara na 
halrvcebsdruppana sum kem. 

hås a. hos 'hes'. Jfr under väsa. 
hått m. hatt 'sätt, naturanlag'. de cer 
den hattn tt dum 'dc har de anlagen'. 
Jfr lat-. 

håtta8  v. håtte 'likna [i sättetr. dum 
hatte pa ympen 'de liknade varandra'. 

håv3  f. hav. 
häckel3  f. hc'ekke4- , opl. hå:kkb-er, bpl. 

KekkZren 'linhäckla'. Jfr f i n -, grov-, 
knopp-, mellan-, tull-. 

häckla9  v. h&kkelr 'häckla (lin)'. 
häckling m. hiekkhg 'häckelblånor, de 

finaste o. bästa blånorna (som togs med 
finhäckla)'. -skarn n. hieklartgsgiut. 
-sisnälla f. h&kkletgssniell'spinnrocks-
rulle varpå häcklingsgarn spinns in'. 
-sisnällrustn ing [f.] hådcicip,ssniell-
rostnip, 'snällrustning använd när häck-
lingsgarn spinns'. -*try n. hiekkb i gs-
strP 'häckelblånor'. 

hädan adv. hican, 'härifrån'. he eke 
hceari 'ge dig iväg härifrån!' -av adv. 
hiena 'hädanefter', nu hcena tor nt 
e vara 1ørrj 	vcente 'hädanefter 
torde det inte vara lönt att vänta'; int 
tor e va lr na nu hcerla hceller 
'inte torde det bli något hädanefter 
heller'. 

hägda8  v. hiegde 'vara sparsam (med 
ngt, vant. mat)'. hcegd tfrann braddn 
a int tfrann bvttn 'spara från början 
[eg. från brädden] o. inte först sedan 
bottnen börjar synas'. Ordspråk. Jfr 

ohägdad. 
hägdsam a. hiegdsamm 'sparsam'. 
hägg m. hcegg. Jfr under asp. 
hägn f. hcegn 'ingärdad betesmark (med 
el. utan träd)'. Jfr betes-. 

häka8 v. htje , pret. äv. hakte 'flämta'. 
da star n a hetie 'då står han o. 
flämtar'; da hek dvm 'då flämtar de'; 
hon hadd sprogge,sce hon sat ba 
a hetie 'hon hade sprungit, så hon satt 
bara o. flämtade'; dce cer sce vcermt, 
se hun legg a hetie 'det är så varmt, 
att hunden ligger o. flämtar'. 

häkta8  v. hiekte. — ihop v. p.p. håp-
hiekte. — uti v. h2ekt tl 'haka i'. — åt 
v. hiekt åt 'haka ihop'. 

häll m. hceZr 'bakersta del av fot; dym-
ling, träplugg använd ss. spik'. Vräng-
er o. bord i båt fästes med sådana. Jfr 
anderstångs, -lapp m. bsg. hick--
låppen 'hällapp [dvs, klack] av sullä-
der'. 

hälft f. bsg. injua. Jfr ander-, över-. 
hälla4  f.1  hielle 'berghäll; underlag i t.ex. 

bakugn el. öppenspis (äv. av tegel)'. Jfr 
bakugns-,berg-,sken-,spis-samt 
under raka v.1. 

hälla4  f.2  hielle 'linhässla, så mycket lin 
som man kan ta i handen när man skall 
börja bryta linet'. Jfr band-, däng-. 

hällall v. h11e äv. 'hällregna'. dce hcelle 
a ra?gne 'det hällregnar'. Jfr under 
vidett.— ihop v. h11 the,p 'tjockna; 
vid ystning skilja sig från vasslan (om 
ostmassa)'. nut34-ka hyll pa hcell 
ihop 'mjölken börjar tjockna'; da hcell 
e ihop a vaZr stim en stope 'då 
tjocknar det o. blir som en deg (om en 
jordart när den blir blöt)'. 

hälllbacke m. bsg. hiellbåkken 'bråd-
djup i sjö (dvs, det tvärt stupande landet 
under vattnet)'. dce bar uffer hcell-
bakken, han hadd tggentig hull 
se tt, han drunkne 'det bar utför 
tvärstupet, han hade ingenting att hålla 
i, (så att) han drunknade'. -regna9  v. 
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pres. 	 händlig a. h&nnelen 'händig'. I uttr. 
hälsa f. 1Q1se. go en helse 'god hälsa'; hcennelen a 11centelen.obegrtplet 
sok hetsa 'söka bot'. Jfr o -. 	hxnnelen a 11centelen en sttnte 

hälsa' v. hase 'hälsa (på ngn gm att 'synnerligen händig o. skicklig flicka'. 
t.ex. säga »god dag»); sända hälsning'. hänga12  v. hiegge el. hienje, pass. h&g-
dvm helse dit 'de skickade bud dit ges.ja cer se dalren,ja ga bara a 
(med ngn som skulle dit)'; hets vce hcegge 'jag känner mig så sjuk, jag 
dxg 'hälsa till dem du besöker!'; hets håller mig med möda uppe'. — ihop v. 
vtt dvm obegrtplet myttje frann pret. hor dce hceggt thp 'hur det 
meg 'hälsa dem så mycket från mig förhöll sig'. —upp v. pret. a 	hiegg- 
(när du kommer dit)!'. Vanlig hälsning tes öpp 	'och det hängdes upp 
med bortfarande. Jfr under goddag, det'; p.p. ja ce rakkt ssm ja vore 
-morgon. — på v. héts pa 'göra ett öpphieggt a nellxggt 'jag känner 
kortare besök hos (ngn)'. hälsibruten mig olustig o. illamående'. — vid v. dx 
a. hi.lsbrinten 'som har hälsan knäckt'. vell no hiegg vie nu a 'det vill nog 
-lös a. 	'som är utan hälsa'. -fel följa med nu också (om gammal sed)'. 
n. kilsfi.1' obotlig brist i hälsan, invali-  hänglås n. hiegglås tillmäle till flicka 
ditet'. 	 som ser håglös ut o. inte arbetar. 

hälsingtröja f. bsg. hc'elst gtrO j ja 'tjock hängsel f. hcegl, bsg. 
ylletröja för män'. Bars utanpå skjortan ler, bpl. hiegilen äv. 'grythängsel'. 
för värme. 	 hxglla ssm gryta san pa satt tt 

hälsning f. Ulsntg. Jfr tom - samt under hcegistvirpen. -stolpe m. bsg. hiegl- 
flitig. 	 sttikpen 'stolpe som grythängseln är 

hämnas v. hiemnes. 	 fästad vid'. 
hämndfull a. hiemdftill 'hämndgirig -hänt a. jfr darr-, o-, rum-, skaller-, 

(mest om vissa djur, jfr under e f te r - vänster-. 
kast)'. han skx inte scene nannttg häpen a. hieppen äv. 'hastig, överraskan- 
vtt groden hcell ror dvm. dvm 	de'. dce ksmme no se hceppet e 
hcemdfull, dvm for cettkast 'man dcenne 'det kom nog så hastigt o. över-
skall inte säga ngt (försmädligt) åt raskande det där'. Jfr under mod. 
grodor eller röra dem, de är hämndgiriga, här adv. se  h ärn a adv. -i prep. se  d.o. 
de gör efterkast. 	 -ifrån adv. h&rtfritnn.stog en httn 

hämtarel m. hiemtar ['mindre hink']. n bit hcertfrann. -ikring adv. 
Jfr bröst-, kann-, stop-, vidlock- h&rtkrigg 'här i närheten' = härom-
samt under gammal. hämtarlock n. kring. -omkring adv. h&rsmkng 'här 
hiemtarlbkk. 	 i närheten' = h är ik ring. -vidlag adv. 

hända12  v.hienne.sm  dce skull hcenne se d.o. -å prep. se  d.o. 
se han ksmm 'om det skulle hända hära [f.] bsg. Ura 'stagg, Nardus stricta'. 
att han kom'; a senn var e ju härtopp m. opl. IQrtiippa 'topp [tuva] 
hcennt 'och sedan var det ju för sent av stagg'. 
med den saken'; da var e hxnnt va häradsdomare m. hierrasdbmar. 
dell a ha fetten 'då var det slut med härbärge n. hi:ebierj 'stolpbod för förva-
att ha getter'; dce va hxnnt dell a ring av mjöl, salt, kött o.d.' = s to lp - 
Mrtster senn nermsn ce botte 'det b o d . 
är slut med att vissla, sedan underläppen härda v. hielre 'härda (smidesterm); 
är borta'. Talesätt. Jfr under hitta på. dra hårt åt (en knut, ett snöre, rep. e.d.)'. 
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dc hceZre inte 'det stramar inte åt'. — 
igenom v. h 	ijOnig 'härda ut, 
fullfölja en [besvärlig] sak'. — på v. 
hc‘e4-  p4 'försöka härda ut'. — ut v. 
h&Zr åt 'hålla ut'. — åt v.hc'elr åt, p.p. 
åthieke 'hårt dra åt (en knut, ett snöre, 
rep e.d.)'. han x for hatt athceZre 
'den är för hårt åtdragen'. härdvatten 
n. h&Zrvåttn 'vatten använt vid härdning 
av stål'. dce skull vara bra tjvcett 
se tt hcelrvattne mot utilag, dce 
ha ja a fojokkt n gagg, a ja 
volt bra 'det skulle vara bra att tvätta 
sig i härdvatten mot utslag, det har jag 
också försökt en gång, o. jag blev bra'. 

häri prep. hceri 	'(här) i'. EO 
skriver vanl. [hceril. Jfr under h ärna 
adv., värld. 

härjal° v. hierja. han hxrja a lat 
'han stimmar o. bråkar'; da ryssa 
hxrja hxr 'då ryssarna härjade här'; 
int hadd n hcerja na myttle (om 
en björn). — på v. pres. han hierja pdi 
'han stimmar o. bråkar'. 

härka f. o. v. se harka. 
härm n. hcerm 'härm, talesätt, traderat 

uttryck'. e hcerm cette gammalt ett 
talesätt från äldre tid'. Jfr gam m el -. 

härmas v.hierme. 
härna4  f. heene 'pannskinn; kaluv, pann-
lugg (i vårdslöst tal)'. Jfr lång-, ren-
samt under lappskostövel. ta tt 
hcena pa ptylken 'lugga pojken!'. 
härnllugg m. 	 'luggning'. ja 
ske je dce n hcenlsgg. -sko m. bpl. 
heensktbn 'lappsko av härnor från ren'. 
Användes av männen till vardagsbruk. 

härna adv. hrici el. (y.?) håtna el. 
hienna el. hc_en 'här'. hcena har du 
n 'här har du den'; hxri sokkna 
hcenna 'här i socknen'; int vcen Ken-
na 'inne i den här världen [här i sock-
nen]'; nepa lcegda hcen 'nere på 
hövallen här'; hcen ske elstan vara; 
hcen oppt åssfebon 'här uppe i Ödens 
fäbodar'; tsrpa je hadd tkriggsm 

hcen 'torpen ni hade här omkring'; sce 
dce you tjakkt hcen a tsnnt 
dcenen 'så att det blev tjockt här o. 
tunt där'. Jfr så- samt under docka, 
den härna,häva, otalad,söder-
slind,tomstuga, trög. 

härnan adv. hierian el. hienen 'här'. 
framma hienen 'här framtill' (sm. 
pekar fram på bröstet); han legg hce-
nen 'han ligger här'; mm rsmme hce-
nen 'som rummet här'; ja har na 
brosinnerer hcenen 'jag har några 
brödsmulor här'. Jfr så- samt under 
gärda v., hässjled, tumma. 

härpa ihop9  v.h&rp ihöp 'snörpa ihop, 
rynka ihop (om tråd el. tyg som sömmats 
felaktigt)'. ja jett hxrp ihop ce 
hxnne ncelta 'jag måste snörpa ihop 
det här en smula'. — sig v. sup. dce ha 
hcerpe ihop se 'det har rynkat ihop 
sig'. 

härpig a. n. hierpet 'hoprynkad'. 
härpot a. hierpet 'elak, besvärlig'. 
härsk(en) a. hcejk,n. &vyn el. hie,sket. 

hce,ske ske bi dce fce,ske 'det härskna 
skall bida det färska'. Ordspråk, syftande 
på att man inte skall göra slut på det 
gamla matförrådet förrän man kan lägga 
in det nya. -mjölk f. bsg. hiejkmjibirka 
'härsken mjölk'. 

härva4  f.1  h&rve 'garnhärva'. Jfr halv-, 
h el -. 

härva4  f.2  hierve 'räfsa'. Jfr häst-, h ö -, 
karl-. härvikam m. hiervkåmm 'räfs-
huvud'. -ty n. h&rvt Y 'skaft på räfsa'. 
Jfr under snyta. 

härvas v. h&rve 'härvla (garn)'. hcerve 
gane beara sncellsm 'härvla garnet 
från spinnrocksrullen [hellre: -rullarna]'. 

härvell m. hiervel 'härvel, haspel'. han 
ssm ga ssm hcerveln men vIlri 
Vy for pasmena 'den som snor runt 
(i arbetet) som en härvel men aldrig får 
ngt markerat resultat'. Jfr tok-. -kors 
n. hiervelkitjs 'härvelns korslagda tvär-
trän'. 
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härvidlag adv. hcervelag. I unr. ss. hcerve-
lag cer e tggen sttm ce rcedd, dvs. 
'jag är inte rädd'. 

härvla9  v.h&rvel.a se hcervele dvm 
opp Irblrvhierva vit gagen 'och så 
härvlade de en halvhärva i sänder'. 

härå prep. hi_era '(här) på'. hcera gelr-
ven,hcera vcegen. 

hässja4  f. hie,sse el. hieffe. Jfr hö-, 
korn-, stor- samt under klummer, 
små. hässjibock m. opl. o. bp!. 
bakka 'på åkem upplagt hässjvirke'. 
Två hässjstolpar korsades o. i korset 
lades stänger o. stöd. -gärda f. hies,sfiblr 
'ingärdat område kring kornhässjan'. 
-krok m. hieyskrbk ['järnkrok i ena 
änden av storhässjans rep'. Med kroken 
hakades kärvarna fast, när de skulle 
hissas upp.] -lada [L], enl. E0 m., jfr 
dock under lada hie,s,slbe 'lada inom 
vilken ladulogen ligger'. Kunde 
utgöra en direkt fortsättning av ladu-
gårdsbyggnaden, där förhållandena så 
medgav, var dock ofta en särsk. bygg-
nad invid hässjan, ibland en på var sida, 
t.ex. viesterh&Aslven o. i4sterhiem-
lven. -ladulår m. hcks,s1Vlar'lår i hässj-
ladan vari man vid tröskningen öste upp 
dråsen' = dräsIår. -led6  n. hiesyle 

[Hässjlada] 
'mellanrum mellan två stolpar i en 
hässja; höet i ett dylikt utrymme'. valr 
e tie hce,s,sle hcerien?—ja,ve hce,s-
,se flottan le i Dolt-  'blir det tio 
hässjled här? — Ja, vi hässjade fjorton 
led ifjol'. -rot f. hie,syrbt 'rot med del 
av stam bildande en vinkel att vid hässj-
ning fästas vid den översta stången i en 

storhässja'. [Roten, som gick horison-
tellt ut från hässjan, kunde vara en dryg 
aln lång o. hade i yttre änden ett block 
för det rep varmed kärvarna hissades 
upp. Stammen, som lades nedåt efter de 
översta stängerna, bands fast vid andra 
el. tredje stången uppifrån. Bild under 
vinkelträ.] hceffrota sa vce, men 
somta a dvm sa rebakken.-rum n. 
hie,ssrhmm 'mellanrum mellan två stol-
par i en hässja'. -stolpe m. h2ebsstblrp. 
-ståd6  n. hiebr bstb '[snedställd stör av] 
rundvirke som stöd på ömse sidor av en 
hässjstolpe'. -troda f. hie,s,strb 'hässj-
stång'. -tåg n. &kry- el. hieffibg 'rep 
varmed sädeskärvarna dras upp i en 
hässja'. [Löper över blocket i hässj-
roten.] I dess ena ände sitter hässjkroken. 
-virke n. h- el. hieffvierk 'stänger, 
stolpar o. stöd till hässja'. lcegg hop 
hceffvcerke 'lägga samman hässjvirket 
ien hässjbock'. 

hässja8  v. hiebs,se el. Keffe. — upp v. 
Kem c5pp dvm [dvs. 'hänga upp kär-
varna i hässjan']. 

häst m. hcest, bsg. hiessn, dat. sg. 
h&stsm, opl. o. bpl. hc'esta, dat. pl. 
hiestsm.n jon han for rakkt a vi 
hcEstsm 'Jonas han förstör hästen 

alldeles'. Jfr k ör -, lat-,1 ö s 
ung- samt under fjärde-
åring, fölsing, gammal, 
hingst, märr, römpel, 
römpling, tredjeåring, 
tämming, valack, vrensk. 
-brems m. bsg. h&stbremsn 
'blindbroms, Chrysops caecu-
tiens el. relictus', dvs, en ca 10 

mm lång broms med guldgrönglänsande 
ögon, el. [tro!.] 'fä-
broms, Tabanus 
bovinus', dvs, en 
ca 25 mm lång , 
svart o. gul broms. 
Den finns om för-
sommaren men blir bbnn vtt sara- 
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dan, da ha n lakkt cegga '... blir 
blind på Saradagen. Då har den lagt 
ägg'. -brukt f. hc'essbrUkt 'hästgödsel'. 
-dynga f. Uessd Ygg. -dyngkas f. bsg. 
Uessdyggk4sa 'stack med hästgödsel'. 
-flåare m. hiestfKiar 'hästplågare'. 
-fölsing m. h&stfirmtg 'föl av hankön'. 
-gärda f. bsg. hiestiV4-a 'inhägnat om-
råde vid fäbodarna där hästarna släpps'. 
-hus n. hiesth4s 'litet (inhägnat) som-
marstall'. -hår n. bsg. hiesthare. Kar-
dades in i ull som spanns till sockgarn. 
-härva f. hiesthierv '[hästdragen] 
hästräfsa' -högfärdig a. hiesth6 fgfceZre 
'högfärdig över sin(a) häst(ar)'. -ister 
bsg. hiestistere. Användes som smörj-
medel. -karl m. h&stkier 'person som 
förstår sig på hästar'. -lass n. h&stlass. 
-lort m. h iessibti. -man f. bsg. 
hcstmbria. -mangel m. bsg. hiest-
Inåggeri 'mangel som dras av häst'. I 
Arnäs' kyrkby fanns fordom en sådan 
mangel. Med den manglades de långa 
linnevävar som vävdes till avsalu. Inne 
i den stora byggnaden gick en häst runt 
som i en tröskvandring o. drog mangeln. 
Såväl påläggningsbordet som mangel-
bordet var mkt långt. -minne bsg. hiss-
minne 'mkt gott minne'. -morsk a. 
hiestmåjk 'morsk att handskas med häs-
tar'. -rädd a. hiestriedd 'rädd av sig 
när det gäller att handskas med hästar'. 
-römpling m. opl. o. bp!. hiessrOmp-
bga römpling. a da var e fcell 
hcessromplrzga da, vell scelle, som 
va oskoren 'och då var det ju unghästar 
då, vill säga, som inte var kastrerade'. 
-sele m. bsg. hiess-selan. -sko m. h&ss-
sk. Jfr under ishugg. -skospik m. 
hiess-skospik 'söm varmed hästskon 
fästes vid hoven'. Enl. en annan sm. 
användes endast ordet hästskosöm. 
-skosöm m. hiess-skosOmm = föreg. 
ord. -skrapa [f.?] hiess-skrbppe, bsg. 
-n ['skrapa för ryktning av häst']. -svett 
m. bsg. hiess-svettn. luEss-svettn 

skrapade de från lokorna o. lade i bröl-
lopsgröten när de ville vara elaka. Då 
fick bröllopsfolket en förskräcklig diar-
ré. -tramp n. hiesstråmp 'djupare rand 
som hästar trampat upp mitt efter väg'. 
-tum n. hiesståmm 'ställe där häst tum-
lat'. -vatten n. hiestvåttn 'vatten som 
är avsett till att vattna hästar'. Jfr under 
droppvatten. -vända f. bsg. hiest-
vienna 'så stort tomt område vid vardera 
änden av logen att hästen kunde vända 
där'. -äta m. bsg. hiestietten 'hästkrub-
ba'. -äteluka f. bsg. h2estcettel4ka 'lucka 
framför hästkrubba gm vilken man kan 
lägga in foder'. 

häv a. hev 'stolt, högmodig, som tycker 
sig vara förmer; fullgod, bra', hon ce 
falt hev a sie 'hon är högmodig'; d-
ce hefft e llag tt n 'han har ett 
högmodigt lynne'; de e nt na hefft 
e llag dell ga a tior pa ticerra 
&eller 'det är inte ngt som är lätt att 
köra på kärra heller'; jassa, han va 
Int hevare kcer 'jaså, han var inte 
bättre karl än så'. 

häval2,  13  v. he, pass. inf. hes, pret. 
heddes [bl.a. 'sätta ställa lägga'] he 
tt gryta 'lägg i grytan!'; he mivirka 
tt hcemtan 'slå i mjölken i hämtaren!'; 
ga a he vtt kora ncelta 'gå o. ge 
korna lite foder'; he vtt larceppa 
hcenna nann mat 'sätt fram lite mat 
åt ungarna här'; he hemm de 'ge dig 
iväg hem!'; Ja ha sett dce dvm ha 
hett n krona net ticena 'jag har 
sett att man lagt en krona (myntet) i 
kärnan'; skull hees lave e dcenne 
'skulle slås tillsammans med det där'; 
grotn heddes tt n bytte 'gröten 
slogs i en bytta'; d ithedd 'förd dit'; 
hithMd 'förd hit, placerad här'; It 
ti se 'äta glupskt'. a sce sat a a 
hedd tt seg en tri fyre knyoppa-
tallrika a n ju atte stivmmtgslura 
'o. så satt hon o. hävde i sig en tre, fyra 
tallrikar ölsoppa o. en sju, åtta ström- 
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mingslurar'; han hedd ti se v11-
deles obegrip1ret 'han åt o. hävde i 
sig alldeles oerhört'. — av v. IQ å 'ta 
av, klä av'. he a me ce Kenne 'hjälp 
mig av med det här! — bort v. 
båii 'göra sig av med'. gatt he baii 
n 'måste slakta den'. — fram v. 
framm 'sätta fram (på bordet), dra fram'. 
he framm nann mat pa bo1re 'sätt 
fram mat på bordet (ss. extramål)!'; he 
framm matn 'sätt fram maten (vid 
ordinarie mål)'. — igen v. p.p. si cetter 
sce groggen ha voile yennhedd 
'se efter att gluggen har blivit till-
stängd!'. — ned v. he ne 'kasta, lägga 
ned'. han hedd ne sce pa svagisn 
'han gick ned sig på svag is'; va dce 
he ne 'vad det vräker ned (om regn el. 
snö)'. — sig v. he deg dcean 'ge dig 
därifrån, flytta på dig!'; he deg a 
gaZre 'ge dig iväg härifrån!'; he dce 
bah bosn 'gå ur båset!'. Rop till ko 
som går upp i fel bås. — sönder v. he 
stinn, p.p. sVnnUdd 'slå el. bryta sön-
der'. vslr nt he smint e 'låt bli att ha 
sönder det!'. — upp v. hé bpp 'sätta, 
ställa, lägga upp'. he opp e pa brun 
'lägg upp det på vinden!'; he opp dåra 
'öppna dörren!'. — ut v. h 	Lit 'köra, 
driva ut'. he ut hun 'kör ut hunden!'; 
he ut dce a for na 'ge dig ut o. 
arbetar; da dvm hett ut kona 'när 
de släppte ut korna'. — åt v. he åt 
'stänga'. he at dora 'stäng dörren!'. 

hävd [f.?] opl. hievder 'härm o. berättel-
ser'. va magg e hcevder dvm hadd 
cett n denn 'så många härm o. berät-
telser de hade om den mannen'. 

hävhet [f.] hhiliet 'stolthet'. 
hö n. ho, bsg. håe el. ho. Jfr blad-, 
gägar-, klöver-, lapp-, lägd-, 
skrabb-, sät-, torr-, vårann-. -frö 
n. h'fré el. (y.) -fri.  -frölägda f. bpl. 
hOfroliegden 'hövall som besåtts med 
höfrö o. som fått stå o. mogna, så att 
man fått höfrö'. -frösådd m. bsg. hå- 

frosåddn [för -fro-`1] om den växtlighet 
som kommer på en hövall till följd av 
frösådd. -frötov m. bsg. hOfrotbven 
'tuva av klöver o. timotej i kornåker'. 
Säd o. höfrö såddes samtidigt. När sä-
den skars, hade höet växt till en to v . 
Året därefter blir det den bästa höväx-
ten. Så hade man förfarit åtminstone 
från 1880-talet. Men tidigare förekom 
ingen sådan sådd av höfrö. -fång n. 
hOfågg 'fång hö'. -golv n. hOgifIrv 'i 
en ladugårdsbyggnad avdelat rum för 
hö'. -härva f. håhcerv 'höräfsa'. -hässja 
f. håhceff 'mer el. mindre tillfällig hässja 
med hö'. -jord f. hij1r 'höbärande 
jord'. -lada f. hålbe. -ladudörr f. 
hålad år. -lod n. hål , dat. pl. hålbtim 
'höförråd hoplagt på logen'. Hö som 
skördats nära hemmet kördes ibland in 
o. lades i en stor hög på logen, sedan 
högolvet packats fullt; oppi holosm. 
-mask m. bsg. håpniertien 'hömask' 
[enligt uppgift i Arnäs 1993 'rostsvamp 
på växande hö']. -molle m. håmbll 'frö 
från hö; smått höavfall'. Jfr under h ö - 
rissel. -måd n. hånlb el. -mh 'smått 
höavfall'. -rissel m. håren ['redskap 
för sållning av höl. dvm hadde 
hore.2.1n, dce va n virell, a se 
relik dvm ho, hcelst laroverho, 
sce dce f8ii ne da dce ssm va 
smott. dce va timitt 'de hade hörissel, 
det var en vid[j]erissel, o. så risslade de 
höet, helst klöverhö, så att det som var 
smått föll ned. Det var molle ' . -sudd 
m. hå_siidd 'hötapp'. -tapp m. hOtbpp. 

höft [m.?] hoft.1 uttr. pa  n hoft 'på 
måfå, på ett ungefär, efter ögonmått'. 
ja tog bara pa n hoft 'jag mätte till 
bara efter ögonmått'; ja jo1re ne pa 
n hoft 'jag gjorde det utan noggrant 
mått'. 

höft f. hoft om kroppsdelen. 
höfta till v. hon håfte dell 'hon gjorde 

en ungefärlig uppskattnuing'. 
högl m. hig el. (y.) hg, bpl. äv. hOgan. 
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Jfr b ull-, kläd- samt under fin. 
hög a. hog, n. hokkt, komp. hiher, 
superi. hokkst. Jfr nack -bent a. håg-
b&trit 'som har långa ben'. va katt-
gubben dcenna ce hogbertru 'vad 
den där hankatten har långa ben'. -bro 
m. bsg. hå_ gbrOn 'hög farstubro'. Jfr 
under bro kas. -fähus n. bsg. Vigfe-
hicse 'fähus byggt i en backsluttning, 
så att man hade gödselstad under golvet'. 
Gödseln måkades ned gm en lucka. 
-land n. hinlånn 'högre belägen ter-
räng'. mvrtzgen, dce cer e hoglann 
i skogen '[malningen], det är en högre 
belägen terräng i skogen'; dvm bo pa 
hoglanne dcerien. -sommar m. bsg. 
h4gsrimmarl' tiden från midsommar till 
över juli'. -säte n. se d.o. -talig a. 
hinttiire 'som talar högt o. domine-
rande'. -tids a. håkktes 'högtidlig(t), 
festlig(t)'. Jfr under stor. -tidsdag 
håkktesdåg. -vatten n. khvattn 'högt 
vattenstånd'. 

högerlhand f. bsg. Ogerhåna. Jfr under 
kläja. -skackel f. bsg. hågerskåkke-
Zra. -sko m. bsg. h4erskOn. 

högfärd f. hihfCeir, dat. sg. h4f_ceri. 
scen hogfceZra n a 'göra henne hög-
färdig (gm beröm)'; z hogfcen. Jfr under 
fattigdom,olycka. 

högfärdig a. h4fCare. Jfr häst- samt 
under gorr. 

högmålsfråga f. h4mafffrag el. -maks-
'viktig el. svår fråga'. 

högstdag m. bsg. håkkstc an 'tiden 
omkr. kl. 12'. mitt z holckstdan. 

högsäte n. bsg. Ogsae el. håkkscete 
'bänk bakom bordet där husfadern satt'. 
En sm. minns en sådan bänk i sitt föräld-
rahem. En annan menar att bänken på 
husfaderns plats ersattes av en särsk. 
hög tolvslåstol. [Uppgiften om att 
denna stol skulle vara högre är tvivel-
aktig.] högsätiknutsten m. [bsg.] håkk-
scethg4tstert 'knutsten närmast hus-
bondens plats'. Stenpulver från den kun- 

de användas i magiskt bruk, t.ex. blandas 
i en deg som gavs åt en ko för att hon 
skulle trivas. -stol m. hågscetstbZr 
'tolv sl åigstol på högsätesplatsen'. 

höig a. n. het 'beströdd med hö'. 
höjd f. hind. pa  hogda 'på höjden'. Jfr 
karl-, snö-, stubb-. 

hök m. !ulk, bsg. hiinen. Jfr spänn-. 
höka [f.] håne 'plogfot'. 
hölja4  f. hålrje 'hålighet'. Jfr under hål 

a. 
höljot a. hitLjet 'urholkad'. da hadd 
man ncelta hrilrjet over stakken 
'då hade man stocken litet urholkad på 
övre sidan'. 

höna f. jfr värp-. 
höns3  f. horu ['höna']. -hus n. hårij-
h4s. -ägg n. hårLsiegg. 

höra v. håre, his 1'e, hatt, pass. inf. o. 
pres. hoj, pret. hes el. hå ites el. 
hilckles.hore ne 'höra det'; dvm skull 
lcett hore dvm va fcare 'de skulle 
låta höra att de var färdiga (gm att med 
slagan slå på det tomma loggolvet)'; 
hhciciu 'hör du! [ss. lystringsord]'; hor 
du na 'hör du vad jag säger (ss. sträng 
tillsägelse till olydigt barn)'; hårrie 'hör 
ni! [ss. lystringsord]'; da ho,s,s• e 
bcetter 'då hörs det bättre'; han kuk 
vikt va ja sae 'han lydde aldrig min 
tillsägelse'. Jfr lom-, v ill hörd samt 
under han. — efter v. hor iette 'höra 
på, lyssna till; höra sig för'. d-ce int 
vcell hor cette va dvm sceg 'det är 
ingenting att bry sig om vad de säger'; 
hor cette sm du fo lorte ne 'hör 
efter om du får låna det'. — sig för v. 
hår se får 'försöka skaffa upplysningar 
(om t.ex. möjligheten att få hjälp el. få 
köpa ngt)'. — till v. hår dal 'höra 
omtalas'. ja hriar int dell na 'jag 
hörde inte något om det'; hon' e dell 
na nytt 'har det omtalats några 
nyheter?'; hon ha int haltes dell 
na 'hon har inte hörts av'. Jfr under 
å kr e d e . — åt v. hår åt 'fråga, höra 



sig för'. hor at tim du fo lorle ne 
'hör efter om du får låna det'. 

hörns n. hen. Jfr hag-, lill-, spis-. 
-hilla f. lusyrihil 'hörnhylla'. 

hörsel f. hével , bsg. hå,s,sla el. hålla. 
hös m. hss 'huvud'. Jfr p i p -, tom-.  
höstl m. host, bsg. håssn, dat. sg. håsten 

el. hOstsm.hossn var e a ks4.mstt 
'det var höst o. kolmörkt'. Ungdjuren 
bölar med höga röster /pit akert, ini 
akert, men de äldre djuren svarar med 
djupa, mörka röster vtt hosten, vtt 
hosten. De äldre korna vet alltså att de 
till hösten släpps ut på åkrarna. Jfr under 
kattfot. -bet m. bsg. håssbtn 'gräs 
som vuxit upp efter slåttern o. betas på 
hösten'. -bete n. bsg. håssbete= föreg. 
-dag m. håssdåg. cke n hossdag 
dell kvcellen 'det är ännu långt till 
kvällen'. Talesätt om arbete som skall 
utföras. -dag(s)jämning m. håssdakks-
el. håssdagjiemnig. -lik a. n. håss-
likkt. -natt f. håstnbtt. hostnutta a 
banrvva 'höstnatten o. barnröven'. 
Båda kan komma med väta. -regn n. 
håstrcegn. -råg m. håstritg. -sida f. 
bsg. håstsia. pa  hostsia 'fram emot 
hösten'. -språng n. håstsprågg 'hög-
vatten med storm på hösten'. dce skce 
va tri hostspragg, a tri vekke 
mella, inna dc e va 4-  vinten, har 
dvm sakkt 'det skall komma tre 
högvatten med tre veckor mellan, innan 
det blir vinter, har man sagt'; da dce 
ha vore fåne hostspragge,da cer 
e 7 vekker dell vinteri 'när det har 
varit första högvattnet på hösten, då är 
det sju veckor tills det blir vinter'. 
-stånddygn n. bsg. håsstvntidOgne 
'höstdag,jämningsdygn'. 

höta v. se hytta. 
hövlig a. håven. 
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IL 
I pron. ss. subjekt, objekt el. efter prep. 

je el. (trycksv.) je 'ni, er; Ni, Er'. ha 
je jo it frann je 'har ni avslutat ert 
arbete?'; hor bar je je at 'hur bar ni 
eråt?';ce je ute a gar 'är Ni ute 
o. går?'; int to je ha sett a ria 
'inte torde Ni väl ha sett henne?'. 
Jfr under t.ex. bra, höra, kyrko-
gård, tiga, vitergroda, värld. 

i prep. 	[i el. k] el. e. hadd vcekst 
vlldeles i krok; da skull dvm 
vara i lag tim dell stcegge da a 
'då skulle de gemensamt sätta upp gärds-
gård'; stor i stor 'stör tättinvid stör'; 
trelldag e ju lr ['tredjedag jur]; /// 
ogsm 'med ögon fyllda av ilska'; 
anner ar 'på andra året'. Väntat 
utelämnat i t.ex. da skull dvm vara 
lag tim stcegge da a 'då skulle de 
gemensamt sätta upp gärdsgård'. Jfr 
bak-, bakerst-, här-, in-, nord-, 
omman-,söder-,ut-, utan-,väst-, 
öst-,överst- samtundert.ex. annan-
dag, bele, brud, bruk, bås, dela, 
drag, dygntal, fem, frusen, harm, 
helg, hjon, hus, jord, kalva, 
krok,kullra,kyrka,lag, lik,liv, 
lunk,lus,lysa,låga m.,1ä,mara, 
mora, morgon, namn, nördre, 
rackare, räcka v.2, själv, skjor-
ta, stackare, stampa ned, sti-
ga, stör, tacksägelse, ungdom, 
uppdrag, vacker, vecka, vissa, 
vägmot, år, än adv.2  o. vid verb 
i särsk. förbindelser lemna i,. 

ibland adv. ibb-ånn el. iblrann. 
id m. z 'id (fisken)'. 
idag adv. se  under dag. 
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idas dep. ise, isstes, tsst ['gitta']. ja 
is int hels pa a 'jag bryr mig inte 
om att hälsa när jag möter henne'. 

ide n. se h id. 
ideliga, -en adv. Kidelige el. ideligen. 
dce va bara eddelige smopceren 
'det var inte ngt annat än bara små-
potatis'. [Ex. knappast normalt tal.] 

idiot m. opl. o. bpl. 
ifjol adv. if/6. if/0Zr sm hostn (ssm-
matt) 'i fjol höstas (somras)'. Jfr under 
fjol. 

ifrån adv. ifrånn. vilten sa dvm 
ifrann hem me 'alltid nekade de hem-
ma'. Jfr nord- samt under hägda. 

igelkatta f. bsg. igeirkåtta 'igelkott'. 
Den första i Arnäs sågs i slutet av 1940-
talet. 

igen adv. ifienn el. tiånn [ildn] el. 
jcenn 'igen'. let 	[väl snarare 
iiCe-n]' söka igen den';fekk ie-n [jfr 
föreg. ex.] 'fick igen den'; han ksmme 
&tenn 'han kom tillbaka'. Jfr vid verb i 
särsk. förbindelser blinda, bära, 
driva, finna, gro, gå, göra, 
haka, hanka, haspa, hava, he-
la, hålla, häva, kalla, kasta, 
komma, leta, lägga, läka, läsa, 
pinna, slämpa, snöa, ståda, 
stänga, sveda, taga igen. 

igenne adv. ucenne el. ilCenne 'stängd 
[om t.ex. dörr el. fönster]'. dora ce 
ucenne 'dörren är stängd'; hon sat 
&Kenne 'hon [dörren] var stängd'. 

igenom adv. o. prep. &lortig. Jfr in-
samt under s tru ta o. vid verb i särsk. 
förbindelsergå, härda, leva, mjöl-
ka igenom. 

igentagare m. lienntågar. Jfr under 
arsgivare. 

igår adv. igar. igar sm dan lag en 
juk 'i går låg han sjuk'. Jfr under 
afton, går, morgon, natt. 

ihjäl adv. thce4-. ta ihcelr se 'ta ihjäl 
sig (dvs, begå självmord)'. Jfr vid verb 
i särsk. förbindelser giva, plåga, 

skjuta, skrämma, sköta, slå, 
ströja, svälta, taga ihjäl. 

ihop adv. ih0. Jfr vid verb i särsk. 
förbindelserbecka, blanda, brin-
na, bula, bygga, bära, dikta, 
draga, falla, fläta, fälla, giga, 
giva, gå, haka, hamsa, hanka, 
hava, hela, hugga, huka, hål-
la, häkta, hälla, hänga, härpa, 
kalla, kara, kasta, klottra, 
knyta, knåda, knäppa, knövla, 
koka, kroka, krypa, läka, löpa, 
mjukna, nara, nästa, pynga, 
skaka, skjutsa, skrapa, skrynka, 
slaga, smälta, spetsa, stynga, 
stöka, sumla, surva, sätta, ta-
ga, totta, tova, truga, trycka, 
tröska, tvinna, vika ihop. 

ihåg adv. ihåg el. hsg. Jfr under kom ma 
ihåg. 

ihålig a. ihåZre. 
ijåns adv. tivnbst 'nyss, för en stund 
sedan'. 

ikring adv. tkrilgg.dce va fcell ikrigg 
en timme senn 'det var väl omkring 
en timme sedan'. Jfr under d yng tunna 
samt vid verb i särsk. förbindelser bära, 
gå, slå, stiga ikring. 

ikringom prep. ilcriggsm.sce de rek-
tet brett ilcriggsm hona 'så det 
riktigt sken om hornen'; int cer e 
nann ssm bo tkriggsm vss int 
'inte är det ngn som bor i närheten av 
oss'; tsrpa je hadd ikriggsm hcen 
'torpen ni hade här omkring'. Jfr under 
vena upp, veva upp. 

ikull adv. (1)kåll 'omkull'. Jfr vid verb i 
särsk. förbindelser falla, hugga, 
kasta, köra, slå, stälpa ikull. 

ikvällst adv. z kvcellst 'i går kväll'. 
115  m. o. n. il, dat. sg. ilen 'vindil; plöts-

lig lust att göra ngt; ilning i kroppen'. 
nu kamm en il ['nu kommer en 
vindpust']; 	 fekk ile pa e dcenne 
'jag fick häftig lust att göra det där';Ja 
va rcedd du skull fo ile pa fara 
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'jag var rädd för att du plötsligt skulle äv. glåpord om/till illvillig kvinna. -ko 
få lust att resa'; dce for sam en il f. illiv,ska om oregerlig ko; glåpord 
jontg mc e 'det ilade till i mig (av om/till illvillig kvinna. 
förskräckelse el. smärta)'; pa tlen 'på illistig a. illistin 'nikt listig, [beräknan- 
taget (att vilja göra ngt)'. 	 de]'. 

ila4  f. ile 'Iösriven fiber av trä'. ja ha illioxe m. illOks om argsint tjur; glåpord 
fott en ile tt figgere 'jag har fått en om/till argsint man. -rådig a. illriyen 
sticka i fingret'. 	 'argsint, som är omöjlig att vara till 

ilag adv. 114g. Jfr under föda upp, i. lags'. -svida v. illsv'k 'svida brännan-
ilagvid prep. (t)14_ ve el. I:avce el. Icjgvce de'. 
el. lave [love] 'tillsammans med'. han illt f. bsg. 	['inflammation el. sveda 
ce gett a vara lavce 'han är lättsam (i sår)']. 
att vara tillsammans med'; mvite skull ilsk a. ijk. 
hees lave e dcenne 'maltet skulle ilskas dep. f,skes 'gå o. vara ilsken'. 
slås tillsammans med det där'. Jfr under ilsken a. is,sken. 
häva, långlett, ond, trygga, imma f. imme. d-ce imma pa fons- 
ulv,ämbetsved. 	 tere. 

ill a. 111,n. Int 'ilsken; ond, värkande immerfort adv. (rnmerafait ['mkt fort']. 
(om kroppsdel); kall, skarp'. tll a tral-  imorgonst adv. i marar ts 'i morse'. 
let 'ilsken o. elak'; a/ z ogam 'med imorse adv. I mbffe. 
ögon fyllda av ilska';gririnte se int in adv. in [t43]. boen jekk in pa e 
'grät så skärande'; lcenna .er se ill dcenne 'bonden gick med på det där'. 
'det gör så ont i länden'; dce bas Jfr vid verb i särsk. förbindelser backa, 
(sna) alt 'det blåser kallt o. vasst'. bjäsa, bära, bärga, draga, gär-
Jfr arbets-, stall-, stugu- samt da, köra, lada, leda, leta, läsa, 
underklaga sig. 	 mura, runga, ropa, ränna, sno, 

illa adv. al(e). han sag die ncelta stänga, taga in. 
'han hade en smula dålig syn'; ja ha inbillning3  f. fnbéllni. Inbelln zga ce 
fore al mc e 'jag har gjort mig illa'; falen hon 'inbillning är farlig'. 
dvm hadd fore ill n grode 'de inefter adv. o. prep. &tre [bsniete,] el. 
hade skadat en groda'; vi/r gar e en (net [k'nell 'inåt bygden, västerut', han 
se zlle,vtt dce int ga armen vcel- va tvrpar a incette stobbebsmcerk-
'aldrig går det en så illa, att det inte Jon 'han var också torpare o. bodde 
(samtidigt) går en annan väl'. Jfr under vid Stybbersmarkssjön'. Jfr under inåt. 
något-litet, vån a. -faren p.a. influensa f. inflreens.ja ha fott nann 
illefive 'illa medfaren, [som gjort illa inf4yens. 
sig]'. 	 ingan iggarl 'inte'. iggan kamm hon 

illgrön a. illgr:ort, 'skarpt grön'. 	na i kvcell nu 'nej, inte kommer hon 
illgärds a. illivbs 	han ce iii- nu i kväll'; iggart tro ja dce cenda 

jv 	vll e gager 'han är alltid ill-  'det tror jag ändå inte'. 
villig'; d-ce illivbst e .2lag tt n 'han ingefära [f.] bsg. infera el. (y.) igge-
har en illvillig karaktär'; somZrige hces- el. injefeera. i nker- el. injefeyra-
ta va alivbs,sce dvm velie jeri,e kleansa 'ingefärsbitar'. Jfr under 
'en del hästar var illvilliga, så att de vattsoppa. 
gärna ville skena'; dce sag illivbst ut ingen pron. m. o. f. igen, n. igge, pl. 
'det såg knepigt ut'. -get f. illivoet ip,p,e. tgp,en nrk 'ingen ork'; igge 
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svar fekk ja 'intet svar fick jag'; ja hadd n lzttn trvjje innafore 
inge gaka dcer 'inga gårdar där'. Jfr 'jag hade en liten tröja innanför (ytter- 
under hem n., vindning. 	 plagget)'; da fekk vce tskkedcenna 

ingenstans adv. iggenstånj.ja lIcepp fyllnigsjifta da znnafore 'då fick 
iggenstanj 'jag har inte möjlighet att vi sådana där fyllningsskiften då 
ta mig någonstans'. 	 innanför'. 

ingenting pron. iggent i gg. 	 innani adv. innan 'innanför, på insi- 
ingethanda adv. se  ing an. 	 dan'. han hadd trvjja innanz 'han 
ingivelse f. injjvels. -gångsord n. bsg. hade tröjan innanför (rocken)'. -fönster 

ingagsbke 'introitus, gudstjänstens n. bpl. innanzOnstera 'innanfönster'. 
första bön vid altaret'. -hål a. inhbk, -tröja f. innanztrbjj 'undertröja'. 
n. inhOtt 'ihålig'. 	 innanlmat m. bsg. innamåtn 'ätbara 

inli prep. int Uni el. inb]T.fara ini inälvor'. Hackades till hackmat i en 
bcerja a hvgg totvIn 'fara bort till h ackn o. -reda v. pret. o. p.p. inna- 
bergen o. hugga torrtall'; da kamme rMd 'inreda', da vce tnnaredd pa 
ja me ju bara lcegger ini oster- vin 'när vi inredde (rum) på vinden' 
ceggesvika 'då kom jag mig ju bara -som konj. innassm'eftersom'. nna- 
längre in i Österängesviken'. Jfr under sam han ksmme 'eftersom han kom'; 
aka, barm, glingra, hulte, här- hon hadd nann tz olevvd mnna-
na adv., höst, mun, not f.2, olyc-  snm hon levvd 'hon hade en tid kvar 
ka, släppa av, ved, värld, äm-  att leva, eftersom hon levde'. 
betsved. -ifrån adv. intfran. han innanste adv. innanste 'innerligt (för-
ksmm inzfran 'han kommer från den stärkande framför a.)'. hon votte sce 
inre delen av bygden'. -igenom prep. innanste gira 'hon blev så innerligen 
intAnig 'in genom'. -jord f. bsg. glad'; skogen sto se tnnanste vak-
injc5ka'inäga'. -murning [f.]inmemig ker 'skogen stod så innerligt vacker'. 
'mur av gråsten innanför m u 11b än - innantill adv. innadM'innanför; innan-
ken i hus med källare'. I källarlösa hus till'. ja ha ju rennt znnadell'jag 
fanns endast mullbänken innanför sten-  har ju rena underkläder'. 
foten (fastgården). 	 inne adv. inne. 

innal adv. innal'innanför'. 	 innebär [n.?] neb cer [för -bier?] 'in- 
innan adv. inna'innantill'.ba flina a nebörd'. dce ce samma znnebcer. 

u ta 'både innantill o. utantill'. 	inner lom prep. innersm'innanför'.in- 
innan prep. o. konj. mnna. !tina ilvtt- te ta mot nanntzg znnersm 
anna 'före slåttern'; Irma medag 'före spiss-stvkpen 'inte ta emot ngt som 
middagen'; straks urna ju k 'strax räcks innanför spisstolpen (föreskrift för 
före jul'; vina kvceln 'före kvällen'. havande kvinna)'. -sida f. bsg. innejia. 
Jfrunderdryga på, vårann,värld. innerst adv. innest. 

innanlbunden a. innabbnnen 'inbun-  inom prep. innsm. innstrz me 'inom 
den'. -efter adv. o. prep. innaniette mig'; da bar e innsm stvkpen da 
'inifrån', han ksmme innancette 'han 'då for man genast innanför spisstolpen'. 
kom från den inre delen av bygden'; Barnen var så härdade, att de mitt i 
hon ksmme znnancette stugen 'hon vintern sprang barfota från den ena 
kom inifrån stugan'. -för prep. inna- stugan till den andra. Men när de kom 
flyr. znnafor fassgan 'innanför sten-  in, hoppade de genast upp i den öppna 
foten'. -före adv. innafi,re'innanför'. spisen, innanför stolpen. Jfr under g ro. 
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-hus adv. innsmhics gatt e vara alls'. a dcer vott a oppz Intvcett 
'inomhus måste det vara'. 	 'och där försvann hon i ingenting (om 

in(up)på adv. o. prep. inpa el. (ä.) en syn)'; dce ce tjyve itztvcettn 'det 
innepa. han legg inpa dxr Rymt är absolut ingenting'; dce va no bara 
'han tränger sig på där jämt (för att få tntvcettn 'det blir nog bara ingenting'; 
fördelar)'; da fo n int lcegg innepa samma va intvcett Jor 'det är 
'då får man inte lägga inpå (dvs, lägga detsamma vad en fullkomligt betydelse-
ändarna ovanpå varandra)'; inpa lös person gör'. Ordspråk; ga tya 
krvppen 'på bara kroppen'; inpa vin gagg xtt tntvxtt a trejjgagga 
'i inre delen av vinden i ett hus'; ssm cett samma 'gå två gånger efter 
han fekk jusssm inpa 'som man ingenting o. tredje gången efter detsam-
fick extra'; det man får inpa han neln ma'. Talesätt om en som går att göra ett 
(som tillägg vid en affärsuppgörelse) är ärende men glömmer vad han skall ut-
alltid en sak, inte pengar. -tal n. rätta. Jfr midsommars-, tjuv- samt 
(tzepatå G-  'slarvigt tal'. 	 under alltihop, dag, hålla uti, 

inre a. o. adv. jekk jusssm innere tom. 
'gick egentligen den inre vägen'; inträffa9  v. intrieff. 
inner.fibolienten 'flickorna i de inre inunder adv. inånner. I uttr. ss. ja ha 
fäbodarna'. 	 votte se insnner vce mivb-ka 'jag 

inlreda v. jfr innanreda. -se v. insi. har så lite mjölk för tillfället'; vce ha 
-sida f. bsg. insia.fore va pa trista votte sce insnner pa ven 'vi har så 
a hare ut 'fodret (på kalvskinnspälsen) lite ved hemma just nu'; cer du sce 
var på insidan o. håret ut'. Jfr under znanner 'är du så barskrapad?'. 
hinn. 	 invald p.p. se välja in. 

inslag n. inilkzg 'garn i väv som löper i inved m. bsg. inv 	'inre ved i ett träd, 
tygets tvärriktning'. -sistry n. inllakks- kärnved'. dce skull vara inven tz 
strY 'blånor till inslagsgarn'. -sko n. kagga, inte yta, for lakan jekk 
in1lakstc5 'gam till inslag i väv'. 	lortig yta 'det skulle vara kärnved i 

instugulblomma f. bpl. instubhimmen (surströmmings)kaggarna, inte ytved, ty 
'krukväxt'. -göra n. instujOra 'inom-  laken gick genom ytveden'. -tall m. 
husarbete'. 	 i n v eatibll 'tall med nästan enbart kärn- 

intala v. 	 ved'. -vuxen p.a. inveavOksen 'vuxen 
inte adv. inte el. int el. (ngn gång efter med tunt lager ytved (om tall)'. 

vokal el. i sandhi efter dental) nt. ja invid prep. inve. Jfr under m ärg br ä - 
,rut int fottare va en han cenn d a. 
vtt ja int hinn ta emot n vce invärtes adv. inviettes. han va in-
annerhana 'jag skjuter inte (vävspo-  vcettes sint 'han var förargad inom 
len) fortare med en hand än att jag inte sig': d-ce ssm dce skull ha gatt 
hinner ta emot med den andra'. Uttr. svnnt nanntzg invcettes 'det är som 
med rspr. inte utelämnat: ga a styr om någonting invärtes skulle ha gått 
'[du (ni) skall] inte gå o. släpa fötter- sönder'. 
nar. Andra ex. härpå under giras, inåt adv. mat [inat el. invt] 'på en 
plutas,rokas, stå 3, trollas, vor- inåt bygden belägen plats'. mat denna 
ka, värd a. Jfr under t.ex. akta, 'där i den inre bygden'; mat dxr 
ändå. 	 valzrij a bylunns a edlunns xr 

inte-vätte(n) pron. intviett(n) 'ingenting nu 'inåt (vid den inre änden av sjön) 
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där Wallins o. Bylunds o. Edlunds är 
nu'. Jfr under inefter. 

inälvla, -or f. bsg. innbZrva, bpl. (y.) 
innbirven. innvirva hceggt ut 'inäl-
vorna hängde ut'. 

inöver adv. inefver [inover el. invver] 
'med riktning inåt bygden, till en inne i 
landet belägen plats'. sm je far lortig 
trim hcenna a inover 'om ni far 
genom skogskälen här o. inöver byg-
den'. 

ism. ts..Ifrblå-,glansk-,hav-,själ-, 
skravel-, skrov-, stöp-, svag-, 
svall-, tjur-, vår- samt under själ 
m. -band n. isbånn [rspr. för dial. 
isb ån] 'tunn isskorpa (på åker o. annan 
mark)'. Skadar ej växterna om den är 
tunn o. porös, så att luft tränger igenom. 
Kommer ingen luft under, blir det flen-
brä nnor. -gå v. sgå 'börja täckas av 
is'. -hugg n. bsg. ishbgge 'brodd baktill 
på hästsko'. Jfr under djupsnö. 

islandslav n. islann slåv 'islandslav, Cet-
raria islandica'. 

isllossning f. islåssnig.sm  han skull 
lcegg ut nceta a dce va just i 
islsssniga, sce isn va lannlss, da 
bruke dvm ha ncetstagga tt e 
['om man skulle lägga ut nät o. det var 
just i islossningen, så att isen var landlös, 
då brukade man ha nätstången i det (dvs. 
nätet)']. -not f. isnt. isnota dce va 
n lillnot 'isnoten det var en liten not; 
dra isnota. -pipa f. bpl. ispipen 'is-
tapp (från tak)'. -ren a. ist-4, 'isfri'. 
sm Jon ga opp fou sce han va 
isreri we en gagg 'om isen går bort 
fort, så att sjön blir isfri med ens'. 
-skorpa f. bsg. isskårpa. -strömming 
m. isstrtimmig 'strömming som man 
börjar fånga när isen gått upp'. -tapp 
m. opl. o. bpl. iståppa. Ordet isickel 
nekas. da dce va lvgsm laylit da 
you e istappa. a var e lagg e 
istappa da volt e bra koriar 'då 
det var lagom kallt, då blev det istappar. 

Och blev det långa istappar, då blev det 
ett bra kornår'. Jfr ispipa. 

ister n. ister. istere pa grisa nappe 
dvm a balt [' ... plockade man också 
bort'] från tarmarna. Enl. en sm. var det 
bara grisfett som kallades is ter. Från 
får o. kor kallades det talg. Jfr folk-, 
häst-, svin- samt under kläcka. 
-djur n. bpl. ister.] åra 'djur som har 
mkt fett (här om säl)'. -kaka [f. bsg.?] 
isterkbkken 'ister som det togs ur ett 
djur'. Lades i saltlake i väntan på an-
vändning vid matlagning. -smör n. 
istersmr 'smör av skirat svinister'. 

itag n. itåg 'beslutsamhet att börja ett 
arbete'. d-ce bara ett itag 'det är 
endast fråga om att börja'. 

itu adv. uti. Jfr under klyva. 
iver m. iver. dce va sann iver tt a 

'hon var så ivrig'; dce va myttfen 
iver we dce (sm dce) 'det var myc-
ken iver med det'. Jfr arbets-. 

iver a. iver 'ivrig', han vott se iver 
vtt dce va fvlet 'han blev så oerhört 
ivrig'; han ar sce iver dell a hyll 
pa vce joZra 'han är så ivrig att arbeta 
med jorden'. Jfr ar bets -. 

ivärdig a. iv &Zren 'späd o. liten till väx-
ten', han ce lim a ivcelren n denn 
'han är liten o. klen, den där'; d-ce 
ivceZret e .21ag e dcenne 'det är nog 
klent slag i den där'. 
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J 
ja interj. ig el. (med eftertryck)J4a.jdi-

mmen uttrycker förvåning el. deltagan-
de. ja-mmen mcenni br 'men män-
niskar; ja-mmen stinte 'ja men flic-
kar. Jfr lång - samt under a interj., 
hå interj., spisa, till adv. 

jabba8  v. jåbbe 'gå smått men jämnt'. 
han kamme _labben 'han kom traskan-
de'. Jfr under landkall. — uppå v. 
jcibb ep ei 'traska på'. 

jacka f. _lake. han hadd n ro en 
jakke (om ett övernaturligt väsen). 

jag pron. ss. subjektigg el. (trycksv.) ja, 
ss. objekt el. efter prep. mceg el. (ä.) 
meg, (trycksv.) me [we] el. me [mal 
I ett antal fall skriver EO [mag], dvs. 
halvlångt g. Trol. avses kortstavighet i 
undanhållen stavelse. Jfr under t.ex. 
kattfot, ord, snurra f., skryta, 
åt prep. 4, återå, öga. 

jagarn v. j « saga 'bedriva jakt; driva fram-
för sig'. jaga kneka 'häftigt driva 
kreaturen (t.ex. från ett område där de 
inte får vara)'. 

jakobjaksare m. jr_:ikopyåksar ett åk-
don ['gigg', tvåhjuligt åkdon]. han Icsm-
me ti n jakopjaksar. 

jakobsmässa s.jidesinws [Jakobsdagen, 
den 25 juli]. Jfr under b re m s . 

jakt m. jakt. -rem f. bsg. jåletrinma 
'rem som man vid jakt bar hängande 
överaxeln'. På j. sattkulpåse, stry-
påse, oljeflaska, kruthorn och 
krutmått. 

jalma8  v. jblrme 'jama'. katta jvirm 
pa dora 'katten jamar vid dörren'; da 
katta jvkme a jvkme a hyll nosn 
ne 'när katten jamar o. jamar o. håller 
nosen nedåt ...'. jalmkar n. ji3kmkeir 
glåpord om/till gnällig kvinna. 

jalmas dep.p3Irmes,O1rmtes,04.mtes 
'jama; jämra sig (över ngt)'. han jor 
nt no anne cenn jvkmes 'han 
beklagar sig ständige; katta jvirmtes 
'katten jamade'; hon jvkmtes over 
stinta 'hon klagade över hur flickan 
hade det'. Jfr under o be 1 åten. 

jalmsam a. 04-msåmm 'gnällig, fallen 
för att klaga'. 

jalmsamhet f. bsg.jblrmsamh&a 'gnäl-
lighet'. 

jamla v. jåmme4-. I uttr. ss. jammeZr a 
lat,jammek a jske 'kvida, tala ynk-
ligt hit o. dit'. Jfr j alma(s). 

janka v. _lånke 'oroligt trampa på sam-
ma ställe', han ga bara a janke 
'han går bara o. trampar fram o. tillbaka'; 
kon hyll pa vak juk, hon sta 
bara a janke 'kon håller på att bli 
[kalv]sjuk, hon står bara o. trampar'. 

jesses interj. jåves uttrycker förskräc-
kelse. 

jesta(ligen), jestanes interj. jåla, jés-
taligen el. .istaligen, .istanes ut-
trycker rädsla, förargelse, överraskning. 

Jesuhand-och-snödhand f. bsg. je:su-
hgna a sn ithgna 'jungfru Marie 
nycklar, Dactylorhiza (Orchis) macula-
ta' = majkoblomma, snödhän-
d e r . 

jo interj. jo  [väl y) el. jp] el. (med efter-
tryck)Ao. joo, no ha ja jo tt dce. 

johannesgräs n. bsg. johcinnesgriesse 
'gullris, Solidago virgaurea'. Johan-
nesgrcesse d-ce melesigrcesse,dvm 
kokke lagen mot brostjukdomma 
'j. det är en medicinalväxt, man kokade 
lag av den mot bröstsjukdomar'. 

jojka v. se jöka. 
jolster f. laster, bsg. jtist(e)ra 'jolster, 

Salix pentandra'. 
jord f. JO, dat. jpij 'värld (äv. som 

motsats till 'himmel' samt i uttr. all 
jord' överallt'); mull, brukad jord (särsk. 
'hövall'); gravplats, grav (i samband 
med begravning)'. dce roes vll 
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'det rör sig överallt (av människor)'; källare, ingrävd i en backsluttning'. 
dce va sce dm roddes v11 .1°4-  (om -lägga v. p.p. jölrlalckt 'ställa in en lie 
en stor fårhjord); ja hinn int pa så att den får den rätta vinkeln mot 
jolta begrip hor dce hadd sce 'jag marken när man slår hö'. Vinkeln änd-
kunde absolut inte begripa hur det var'; ras gm att man böjer liens tj u. -torva f. 
ga _loka m kne 'gå knädjupt i mylla jötbrv. 
(om att gå med en tung börda e.d.)'; cice ju adv. ju Du el.R1]. Jfr under klava v.1  
ga nr ann loge for jolta 'det går juckelmakare m. jiikkekmåkar 'person 
inte att ljuga för jorden' (dvs. åkrarna som utan balans oskickligt hanterar saker 
måste skötas noggrant, annars blir det o. ting'. 
dålig skörd.) Ordspråk; dce va bra juckla9  v. kke ' stå ostadigt, vicka'. 
pa ba aker a jolt 'det blev bra skörd jucklot a. jhkkeZret 'ostadig, vinglig'. 
på både sädesåkrar o. höbärande jord'; han slog se jskkelret. 
a vilt jomm _loka 'och allt gömmer jul in. nar. hon Ictimm vtt juk 'hon 
jorden (dvs, efter döden glöms allt)'. kommer till julen'; du ske fcell int 
Talesätt; va dell fort 'begravdes'; Jfr bxra batt ju4-  for vss 'du skall väl 
dikes-, dy-, hö-, in-, ler-, lätt-, inte bära bort julen för oss'. Sades om 
myr-, pär-, råg-, sommar-, en person kom in någonstans på julaf-
torr-, trädes-, ut-, åker-, änges- tonen o. ämnade gå utan att ha fått trak-
samt under ny a. -backe m. bsg.jlt- tering. -afton m. bsg. j ltåfran. Jfr 
btkken 'marken'. -band n. bsg. fök- under blodpalt. -aftonsdag m. jmlt-
bane 'den del av markytan som berör aftaijdig,bsg. -din 'den dag då det 
en i jorden stående stolpe el. stör'. Där är julafton'. -aftonsmorgon m. bsg. 
ruttnar stolpen fortast. -bro m. bsg. jöZr- jiaraftarombran. -bord n. fåk-bi:dr. 
brim 'område runt en [öppen] grav vid Dukades på julaftonen med högar av 
begravningen'. ute pa jokbron 'ute olika slags bröd samt med alla slag av 
vid graven (vid begravningen)'. -bruks- julmat. Skulle stå dukat över helgen. 
åkrede [n.] bsg.joirbruksåkkere 'kör-  -brådska f. bsg. kbraska. -bulle m. 
redskap för jordbruket'. Jfr under gård. bpl. jiilrbillla 'bulle bakad till julbröd'. 

jordbär n. J.64-lyr el. (y.) -bier 'smult-  Mor talade om./ u4-bulla,paskkokken, 
ron, Fragaria vesca'. 	 pirmasnalla a messsmma,sintvcett 

jordldraga v. jökdrå, -drOg, -driejje 'julbullarna, påskkakorna, pingstsnollar-
'på vissa dagar o. under vissa ceremonier na o. midsommarsingenting ([bröden 
dra (barn) gm en liten tunnel i jorden blev allt mindre därför att] mjölförrådet 
som bot mot engelska sjukan'. -fast a. krympte under året)'. -dag m. 
öZrfåst 'fastsittande i marken (om bsg. -d 4n . -dagsmorgon m. bsg. å 4--

sten)'. -faststen m. Mrfåststen 'sten dasmbran. -gran f. opl. jiLikgrifner. 
som sitter fast i jorden'. sm jokfast- -granskaramell f. 44-graturk1ramcell 
stena x bkot pa mvran,sce valt e 'karamell i brokigt pappersomslag med 
rcegne 'om jordfasta stenar är blöta på klippta fransar, avsedd att hänga i 
morgonen, så blir det regn'. -fästning julgranen'. -gås f. jiiltgis 'stor smör-
f.Mefiessnz g. -golv n. bpl.A4-01rva klimp som står på julbordet'. överst i 
(i t.ex. fähus). -hus n. bsg. jöZrhnse detta smör gjordes en grop med tum-
'byggnad för förvaring av torv använd men. Åts under helgen. -halm m. 
till strö'. Jfr under gård. -källare m. jellrinikm 'halm som breddes på golvet 
jePlajiellar'från bostadshuset fristående på julaftonen'. -helg f. jijklicb4-j. -klapp 
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m.j itZrickåff . -kväll m. jit 4-  kv iell, bsg. 
-kvieln 'julafton; julaftonens kvällsmål'. 
pa fiarkvcell da han injokke 'på 
julkvällen, när man mjölkade'; kona 
skull ha jiarkvceln dom a 'också 
korna skulle ha julaftonens kvällsmål 
(bröd från julbordet el. bättre hö än van-
ligt)'; ingen arun, sa smalanns-
katten, da dom you ut-tistt tim 
Jukkvcell 'ingen ordning, sade Små-
landskattorna, då de blev utkörda på 
julaftonen'. Ordstäv. -kvällsdag m. 
jiiirkvcellsdt4 'julaftonsdag'. sm juk-
kwellsdag. -kyrka f. bsg. jirtj3rka 
'julotta'. Vanl. julotta. -ljus5  
fås 'särskilt ljus som stöptes till julen'. 
Kunde vara enkelt el. tregrenat, anting-
en ljus för hemmet el. ljus som bön-
derna var skyldiga att lämna till kyrkan 
för julottan. Julotteljusen var alltid enkla 
ljus. De som var heders am m a gjorde 
dem tjocka o. med grova vekar, så att 
de skulle lysa bra. Jfr under sexman. 

jull m.1  is // 'julle'. Jfr sj ä 1 -. 
jull m.2  ya/ 'så mkt deg som man varje 

gång tar upp ur tråget o. arbetar in mjöl 
i'. Jfr de g -. 

jullmorgon m. osg. o. bsg. i kmbran. 
ju -moran, den fin dom for dell 
tjorka,da skull e brenne &Iva Jus 
ti vatt fonster 'julmorgonen, den 
tiden då man for till kyrkan, då skulle 
det brinna två ljus i vart fönster'. -natt 
f. juknott. vaka Juli-nytt 'vaka på 
julnatten under magiska åtgärder för att 
få se sin tillkommande'; dra tiv4-ken 
pa parnotta rttnnt kring gan—da 
fekk en st dten han skull va fift 
we 'dra kälken på julnatten runt kring 
gården — då fick man se den man skulle 
bli gift med'. Detta skulle ske under 
tystnad. -ny n. [bsg.] fairn» 'nymåne 
närmastjulenVisken ta bast samma 
ti pa maen stim Jukny ha vore 
'fisken nappar bäst samma tid på må-
naden som det har varit nymåne kring 

jul'. -otta m. [?] bsg. f å ircitta. -palt m. 
jitGpijit 'blodpalt som gjorts i förväg 
till jul'. Räknades till julmaten. -skräcka 
f. bsg. jairskrcekka el. -skråttja 'ris 
som barn o. ungdom (o. enligt en sm. 
tjänstefolk) skulle få på julmorgonen'. 
Skulle ha magisk innebörd. Föråldrat. 
-soppa f. bsg. jåksitppa 'köttsoppa som 
man åt på juldagen'. Man tävlade om 
att få den färdig, därför att i den gård 
där man först kunde äta den, där skulle 
man bli först i allt arbete [under det 
kommande året]. -sugga f. bsg. jif4-sitg-
ga fiktivt väsen. För att få barnen att 
stiga upp på tvättar da g en sade man 
åt dem att de skulle få se fuksergga gå 
genom byn o. !mera ett jus pa rompa. 
-upplega m. jiariapplega 'snö i gran-
skog vid jultid'. Om det var snö på trä-
dens grenar o. kallt vid jul, skulle det 
bli god skörd. Tomma grenar bådade 
dålig skörd. -tjärsticka f. bpl. far-
tirestzkken 'tjärstickor som gjorts i 
ordning för att räcka över julen'. Lades 
upp på åsarna under [köks]taket.  -vecka 
[f.?] bsg. jaZrvaken. Jfr under s ex - 
m an . -väft in.j vieft 'ull som (av 
somliga) klippes strax jul'. fulrvceftn 
kkefftes n mane fore jur. -öl n. 
i å lrbir 'särskilt dricka med hopkokad 
vört i som bryggdes till jul'. Var ett 
omcenjlet gutt e drekke. 

jungfru [f.] åmfru 1. 'ogift kvinna; piga 
hos herrskap'. jumfru b&rjstrom en 
äldre ogift kvinna som ägde en stuga i 
kyrkbyn. Kokade karameller o. sålde. 
2. 'rymdmått [rymmande 1/32 kannan 
— Enl. E0 akut accent i bet. 2. Mindre 
trol. -dans m. bsg. jågfrutlånsn 
'labyrint, stensättning'. Namn på en 
sådan på en holme mitt emot Malmön. 
-klocka f. bpl. jågfrulartikken 'spin-
delnät under ett tak'. 

Jungfru-Marie-kåpa [f. bsg.] jitgfru 
mar fe (el. man:a) kapa 'daggkåpa, 
Alchemilla vulgaris'. 
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juni s. 	t. 	 jammt hcema 'räckte jäms med häs- 
jusminne n. se njutsminne. 	sjan'. 
just adv. just. just pa d vise jekk jämna [El bsg.] jåmna el. (y.) jiemna. 
e del! 'just så gick det till'. Jfr under I uttr. ss. hvll jcemna 'arbeta i jämn o. 
börja. -som adv. dom fekk si jus- lugn takt'; famna dra 'jämnt arbete 
sam en sten 'de fick se något som ger resultat'. 
liknade en sten'; dce cc jusssm pa jämna [f.]2  bsg. jåmna el. (y.) jiemna 
vinter'. dce 'det är ju på vintern det'; 'jämn mark'. dce jekk bra sce lcegge 
skirn skulle vara jussam a mcerka dvm tj84-  pa famna 'det gick bra så 
'som skulle vara ett slags märken'; länge de körde där det var jämn mark'. 
jussam celler ha city a 'så att säga jämna v. jainne el. (y.) jiemne 'köra 
äldre hö det också'; fon you dvm harv första varvet efter plöjningen'. — 
jusssm ricelta last a seg 'först blev av v.iiemn 	v. pret. Ja jcemne 
de liksom litet tysta av sig'; jusssm dell e dcenne 'jag jämnade till det 
fara for 'alldeles som fåren gör'. Jfr där'. 
under flarn, flytfärdig, fnyk, fri, jämnad [m.] i uttr. for jåmnan el. for 
gårdsfä,inre, kråkskiten, kång- jcemnan 'ständigt'. Jfr j ämna [f.1]. 
ero, liv, mara, vitkjortle. 	jämnbär a. jzimmb cer 'jäm(n)tjock'. Jfr 

juver5  n. jur. Jfr ko-. 	 under humle. 
jå v. se h j å . 	 jämne m. bsg. jämn  'plattlummer, Ly- 
jådal° v. _dia ['höras men inte kunna copodium complanatum'. Färgväxt. 
åtskiljas (om röster)']. jaa a lat. I jämning f. bsg. jåmnzga 'åkerstycke som 
forna dagar fanns på norra sidan av är jämnat av harv efter plöjning'. 
Arnäs' kyrka en grind, som brukade kal-  jämnlmot [n.] jåmmOt 'jämnt motlut'. 
las j itagrinn a, därför att folket vid -mulen a.jåmnmitiren. -tjock a.jåmm-
utgången från kyrkan samlades där o. tjåkk samtj ock. 
pratade, så att det lät som ett surr. Jfr jämras dep.Amres 'jämra sig'. 
låda v. 	 jämra sig v.iiemmer se. 

jäckel f. jakeir, bsg. jakefra, opl. jak- jäms adv. jams. Jfr under f äb odh und. 
ker, bpl. jakiren 'oxel-, kindtand'. 	jämt adv. jammt 'ständigt'. Jfr under 

jäckla v. jakeir om en tandlös män-  klaga. 
niskas sätt att äta. hon hyll pa jekkek jänta4  f. fiente, gen. »?entes, dat. sg. 
Ii sceg'hon håller på att skava i sig'. 	 jientn, dat. pl. jientsm'flicka'.dce cc 

jägar m. se g äg a r . 	 pkissan jcen tes 'det är flickornas [!] 
jäkell m. 	 påse'; vit fcentn 'åt flickan'; strirmms- 
jäklas9  v. jiekles. 	 jcenten 'flickorna i byn Ström'; åss- 
jändöttersadv.p3mnififttej ['jämfota']. Jienten 'flickorna i byn Öden'. Jfr fis- 
jämka v. jfr j anka. 	 k ar-, fäbod-, gamm-, grannas-, 
jämlik a. jbmmlik. 	 gull-, lapp-, lill-, läsar-, rock- 
jämmersta interj. f&mme,sta uttr. för stugu-, själa- samt under frambys, 

klagan. 	 grina. jäntlkilla f. bsg. jcenruilla 
jämn a. famn, n. jammt, komp. jam- glåpord om/till flicka. -kona f. bpl. 
mare. jammt snner ncesan 'jäms jientkitnen 'dålig flicka'. -skvitter n. 
med näsan'; jammt vce aje4-e a jientskvitter 'yster flicka'. -snyta f. 
lcegger a 'jäms med ändan och längre jientsnbt glåpord om/till flicka. 
också (om en päls)'; ss. prep.: rakk jäpas dep. se g äp a s . 
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järmt m. jett 'boll av idisslad föda hos 
ko'. kon ha meste jettn 'kon har 
slutat idissla (som tecken på sjukdom)'; 
da int n ko fo opp Jean 'när en ko 
inte kan börja idissla'. Jfr under mång-
fålltorka. 

järmtag v.,Mite 'idissla'. 
järns n. jr äv. 'fångstsax, slagjärn'. 
va ha fott nytta ti fem nu 'vi 
har fått råttan i fållan nu'. Jfr band-, 
björn-, brand-, driv-, ljuster-, 
lys-, press-, skav-, sked-, skov-, 
slag-, stek-, sved-. -grytaf. jeer-
grPt. -kedja f. bsg. jiertja. -krok 
m. Arkrak. -skodd p.a. Arskcidd. 
-skoddskovel f. Arskoddskdvelr 'sko-
vel som är järnskodd'. Användes, då 
det ej fanns spadar, till allt som var 
hårt: hård snö, myrjord, gödsel som var 
frusen o.d. -= följ. -skoddskyffel f. bpl. 
jeerskoddWflen = föreg. -skopa f. 
bsg. jee,s1c0a. -skrå f. j_erskriji 'järn-
beslag över skarv'. -skyffel f. jeerjåffel. 
-spett n. bsg. j npette. Jfr under 
stampa upp. 

järnspis m. j.erspiss. -lock n. bpl. j.er-
spissIbkka. ['det innersta runda locket 
i spisringarnal. -ved m. jeenspissv 
'ved sågad o. kluven till lämplig storlek 
för järnspis'. 

järnstång f. jeenågg äv. 'järnskoning 
under slädmed'. -stör m. lien- el. (ä.) 
jkstlyr 'järnspett'. x dcenne jor du 
menn katta cet opp en jcennor 
skämtsamt om ngt som kan snabbt utfö-
ras. -såll m. jeersåll 'såll med botten 
av metalltråd'. -trälg m.jeentri34-j 'hals-
klave av järn (för kreatur)'. 

järpa f. jb-pe 'järpe'. järpälde n. 
jrpiecici 'järphöna med kycklingar'. 

järt m., järta v.sejärmt, järmta. 
jäsa v., jäsning m. seäsa, äsning. 
jäst m.jest. Jfr drickes-. -bytta f. bsg. 
.istbYtta 'bytta för förvaring av öljäst'. 
När drickat i tunnan var slut, togs jästen 
tillvara o. användes till brygd o. bak. 

-kaka [f.?] bsg..Mstkbkken 'den sista 
degklumpen vid bakning'. Grävdes ned 
i mjöllåren o. förvarades till nästa bak, 
då den uppfriskades med mjölk o. mjöl. 

jättegrav f.liettegrav 'forntidsgrav'. 
jäviken interj. jeeviken lindrig svordom. 
jök f. se ök. 
jöka v.jåke 'hojta; låta som en [jolkan-

de] lapp (när man hör ngn svagt på av-
stånd)'. a ja hsZr frarke ssm Jcjcj 
va 	a kyffe a jske, press is ssm 
frkke jeir 'o. jag hörde folk som följde 
med (kreaturen) o. ropade lågmält o. 
hojtade (om de underjordiska o. deras 
kreatur)'. 

jör a. se yr. 
jörpig a. n. jiYrpet '[hoprörd], trasslig, 

besvärlig, otrevlig'. jorpet e lora. 

kabba v. kåbbe 'vinda upp garn med 
hjälp av en kabbställning'. kabb-
ställning f. bsg. kåbbstiellniga 'bo-
binstol'. Bestod av en ställning med en 
kubbe med en käpp i, på vilken man 
trädde upp själva bobinen, k abb en , 
vilken sedan vevades runt med en pinne, 
som satt i bobinen. 

[Kabbställning med kabbe] 
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kabbe m. kåbbe 'kubbe, [kort, tjockt 
stycke av träd]; bobin; kabbställning, 
bobinstol'. Jfr dorg-, hugg-, kött-. 

kackas v. kåkke 'knacka'. kakk hsire 
'knacka hål'; kakk pa ruta 'knacka 
på rutan'. 

kaffe n. kåffe. Jfr eftermiddags-, 
k a 11 - . -böna [f.]  kåffebM. -dags adv. 
kåffedåks. -grum m. kåffegrcimm 
'kaffesump'. -gäsp m. bsg. kåffejiespen 
'gäspning på grund av behov av kaffe'. 
-kask m. kciffekåsk 'kaffe blandat med 
brännvin i en kopp'. -kopp m. kåffe-
lcirpp. -käril n. kåffetj 

kagers n. lcdi ger tillmäle till näsvist barn. 
du cer e kager du 'du håller dig 
framme o. lägger dig i vuxnas samtal'. 
Jfr under lill 

kagge m. bpl. kågga. Jfr under inved. 
kagra9  v. Uger 'kackla (om höns vid 

värpning); lägga sig i samtal, låta lill- 
gammal'. hon kagere a let. 

kagrot a. kiiigeret 'lillgammal, beställ-
sam'. hon ce fale kageret n denn 
stinta. 

kajman m. kålman, opl. kåpnienner 
'namne, en som har samma förnamn 
som man själv'. 

kaka f. kblcke, bsg. -n, opl. kbkke, bpl. 
-na 'jäst tunt bröd, bakat på en blandning 
av kornmjöl o. rågmjöl, knäckkaka; 
kaka (ss. kaffebröd)'. ta in nann 
kvicke 'hämta in av det jästa tunna brö-
det'; n hcenn kvkken hon x fropi 
'det här tunnbrödet är skört'. Jfr blod-, 
blodbröd-, blodpann-, fin-, is-
ter-,jäst-,knäck-,kärleks-,1i11-, 
mjuk-, mjölkstöpt-, pann-, pic-
kad-, påsk-, pärpann-, ringel-, 
ringlad-, röd-, rödlegad-, snus-
måls-,tjockpickad-,tunnbröd-, 
vardags-. kakideg m. bpl. ki3kke-
d4an 'degstycken lagom stora till en 
knäckkaka'. -fjäl f. bsg. kblckefff2a 
'mindre brödspade på vilken man ring-
lade ut knäckkaka'. -smörgås f. 

kblckesmårgas 'smörgås bredd på jäst, 
tunt bröd'. -snål a. ki3kkesnålr 'som 
gärna vill ha nygräddat bröd när det 
bakas tunt bröd'. När man hade storbak, 
skulle var o. en som kom in få en kaka 
att smaka på. -stad m. bsg. khkkestån 
'mage (skämtsamt)'. -stöpa f. Idikke-
stOp 'knäckkaksdeg'. stop en kvicke-
stop. 

kalas n. kålås el. kålas 'fest; obehag, 
bråk'.ffrdyng-,ungmor-,vall- samt 
under stor. 

kalaseral° v. kalas &a 'kalasa'. 
kalkos m. bsg. khielcbsn 'blandning av 

kalk o. vatten i vilken man lade hudar 
för att avhåra dem innan de barka - 
des ' . Sedan de legat nog länge i kalk 
o. vatten, fick man vxnn dvm a ta 
rcekknageri, a ta balt tiotte pa 
den sta a see ne dell hvon vce a a 
vattn a '... vända dem o. ta räc kna-
geln o. ta bort köttet på den sidan o. så 
ned till sjön med den [dvs, huden] o. 
vattna den'. 

kall m.1  kyl 'kvarnkall, ståndare med 
skovelhjul för drivande av skvaltkvarn'. 
-kvarn f. Ici3//kven. 'bäckkvarn, skvalt-
kvarn'. 

kall m.2  jfr land-. 
kall a. kv11. -blåst m. la311b1råsst 'kall 
blåst'. -damm n. kblldåmm 'dimma 
som stiger upp från fuktig mark el. vat-
ten'. -drag n. ktilldr kg 'kallt vinddrag 
som kommer från lågländ, sank mark'. 
-gav n. bsg. ki311g4ve 'skikt av kall luft 
i skorstenen som hindrar röken från att 
stiga upp'. -grin n. ktillgriri 'hånle-
ende, försmädligt leende'. -grinal2  v. 
b3//grin, 'hånle'. han va bra dell 
sett a kvllgn n 'han hade för vana att 
sitta o. hånle'. -hål n. ki311hålr 'plats 
känd för sin kyla'. Ett sådant var Kall-
dalen, gm vilken Stybbersmarksvägen 
gick mot kustlandsvägen. -kaffe n. kb11-
kåffe 'kallt kaffe'. -klubba v. kb11-
k1rillyb'frysa fast kramsnö under (skidor 
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el. medar)'. Jfr under klubba v. -källa n. bsg. kålsagtPge. Vävdes i halvylle. 
kalvl m. kuk-v äv. 'kläpp i koskälla'. ga 

vce kvZrven 'vara dräktig (om ko)'. Jfr 
bjäller-, by-, främmande-, ko-, 
ox-, senburen-, tidburen-, vin-
ter- samtunderkalva. -dans m. kt3lry-
dåns 'kalvdans, maträtt av råmjölk o. 
vanlig mjölk, kokad i vattenbad'. da 
hon hadd ramjult-ka da lok a 
kv4-vdansn. -dunge m. bsg. kblrv-
dc5ggen 'gödsel o. strö sammantram-
pade i en kalvkätte'. -gärda f. kblrvjble 
'inhägnad för kalvar vid fäbodar'. -hus 
n. kblrvhits 'livmoder hos ko'. -ko f. 
kbk.vkb 'dräktig ko'. -kropp m. kb4-v-
krbpp. -kätte m. khlrytM. -mage m. 
bsg. la34-vm4gan särsk. 'löpmagen (trej-
je magan)', av vilken man fick ostlöpe. 
-rumpa f. kbkvriamp 'kalvsvans'. Jfr 
under dansa. -skalle m. kb1rvsleb11, 
bsg. -skbln äv. 'dumbom'. Glåpord. 
-skinn n. kbybsinn. Jfr under f ö r - 
skinn, spita. -skinnbredsel f. kbbs-
pnnbriell 'bredsel av kalvskinn'. 
-skinnpäls m. bsg. kb,r,sznnpLelsn 
manspäls till vardagsbruk. Bars utanpå 
vadmalsrock som skydd mot vinden 
t. ex. när man körde hö el. ved. kv,s-
,sznnpcelsn va vtt,leiensta ut,ofore, 
ra/ck ncestan ne dell ge 'kalv-
skinnspälsen var vit, den ludna sidan 
ut, ofodrad, räckte nästan ned till knäna'; 
bs inne va beredd, hinna pa znsza 
va tcejje beta sce dce va mjukkt. 
han va fore. fore va pa znsta a 
hare ut 'skinnet var berett, hinnan på 
insidan var borttagen, så att skinnet blev 
mjukt. Den var fodrad. Fodret var på 
insidan o. håret ut'. [Märk att den sägs 
vara både ofodrad o. fodrad.] -skälla f. 
kb4-v,siell 'liten skälla el. pingla för 

it 	 dvm kalvar'. 
kalva8  v. kblrve. kv4-ve t kulrv 'kalva i 

Jfr under för tidig ålder (t.ex. vid 1 1/2 års ålder i 
stället för vid 2 år, som en kviga bör 

kalsonger s. bpl. kålsagen. kalsongtyg vara innan hon kalvar)'. 

f. kblltjiell. Jfr under väg. -källhål 
kbllticellhitk 'liten kallkälla i skogen'. 
-källvatten n. kbilticenvåttn 'vatten 
ur en kallkälla'. -källåder n. lailltj cellår 
'vattenåder till kallkälla'. -luft f. bsg. 
kbllåfta. annes a dra tt se kvllufta 
'andas o. dra i sig kall luft'. -mat m. 
la3//måt 'överbliven mat som blivit kall'. 
-nordanblåst m. bsg. kv11n64-ablrasstn 
'kall blåst från norr'. -os m. kbllas 'os 
som uppstår när man stänger spjället 
efter att ha eldat i en kall ugn'. -pära f. 
kbllpier 'kall kokt potatis'. Åts som 
mellanmål el. gavs som kreatursfoder. 
-rum n. kbllråmm 'icke vinterbonat 
rum'. -rök m. bsg. kbllrkujen 'rök 
som vid stark kyla stiger rakt upp'. dvm 
bocicl hcegges opp t kvllrertjen 
(som straff). -snö m. kbllsnå 'torr snö 
som faller i kallt väder'. -vatten n. 
kbllvåttn. ovattuskopa f. kbllvbtte-
skop 'skopa kallt vatten'. -vinter m. 
bsg. kbllv inten. 'den kallaste delen av 
vintern'. dvm va4-  se frist,' da dce 
va kvllv z n ten. 'de blir så sköra under 
den kallaste delen av vintern'. -väder 
n. ktillvr 'kallt väder'. 

kalla v. kblle, pass. kblles. han votte 
kvlle tt bjefrukvlle 'han blev kallad 
ut till björnskall'; han ssm va kvlle 
dell faddar fo inte scejj ncejj 'den 
som blir kallad till fadder får inte säga 
nej'. — igen v. kbll zjienn 'uppkalla 
ngn efter (ngn)'. kv11 zjcenn faffan 
'uppkalla barnet efter farfadern'. — ihop 
v. kbll th0, p.p. h4kblle 'kalla sam-
man'. da dvm votte hopkvlle 'då de 
blev sammankallade'. — upp v. p.p. 
cippkblle. hon votie oppkvlle cette 
morrmora 'hon fick namn efter sin mor- 

t. da volt 
kulle ut. 

kallelse f. bsg. kbllelsa. 
kronmärke. 
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kalvas dep. kbkves 'drumla, vara fum-
lig'. 

kalvot a. kbkvet 'drumlig, fumlig'. 
kam' m. kamm. Jfr här v -, lus-. 
kamfer [n.?] kdinnfått• 
kamma v. kåmme. du jett kamm 

jcenta 'du måste kamma flickan'; hon 
hyll pa kamm se 'hon håller på att 
kamma sig'. 

kammarel m. kåmmar. Jfr farstu-, 
köks-, mjölk-. kammarlspis m. bsg. 
kåmmarspissn 'spis i kammare'. -säng 
f. bsg. kåmmarsiegga. 

kamrat m. kåmråt, bsg. -n, opl. -er, 
bpl. -en. 

kamsa f. kamse 'palt'. Ovanligt ord. vce 
ske lora kamsa 'vi skall göra palt'. 

kana v. pass. kållas 'randbarka, barka i 
längsgående ränder'. 

kanbarka v. pass. kinzabierkes 'rand-
barka'. 

kanel m. kanä el. karliel. Jfr lång-. 
kanhända adv. kanhc'enda. dce skull 

kan hcenda dce 'det kan hända att det 
är så'. 

kank m. kank, bsg. äv. kåntjen 'tupp' . 
nepa kantien om ett ägostycke i Nä-
sets by, vilket hade formen av en tupp. 
Kallades äv. niessekbntjen. Jfr under 
spärra. -spärr s. kånkspirrr. I uttr. 
dra kankspcerr, en lek som lektes av 
pojkar när de var på lindragning o. fick 
halv kväll. Två pojkar satte sig på 
varsin stol [rimligen satte de sig på 
golvet] med fotsulorna mitt emot var-
andra, o. två linhässlor bands ihop o. 
lades om halsarna på dem. Så knäppte 
de ihop händerna o. försökte dra var-
andra. Den starkare kunde dra den andre 
över sig el. ut gm dörren. -ägg n. kå nk-
iegg 'tuppägg'. En tupp troddes under 
vissa omständigheter ngn gång kunna 
värpa ett ägg. Om det olyckligtvis blev 
kläckt, uppstod därur en »basilisk». 

kankas9  dep. kånkes 'slåss utan större 
effekt (som tuppar)'. 

kanna f. kånne 1. ett slags dryckeskärl. 
Jfr dr yc kes -. 2. rymdmått för flytande 
varor [om ca 2,6 1.]. Jfr under mål n.2. 
kannlbytta f. kånnl4tt 'bytta rym-
mande en kanna'. -hämtare m. kånn-
hiemtar 'hämtare rymmande en kan-
na'. -land n. kånnlånn 'fyrkantig 
linåker med tolv stegs sida'. På en så-
dan var det lagom att så en kanna lin-
frö. stig opp kannlanna. -skopa f. 
kånnskbp 'skopa rymmande en kan-
na'. -tals adv. kånntåff. 

kanske adv. kårue. kan ,s dce va ... 
'kanske det var ...'. 

kantl m. kant. Jfr blå-, krubb-, myr-, 
svart-, tjock-, tull-, väg-. 

kap n. kgp 'lyckad kupp, bra förvärv'. 
kappa f. kappe 'ytterplagg för kvinna; 

rynkad bred remsa ss. garnering på kvin-
noplagg'. 

kappas9  dep. kåppes äv. 'skynda sig (för 
att få ett arbete färdigt)'. kappes a 
vev nu 'skynda dig o. väv nu!'; ja 
kappese sce ja skull hinn Jo ne 
heenne fceket 'jag skyndade mig, så 
att jag skulle hinna få det här färdigt'; 
va kappese sm vemm ssm fon 
skull Jo ne fcelret 'vi tävlade om vem 
som först skulle få det färdigt'. Jfr under 
liv. 

kapplro v. kåppri, 'ro i kapp'. -ränna 
v. kåpprienn 'åka i kapp på skidor (el. 
skridsko el. kälke)'. 

kappsäck m. kappsiekk. 
kappsäd f. bsg. kåppsa. kappsea kal-
lades det när man sådde råg o. korn på 
samma åker. Kornet kom då först o. 
mognade först, medan rågen Lovade s. 
När kornet skördades, skars också rågen, 
som sedan sköt på nytt, så att den nästa 
vår var tidigt på väg. [På så vis blev 
kornhalmen näringsrikare.] Andra året 
mognade rågen. -råg m. bsg. kappsce-
rkgen 'råg som såtts tillsammans med 
korn'. 

kapten m. kåpté.  
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kar5  n. kar. Jfr blodlake-, boss-, 
brik-,brygg-,jalm-, kräs-,kröl-, 
ost-, åt-tätnings-, äsnings- samt 
under blockad. 

kara m. kbre'ugnsralca'. Jfr ugns-. 
karal°  v. kåra 'föra, skjuta, maka ihop 
el. åt sidan'. hon fett kara n frann 
oga 'hon måste snäsa av honom för 
hans närgångenhet'. — ihop v. kåra 
thöp 'maka ihop'. karfoder n. kåra-
fin-  'från kreaturens bås uppsamlade fo-
derrester'. Skars vanl, upp till strö under 
korna el. kastades i kättarna. Om det 
var bättre foder ss. hö, skars det upp till 
sörpa. 

karame113  f. kåramiell 'tunn fyrkantig 
el. rektangulär bit karamell i pappers-
omslag'. Jfr gravöls-, julgrans-, 
sorg-, stor-. 

karda f., karda v. jfr kår f.1, 2, kåra. 
karg a. kcerj 'kvick, försigkommen (om 

barn)'. 
karibel m. kar ibel 'kanalje'. full a 

karzbel 'full i fan, listig'. 
karkas v. kcerke. I uttr. ss. kcerke a 

dra 'streta°. dra'. hon kcerke a drog; 
ja ha kcerke a drcejle. 

karl m. kcer el. kar, bsg. kcen el. kan, 
opl. kiera, bpl. kiera(n) [märk dock 
sista ex.!], dat. sg. klersm. joo kar 
'jo, det kan du lita på!'; senn ja to 
pa va kcer 'sedan jag började bli 
fullvuxen'; ben dcenn 'din man'; va 
ha hon kcen frann 'varifrån är hennes 
man?'; da han hor kcen ksmma 'då 
han (hästen) hör skötaren [el. körkarlen] 
komma'; dce va rette kcen da? 'det 
var rätt man det (ironiskt om ngn som 
på ngt sätt är olämplig)'; myttle kcera 
'många karlar'; ce denn kcera 'de där 
karlarna'; han a na anner kcerana 
'han o. några andra karlar'. Jfr ar bets -, 
garv-,godtoms-,gosse-,gårds-, 
hemmans-,h ä st -,krag-,kvinn-
folks-,kör-,skörd-,slått-,smak-, 
stor-, töm-, ung-, vårann-, yx- 

samtgammkarlen o.underannan, 
avfärd, gökskiten, kall m. 
-börda f. kierabS4-  'mansbörda'. -foror 
f. opl. kierafcbrer 'en mans sätt att upp-
träda'. -göra n. kieraj åra 'arbete som 
hör männen till'. -hjälp f. kjerajz5Zrp 
'arbetshjälp av en karl'. -härva f. k2e-
rahierv 'grövre, starkare räfsa (för 
män)'. -höjd f. bsg. kierahOgda 'mans-
höjd'. ston, va z kcerahogda.-kraft 
f. kierakråft 'mans styrka'. spanhy-
veln drokks vce koerakraft 
'spånhyveln drogs för hand'. -nött p.a. 
kieranått 'sliten av att arbeta under en 
man' [väl ursprung!. i sexuellt samman-
hang]. znt cer a kceranott heller 
'inte är hon utsliten heller av att ngn 
karl drivit henne i arbetet'. -sida f. bsg. 
kieras ia 'bänkarna på högra sidan av 
mittgången i kyrkan (där karlarna satt)'. 
-slok m. kierallbk glåpord. -stark a. 
kierastierk 'som har gott om manlig 
arbetskraft'. -stat m. bsg. kieraståtn 
'männen i huset'. -tokot a. k&ratOket 
'galen efter manfolk'. -tur m. k &rat år 
'lycka hos män'. hon ha bra kcera-
tur hon ssm fo vakkervcere pa 
kkeea 'hon har bra tur med karlar, som 
får så vackert väder på sin upphängda 
tvätt'. Skämtsamt som märke på karl-
tycke. 

Karldag m. kåld4g ['Karldagen, den 
28 januari']. pass-ssm kaldag a 'lik-
som också Karldagen (om ett vädermär-
ke)'. 

karlaktig a. kieraåkttn ['mallig, som 
tror sig vara en hel karl; lik en riktig 

karlot a. kieret 'självsäker, kaxig, som 
tycker sig vara en duktig karl'. Ofta om 
pojke som braverar. du skull ha vore 
mattlet kceret 'du skulle ha varit la-
gom kavat (sagt till en flicka)'. 

karm m. jfr släd-, stol-. 
kart m. jfr piller-. 
kas f. kas 'hög av ngt; gödselstack (särsk. 
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vid fähuset)'. När man körde ut gödsel 
på åkern, kunde man lägga 5-10 lass i 
var hög. Jfr betris-, boss-, bro-, 
bruknings-, dyng-, hästdyng-, 
kodyng-, mör-, pissmår-, ris-, 
röj-, stor-, tvet- samt under små. 
-tomt f. Ustbmt 'plats där en göd-
selstack ligger'. senn tis« dvm my-
ra dun kastomta. Jfr dyng-. 

kasal° v. kåsa 'vid skörd lägga ihop kär-
var i skylar'. 

kaskl m. kask 'kaffekask', se d.o. 
kast& v. kåske 'dricka kask'. 
kaskett m. ked:Rett el. kajcett, bsg. äv. 
kåfiettn 'kalott', en mansmössa. Enl. 
en sm. en lädermössa utan skärm. 

kassera v. kassra. 
kast m. kast 'upplagd stapel (av ngt)'. 
Jfr ved-. -ved m. kåstv 'ved som 
kapats i bestämda längder [c. ev. klu-
vits] för att läggas upp i kast'. Jfr under 
famnved. 

kast n. kast 'handlingen att kasta'. 
kasta f. bsg. kåsta 'kastskovel, träsko-

vel använd vid handkastning av säd'. 
Jfr hand-, trä-. 

kastas v.kåste, pr. p. kåstenes 'slunga; 
rensa säd el. linfrö med hjälp av kast-
skovel'. ksmme kastenes 'kom som 
slungad'; Efter kastning av säd ligger 
säd o. agnar i ordningen framkast — 
främst [längst bort från den kastande] — 
mellankorn, lättkorn, agnar, jfr 
dessa ord. Jfr hand - samt under fjäl , 
frösta, grina. — av sig v. kast 4 
seg 'urinera'. — bort v. kåst batt. — 
fast v. kast frist 'sy fast med kaststygn'. 
— igen v. p.p.liennkåste 'igenfylld'. — 
ihop v.kåst zhOp, p.p. h4pkåste 'kasta 
samman (i en hög)'; sy ihop med kast-
stygn'. — ikull v.kåste krill. hon bara 
kaste ikull se 'hon kastade omkull 
sig omedelbart (om skrämd o. över-
ansträngd märr)'; kast ikull vss n 
stvnn 'lägga oss för att vila en liten 
stund'. — ned v. kåst tz. — upp v. 

kåst bpp 'kräkas'. han kaste opp 
bon. — ut v. kåst t. kast ut pcerti ga 
'i onödan betala ut pengar'; dvm ha 
kaste ut fonstera 'de har gm 
stenkastning krossat fönstren'; äv. 'i 
sjukdomsbotande syfte under vissa ce-
remonier kasta ut magiskt verkande me-
del där man tror att den sjuke råkat ut 
för sin sjukdom (orsakad av de under-
jordiska)'. Därvid skrapade man av olika 
metaller (guld, silver, mässing, koppar) 
o. lade därtill naglar, hår o.d. — sju el. 
nio sorter — från den sjuke. kast ut 
for ont. Jfr under not, skubba ut, 
säthö.— över v. kåst Over 'sy kast-
stygn i kanten av ett tyg; springa på ett 
särskilt sätt (om hästar som var goda 
springare)'. dvm kaste over da 
dvm spragge,dvm scette bakberie 
utafor frammberie. 

kastaktig a. kåståktin 'nyckfull'. hon 
va nx.ita kastaktin 'hon var en 
smula nyckfull'; hon hadd kastaktzt 
e horn yr 'hon hade nyckfullt humör'; 
dx x kastaktit e ver 'det är om-
bytligt väder'. 

kastarväder n. kåstarv&r 'för hand-
kastning lämpligt väder (frisk västan-
vind)'. 

kastibyta v. kåstb Yt 'byta (ett föremål) 
utan mellangift'. han velle kastbyt 
men ja vell ha emella 'han ville 
byta utan mellangift, men jag ville ha 
emellan'. -hake m. kåsthaka 'hake att 
haka igen en dörr med'. -maskin [ml 
Låstmabs in, ['maskin för rensning av 
spannmål']. 

kastning f. kåstnzg 'kastning av säd; 
den mängd säd som man kastar i en 
omgång'. n kastnig pa tie tsnner 
'en omgång på tio tunnor säd att kasta'. 

katekes m. bsg. kat] esn [kaMstz] el. 
[kas tt]. 

katitsa f. bsg. kcitzsa, dat. sg. kcittsn 
'fångstanordning för fisk'. Föråldrat om 
fiskeverk el. pata (spjälor av tall ned- 
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stuckna i sjöbottnen). dcert katisn 'i 
Katsbacken'. 

katsa f. kåbse 'mjärde (förr av vide)'. 
Föråldrat. 

katt s. [oböjl.] katt. I unr. ha fott katt 
'ha blivit avskedad'. Y. uttr. 

katta f. 	kåtte '(han- el. hon)katt'. 
tja,s katte 'schas kattr. Jfr g 1 in ger -, 
glis-, grå-, igel-,klös-,rall- samt 
under godas,kura. 

kattfot m. kåttfbt. 1. 'växten kattfot, 
Antennaria dioica'. vakkra bkommer 
fyller av, men kåttfåtten sta dell 
hossn. Talesätt med syfte på kvinno-
fägring [med meningen att skönhet 
snabbt förgår medan ett alldagligt utse-
ende ej så fort förändras till det sämre]. 
Svar därtill av en gumma: tjere mccg, 
dvm Przses no dum a ['kära nån, de 
faller nog sönder de också']. 2. 'stäm-
pel i silver'. 

kattlgubbe m.kåttghbb 'hankatt'. -hem-
man n. bsg. kåttmmarie 'yttre hörn 
i en öppen spis (där katten gärna ligger 
o. värmer sig)'. 
-oxe m. kåttOks 
'hankatt'. -skinn n. 
Uttbsinn.sno katt-
,sinn 'flå katt (en 
idrottslek)'. -tvätt 
m. kått-tiv&tt 
'summarisk tvätt'. 
du ha jolt n 
katt-tjvcett nu lik- 	[Sno kattskinn 1] 

[Sno kattskinn 2] 	[Sno kattskinn 3]  

som katten när den drar tassen några 
varv kring nosen. -unge m. /daning. 
-öga n. bpl. kåttina. hon ha katt-
oga 'hon hinner se allt'. -ögla f. kut- 

bsg. kattågelra,opl. -ger, bpl. 
-;ogken 'kattuggla'. -ögelkalas n. 
kåttinekkalas 'obetydligt kalas'. 

kattun [n.] katt lut 'fabriksvävt fint 
bomullstyg (oftast i flerfärgstryck)'. 

kavelibro m. kåveirbrci [bro över sank-
mark, bestående av runt el. kluvet virke 
lagt vinkelrätt mot el. efter vägens längd-
riktning']. -bräda f. bsg. kavekbrKi 
'mangelbräde'. -rustning f. bsg. Ut-
vekrastniga 'kavle o. kavelbräda ss. 
mangelredskap'. 

kavla9 v. kavek 'kavla bröd; mangla klä-
der med kavelrustning'. kavek 
kkea 'kavla kläder'; kaveke kanta 
'kavlade så att det blev veck på tyget'. 

kavlare m. fl] kavar 'kvinna som vid 
tillverkning av knäckkaka el. tunn-
bröd kavlar ut brödet'. 

kavIel m. kavek [äv. 'trästycke som an-
gav i vilken ordning gårdarna skulle ta 
emot tiggare']. ga pa kavert 'få 
nattkvarter hos den bonde som förvarar 
kavlen'. Jfr bröd-, bud-, plog-, 
rump-, snö-, tattar-, tiggar- samt 
under klavre. 

kaxe [m.] jfr under stor. 
kecka v. se keka. 
ked5,  6  n. tje '(hals)kedja'. Jfr hals-, 
lingbär-, pärl-, spel-. 

kedja4  f. tjkije. Jfr järn-, knek-, 
mot-, silver-, tjuder-. 

kekal° v. tjaka 'göra ngt kort, hastigt 
o. oavlåtligt'. tjekka a hoste 'hackar 
o. hostar'; hon hyll pa tjekka a 
hygge 'hon klyver ved med korta, täta 
hugg'; tjekka a lat 'tjatar ideligen'. 

kekller n. tjikkel& 'jäslera'. -lera f. 
bsg. tlikkeMra 'jäslera'. tlikkelera sig 
licenn 'jäsleran rinner sakta tillbaka'. 

kelal° v. tj& 'få killingar (om get)'. 
ketal a., ketala v. sekittal, kittala. 
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kibitka [f.] tjibik '[liten  ensitsig] åk-  kiloblängare m. tj ilobkieggar 'örfil'. 
släde'. 	 kimmel [m. el. n.1 tjimmel 'tjock o. 

kicke2  m. tj i kke 'spene; kvinnobröst'. seg kluns'. 
hon go bane klikken 'hon gav bar-  kindlben n. tf innb bi 'kind'. -båge m. 
net  di'; hon hadd stor a tfikka bpl. rjinnbgana 'kind'. votte kkosst 
'hon hade stora bröst'. Jfr under skinn - pa tfinnbagana 'blev klöst på kin- 
såll, sår a. 	 derna'. 

kickra3  f. tf ikker, opl. äv. tf  ikkrer, bpl. kinka v. kinke 'kånka'. I uttr. kinke a 
äv. tjikkren 'liten klimp (i t.ex. gröt)'. bcera. 
d-ce tf ikkeren ssm katta merre kinkig a. tf inke 'kinkig'. 
lytt 'det är mjölklimpar (så stora), att kipa v. tf ipe, pret. tfep U-1 'pipa (om 
katten morrar åt dem'. 	 fågelungar); smacka, vid körning göra 

kickrig a. tf ikkere 'bemängd med små en lätt klatschning med tungan som ma- 
mjölklimpar'. 	 ning till hästen'. han bara tf ep ncel- 

kikhosta f. bsg. tf  ikkhåsta. 	 ta ou mcera,a hon for rett joltig 
kikna v. tj ikken, pret. o. sup. tj  ikkne. grinna 'han bara smackade åt märren, 

— av v. klikken å [js-  el. ,7-] 'kikna, o. hon for rätt genom (den stängda) grin- 
tappa andan'. 	 den'. 

kill m. tf Li äv. 'strut- el. påsliknande kirremick m. bsg. tf  irremittfen smek- 
utbuktning i not'. Jfr dyng sia s 	namn o. lockord till katt. 
t o r -. -snöre n. bsg. tj 	bre 'snöre kissa f. tjisse el. (bsg.) kissa smeksam 
av lingarn varmed man band ihop no-  benämning på katt. kiss, kiss, kiss, 
tens kil på yttre sidan innan man börja-  lockrop till katt. Jfr li Il -. 
de dra'. 	 kista4  f. tfiste, dat. pl. tj /surra. Jfr 

kila8  v. tf ile [js- el. j-] 'sätta fast med drag-, fattig-, lik-. kistlådika f. 
kil; klyva med kil'. tf il wevstort 'sätta tf 	lådika, liten låda, avdelad 
fast kilar i vävstolen'. — fast v. tf il upptill, vid ena kortänden av en kista'. 
fåst. till fast n tfil 'kila fast en kil'. kittal a. tMtal 'kittlig'.-unge m. tft- 
— sönder v. pret. tf  Ile sånn en 'kilade talOgg 'lösmanke som läggs på bakre 
sönder den'. 	 timmerstötting när man kör timmer'. 

killa4  f. tf ille 'äldre honkilling, ung get'. Man sågar av en stock till lagom längd 
Jfr jänt-. 	 att passa mellan stöttingsstabbarna o. 

killa v. 'få killingar' se kela. 	hugger ur den i ändarna så att den lig- 
killing m. tfHig.gkce de int, bkakk- ger stadigt. Sedan gör man urtag i den, 
jet, ritt tjeligen du fekk 	Dok, oftast tre, en för varje timmerstock. 
han ce do 'gläd dig inte, du blacka Stockarna ligger då stadigt i skårorna o. 
get, åt killingen du fick i fjol, han är glider inte åt sidan, så att de välter lasset. 
död'. Talesätt som skämtsamt varnar kittala v. tf Mal oböjl. 'kittla'. du fo 
den tilltalade för att glädja sig över ngt. int If  etta! mce 'du får inte kittla mig!' ; 
Jfr bock-, ifjol-, get-, snor-, han tf etta! me se ohoffelet 'han 
späd-. -kräm m. bsg. kaligkriemen kittlar mig så ohyggligt'; dom hadd 
'sylta av spädkillingskött (dvs, av några tjettal n jonke 'de hade kittlat Jo-
veckor gamla killingar)'. -sylta f. bsg. nas'. 
y 	gs4.2ta ' sylta av spädkillingskött'. kittel m. tMtel el. tjell, bsg. tMteln 
»Det gick just inte att göra ngt annat av el. tjain, dat. sg. ti.i/stn. Jfr fattar-, 
dem.» 	 koppar-. 
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kittra9  V. tjitter 'sippra, tränga ut i små klagan s. kkagan. v11 mans kkagan 
droppar'. b/ron tpttere baki sare om ngt som plötsligt kommer i allmänt 
'blodet sipprade ur såret'; da tjittere bruk (vanl. en kläddetalj). 
vattne mell taa 'då trängde vattnet klammer [n.] kkåmmer ' skruvtving, [an- 
upp mellan tårna'. 	 ordning att trycka samman ngt med]'  . 

kjolsko m. tiö/ski) ['skoning på nedre Jfr log- samt under kruthorn. 
kanten av kjol'?]. 	 klampas v. kkåmpe. han kkampe a 

kjortle2 m. 	bsg. tibin el. tjålln jekk. 
el. tjöln 'kjol'. Jfr rö d-, under-, vit-, klamra v. pret. kkåmmre ne 'satte det 
vitunder- samt under flytta ned, i klammer'. [Väl äv. 'lägga i press, pres-
glipa, lagda v., längta ut, stäl- sa ihop med tyngder (t.ex. fisk i salt- 
p a . 	 lake, ost för att avlägsna vasslan, näver 

kjuka f. se tj u k a . 	 som buntas, lin vid rötning)'.] Jfr under 
klabb [m.] kkabb Ikon, tjock stock], kruthorn. 

långt flöte av trä på de skötar varmed klang m. kagg. do n kagg 'tonlös, 
man fiskar på hösten'. -sköt [m.] klråbb- matt klang (hos ngt sprucket)'. 
jkit 'sköt med vilken man fiskar på klant m. kkant '(trä)kloss, kort avsågad 
hösten o. vilken hålls uppe av kl ab - bit av planka'. 
bar'. Klabbskötarna skall ligga ett styc-  klapp m. jfr j ul-. 
ke under vattenytan. -strömming m. klappa v. kkappe. kapp /area 'vid 
kiråbbstrOmmi g 'strömming fiskad på sköljning av tvättkläder klappa dem med 
hösten'. kkabbstrvmmigen, dce var k 1 ap p tr ä '. Var man två som klappade 
stekstrommtgen, han va fet, sce kläder, så skulle man kapp i takt. 
han hsll inte kokke. Jfr under m a - klapplhingst m. kkåpphigst 'ofull- 
gerströmming. 	 ständigt snöpt hingst'. -säte n. kiråpp- 

klack a. best. böjn. kkåkke 'ren, out-  st 'bänk på vilken man klappade tvätt-
spädd'. kkakke brcennvine 'rena bränn-  kläder vid sköljningen'. -trä n. klråpp- 
vinet'; kkakke lera 'rena leran'. 	tre. 

klaff' m. k kaff 'nedfällbar skiva på klar a. k-ar. dee va n /drar sak 'det 
skänk; skänk med nedfällbar skiva'. var klart att det var så'; dee va katt 
Skänken var försedd med hyllor o. dörrar dee han skull ksmma 'det var själv-
nedtill, lådor på ena sidan o. mindre klart att han skulle komma'; dee va 
hyllor. 	 kkare isn 'det var rent av is'; dee va 

klafsa v. se krafsa. 	 kkare lognen 'det var rena lögner'; 
klagal° v. kkaga. hon kkaga pa n see tog dvm sce n kar n en 'så 

jvmmt; kkaga senn no 'klaga sin tog de sig en sup'. -skinn n. M bs inn 
nöd'; no cer dee sa fint klaga 'nog 'små bitar av skinn från torr lutfisk som 
är det en sanning att beklaga'. — sig v. användes till att få kaffet att klarna'. 
kkåga sce 'beklaga sig'. ja kkaga -skära [f.?] larkrier 'klar strimma på 
me for n 'jag beklagade mig för annars mulen himmel'. 
honom'; ja kan Int se kkaga mce, klaral° v. kkåra.— av v. kåra di.— sig 
sce bedrovket cer e 'jag kan inte nog v. kkåra se. dom fekk kkara se 
beklaga mig, så bedrövligt är det'; hon brvkv 'de fick klara sig själva'. 
kkaga sce dee hon had d sce fvle klarnas v. larepte. —av v.kkan å 'klar-
1.21t 'hon beklagade sig över att hon na (om vätska, t.ex. kaffe el. asklut)'. 
hade så förfärligt ont'. 	 lott e Ickart a 'låt det klarna'; kran 
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a panna 'få kaffet i pannan att klarna lingens nos. Denna ring var försedd med 
(gm att slå litet i en kopp o. sedan slå en vass pigg som stack geten. 
det tillbaka o. låta det siett sce en klen a. kkeri 'svag, sjuklig'. /areri en 
stund)'. — upp v. k /rån bpp 'bli klar hcelse 'dålig hälsa'; kkeri, a "ger 
himmel'. 	 'svag syn'. -ögd a. k4- Mifiggd 'som har 

klase s. jfr klusa. 	 svag syn'. 
klater5  n. later 'en som krånglar o. kletter n. se kreatur. 

misslyckas i vad han företar sig; svårig-  klia v. se klä j a. 
het, besvärlighet'. ja kamme me tt klimpa4  [f.] klrimpe 'klimp'. klimplväl-
na krater 'jag kom i besvärligheter'. ling m. kkimpvieltg 'mjölkvälling med 
Jfr under lill- samt ställa. -bytta f. klimp'. -tjock a. klrimptjakk 'tjock av 
kZråterbbtt godmodigt tillmäle till liten klimp (om soppa el. välling)'. 
flicka som krånglar med ngt. -stackare klinal2  v. sup. kirirle 'breda ut (t.ex. 
m. kZråterståkkar 'oskicklig stackare'. smör på bröd)'. — ut v. sup. ja ha 

klatra v. klråter 'krångla o. misslyck-  klrirint åt e. 
as'. ja ha kkatere a holle pa men klingerlett a. se kringellett. 
dc e gar int 'jag har krånglat o. hållit klingra f. o. v. jfr kringla f.o.v. 
på, men det går inte'. 	 klinka f. larinke 'dörrklinka'. 

klatrot a. klråteret 'som det ofta krånglar klippal2  v.kZr4pe, pass. pret. kir4ftes. 
för i arbetet; [krånglig (om arbete)]'. 	ldrepp fara 'klippa ull'; han Id-effte 

klava v.1  1c4-åva 'binda fast (ko) i bås vce ora (om häst). Jfr under ny n., 
med klave'. !duva fast krceka, sa väft. 
dvm for, senn sa dvm ju bys klippare m. Mr4par 'duktig o. klyftig 
fast 'k. fast kreaturen sade man förr, person'. han va rik ssm en larep- 
sedan sade man ju b jäs a fast'. 	par trol. indiv. 

klaval° v.2  kkåva, pr. p. klråvanes 'kliva klister n. k4- ister. För klistring av linne-
(gm ngt, t.ex. snö), pulsa'. kava tt väv kokades k. av vatten, tvål o. mjöl. 
snon, hon ksmme klravanes joritg Därmed klistrades varpen till hellinne- 
snon. 	 väv, så att den skulle hålla under väv- 

klave m. bsg. klrvan 'trynträ för svin ningen. Man använde två långa borstar, 
(sattes på före slakt) el. motsvarande en under o. en ovanpå. -borste m. 
redskap för fasthållande av häst'. [Be-  kiristerbihst 'lång smal borste som an-
stod av en kort bräda med två borrade vändes vid klistring av varp'. 
hål gm vilka ett snöre var trätt. Snöret klisterning [L] jfr lång-. 
träddes över svinets tryne el. hästens klistra9  v.larister. 
överläpp o. drogs åt gm vridning av kliva v. kiv e, /drev, Icve. 
brädan.] 
	

klo [m.] k-o, bsg. -n, opl. kiror, bpl. 
klavrel m. Mrcsaver el. kleåver 'ett slags Idron. -djur n. k4-(Ajety [E0 -jur] 'dägg-

grimma av träpinnar o. vidjor som sat-  djur med klor, rovdjur'. 
tes över huvudet på killing för att hind-  klocka f. larakke. Jfr dala-, jungfru-
ra den från att dia'. Enl. en sm. var i samtunderdraga v., flytta v.2, före 
grimman fäst en pinne som sattes i kil-  adv., tre. klockllod n. 1c4-åkklci 'lod i 
lingens mun o. som var vass i båda klocka'. -stapel n.[!] kkåkkståppart. 
ändar för att på så vis sticka geten, när klockare m. k -åkkar.legg attel kak-
killingen ville dia, enl. en annan sm. kart sägs den få göra som inte hinner 
var det en läderring som sattes om kil-  väva någon liten bit samma dag som 
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väven sätts upp. På sina håll [t.ex. i hjulnacke.] -längt f. kkisbbliegt 
Bjurholm, Nordmaling, Umeå, örträsk] 'längd av fem kvarter vari varje ved- 
kallas vävbommen klockare. 	 klubb av stocken höggs'. -sjuka f. bsg. 

klok a.kkok. han cc int rektzt kkok kiritbbbsiska 'påssjuka'. -vagn m. 
'han är inte vid fullt förstånd'; vce cc Icbbvågn 'tröskvagn med cylindriska 
fcell gammal a kkok vce a 'vi är väl vältar'. Jfr tre- samt under mitti. 
gamla o. kloka vi också' ; c/cc va kok klubba4  f. kkizbbe. Jfr driv-, lin-, 
en gsbbe 'det var en förståndig man'; själ-. 
no var e kkokkt, dvs. 'o. det inbillar klubbas v." larkibbe'bearbeta med klubba 
du dig!'; larokene cenn gamen 'klo-  (särsk. om  den första bearbetningen av 
kare än de gamla'. -gubbe m. kkök- linet)'. Jfr under dänga, täppa. 
glibb 'trollkunnig man'. 	 klubbas v.2  kkåbbe 'klabba, fastna under 

klossl m. kkvss. Jfr under bindning. 	skidor o. medar (om kramsnö); ha den 
klossig a.kkåsse 'dålig; illamående', se egenskapen att kramsnö fastnar under 
kkvsset e ver'så dåligt (ofta dimmigt (om skidor o. medar)'. kvllkksbb dce 
o. fuktigt) väder'; ja cer se kkvsse 	for e da dce ha vore kvalt forut. 
dag 'jag känner mig så hängig idag'. 	da vce rcennte a vcere llog sm da 

kloter f. kköter 'klot som brukades vid kksbbe ne Just i overgaggen, 
kägelspel'. kast kkoter 'spela kägel-  kksbbe sce fockervat.men am vce 
spel'. Man höll till på lagglon, ksnn hadd svitlakan a strak snner 
ga tri hcejjrsmm atabak '... på jibena sce you e bra for dell-
lång logen, kunde gå tre hässjrum fcelle. svite dce hadd den egen-
baklänges (för att kasta klotet)' . Pjäser-  skapen cice tene 'kallklubba, det 
na kallades kungen, drottningen o. bön-  gör det då det har varit kallt förut. Då vi 
derna, av vilka kungen var störst. Den åkte skidor o. vädret då slog om, då 
som kunde slå ned de flesta pjäserna klabbade det just i övergången, klabba- 
blev vinnare. 	 de så förbaskat. Men om vi hade salt- 

klottra v. kkirtter 'klottra, skriva otyd-  lake o. strök under skidorna, så blev det 
ligt o. illa'. — ihop v. krétter ilibp bra för tillfället. Saltet hade den egen- 
'skriva (några slarviga rader)'. 	skapen att det tinade upp (det frusna)'; 

klov5  n. larv 'kluvet stycke rundvirke; dce kksbbe idag 'det är så blitt väder 
stor jordkoka'. Jfr ler-. 	 att snön fastnar under skidorna idag'; 

klov a. kksv 'Iättkluven'. ven cc kksv dvm Icksbbe 'dem fastnar det kram- 
'veden är lättkluven'. Jfr klyv. 	snö på (om skidor av björksvall i mot- 

klubb m. kksbb'[kort, grov stock]; var-  sats till sådana av talltjur)' . Jfr kall -. 
je längd som höggs av en stock till ved; klubbsnö m. kk&bbsn if 'kramsnö'. 
välten i en klubbvag n ; slagval, slagträ-  -klubbig a. jfr treklubbig vagn. 
et  i en tröskslaga; ställning på vilken kludd m. kkscld [glåpord om/till klåpa-
man förfärdigade vävskaft'. I en pär - re]. 
reva var det ett rivjärn kring en lartibb; kluddas v. kkhdde. 
bena ticenns ssm a kksbba 'benen klummer5  n. kkömmer 'fumlig person'. 
känns svullna o. tunga'. Jfr skaft-, va skce kkommera oppi hce,sva a 
v e d-. -hjul n. kkirbbi åk 'hjul utan ek-  jora 'varför skall de som är klumpiga 
rar, skivhjul'. Enl. sm. skulle större ge sig upp i kornhässjan?'. Härm. 
klubbhjul ha ekrar i hjulnav. [Denna klump' m. komp. Jfr f i I -. 
beskrivning är icke rimlig. Jfr under klumra9  v. kkömmer 'fumla' . hon stog 



Klyva på borst 	Klyva på flask 
k1rsv pa flrcesk, när man högg ved till 
laggkärl. Rundvirket klövs först i fyra 
delar. Sedan klöv man dessa till stavar. 
Årsringarna gick då tvärs över staven, 
o. sådana stavar buktade sig inte. Om 
man däremot högg över årsringarna, dvs. 
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a kkommere men dce voit tnt na 
for a 'hon stod o. fumlade, men det 
blev ingenting av för henne'. 

klumrot a. larömmeret 'fumlig'. 
klumsen a. la rbmsn 'valen, stel i 

fingrarna av kyla'. 
klunga4  f. kkögge. 
kluns m. klrsns 'klump; degskrapa (en 

plåtbit, inskuren i en tjock träbit)'. dce 
ha you& Ic4-snsn pa dakksvcerke 
'dagsverket har blivit försinkat'. Jfr 
beck-, fett- samt under ingefära, 
lod n.2  

klusa4  f. k4-Use 'klase'. Jfr bär-. 
klut m. Id-ut äv. 'blöja'. 
klyft m. klroft 'klyvning, hak, [inskär-

ning] 
klyfta f. bsg. klråfta (i berg). 
klyfta v. p.p. Ic1rOfte 'klyva Utur. dukt it 

kb-gifte oppdell 'mycket grenad upptill'. 
klyka f. kb- Pke. Jfr kvist-. 
klyv a. k1ryv 'Iättkluven'. Jfr klov. 
klyva f. bsg. Id- Pva 'urtagning (gjord 

med yxa i t.ex. en stolpe)'. 
klyva v. kive, /drev, Iclrå2e el. (y.?) 

Ic1rPve, IcIrsv, klråve. Ichve a tv - je 
'klyva o. tälja (vilket man måste göra 
när man ej kunde såga virket)'; kkiv 
lulla 'klyva gärdselvirke'; kkiv tre 
mitt itu 'klyva trädet mitt itu'; k4- iv 
ven 'klyva ved'; n stakk mm va 
k4-even 'en stock som var kluven'; man 

k1r8v pa bs,st, kom stavarna att bukta 
sig inåt, när kärlet blev blött. Jfr under 
flask.—emot v. k4- iv möt. en Vril; 
a en kiv emot när man klyver 
gärdsel. Den som klyver emot står mitt 
emot den klyvande o. hugger sin yxa 
där spjälkningen i träet upphör. Han sägs 
äv. lartv fore.— före v. klriv fire jfr 
klyva emot. 

klå" v. kka. 
klåda f. jfr v ärm-.  
klåde m. bsg. kiråen 1. 'skabb'. När 

man hade fort klraen då skulle man 
bada ti messmma,sclvgga, dvs, dras 
i midsommardagg. 2. ss. lindrig svor-
dom, äv. i gen. kir2zes. Eftersinnande 
hon klraen var e?; klraen tytt du 
int kan lat blri nanntig; va cer e 
for e klraes frdrk 'vad är det för 
förbaskade människor?'. 

klåpl m. klrap 'liten kloss'. 
kläcka" v. lariekke el. klriettle 'smäl-
ta' . ja hyll pa larcekk na ister 'jag 
håller på att smälta ister'. Jfr under s t ö - 
pa v. — upp v. da khekkt mamma 
opp istere a ty4-jen a smore a 
llog tt n firaske [då smälte mamma 
ister o. talg o. smör o. slog i en flaskal. 

kläckas dep. klriekkes, pret. kircekktes 
'smälta'. dce ce sce vcermt, sce smø-
re khekkes 'det är så varmt att smöret 
smälter'. — upp dep. pret. sce klr&kk-
tes dce bpp 'så smälte det'. 

kläda" v.larce,p.p. äv. laredd. Jfr r ö d -, 
vitklädd. — av v. larie 	p.p. å- 
klriedd. han ske int klrce a seg 
foriri han ske lcegg seg 'man skall 
inte kläda av sig förrän man skall lägga 
sig'. Ordspråk som syftar på att man 
inte skall frånhända sig egendom så att 
man på gamla dar blir utan; ja va a-
klrcedd 'jag hade klätt av mig'. — på v. 
pret. Ic1rdde på en 'klädde på ho-
nom', p.p. pgik1riedd. — ut v. p.p. tt- 
k1rc.edd. Jfr under v i ter . 

kläder s. opl. ker el. (y.) lariver, bpl. 
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kkKi el. (y.) kkiea, dat. pl. larism. Jfr 
blå-, helgdags-, mangel-, slått-
ann-, säng-, tvätt-, tvättad-, 
vadmals-, vit-. klädlbleke n. kkie-
bkek 'plats (gräsbevuxen mark) där 
tvättkläder ligger utbredda till torkning 
o. blekning'. -hög m. bpl. kkihifgan. 
Jfr under kärra v. -korg m. kirOcitri 
'rektangulär korg av pärtor att bära tvätt-
kläder i'. -plagg n. kk4kbgg. -streck 
n. kkiestrekk 'klädlina'. -stång f. 
kkiestågg 'stång att hänga kläder på 
(vid förvaring t.ex. på vind)'. -tvätt m. 
kktiviett ['tvättning av kläder, lakan, 
dukar o.d.']. -tvättarelm. [!] kkietiviet-
tar'tvätterska (dvs, som tvättar tillfälligt 
för gårdens behov)', du ske ga dell 
kkcetivcettara we kaffe.-så m. kkieså 
'så för tvätt av kläder'. 

klädesborste m. kkiesbiljt. 
klädsel [fl Ick&ssel. 
kläja v. kkiene 'klia'. kkcene ne ti 
hogerhana sce ksmm e nann ssm 
takk for sist 'kliar det i högra handen, 
så kommer det någon som tackar för 
sist (dvs, kommer det främmande)'; 
kkcene ne nner fotten sce ksmm 
en dell a fo trampe pa liktjist-
spatt 'kliar det under fötterna, så kom-
mer man att få trampa på likkistspån 
(dvs. en likkista måste förfårdigas i hu-
set)'. 

kläm m. bsg. lar&mmen. Det sades att 
kvarta to larcemmen när man mok 
ra en spannmak, så att det votte 
stakrana, dvs, en fastklämd rand av 
rått [dvs. fuktigt] mjöl ett par tum in på 
kvarnstenarna. Då gZrant e, dvs. halka-
de så att spannmålen inte maldes. Då 
gatt man hakk a [dvs. randen] vce 
kvcerthakka, så att man fick bort denna 
rand. 

klämma12  v. kkiemme. kkiemm miu 
'laga muren i en öppen spis innan man 
kritar den gm att klämma fast lera i 
smärre hål o. ojämnheter'. 

klänning3  f. kkiennig.Jfrbrud-,helg-
dags-, slåttann-, ungmor- samt 
under små. -slliv n. bsg. kkiennigs-
live. Jfr under spita v.1  

kläppi m. kkcepp 1. 'barn, unge'. Jfr 
pojk- samtunderrixa, skrika,skä-
la . 2. 'berg'. [Trol. endast i ortnamn.] 
Jfr kkiggerkkieppen'Klingrekläppen' 
[topogr. kartan 'Klingreberget']. Jfr 
berg-. 

klös f. bsg. kkOsa 'lager som piken i 
nedre änden av kvarnkallen skall sitta 
i'. Sitter i lätt-träet. 

klösa v. kkiyse. 8771 katta kkos a far 
offer vcegga blir det omslag i vädret. 
Jfr under av. klöskatta f. kkOskått 
barns tillmäle till annat barn efter slags-
mål. 

klövl m. kkov. Äv. n. bsg. kkifve. Jfr 
b a k -. -fett n. kkOfett'fett kokt ur klö-
var'. Fint smörjämne, använt till klock-
or, spinnrockar o.d. 

klöver m. kkåver. -gröning m. bsg. 
kkOvergrOrtigen va vce,st 'den första 
spirande klövern var värst (dvs, korna 
kunde lättast få trumsjuka av den)'. -hö 
n. kkåverhig. 

klövjeflaska f. bpl. kkOviefkasken 'litet 
laggat träkärl, använt vid klövjning'. 

knaft m. bsg. hgåftn 
'främsta o. bakersta 
delarna av suden, 
rundade mot stävar- 
na'. 	 [Knaft] 

knaka sig v.hgåka se 'skada sig gm att 
barfota trampa på en knake'. dce ga 

hgaka se. 
knake m. hgeika 'vass del av kvist [el. 

rot] på el. i marken som man som barfota 
kan skada sig på'. knaksår n. bpl. 
hgeikasara 'sår som man fått gm att 
barfota trampa på en knake'. 

knaker a. hgåker 'rask, spänstig'. Jfr 
under värst. 

knala v. gåka el. knåka 'illa hantera'. 
ja ske knaka dm ja 'jag ska klå dig 
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jag'; dvm ha knalra busken rakkt 
'de har alldeles plundrat busken'. 

knape [ml bsg. hgåpan 'utskjutande 
grovände av vidja, utgörande själva fäs-
tet i ett torn; nedre handtag (vilket 
fattas med höger hand) på lieorv; stån-
dare (varöver urtaget till locket i en pärt-
ask trycks ner)'. Jfr a sk -. 

knappl m. hgapp. Jfr b y x -, rall- samt 
under akta. -hål n. hgapphå4-. 

knapp a. n. hgafft. han ksnn hgafft 
ga 'han kunde knappt gå'. 

knappast adv. hgåppast. Jfr under som 
konj. 

knapra v. se knoppra. 
knarka uppå v. knirk ep å 'gå smått 

men jämnt'. hon kncerke pa, sce hon 
va framme fore larakka tri. 

knarr a. kncerr el. hgcerr 'rak i håll-
ningen, pigg'. d-ce hgcerr n gamm-
gsbb ce dcenne 'det är en rask o. rak 
gammal gubbe det där'. 

knarra8  v. knierre. dora kncerre 'dör-
ren knarrar'. 

knarra upp v. knierr bpp 'resa gm att 
böja uppåt'. kncerr opp huvve 'för-
söka resa upp huvudet'; kncerr opp 
sce 'resa upp sig gm att höja överkrop-
pen (om liggande småbarn; om växt som 
slokat; om larv som böjer upp fram-
kroppen)'. 

knas a. hgas el. (y.) knas. I uttr. ga  pa 
knas 'gå på nattbesök hos flickor'. Jfr 
under helgs-, liggtur, lördags-
dygn. -pojk(e) m. knezspbjk 'pojke 
som gårpå knas'. 

knasam v. knasa 'frasa, prassla'. knasa 
a let 'småknastrade o. lät'. 

knavra v. knöver 'sakta göra ngt'. han 
borje pa knaver 'han började gå så 
smått'. 

kneka på v. pres. han knaa på 'han 
knogar vidare'. 

knekkedja f. hg atj iejj 'kedja som fäs-
ter stöttingens ståndare vid meden'. Då 
ståndarna är fästade med kedjor, kan de 

vara rörliga o. knäcks mindre lätt. I ä. 
tid kunde vidjehankar brukas i stället 
för kedjor. 

knepig a. hg4z. Jfr under kroka ihop. 
knipa v. [pres.?] knkp, pret. knep äv. 

'raskt hugga åt sig'. vcerja knep en 
tjelt g for n 'vargarna högg en killing 
för honom'. 

knipen a. kn ipen 'ihärdig'. hon ce fvle 
knipen dell a cerbet 'hon är fasligt 
ivrig o. ihärdig att arbeta'. 

knippa4  f. hg ippe. Jfr 1 ä s t-. 
knippa v. hgippe 'knäppa (med lång-

fingret som krökts mot tummen)'. Särsk. 
om att knäppa en katt på örat som straff 
för tjuvnad e.d. 

kniv m. hg kv el. gli,  ..Tfr bord-, hack-, 
kött-, löv-, rak-, skav-. -bake m. 
bsg. hg ivbåkan 'knivrygg'. -bröd n. 
h 	vbrå [jäst råg]bröd ungefär en halv 
tum tjockt, ngt större än en tallrik. 
Pickades med en fjäder el. en pinne = 
pickadbröd o. -kaka. -håll n. 
hg ivhbll 'knivhållare (bestående av en 
slå som var fastspikad vid väggen så att 
man kunde sticka knivar bakom den)'. 
-skaft n. hg ivskåft. Gjordes vanl. av 
masurbjörk. Jfr under k v e särrig - 
gubbe. -slidra f. knivilir 'knivslida'. 

knockl m. knakk 'linhässla som efter 
första borstningen vridits samman'. 

knokl m. knok 'knoge'. dra knöke 
[väntat: dra knok] 'dra fingerkrok'. 
Styrkeprov. Jfr r ö v 

knopp' m. hgspp äv. 'fröhus'. Jfr lin - 
frö-, pär- samt under slagval. -nål 
f. hgå ppn 44- 'knappnål'. 

knoppa v.hgåppa [väl rspr. form], pass. 
hgåppes 'dra fröhus av lin'. hgspp 
lzne. 

knopphäckel f. hgåpphiekkeir 'grov häck-
la varmed man drog fröhusen av linet'. 
-säte n. bsg. hgåpplziekkeirsete 'bänk 
i vilken knopphäcklan var fastsatt'. 

knoppra v. knåpper [sm. f. 1831] el. 
knåpper 'knapra'. knspper a cet 
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'knaprar o. äter'. 
knoppås m. bsg. hgt3pp4sn 'kroppås'. 

Föråldrat. 
knorra sig v. garr se 'rulla ihop sig'. 
knorrig a. hgarre. Jfr under döda. 
knort m. hgott, dat. sg. [enl. EO dat. 

pl.] knöttam 'knott'. Jfr under myra. 
knotteribjörk f. hgatterbjrk 'masur-

björk'. -ved m. bsg. hgatterven 'rna-
survirke (i björksvall)'. 

knottrig a. gattere, fl. äv. knattret äv. 
'krusig'. knattret e har. 

knuff m. hguff. 
knuffas9  dep. hgaffes. 
knut m. hg4t 1. 'knut (i tråd, snöre o.d.)'. 

Äv. i överförd betyd. dce ha ksmme 
hgutn tt a 'hon har stannat i växten 
(om barn el. ungdom, djur, växt)'. Jfr 
andsöns-, död-, hård-, käring-, 
rät ts ön s-. 2. 'knut (i timmerbygg-
nad)'. dce va kcer 1 hgut 'det var en 
timmerkarl för varje knut'. [Stående 
uttr.] Dvs, så många skulle man vara 
när man byggde. Då började man kl. 
fem på morgonen o. höll på till kl. tio 
på kvällen). Jfr stugu-. -skyra f. bpl. 
gest,s•Pren 'grund rundad uthuggning i 
rundtimmer där detta bildar en husknut' 
= lappskyra. -sten m. kn last ert 
'hörnsten'. 

knutig a. hgecte ['full med knutar']. 
knutnäve [m.] bsg. hgeitgevan ['knyt-

näve']. 
knyl m. knyl 'puckel'. han ha knyln 

'han har puckel'. 
knyppla v. pret. knåpp4-e, pass. hgåp-

pe4res 'krusa med fingrarna, med fing-
rarna pressa täta veck tvärsöver (lin-
hässla)'. Skedde med varje färdigborstad 
linhässla, innan man lade den på rock-
huvudet. 

knyta12  v. hgPte, pret. äv. hat, sup. 
äv. hOtte. hgyt skafta 'förfärdiga 
solv gm att knyta dem på sk a f t-
k lubb '. — av v. hgPt å 'gm omknyt-
ning avskilja'. — för v. hgPt Pr 'kny- 

ta varpändarna omkring den käpp som 
sitter i snörena från tygbommen'. Var-
pen sitter därigenom fastspänd, o. väv-
ningen kan börja. — ihop v. p.p. 114-
hgåtte. — upp v. hgPt bpp vceven 
'göra framknytningen [o. väl äv. upp-
knytningen] innan man börjar väva'. — 
åt v. hgPt åt 'knyta till'. knytnäve m. 
jfr knutnäve. 

knyte n. hgPte. 
knytten n. hgPttn. I uttr. ss. Ja ha int 
hatt e hgyttn 'jag har inte hört det 
minsta'. 

knåda ihop v. p.p. h4hg4a 'handgrip-
ligen stuka o. sätta på plats'. Ej om deg 
e.d., då man talar om reka. 

knåpal° v. hgappa el. (y.) knappa 'arbeta 
så smått'. han knappa a cerbet fassn 
han ce gammal 'han knogar så smått 
o. arbetar, fastän han är gammal'; se 
hon fo ta pa hgappa 'så att hon får 
börja gå (så sakta som hon går)'. — på 
v. hgappa el. (y.) knappa pcji. han 
hgappa pa sam han hadde ne 
'han arbetade på smått o. jämnt, så gott 
det gick'. 

knä6  n. (h)ge, dat. sg. hgen, dat. pl. 
hgdsm.ja llog hge 'jag slog knäet'; 
neve ge 'nere vid knäet'. oppi hgen 
'i knäet'; star a hgen 'står på knäna'; 
stog a hgea ['stod på knäna']; jekk 
ve hgesm 'gick på knäna'. -skål f. 
hgskål-. 

knäckkaka m. hgiekk-kbkke 'tunt bröd 
bakat av jäst deg på vassla, korn- o. 
rågmjöl'. Kallas äv. kaka, fick i senare 
tid ersätta tunnbröd i bryta. 

knäppa v. hg&ppe. han hgcefft n 
'han dödade honom (om villebråd dödat 
med ett skott)'; han votte hgcefft 
vila fyll 'han blev i alla fall ihjälskju-
ten (om björn)'. — ihop v. pret. hgcefft 
ihöp hcennen 'knäppte händerna'. — 
sig v. hgiepp se 'slå sig, bli vind (om 
virke)'. am dce ce grov a kvista see 
da hgcepp e see dcer men cer e 
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rert en ve se da hgcepp e se vllri 
'om det är grova kvistar, så slår det sig 
där, men är det ren ved, så slår det sig 
aldrig'. — åt v. imperat. hgiepp 
loka vce4-  'knäpp väl till lokorna!'. 

knäppingl m. kn&pptg 'så mycket som 
man kan fatta om med en hand'. 

knärlas9  dep. knieles 'kröka o. vrida sig 
(av smärta)'. hon borie pa spcerke 
a knceles a krokes 'hon började 
sparka o. krökas o. vrida sig'. Här om 
rörelser i magiskt syfte. 

knärt m. hgcett 'knäpp'. 
knärta v. hgiette 'knäppa till (om 

ljudet)'. k4-akka hgcett 'klockan knäp-
per'; dc e hgcett tz lean 'det knäpper 
hörbart i lederna'. — till v. pret. dce 
hgcette bara dell 'det bara knäppte 
till (när en sak knäcktes)'. 

knöll m. hg'-. Jfr v re s i g -. 
knöl a. knolr 'berusad'. 
knös m. knss 'kulle'. Jfr r i k -. 
knövel n. knåvelr om liten, oansenlig 

människa. Jfr 1 ill -. 
knövla9  v. knåve4-  'knyckla, skrynkla'. 

— ihop v. knåve4-  zhöp e 'knyckla 
ihop det'; p.p. höpknåve4-e 'ihopknyck-
lad'. 

knövlig a. knåveZre 'hopknycklad, skrynk-
lig'. 

ko f. [enl. EO m., osannolikt] kg, bsg. 
-n, opl. köer el. kor, efter r. äv. ko, 
bpl. körla el. köena el. köeria el. tlyn. 
svåttkön 'den svarta kon'; dvm hadd 
atte ko 'de hade åtta kor'; tri ko a 
hcessn 'tre kor o. häst'. Jfr dyn g -, 
förjuls-, gall-, grann-, kalv-, 
kvigans-,liss-,liv-,lus-,mjölk-, 
rid(en)-, råm-, senbär-, slakt-, 
slams-,tidburen-,tidbär-,viter-
samt under förgångs, gammal, 
ly sa , ny , rö d. -ala f. bsg. köiela 'urin 
el. gödselvatten från ko'. -blandost m. 
kåbZrönossn'mesost gjord av komjölk'. 
-dricka n. ködrak 'halvflytande kofö-
da av varmt vatten, höavfall, mjöl o. 

salt'. Gavs i ämbar. -dynga f. ködPgg 
'kospillning, -gödsel'. -dyngkas f. bsg. 
ködyggkösa 'stack av kogödsel'. -dyng-
rusa f. ködyggrås 'komocka'. -föda3  
f. köfå_ [enligt EG i osg. grav, i opl. 
akut accent] 'så mycket foder som en 
ko behöver för vintern'. -hop m. köhop 
'hop av kor'. -horn n. köhk. -hud f. 
köhå. dce skull gcerves n kohu 
valt ar 'det skulle garvas en kohud 
vart år'. -juver n. köliAr. va  nt e 
nann sall ssm va jou uta kojure 
'var det inte något såll som var gjord av 
kojuver?'. Jfr under rå gsåll , sk i n n - 
såll, sållsvarp. -kalv m. k6k64-v. 
-kryddor f. bpl. kökrådden 'komedi-
cin'. -kräk n. kökriek 'ko (mjölkko el. 
kviga)'. dvm hadd celva kokrcek a 
hcessn, ju grann a kor a kvZrva a 
kv z gen (här kallas alltså äv. kalvar för 
kokräk).Jfrunderräkning.-körare 
köt jorar [säkerl. fel för kötj lyrar] 'en 
som följer med o. driver på korna när 
man flyttar till fäbodarna el. från 
fäbodarna till ngn u t slå t t '. -malning 
[f.] kötnertzg 'mäld till mjöl åt krea-
turen'. -no m. bsg. köncin 'vattenho 
för ko'. -rumpa f. körömp 'kosvans'. 
hon vceks ne ssm korompa 'hon 
växer nedåt som kosvansen (om barn 
el. ungdom som växer dåligt)'. -skälla 
f. k6ycell. -skälljud n. kötscellj 'ljud 
av koskälla'. -smörjsel f. kösmåll, 
bsg. -smålla 'blandning av tjära, grädde 
o. ister varmed man på sommaren smor-
de kospenarna'. -talg m. bsg. kötVZrjen 
'talg från nötkreatur'. Användes vid 
stöpning av ljus. -tävj f. bsg. köt&vja 
'lukt av ko'. -ämbar n. köcembier 'dric-
kesämbar för ko'. -äta [m.] bpl. kö-
ietena 'kokrubba'. 

kock m. bsg. khttlen 'kvinna el. man 
som lagar maten'. -mora f. kirkkmör 
[enl. E0 akut acc., trol. felaktigt] 'kvinna 
som lagar mat till bröllop o.d.'. -stuga 
[m.?] bsg. khkkstågen 'det hus där 
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bröllopsmaten lagades'. Tillfällig benäm-
ning, vanl. användes därtill br yggstu-
g a n . 

kofsa4  f. khfse glåpord om/till kvinna. 
kofta v. [väl pres.] kbfte. I uttr. kafte a 

fZryg 'flänger o. far (om kvinna)'. 
koja f. Jfr kol-. kojdag m. kbildåg 

'dag då man på grund av dåligt väder 
måste stanna inomhus i stället för att 
arbeta ute'. 

kok n. kok 'så mycket som man kokar 
på en gång'. ta opp e kok pcerer 'ta 
upp så mycket potatis som behövs för 
måltiden'. 

kok interj. kok rop vid leken slå dunk. 
Om den som skulle söka hade svårt att 
finna den gömde, kunde denne svagt 
ropa kok för att hjälpa honom. kokas 
v.1  kOce 'ropa kok'. Jfr k ök a . 

kokas v.2  kökke. kokkes tt askluta 
'kokas i asklut'; dum hall pa kokk 
tfotte; n dcenn han ce int kokke 
tt bara ett vattn han int 'den där 
är förslagen'. Talesätt. Jfr under h um - 
le, o - . — ihop v. kcilck th0 bana 
'koka vasslan till messmör'. koklbod f. 
kökkbc2 en annars icke använd stuga 
vid fäbodarna, i vilken man lagade mat 
för att slippa sota ned den egna spisen. 
Osten ystades o. vasslan kokades där-
emot ute i murgrytan. -hus n. kökk-
hiAs 'typ av byggnad vid fäbodarna; [rum 
i ladugård med eldstad o. gryta; hörn i 
ä. ladugård med eldstad o. gryta]'. a 
vce for d ute ftnnakokkhuse a 
drog ltlinota; ftnnabon hadde 
kokkhuse 1 mattpl [väl fel för -tfrZr 
'o. vi for till Finnas k. o. drog lillnot; 
finnaborna hade k. i Mattjäl (by i Grund-
sunda)']. -mjöl n. kökkm/Mr 'gröt- 
mjöl'. -strömming m. kölckstrbmmig 
'strömming som är mager o. hård o. 
därför lämpar sig för kokning'. Jfr under 
leksen. -söd m. bsg. kölcksipt 'kok-
het, sjudande vätska'. -söd het a. kökk-
se(ht 'kokhet'. -södvatten n. kökk- 

sovåttn 'sjudande hett vatten'. Jfr under 
gammelöl. -vatten n. kökkvöttn 
'vatten till matlagning'. 

kokas dep. kökkes 'koka'. dce hyll pa 
kokkes nu 'det börjar koka nu'; vatt-
ne kokkes. 

kokning f. kökknig äv. 'mat som man 
tog med vid första besöket hos barn-
sängskvinna'. Lär i ä. tid ha bestått av 
ölsupa, senare av risgrynsgröt, saftsop-
pa e.d. ga vce kokkntga. Jfr under 
roreda. 

kol n. ksZr. Jfr e 1 d -, glöd- samt under 
främmande n. -fat n. kbZrfkit 'korg 
av tågor, större än en handkorg 
-fälla f. opl. kbZrfieller 'svedjefall med 
kvarliggande sotig ved efter brän-
ningen'. dce sam tfennlet var balri 
takke dcenna ktarfceller tog dym 
hemm a hadd dell rote pa lvena 
'det som var användbart av sådana 
kolfällor tog man hem o. hade till rote 
på lador'. -hugste n. bsg. kb1rhz5kste 
'område där kolved huggits'. -koja f. 
k iarkitij 'kolarkoja'. -kung m. bsg. 
khZekbggen 'stock som reses först, i 
mitten av milan'. -mila f. khkm il. -os 
m. kis. -ved m. kbirv 'ved till kol-
mila'. Bäst var björkved. 

kol adv. kt_ar förstärkande frf. ord med 
betyd. 'mörk' o. 'svart'. ksZr ågganste 
svalt 'ytterligt svart'; kal( bakande 
matt 'beckmörkt'; bar H-  inne mor-
ken 'kolsvarta mörkret'; kak Mråe 
tjur" 'kolblå tjurved'; ktar 
hostn 'kolsvarta hösten'. -blå a. kit4- -
b4-4 'alldeles blå'. -svarta. Icksvått. 

kolal° v. kbZra 'brinna utan låga; kola 
(en mila)'. 

kolande adv. kblrande, superl. biZranste 
förstärkande framför orden blå, mörk o. 
svart. kalranste matt 'kolmörkt'; 
ka4-anste bira ['mörkblå']; kkaranste 
svall ['kolsvart']. 

kolna v. kke 'kallna (om t.ex. mat)'. 
grotn jett fo korte ncelta 'gröten 
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måste få svalna en smula'. 
kolv m. ksirv 'kläpp (i kyrkklocka); 

kärnved i en trädstam (vilket trädslag 
som helst)' 

komma v. kimma, kimme, khnime. 
gammen, ksmm dell ta n 'den onde 
kommer att ta honom'; dvm ce ksm-
men frann frira 'de är födda i Själe-
vad (el. inflyttade från Själevad)' ; kam-
ma stokossa lockrop på ko. Jfr under 
fläck, gå, o-, väg.— an v. kimma 
ånn 'bero (på)'. ksmm ann pa sm 
han vell _lora dce 'det beror på om 
han vill göra det'. — bort v. khmma 
bått 'försvinna', varenda enn ha 
ksmme balt 'alla har försvunnit'. — 
efter v. khmma cette(r) 'senare vålla 
förtret, ha obehagliga efterverkningar; 
hämta'. dce ksmme cetter for a 
'hon fick samvetsförebråelser efteråt'; 
dce ksmm cette ssm bälabri%ennvtrie 
'det kommer efter som brännvinet i Billa 
(en by i Själevad)'. Talesätt. — fram v. 
kimma fråmm 'träda fram; mynna 
ut'. han ksmm framm i bogdsm 
'den (en vinterväg) mynnar ut i Byg-
dom'; art ksmm framm dceri den 
vika 'ån mynnar ut i den viken'. — igen 
v. kimma tj c'enn 'återkomma'. — ihop 
sig v. kimma ihöp see 'råka i gräl'. — 
ihåg v. sm man ksnn Ichmma ihåg 
'om man kunde erinra sig (så att man 
snabbt kunde svara)'; kan du ksmma 
hsg dvm 'kan du komma ihåg dem?'; 
du kan fcell ksmma hsg na delen 
'du kan väl komma ihåg några?'; a se 
ksmme ja thsg en hop a historier 
'o. så kom jag ihåg en hop av historier'. 
— ihåg sig v. han jett kimma ihåg 
se 'man måste tänka sig för'; ja komme 
int ihsg mce 'jag tänkte mig inte för'; 
da ksmme n i/18g se 'då erinrade 
han sig (ngt som han borde ha gjort)'. — 
lös v. kimma [ils. han (en björn) 
hadde ksmme les frann fjellsokk-
nen o. farit ner till kustsocknarna 'han 

hade tagit sig ut från fjällsocknarna ...'; 
da illoksn dcerz jarl pcej komme 
les 'då den ilskna tjuren hos Johan Pers-
sons slapp lös'; han trodd korta hadd 
ksmme les 'han trodde att korna hade 
sluppit ur sina bindslen'. — ned v. 
kimma n 'falla ned (om regn el. snö 
i luften)'. dce vak nt nann ssmmar 
form ce Kenne ksmm ne 'det blir 
ingen sommarvärme förrän molnen o. 
kylan kommer ned i form av neder-
börd'; dce valt nt nann ssmmar 
form e hcenne ksmm ne,sa ticertga 
da hon hceggt se tt spjelle. Ordstäv. 
— på v. kimma på 'drabba, angripa 
(om sjukdom, t.ex. värk); [överraska]; 
erinra sig'. da ksmme dvm pa n 'då 
fick de tag i den (sälen)'; ja ksmme 
int pa e 'jag kunde inte erinra mig 
det'. Jfr under tvär -. — sig v. khmma 
see äv. 'återfå medvetandet', da ja 
ksmme me oppa strana 'då jag kom 
mig upp på stranden'. Jfr under mat. — 
sig för v.khottna see Mr 'förmå sig 
att börja med ngt; komma i gång, bli 
ivrig; förkovra sig'. sm ja ha vore 
ogger nu see vtt ja ha ksmme 
meg for a kamma dit 'om jag hade 
varit yngre nu, så att jag hade kunnat 
komma mig för att komma dit'; du ha 
ksmme de for nu sara 'du har 
kommit i tagen nu, Sara (sagt till en gum-
ma som berättade om sina grannar)'; 
dvm hyll pa komma se for ncelta 
nu 'de börjar få det lite bättre ställt nu'. 
— sig ut v.khninza sceg åt 'råka illa 
ut'. — till v. pret. dce kimme déll t 
minn tt 'det uppfördes i min tid'. — 
undan v. khmma hnna 'undkomma'. 
—upp v.kiimma öpp.dce ha ksmme 
opp eln dcer 'det har uppstått eldsvåda 
där'; dce ksmme opp 'det blev upp-
täckt'. — ut v. kitmma åt 'bli känt'. Jfr 
utkom m en. —åt v. kimma ttt.dvm 
tceggt see ksmma vtt pcertiga 'de 
tänkte att de skulle kunna roffa åt sig 
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pengarna'. — över v. kimma åver 'få 
reda på (ngt hemligt)'. 

kommendera v. kåmdiera el. kåmmen-
cUra. han ce bra dell kammen-
dera 'han befaller gärna'. — bort v. 
p.p. båttichmmencUra 'befalld att av- 
lägsna sig'. fisken 	rakkt ssm 
han vore bauksmmendera (möjl. 
av ett övernaturligt väsen). 

kommod [ml kömmcit ['lågt skåp med 
plats för tvättfat o. nattkärl']. 

kompanjon m. kampLuAtt. 
kona f. kårie , bsg. kika el. kettla 'dålig 
kvinna'. Jfr jänt-, tjuv-. 

konst3  f. kskut. 
konstig a. khroten. 
kont m. ksnt 'korg av rutflätad näver att 

bäras på ryggen'. Bars av t.ex. vallhjon. 
Från konten gick på ömse sidor en vid-
ja, vi, som man tog fram över bröstet o. 
knöt, varefter man stoppade in ändarna 
under bältet. [I ä. tid fanns i en k. fyra 
vidjor. En löpte över var axel o. knöts 
ihop med dem som gick ut från de nedre 
hörnen.] Jfr näver-. 

kontor n. kåntbr 'skrubb med dörr'. Jfr 
farstu-, trapp-. 

kontrakt n. kåntråkt. 
koppl m. kspp äv. 'koppglas, -horn'. 
sett pa e par ksppa du 'låt du 
sätta på ett par kopphorn'. Jfr dopp-, 
slät-, söt-, tom-, yr-. 

koppa v. kåppe 'sätta på koppglas, 
-horn'. kopphorn n. kitpphOri 'horn 
använt vid koppning för att suga ut blod'. 

koppar m. kåppar. -fat n. kåpparfeAt 
'kopparform att grädda i (t.ex. fatost)'. 
-kittel m. kåppartMtel. 

koppor s. bpl. kåppen 'smittkoppor'. 
koppärrig a. kåppeer 1. Jfr under du-
ga. 

kor n. kor 'kyrkokor'. 
korg m. kyr» Jfr agn-, bär-, hand-, 
handtag(s)-, kläd-, lock-, nä-
ver-,pärt-, spol-, stunt-, sädes-, 
säng-, söm-, tåg-, ull- samt under 

kolfat. -släde m. bsg. kitrillan 
['åksläde med flätade sidostycken '1. 
korillean hadde pappa; han var 
se f t 

koriander s. bpl. kb r &ten. Används 
ss. brödkrydda. 

kork m. kurr J. 
korn n. kort 'rundad liten partikel; 
sädesslaget korn'. Jfr bätt er -, flen-, 
ligg-, lätt-, mellan-, obrusten-, 
skak-, skräp-, snö-, stånd-, sä-
d e s -. -ax n. kkåks. -band n. 145nbån 
'kornkärve'. -bod f. koib b 'förråds-
hus där man förvarade korn'. Jfr under 
gård. -brodd m. bsg. kefilbrbddn. 
-gryn n. k 'ortgryn. -göpen m. kOrightt 
'näve korn'. dvm hadde hedd 
mivlrgsttn hitan a n korlgstt hit 
a n korlgstt dit 'de hade öst en näve 
mjöl hit o. en näve korn hit o. en näve 
korn dit'. -hässja f. kkhie,sv 'fast 
hässja invid logen där säden torkades, 
storhässja'. -kvissla f. bsg. kön-
kv Lilla ett får-
märke. -kärra f. 
Jakt] ierr 'kärra 
på vilken man kör 
hem säden från åkern' = lodkärra. 
-kärrflake m. bsg. kOlticerrflråkan 
'botten i kornkärra'. -lada [f.] bsg. 
kOrilben. Jfrundermissväxtår. -lår 
m. k kl r ' stor lår att förvara korn i'. 
-matadblixt m. bsg. kenmåtab Irtkstn 
'kornblixt'. -rissel m. k5rLra.2 'rissel 
med botten av flätade tågor, använd att 
grovsålla den orensade säden med'. 
-siska f. bsg. kOrisiska en fågel, liknar 
en sparv el. sädesärla. [Jfr bsg. laksp_c:etz 
'gråsparv' från 1993.] -snö m. bsg. 
sn ån. -stycken. kOzstPui 'kornåker'. 
-sådd m. bsg. kksaddn 'sått o. spi- 
rande korn'. -såll m. kksåll, bsg. -såln 
'såll för sållning av korn'. Var grövre 
än rågsållet. -år n. kr. e bra kortar 
'ett år med god kornskörd'. Jfr under 
istapp. -ägel m. bsg. keytivii eln 'korn- 

Kornkvissla 
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brodd'. 	 masdagen den 21 december?]'. Benämn- 
korpl m. ksrp 'fågeln korp, Corvus des så därför att man den dagen bruka- 

corax; redskapet korp'. 	 de koka blodkorv för julen. 
kors n. ks,sv äv. 'ändstycke i täckstol; koschenillröd a. n. kånytncellrOtt 'fär-

anordning att hindra getter från att ta gad röd med koschenillfärg'. 
sig gm gärdsgårdar; korsrygg på nöt-  kossa4  f. kösse smeksamt om/till ko. Jfr 
kreatur'. Det kors som sattes på getter liss- samt under stor. 
bestod av två bräder satta i kryss samt kostas v. kåste. bcest ksst mcest 'det 
en vidja mellan kryssets två övre ändar. bästa kostar också mest'. Ordspråk. — 
Krysset sattes frampå bröstet på geten på v.kåst p.4 'bekosta; vara påfrestan- 

hölls fast över nacken med hjälp av de'. dce ksst pa sta scenen hele 
vidjan. se  strsk dvm ksjse over dan 'det blir påfrestande att stå så här 
stvvven 'så gjorde de korstecknet över hela dagen'. 
stävan'; z ktty,s a krekkek 'kors o. kostnad m. kåssne el. kåssn, bsg. 
tvärs'; så spjälkade man [vid brygd] upp kåssnen. ja ksmme me tt sann 
sdderven a la han z ks,s,y a ksssn 'jag fick så stora utgifter'; dvm 
krekkek tt bonken 	alved o. lade bs.y ksssnen 'de är rädda för kostnaden'. 
den kors o. tvärs i bunken'. Jfr halv - kotta v. se kåta. 
korsbyggning samt under mat- kox m. ksks 'ungdomars samling vid en 
grubba, tjuvget. -märke n. bsg. bröllopsgård för att beskåda brudparet 
khs,smierke 'kors gjort som skydd i (som då o. då kom ut o. visade sig)'. vce 
smör e.d. el. inskuret i kärl, redskap el. ske ga pa ksksn z kvcell. Jfr under 
över en dörr'. -tecken n. kitAstaken. stor. 
han spstte a llog ksbr,stekken. -väg koxa v. kåkse 'titta'. koxrädd a. kåks- 

kit bsb.vveg 'vägkorsning'. 	 riedd 'som lätt blir rädd för vad den 
korsa under sig9  v. kilbsv å nner see ser (om häst)'. 

'förundra sig'. mamma hon ksAse krabbas v. kråbbe 'krafsa el. gräva (grop 
snner se over e dcenne: va ja — t.ex. om vad hästar el. tjurar gör med 
kan kss,s snner mce over hor framföttema)'. krabbe a rate a rt 
groda ksnne finn vcegen a lam-  pa korta 'gräva med framklövarna, 
ma ticenn 'mamma förundrade sig över råma o. rida på korna (om brunstig ko)'; 
det där: »Vad jag kan förundra mig över krabb att fosen 'luckra upp jorden 
att grodan kunde hitta vägen o. komma kring nyss uppväxta potatisstånd'. Jfr 
tillbaka»'. Jfr under gulla interj. 	under ridenko.— bortyr v. p.p. det är 

korsten m. kt'rnb7, 'skorsten'. 	krabbe 6(2111 '... urgrävt'. — undan 
kort n. koll. Jfr sorg-. 	 v. krabb nna 'krafsa undan'. — upp 
kort a. kall, kall a bett. 	 v. krabb öpp e 'gräva upp det'. 
korv m. ksrv. 	 krafsa v. pret. kkafse (EO [-sal) 'häf- 
korve m. khrve 'korv', han hadd stoke tigt gripa efter ngn så att man klöser 
n ksrve 'han hade stulit en korv'. Jfr (om småbarn)'. — till v. krafs dal 
blod- samtundermåttlig. korvihorn 'hugga tag i (så att man klöser)'. 

kårvhk 'strut av näver gm vilken kraft3  f. kraft. dce ce mer kraft tt 
man pressade korvmassan in i fjälstren'. dce 'det är mera must i det'; kraften 
-tomasmässosöndag m. bsg. kårv- fanns e 'kroppskrafter fanns det'. Jfr 
tammasmcessåndan 'tomasmässosön- karl-. -esilös a. krafteslbs 'kraftlös'. 
dag, [den söndag som var närmast To- kraftig a. kraft in . 
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kraftledning f. bsg. kröftlentga. 
krag n. krag 'skärm på lie, mejbåge'. 
krage [m.1 kråga. kraglgubbe m. bpl. 

krågagilbba 'prästkrage, Leucanthe-
mum vulgare'. -karl m. bsg. kraga-
kien = föreg. ord. 

krama sig v. kråmma se 'harkla sig, 
klara strupen'. kramma de, krost, fo 
du bcetter rost 'harkla dig, lymmel, 
så får du bättre röst'. Talesätt. 

krank a. krank. uta bank a inna 
krank, dvs. 'utanpå fin men under smut-
sig o. ovårdad'. Ordspråk. 

krans m. krans. Jfr bjäller-, mur-, 
spis-. 

krasslag v. krålle ['harkla sig']. han 
gar a kralle a hoste. 

kraxa v. kråkse 'harkla sig'. krakse a 
hoste. 

kreaturs n. kketter (föråldrat) el. krKi-
tår 'kreatur'. kkettera vore 'våra krea-
tur'. 

krimme m. krimme 'snuva'. 
kring a. krigg 'hastig, snabb'. fotten 
jekk sce knggt pa n 'han rörde 
fötterna så snabbt'; ca denn juke ga 
knggene cenn annere 'det där hjulet 
går fortare än det andra'. 

kring adv. o. prep. krigg. linne kngg 
a vcek 'lindade kring henne väl'. Jfr i-, 
y t ter o m -, i särsk. förbindelser med 
verb slå (i)kring sig samt under 
pläga, spis. 

kringellett a. kir iggerlet 'som har runt 
ansikte'. 

kringla f. kkigger, bsg. kir iggera, opl. 
kkiggrer, bpl. kkiggren 'trissa (i t.ex. 
täckstol)'. 

kringla9  v. kkigger 'rulla'. han kkig-
gere a han spydde a han let sm 
se 'han rullade o. han kräktes o. han 
våndades [dvs, förde oväsen]'; sce volt 
a 	kir iggere ut pa gskve 'så blev 
hon rullad ut på golvet'. 

kringom adv. o. prep. kriggsm 'om-
kring (på)'. han jekk kriggsm 

ve 'han gick omkring på golvet'. Jfr 
underfiskesjö, slimsot, yra v.1  

kristna v. kt- ssn 'döpa'. 
kristningsnamn n. krssnigsnåmn 

'dopnamn'. 
krita f. kir ite. kritvit a. kritvit. 
krita12  v. k'- ite. Id- It mun 'krita mu-
ren'. 

kroki m. krok, bsg. äv. krötjen, dat. pl. 
kröksm. I pl. äv. 'spetskypertmönster'. 
tydd n sce dce va kroken rtt en 
sie 'täljde den så att den blev krokig på 
en sida'; for 1 kroksm a 11ceggsm 
'for i krokar o. slängar'. Föråldrat. Jfr 
besmans-, börds-, bördstång-, 
drälls-,hässj-,nyck-,sel-,sked-, 
stack-,stolp-,strykhärv-,ström-
mings-, tjuv- samt under abborre. 
-ryggig a. krökrbgge. -svalg n. bsg. 
kröksvb Zu e en sjukdom hos hästar som 
haft kvarka, yttrande sig som svullnad i 
halsen. Jfr under krubbitare. 

kroka ihop v. krök lhöp. Om hästen är 
scejelt hgepi sce kan en ['han'] 
krok ihop huvve a scett man mot 
lokrernma. Då är det omöjligt att tygla 
honom. 

kroklig, -ot a. kröke el. kröket. n kro-
ket n syl 'en krokig syl'. Jfr fram-, 
sid-, ty-. krokigord n. kr öke bit 
'märkvärdigt (t.ex. svårläst) ord'. 

krola v. kröke. I uttr. ga  a kroke 
'hålla sig på benen fastän man inte är 
riktigt frisk'. 

krona4  f. krOne äv. 'nystkrona; yttre, i 
rundel lagd strömmingssköt i ström - 
m in gskrok , siknät lagda i rundel; del 
av not'. en krone oppa 'en krona 
överst (på trädet)'; betaka hele krona 
'betala en hel krona'. Jfr ström-
mings-. kronlbrud f. kröribrii 'brud 
som bär guldkrona'. -märke n. bsg. 
krönmiertje 'märke i form av en liten 
blågul flagga, sänt av statliga myndig-
heter till tecken att byamännen skulle 
göra sig redo för björnskall'. da kam- 
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me kronmcertje da, vell scene, a 
da voite dce kullelsa vtt dvm 
skull ut.dce ksmme n littn fkagge 
hutt byn,ssm var bl-a a gub-  a 
var ett salts mcertje pa dce vtt 
dx va orojura Ni skogen 'det kom 
kronmärke då, vill säga, o. då blev det 
kallelse att de skulle ut. Det kom en 
liten flagga hit till byn, som var blå o. 
gul o. var ett slags märke på att det var 
orodj ur på skogen'. 

kroppl m. krupp. ha ont tt krvppen 
'ha ont i magen'; ha ont tt hele 
kruppen 'ha ont överallt'. Jfr under 
pryda. -fallen p.a. krbppf011en 'av-
magrad, som plötsligt blivit smalare'. 

kroppås m. krbppas 'ryggås'. -gröt m. 
krUppasgrOt 'gröt som bjöds vid kroppås-
ölet'. Särsk. fin gröt, kokad av mjölk o. 
vetemjöl el. risgryn. För varje timmer-
karl kokades äv. ett ägg, som skars av 
på mitten o. sattes runt kanten av fatet 
med de skurna sidorna uppåt. Äggen 
åts till en smörgås före gröten. Smör 
lades ovanpå gröten. -krans m. bsg. 
krUppaskransn 'krans av gran- el. en-
ris, som sattes upp när man fått upp 
lcroppåsen'. Ett ä. bruk skulle ha varit 
att man satte upp ett par små granrus-
kor, en på var ände av kroppåsen. -öl n. 
bsg. krbppasålre 'taklagsöl'. 

krossocker n. kritssitkker 'strösocker'. 
krubba4  f. kritbbe. krubblbitarel m. 
kritbb-bitar. dum ha kroksvvirje. 
dce har dvm fott jontg kvxrka, 
dce ha bone te halsn pa dvm.da 
jett dvm bite tt krsbbkantn da 
dvm ske svvZrje.sce var e krsbb-
bitara 'de (en del hästar) har k ro k - 
svalg. Det har de fått gm kvarka, det 
har bulnat i halsen på dem. Då måste de 
bita i krubbkanten, när de skall svälja. 
Så blir det krubbitare'. -kant m. bsg. 
krhbbkåntn. Jfr under föreg. ord. 

krus m. bsg. krUsn. I uttr. krusn x do 
a hoveln ce oppbrcent markerande 

att man inte ämnar krusa. Jfr M. Hell-
quist, Bättre grå kaka s. 108. (Skr. utg. 
av DAUM nr 7. 1986.) 

krusa12  v. krUse 'göra krusig; fjäska 
(för)'. kruse kny 'med fingrarna pressa 
täta veck tvärsöver linhässla'. ja krus 
dx int na 'jag krusar dig inte'; int 
va Zr a krusst hr int 'inte krusar vi 
för henne här'. Jfr under knyppla. 

krusbär .  n. krgisbier= stickelbär. -si-
buske m. knisbcebsbUsk. 

krut n. krut. Jfr berg-, böss-. -horn 
n. bsg. krUth:orie 'tjurhorn vari krut 
förvarades vid jakt'. dvm kokke horte 
fon a trudde ihop e a kl-ammre 
ne tt e klrammer 'man kokade hornet 
först o. klämde ihop det (nedtill för att 
ge det lämplig form) o. satte fast det i 
ett klammer (att torka)'. -mått n. 
kritmatt. Bars under jakten i jakt-
remmen. 

krycka f. bpl. kråttjen. 
krydda f. opl. krådder, bpl. krådden. 
Jfr kokryddor. kryddigård m. krOg-
04-  ['köksträdgård']. -lägga v. krådd-
l&gg 'krydda (om att krydda ngt som 
skulle förvaras en tid)'. matn skull 
kroddlcegges. -peppar m. kråddp42-
par. 

krydda v. krådde. 
krymmel [m.?] kråmmel 'lymmel'. 
krympa v. kråmpe, pret. kråmmte, sup. 
krommt el. kråmpe. 

krympling m. krOmphg. 
krypa4  f. krYpe 'mandelpotatis'. 
krypa v. krYpe, pret. krgp, sup. krbp-

pe, pr. p. krYpenes. kryp a geare 
'stilla dö av ålderdom'. — ihop v. kr Yp 
th4p dcert scegga 'kura ihop sig i 
sängen'; hon ha kroppe ihop 'hon 
har krympt (på grund av ålder)'; p.p. 
lx5pkråppe. 

krypare m. opl. o. bpl. krYpara 'man-
delpotatis'. 

krystl m. krost 'liten pojklymmel'. Jfr 
lill-, små- samt underkrama sig. 
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kråka4  f. kråke 'fågeln kråka, Corvus kröka v., p.p. krokkt 'forma på ett kr ö k - 
cornix; hornstråle i hästhov'. Jfr v a t - trä'. kröktstövel [m.1 krilkktstOveZr 
t u 	kråklbär se d.o. -dimma f. bsg. 'storstövel (el. halvhög stövel) med 
kråkd imma 'havsdimma som uppträ-  skaftet krökt ovanför fotleden'. 
der vid den tid på våren då kråkorna krökträ n. kri%oktr 'redskap av trä i form 
kommer tillbaka (i april)'. -riskvast m. av fot o. ben över vilket uppblött läder 
bpl. kråkriskvåsta 'kvast av kråk- till stövlar pressades, så att det inte skulle 
bärsris'. -skiten p.a. kricicbstten ['då- bli veck över vristen'. 
rad av kråkan']. K. blir den som på kröl n. kr81r 'person som jämt tycker sig 
fastande mage första gången hör kråkan. vara sjuk o. klen'. -kar n. krkar = 
sm han votte krakjetten da skull kröl. -sjul [m.?] krit4744-  =kr öl. 
int e va1r na trevet senn, utan kröla v. jfr krola. 
dce skull vara Jusssm besvcelet bara krölot a. krillret 'sjuklig o. svag'. ja ha 
'om man blev kråkskiten, då skulle det vore krs4.et . 
inte bli särledes trevligt sedan, utan det krömma8  v. krinne 'småjämra sig'. Ja 
skulle vara smått besvärligt'. -spark [ml krsm dce Ja vell la sade krilm-
kråkspcerk en sorts prydnadssöm. sy  tArzga i fattighuset, när ngn förmanade 
krakspcerk. 	 henne att inte klaga jämt. 

kråkbär n. krakbcer 'kråkbär, Empe- kuckellgubbe m. kiikke4-ghbb 'person 
trum nigrum'. dce vceks krakbcera som botar sjukdomar med magiska 
dcer. -ris n. bsg. kråkbcerrise. -ris-  medel'. -makare m. khkke4-makar = 
kvast m.kråkbceriskvast 'kvast av Icråk- föreg. ord. 
bärsris'. 	 kuddl m. ksdd 'kudde'. hon si bra 

krångelmakare m. kraggelrmakar 'per-  ut pa ksddn 'hon ser bra ut när hon 
son som gärna krånglar'. 	 ligger (dvs. är sängvac ker)'. Skämt- 

krås n. kras 'ngt skört o. ömtåligt [för-  samt uttr., väl brukat när pojkar gick på 
klenande om person, t.ex. om arbetso-  knas. Jfr dun-. -varn n. khddvart 
villig flicka; småbröd, rån]'. hon ha 'kuddvar; örngott'. -överdrag n. kitdd-
vore ssm e kras 'hon har varit petig Overdrag = föreg. ord. 
o. 	 kugge2  m. kågge. kuggivagn m. bsg. 

kräckel s. krake. I uttr. z ksjj a khggvåggen 'tröskvagn med cylind-
krekke4-  'korso. tvärs'. Jfr under kors. riska vältar' [= tröskvagn]. -verk 

kräk n. krcek, bsg. krietie, opl. krcek, 	kirggvierk 'urverk'. 
bpl. krietla [möjl. hellre krielca 'krea-  kula4  f. kiare. kiaren lofft dvm uta 
tur', särsk. 'kol. Jfr k o -. -hus n. kr &k- b1ry tt kutagga 'kulor(na) stöpte 
His benämning på alla de mindre hus man av bly i kultången'. Jfr böss 
för [små]kreatur  (t.ex. fårhus, gethus) eld-, hak-, ro-. kullpåse m. bsg. kii1r- 
som förr fanns på en bondgård. 	phssan 'påse i vilken kulor förvarades 

kräkas dep. kriekes, pret. kriekktes, sup. under jakt'. Bars på jaktremmen. -tång 
kriekktes. 	 f. bsg. kictagga 'tångliknande verktyg 

kräla v. kriele, kral el. kriellde, krcelld. i vilket man stöpte gevärskulor'. 
kräm m. jfrkilling-. 	 kull m. kull, bsg. kåln 'kycklingar el. 
krämpa f. opl. krcemper, bpl. kriem- fågelungar som är kläckta av samma 

pen 'kroppslig åkomma'. 	 djur under samma period; barn i ett o. 
kräskar n. krieskår 'kräsen kvinna'. 	samma gifte'. da dvm ha vcerpe n 
kräva [f.?[ bsg. krå,en. 	 kull 'när de har värpt en kull'; kuln va 
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fcell int full 'det av ödet [el. Gud] ja skull ha ksnne (tim ja skull 
bestämda antalet barn hade väl inte kanne), skulle jag göra det. Jfr under 
fötts'. En kull barn avser en syskonska-  t.ex.korsa under sig, överfara. 
ra på fler än bara 3-4. Jfr barn-, s y s - kunnig a. kitnni. 
k on -. 	 kunskap m. kiinskap. 

kull adv. se ikull. 	 kupa4  f. kåpe.Hrlamp-,mur-,spis-. 
kulla8  v. kålle 'klippa håret (på en kura v. kåre 'stå vid knuten när man 

människa)'. Jfr under ny. — bort v. sup. leker kurragömma'. vem ske kure 
han ha kålle bått hare 'han har 'vem skall stå vid knuten?'; kure,kure 
klippt sig'. 	 lomme, katta sat a stomme, ha je 

kulle m. kille, bsg. kåln. 	 jommt je snatc? Denna ramsa lästes 
kullra v. killer 'rulla', dee var n om o. om igen med stor fart av den som 
gsbbe ssm taka tim dee han stod vid knuten. 
hadd gatt n gagg sce han var se kurant a. kårant 'frisk, pigg'. 
llut, see han gatt ksller i tya kurka v. kårka 'ge tappt [på grund av 
ma 'det var en gång en gubbe som utmattning]'.ia kurka for e hcenne 
talade om att han en gång hade gått så 'jag klarar inte det här'. 
att han var så trött att han måste rulla kusa av v., — ned v. jfr kösa av, — 
två mil'. 	 ned. 

kummar m. kitttimar 'fröhänge på [löv]- kuse m. bsg. kåsn. I uttr. ss. dee va 
träd [särsk. al  o. björk]'. Jfr al der -. 	kusn 'det var utmärkt' [el. 'det var 

kummel [n.] kömmek 'tjock, ovig män-  värse]. Jfr v in gel - samt under m u s 
niska'. 	 kusin [m.?] kitsirL, bsg. k ås in, opl. -er, 

kumming m. kåmmt g 'kummin, Carum bpl. -en. Jfr halv-. -barn n. kås tn-
carvi; av denna ört framställd hydda'. b ån 'barn till ngns kusin', hon cer e 
Jfrhund- samtunderrenfana. -grönt kustnban vtt inceg. -svåger m. 
n. kåmmt ggrånra 'med hjälp av kum-  kusinsvåger 'kusins man'. -svägerska 
minstjälkar framställd grön färg'. -ris f. kusirlsvc'egejk 'kusins hustru'. 
n. kåmmigr is 'växten kummin'. Ko-  kusk m. kusk. Jfr vingel-. 
kas, varefter lagen slås över maltet vid kuska v. kåske 'flacka omkring', han 
bryggning. 	 kuske a for 'han for åt olika håll'. — 

kungl m. kogg. Jfr kol-, not- samt på v. pret. han kåske på han 'han 
under kb ter. 	 for hit o. dit han'. 

kunna v. kånna el. [ngn gång] kånne kustlandsväg m. bsg. kåstlannsviegen 
el. ksnn, pres. kan [kan], pret. kånne [numera 'E 4']. 
el. kånne el. ksnn, sup. kånne el. kusvis n. kåsv is. I uttr. pa  kusv is 'slar-
kånne el. kånna.sm  ja skull kanne vigt, på ett vårdslöst sätt'. 
skull ja fora ne 'om jag kunde, kut m. kut 'sälunge'. Jfr under själ-
skulle jag göra det'; ja kan Int; tim kött. -ur m. kår år 'yrväder i slutet av 
ja ktinne skull ja ha jo u e 'om februari'. kuturt han va mella 24 
jag kunde, skulle jag ha gjort det'; dee februari a fone majy. 
ksnne vake 'det kunde bliva'; hon kuta8  v. kåte 'föda (om säl)'. da isn 
ksnn bkase 'hon kunde blåsa'; da borj pa roes a bkt lannlss, da 
kli-en 'då kunde han'; hadd n kanne kut dvm 'när isen börjar röra på sig o. 
see ha n no ksmme 'om han hade bli landlös, då föder de (sälhonorna)'; 
kunnat, så hade han nog kommit'; tim dvm va ute a liv fin da han 
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kute pa zsn 'man var ute att klubba 'hacka varmed kvarnstenar hackades'. 
säl, då den födde på isen'. 	 Den var avpassad i ena änden så att den 

kvamna8  v.kvåmne 'kvävas'. Jfr under skulle hacka m j ölå dr orn a. Jfr under 
kvav. — av v. kvåmn & ['kvävas']. 	kläm. -hus n. kvienhås 'byggnad för 

kvar adv. kvar. 	 kvarn'. -kall m. bsg. kvierikåln 'stån- 
kvarka f. bsg. kvierka en hästsjukdom. dare med skovelhjul för drift av skvalt- 
Jfr under krubb-bitare. 	 kvarn'. Den skulle göras av en stock 

kvarn3  f. kvcen, bsg. äv. kvåna, dat. sg. som var rätsönsvind, men bladen 
kvietism el. kviensmen.[Sm. till dat.- av en stock som var andsönsvind. 
formerna född 1838. Väntad dat. sg. Då rörde de sig efter sin naturliga växt 
vore kvcen. Jfr Inledning s. 	vce skull o. blev hållbara. -karl m. bsg. kvien- 
ha hadd ny en kal tt kvcensmen kiRti 'den som har sitt k v ar nd y gn o. 
'vi skulle ha haft en ny kall i kvarnen'; håller på att mala'. -lass n. kviepijåss 
brkoggkv &tia 'kvarnen i Brynge'; 'lass mäld på väg till el. från kvarnen'. 
kåvvekv&ria 'Kvaveds bykvarn'. Jfr -rustad p.a. kvienrciste 'iklädd lämp-
bäck-, gryn-, hand-, hem-, kall-, liga kläder för att fara till kvarnen'. 
mjöl-, red-, tull-, å- samtunderkäl, -ränna f. bsg. kvienrienna ['ränna som 
land, raning. -bastu m.kv,?enbbste leder vattnet från kvarndammen till vat-
'det lilla rum i en bykvarn där den ma-  tenhjulet']. Jfr under sump. -rätt m. 
lande vistades medan han hade kvarn - bsg.kvier/Mtn 'rätt till k varndygn ' . 
dygn'. Där fanns en öppen spis samt -spång f. bsg. kvienspbgga [märk vn 
en lave, bäddad med granris, inget 'brygga på vilken man går in i kvarn-
fönster utan en glugg. dce ha vore huset'. -sten m. kviensan. -stut m. 
ncelta snnlet tt kvceria vor. ja ha bsg. kvieptst4tn 'tratt över kvarnste-
vore der a meka a lega tt narna vari den mäld som skall malas 
kvcenbvsten a skull passa kvcena hälls'. -ställd p.a. kvienstiellt 'som 
fotas a ja Icstin ha svmne, men har blivit utan mjöl på grund av att han 
da ha ja hstt namne mitt ropes ej fått mala'. hon votte kvcenstcent 
'det har varit en smula underligt i vår hon, sce hon hadde gotte ga a 
kvarn. Jag har varit där för att mala o. skaff sce na mivb-  'hon fick inte 
legat i kvarnbastun o. skulle passa kvar-  malet, så hon hade varit tvungen att gå 
nen förstås, o. jag kunde ha somnat, o. skaffa mjöl'. -vatten n. kvierivåttn 
men då har jag hört mitt namn ropas'. 'vatten i för malning tillräcklig mängd'. 
-båt m. bsg. kvienbåtn 'båt lastad med -öga n. bsg. kvienOge 'hål i den övre 
mäld'. I Stybbersmark måste man över kvarnstenen gm vilket mälden skall rin-
sjön för att komma till bykvarnen. na  ner'. 
-damm n. kviendåmm 'damm ovanför kvart m. kvatt. 
kvarnränna'. -del m. bsg. kv iend In kvarter n. kviertr [kvietW1- ], bsg. äv. 
'kvarnhacka'. -dygn n. bsg. kv ieri- kvåttcere ett längdmått, [en fjärdedels 
dOgne 'den tid som varje bonde fick aln, ca 14,8 cm]. 
disponera bykvarnen under malnings- kvast' m. kvast. Jfreld-,gnid-,kråk-
tiderna'. I Stybbersmark var det sex bärfis-, kråkris-, löv-, midsom-
bönder; de fick således var sin veckodag. mars-, ugns-. -Ium m. kvåstlåmm 
kv(Rndogne var 24 timmar för bonde 'den sammanbundna delen, skaftet på 
men 12 timmar för torpare. Jfr under en riskvast'. -ris n. kvåstr is 'björkris 
dygna. -hacka f. bsg. kvienhåkka till kvastar'. ta kvastrtse 'hämta hem 
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kvastris'. 
kvav n. bsg. kvdzve 'luft som säl andas 

in när den stiger till vattenytan'. Säl 
kom ibland in i ett laxnät för att äta lax. 
Då kunde han sno in sig o. fastna sce 
han ksmme inte opp a fekk kvave, 
a da kvamne n '... så han kom inte 
upp o. då kvävdes han'. 

kvav a. kvav 'kvalmig; tät (så att luft 
inte sipprar ut); som har svårt att andas 
(på grund av ngn sjukdom)'. dce cer 
se kvafft dag; ja han skull vara 
jusssm ra a kvav, vell scene, sce 
han va tet 'ja, det vill säga, han 
(långluren) skulle vara rå, så att han var 
tät (så att ljudet kom starkt o. samlat)'; 
ja cer sce kvav z broste 'jag har så 
tungt att andas'. -rök m. kv ilvrOA, bsg. 
-rOtien 'rök som inte drar ut utan ligger 
över elden el. slår ned genom en annan 
rökgång'. Uppstår när det brinner 
svartsugga. 

kvesa4  f. kvbe 'liten böld, finne; ful-
slag, inflammation med rodnad o. svull-
nad kring finger- el. tånaglar; smittkop-
pa(föråldrat)'. cera ut kvesa 'opere-
ra bort varbildningen'; ha fott kvesa 
ti e figger 'har fått fulslag i ett fing-
er'. Jfr etter-, gorr-. 

kvesärrig a.kvesi_eri 'koppärrig'. -gubbe 
m. kv isceriglibb 'koppärrig gubbe'. n 
sns skull fora hgivskafta a fekk 
tag i n kvescerigsbb. du deg, sa 
n 'den onde skulle göra knivskaft o. 
fick tag i en koppärrig gubbe. »Du 
duger», sade han'. Jfr under duga. 

kvesgräs n. kvesgr&ss 'björnfloka, Hera-
cleum sphondylium. Enl. en sm. 'hund-
loka' (osannolikt). 

kvicke m.1  kv ikke [-i-] 'mjukt känsligt 
parti i horn'. han ha tcejje se nem-
mest kvikken 'han har tagit sig så när 
som möjligt [dvs, han har gjort slut på 
nästan alla sina tillgångar]'. Talesätt. 

kvicke m.2  bsg. kvikken [-i-] 'svicka i 
tynnel '. [Uppgiften har inte kunnat 

bekräftas i Arnäs 1994 .] 
kvickna vid v. pret. kv ikkne vce [kv'-] 

'kvicknade till'. 
kvickordig a. kvikkMre [4-] 'replik-
snabb'. 

kvicksilver n. kv ikk- [4-] el. kvaksav. 
vce bsra in kvikkselve ti troskvn 
'vi borrade in kvicksilver i tröskeln (för 
magiskt ändamål)'. -smörjsel f. bsg. 
kvakselvsmålla en salva trol. av 
kvicksilver o. ister, varmed lusiga krea-
tur insmordes. 

kvida v. kv! 'gruva sig (för ngt)'. ja 
kvi Mr vilt ssm er 'jag gruvar mig 
för allting'. 

kvidförsam a. kvifobsåmm 'ängslig, gruv-
tjcenn me sce kvifojamm, 

sce ja matt int vell ga 'jag känner 
mig så gruvsam, att jag vill knappast 
gå'; d-ce se kvifojammt dell borje 
'det är så gruvsamt att börja'. 

kvidras v. kv ire 'kvida'. 
kviga f. kv ige 'ko från ett års ålder tills 

hon fått första kalven'. Sedan kallas hon 
kvigansko; efter andra kalven kallas 
hon garyko. senn en kokv4-v gatt 
over are kvlles n kvige. 

kvigansko [f.] kv igaruk(;) 'kviga sedan 
hon fått första kalven'. 

kvinnfolk5  n. kv innfb4-k ['kvinna']. Jfr 
vitter- samt under slag n.1. -slkarl 
m. kvinnfvUskier 'man som är sär-
skilt intresserad av kvinnor'. -slapp-
sko m. bpl. kvinnfrasliappskon. 
Gjordes av renbenlingar. -sisida f. bsg. 
kvinnfvZekssia 'bänkarna till vänster 
om mittgången i kyrkan, där kvinnorna 
satt'. -tävj m. kvinnfvZrkstcevi 'lukt 
av kvinnor'. Sagt av en spefågel som 
kom in i ett hus där det fanns kvinnor. 

kvissel f. kv ill, bsg. kv fila 'grenklyka 
(som man t.ex. träder upp fisk på)'. ga 
vce kvilla 'gå med slagruta'. Jfr n ä t 

kvistl m. kvist. spragge tt kvistn a 
sten 'springa i kvist o. sten'. Jfr björk -, 
dorg-, får-, fårris-, torr- samt 
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under fin,fönstersnickning. -hål 'kvällsmåltid (åts kl. åtta—nio)'. jora 
kv isthitlr. Kunde nyttjas i magiskt kvcell 'avsluta sitt arbete för dagen; gå 

bruk. -klyka f. kv isslarPk rgrenkly- till sängs'; klrakka sceks i kvcell; 
-pojk(e) m. bp!. kv istpbjka en lcegg se dell kvcells 'lägga sig för 

sorts trasdocka. pvjka dvm jok-e natten'; mitti kvceln 'när halva kväl-
kvistpvika uta farriskvtstn a sce len gått'; dvm at kvceln sert dcer 
snsrre dvm trasen pa dvm senn 'de åt kväll sent där'; senn kvceln va 
da a joZre ssm na llakks IcIrceer cete 'sedan man ätit kväll'; vtt kvcel-
'pojkarna de gjorde kvistpojkar av fårris- len 'i kväll'; ja svmne a rakkt a 
kvist o. så snurrade de trasor på dem kvcellen 'jag somnade genast jag lagt 
sedan då o. gjorde som något slags klä-  mig på kvällen'; pa kvcella 'på kväl-
der'. -ren a. kv istrbi 'fri från kvist'. larna'..1fr gam malårs -, halv -,lill- 
Jfr under fönstersnickning. 	friar-, mikaeli-, vinter- samt i- 

kvistas v. kviste 'hugga av kvist'. kvist kvällst o. under blå, slåttann, 
love 'hugga lövkvistar som vinterfoder tvättardag. -göra v.kvielOra 'göra 
åt får o. getter'. — ut v. kvist åt 'hugga sig redo att avsluta dagens arbete; dö'. 
av kvist; gallra skog; hugga av band o. -slbrasa [f.] kviellsbråsse 'brasa el-
riva gammal gärdsgård'. kvist ut gamm- dad i den öppna spisen före sänggåendet 
hagan 'hugga ner den gamla gärds-  (för att mildra rummets utkylning under 
gården innan man sätter upp en ny (ban-  natten)'. -sidags adv. kv iellsclkikks 
den huggs av, gärdsel rivs ut o. stör 'sängdags'. -slfoder n. kviellsM 'foder 
dras upp)'; som inge hsgg pilla a till kreatur på kvällen'. -sigirig a. 
sombge kviste ut. kvistadlöv n. kvc'ellsj 0-en 'som arbetar o. håller andra 
bsg. kv istelOve 'fina lövkvistar som i arbete sent på kvällen'. -skröt m. 
hässjats till kofoder'. 	 kviellsgrOt 'till kvällsmål kokad (korn- 

kvistig a. kviste. nytta cer nt kviste mjöls)gröt'. scett pa a kokk kvcells-
'natten är inte kvistig (dvs, om man inte grotn. -sköra n. oböjl. kviellsj 'ora 
hinner ett arbete på dagen, kan man 'sådant som måste göras innan man gick 
fortsätta på natten)'. Ordspråk. 	till sängs; småarbeten som gjordes på 

kvård m. kva4-  'linning'. Jfr hals-, kvällen'. -simjölk f. bsg. kviellsmjbZrka 
ä r m 	 'mjölk som mjölkas på kvällen'. -simål 

kvårda v.kvåZre 'bildas is efter kanterna n. kviellsmisar 'kvällsvard; mjölk som 
(av t.ex. kvarnränna)'. 	 mjölkas på kvällen'. -sisida f. bsg. 

kväd [n. osg. o. bsg.] kv e 'blåaktig, tunn kv&llssia.frammpa kvcellssia 'fram 
seg vätska som kviga får i juvret emot kvällen'. -sisyssla f. bp!. kv2ells-

strax innan hon kalvar första gången sP.2.11en 'sådant som måste göras innan 
(el. som tecken på att hon blivit med man gick till sängs'. -strött a. kviells-
kalv)'. Bet. 'näverkitt' nekas. hon ha trätt 'kvällssömnig'. -slvatten n. bsg. 
kve tt tlikken,sce nu var e inte kviellsvåttne 'vatten om kvällen för 
lcegge fon? hon kvirve 'hon har k . kreatur el. häst'. 
i spenarna, så nu dröjer det inte länge kvällas v. kvielle 'sluta dagens arbete o. 
förrän hon kalvar (så sade mamma när göra sig redo att gå till sängs'. 
hon provmjölkat en spene)'. 	 kvällst adv. se  ik v äl 1 s t. 

kväll m. kvcell, bsg. kvceln, dat. sg. [n.] kvärsa f. kv&Ase glåpord om/till obstinat 
kviellen. Ansågs börja vid sextiden, kl. flicka. Föråldrat. kvcebsve dce 'din slyna'; 
fem var det fortfarande afton. Äv. kvcebsva chenna 'den där slynan'. 
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kvävas dep. kvieves. 
kyckling m. tjikkktg. 
kyla f. tjfile. tjyla ha ilcene sce 

'kylan har mildrats'. 
kyla v. pres. ti Yle. Jfr under havis. 
kyndel [m.] tiPndel krydda som används 

i blodmat, t.ex. blodbröd o. -palt. 
kyndelsmässa [f.] tAnnelsmiess ['hög-

tid som firas söndagen närmast den 2 
februari'. Jfr under h alv s tilld. kyn-
delsmässodag m. tAnnelsmcessdag, 
bsg. -dån. 

kyrka4  f. tiOrke, gen. tfOrkes, dat. sg. 
tiårken. takks t tiork 'kyrktagas'; 
da sat han dcert skhrptiOrka a 
sagg 'då satt han i Skorpeds kyrka o. 
sjöng'; ga dell tf orkes 'gå till kyrkan'; 
ha du vore dell tiorken [här eg. 
gen. sg.] 'har du varit till kyrkan?'; 
(parken 'i kyrkan'. Jfr j ul-, midsom-
mar s- samt under spänna. kyrklask 
m. opl. o. bpl. tiårkåska 'oval spånask 
i vilken man vid kyrkfärd bar mössan o. 
stycket el. matsäck'. -dags adv. Ork-
dåkks 'rätt tid att bege sig till guds-
tjänsten'. -dörr f. titsYrkdOr. da dvm 
stog pa tf orkdora '... framför den 
stängda kyrkdörren' o. ropade emot den 
för att få veta vem de skulle bli gifta 
med. Jfr under söder. -gotta f. bsg. 
tiårkgistta 'karameller som man tog med 
till gudstjänst'. Jfr under sockersand. 
-gård m. tit3rrOz 1r, bsg. äv. (y.) tfiorr-
gan. dvm skull tnt fo tforrgari 
dvm ssm hadd jou a vi se 'de som 
begått självmord, skulle inte få begravas 
på kyrkogården (utan på norra sidan av 
bogårdsmuren)'. horrie more, fe ce 
sce trallet, sce fe fo iggen tjorrgalr 
da je do 'hör ni mor, ni är så elak att ni 
inte får begravas i vigd jord när ni dör 
(sade en kvinna till sin svärmor)'. Jfr 
under bakbord. -labet m. bsg. tiOrk-
labetn 'matsäck för kyrkfård'. -nytt n. 
oböjl. tiOrknYtt 'meddelanden som 
lämnades vid gudstjänst'. -ryd m. bsg. 

tiårkriin 'extra fin (el. stark) rodnad 
(skämtsamt uttr.)'. hon ha tforkryn 
tt 	tf tnnberta 'hon har lcyrlcrochiad på 
kinderna'. -sjal m. Orks& 'sjal av tunt 
o. fint mönstrat ylle el. av siden, använd 
vid kyrkobesök'. -silver n. tf årksilv. 
-släde m. tiårkikea 'släde använd vid 
kyrkfård'. Ej om rissla som man for till 
kyrkan i. Jfr under gård. -socken f. 
tiårksc)kken. u tiorksokkner antyd-
de ett stort område i allmänhet. -straff n. 
tirkstråff. dommt dell a sta 
yorkstraff. -taga v. tiårktå,-tOg,-tiejje, 
pass. -tigs. -tagning f. tiOrktåntg. -tak 
n. bsg. ti årkt kny. -torn n. bsg. 
tiiirktine. -vall m. bsg. Orkvb1n. -väg 
m. bsg. tf  årkv.gen 'den väg man har 
att fara till kyrkan'. -värd' m. tf årkviek. 
-åkdon n. yikkakclin 'åkdon brukat 
vid kyrkfård'. 

kyssj interj. kyff el. ky,s,s 1. 'schas (t.ex. 
till katt)'. 2. 'vyssj (sövande till späd-
barn)'. 

kyssja v. kYffe el. kybsj 1. 'ropa km 
[dvs. schas]'. ga a kyAs vtt katta. 
2. 'vyssja, säga kyff,kyl; tala lågmält'. 
hon sat a kyffe. Jfr under jöka. 

kytt s. jfr under hytt. 
kåda f. bsg. kim. Jfr ör-. kådljud n. 
Oj 4 'av kåda fylld lyra (sår) i gran'. 

kåda v. kisa 'smyga omkring o. titta o. 
lyssna, spionera; tissla o. tassla'. hon 
gar a ksa a ksa 'hon smyger om-
kring, tittar o. lyssnar; dvm hall pa 
ksa tt dce 'de höll på att tissla o. 
tassla om det'. 

kådsam a. kizasåmm 'som smyger om-
kring, tittar o. lyssnar; som tisslar o. 
tassla?. 

kådsjuk a. khaf4k 'ivrig att få titta o. 
lyssna sig till hur andra har det'. 

kål m. ka4-  'blast'. Jfr rot-, rov-. -gård 
m. kåk g Zr 'täppa för kålrötter'. du 
ha ksmme dce tt kaZrgan rekttt 
nu 'du har fått det bra nu'. -rot f. k&-
röt. -säng -säng f. kksiegg ['trädgårdsland 
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för odling av kål']. Jfr b y -. 	 'de håller ihop som förtroliga vänner'. 
kångl m. kagg '[yvig] kvist [från barr-  Om ordet för 'lappkåta' noteras att lap- 

träd; bärklasel'. 	 par bodde på vintrarna i Arnäs. En mo 
kångero m. kåggerb 'spindel'. stor a på prästbordsskogen kallas låppkit t ta-
kaggeroa sim hadd jusssm stor mon. 
n maga, dvm skull ksnna spa käckel f. tjc'ekkek, bsg. -a, opl. tliekk-
dvm,sm dvm jo4-  dvm na ont. sce 4-er, bpl. tliekkiren 'krokyxa (för att 
mamma vana VSS dce vce skull holka ur tråg el. skava av bark)'. 
vllrt fo jora dvm na, vce ksnn käckla9  v. tjiekkelr 'holka ur med k ä c - 
trceff for 'stora spindlar, som hade k el; käxa, tjata'. 
liksom stor mage [dvs. äggkokong], de käft m. ticeft. Jfr b rå t-, gap-, lös-, 
skulle kunna trolla, om man gjorde dem neder-, tjuv- samtunder stor.-rik 
ngt ont. Så mamma varnade oss för att a. tjieftrik 'talför'. tjceftrik vlldeles 
aldrig göra dem något ont, vi kunde omcerultt. Jfr under redot. 
råka ut för trolldom'. Jfr p å s - samt käftas v. tjiefte 'käfta emot; ideligen 
under förstånd. -giller n. bpl. kag- böla (om boskap)'. — upp v. imper. tjieft 
geroj elle ra 'spindelnät'. Jfr under cipp 'upp med munnen!'. Kommando 
jungfruklocka. 	 till häst som inte öppnar munnen när 

kår3  f.1  kar 'karda, redskap att karda ull han skall betslas. 
med'. 	 kägell m. tjeege4-  el. t.MgeZr 'gran- el. 

kår3  f.2  kar 'blån som man tar från kar-  tallkotte'. 
dan o. viker samman'. [Hellre: 'ull som käkrem f. t.Mkrmm 'rem i betsel som 
man tar från kardan o. viker samman'.] går under hästens hals o. huvud [dvs. 

kår3  f.3  kar 'vindkåre; rysning', dce ga under käken]'. 
karen pa ,son, dce jekk byn a käll m. tjv, dat. sg. tpYrsin 'tät gran- 
karer cett roggen. 	 skog som växer på »djupland»'. nu cer 

kåra8  v. kåre, pass. kåres 'karda (ull)'. int e na tiv4-a 'nu finns det inte 
kar stry 'karda blånor'. — upp v. ja ce sådan tätskog'; dce la dcerz tivlrsm 
tjvuggen kår bpp e hcenne 'jag 'det ekade i skogskälen'; blrekkabsff- 
måste karda upp det här'; 8m ja ha tj 	'skogskälen vid Bleckbölesfä- 
hadd na kårer skull ja ha kare bodarna', ortnamn; kv ten, ti eeri, skogs-
opp en hcenn ulla 'om jag hade haft kälen vid kvarnen [i Stybbersmark]', 
kardor, skulle jag ha kardat den här ul-  ortnamn; tiefttibn 'den täta skogen som 
len'. 	 hör till Täfteå', ortnamn. Jfr surkål - 

kås5  n. kas 'mesig o. tafatt ung person'. la n d . -björk f. tit)4-birk 'björk som 
Ngn gång äv. om  vuxen kvinna, hon växer i kälsk og '. Hårdare o. starkare 
stog ssm e kas. 	 virke än åkerbjörk. -skiftes n. bsg. 

kåsot a. kåset 'mesig, tafatt'. 	 tiblvzfte 'skifte på »djupland» bevuxet 
kåt a. kat 'yster, kvick; liderlig, kättje-  med tät granskog'. -skog m. tjf24-skg 
full'. -skiva f. bsg. kåt§ iva 'första ski-  'tät granskog på »djupland»'. 
van av en bulle'. 	 käla v.2  tj ielle 'hyvla rand under skida'. 

kåta v. kitta 'tälja med kniv'. Jfr under ylle j tbv?, skull tjcelles nner 'på 
skaft. — bortyr v khtta b ålri 'tälja alla skidor skulle det dras upp en rand 
ur'. kåtadtvet m. kåttativet 'täljspån'. under'. kälhyvel m. tjiellhOvel 'käl-

kåtalag n. khttalag ['sammanhållet säll-  hyvel'. Användes att dra upp randen 
skap']. dvm ce jussum ett ksttalag under skidor. 
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kälke m. tib4-ke. Jfr bak-, fram-. 
käll m. ti cell, bsg. tj eln 'i ved infruset 

vatten; hård brunfärgad tjurved'. riceln 
tt ven hos träd som stått t.ex. i myr-
kanter o. blivit vattensjuka. De kan 
t.o.m. frysa sönder om vintern. Tjurved 
kan uppstå i träd som växer krokiga el. 
på fuktig mark, varvid tjurveden går 
från roten o. ett stycke upp. Jfr n a g el-, 
stubb-, svart- samt under ved. 

källa4  f. 	äv. 'brunn'. Flammar- 
tfiella 'källan som ligger uppe på ham-
maren', ortnamn; giristj &ila en källa 
som ligger på Farestamyrarna [Faresta 
by i Amäs]. Dess vatten ansågs ha ma-
giskt verkande kraft. Jfr b y -, kall-. 
källibrunn n. ti&llbr,,inn 'grävd brunn'. 
-gubbe m. bsg. rdellghlyben fiktivt 
väsen varmed man ville skrämma barnen 
från brunnen. -stopp m. tdellstilpp 
'halmsäck att lägga under brunnsluckan 
på vintern så att brunnen inte fryser 
till'. -täppa f. rdelltiepp 'brunnslucka 
med handtag'. -vatten n. tdellvattn. 
-åder f. 	dce kan vara n 
ticellar dcer —a da sceg man vtt 
dce ce vvttesprceggt dcer. 

källa v.1  tj&lle ['värka av kyla']. dce 
ucelle tt bena 'det kyler i benen'. 

källarel m. tf2ellar. Jfr jord-. källar-
smak m. tAllarsmåk 'smak av källa-
re (som mjölk kan få när den förvaras i 
källare)'. 

källarhalsbär n. tAllarhbffbcer 'tibast, 
Daphne mezereum'. 

källig a. tdElle 'gällen, småsur (om 
mjölk)'. -mjölk f. triellemp5kk 'gällen 
mjölk'. Jfr b 1 å-. 

känd a. ricenn 'bekant'. 
käng m. [!] ricegg, opl. rdegger, bpl. 
rdeggen 'pjäxa'. Jfr pinn-, sål-, 
tunn-. -band n. tfieggban, bpl. äv. 
-bana 'vävt band som virades om 
pjäxskaft o. byxben'. da dvm skull 
vceva rdeggbana tnna ju lr a int 
velle ta in banstort, da vcevd 

dvm tt banta ['närman skulle väva 
kängband före jul o. inte ville ta in band-
stolen, så vävde man i bandskeden']; 
ticeggbana smvide ['flätade] mam-
ma uta gratt a svatt gan. -band-
tofs m. bsg. tdeggbantafsn. -halm 
m. tfiegght54-m 'halm som användes i 
tunnkängor'. Man tog lagom med halm 
o. vek in dess bägge ändar, så att läng-
den passade till pjäxan. -läder n. 
tAgglier 'läder lämpligt till tunnkäng-
or'. -snyta3  f. rdeggsnYt 'näbb på 
pjäxa'. 

känna12  v. tJ cenne 'förnimma (med kän-
seln), vara bekant med; inse, begripa'. 
ja ricennt int na 'jag kände ingen-
ting'; int cer e nann sam Ja ticenne 
'inte är det någon som jag känner'; na 
ticenntft5Zrk 'några bekanta'; no jett 
du ticenne dce 'nog måste du väl inse 
det'. Jfr under miste. — på v. rdenn 
pa. 'vara påfrestande'. dce ticenn pa 
gryta 'det är påfrestande för grytan 
(om hård skrapning)'. — åt v. rtienn 
'känna efter'. 

kännare m. tiiennar 'person som väl 
känner till en viss sak'. han va ricen-
nar pa skogen 'han hittade väl i 
(den) skogen'. Jfr färm ärk s- 

kännas dep. ti&nnes, pret. tiienntes. — 
vid dep. pret. tfienntes v& 'känna 
till'. ticenns du vce a 'känner du igen 
henne?'. 

känning m. bsg. tAnnzgen. ja ha fott 
ticennzgen a dzare. 

känsk a. ticensk 'igenkännlig'. hon ce 
ticensk 'hon är lätt igenkännlig'. 

käppi m. tfcepp. Jfr bom-, nystben-, 
rund-, skafthjul-. -hilla f. bsg. 
tliepphilla 'hylla för tråg'. [Varje hylla 
bestod av två käppar så placerade att ett 
mjölktrågs båda ändar kunde vila på 
dem.] -skrinda3  f. ticeppskrinn 'foder-
skrinda med käppar i sidobalkarna'. 
Käppskrinda kan vara såväl hjulskrinda 
som släpskrinda. 
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kär a. tfcer äv. 'tätt intill el. nära (ngt)'. 
tfiere mxg el. (ä.) tfre meg el. 
tyre m4 utrop som uttrycker lätt för-
akt, förvåning el. tvivel; tfcere dceg, 
fe deg 'kära du, sluta nu!; dc 	ce 
tceffe dx ssm tfcerest x balle ne 
'det bästa av det är förbrukat'; dvm x 
no se ticer 'de (om ett slags klämmor) 
sitter för tätt intill'; yxa att varven 
'tätt intill varandra (om ngt hårt hop-
bundet)'. Jfr under kattfo t. 

käril5  n. tArel el. tf &ler 'kärl'. Jfr bär-, 
dryckes-, kaffe-, lagg-, mat-, 
smör- samt under diska. -slöra f. 
tArelllbr 'disktrasa'. -vatten n. tiie-
relvåttn 'diskvatten'. -vattuämbar n. 
tfierelvvtte&rnbcer 'ämbar för disk-
vatten'. 

käring3  f. tj iylz g el. tf iertg 'äldre gift 
kvinna'. Jfr ander-, gamm-, 
krömm-, rall-, spå-, tjuv-, 
viter- samt under akta, gåva, 
halvlapp, komma ned, sen, 
skoj, stor. -helg f. tj ierzgh&Zri 
'söndag när fäbodpigorna har gästabud 
för de hustrur i byn som de sköter kor 
åt'. -knut m. tfierighght. -prat n. 
tfiertgprat 'skvaller'. -spöke n. bsg. 
tf  ielt gspbtfe dcenna 'den där otäcka 
gamla käringen'. -straff n. tfiertg-
stråffe dcenna 'den där elaka gamla 
käringen'. 

kärlekskaka m. räv. fl tfielekskbkke 
'liten kaka som bakades under vissa 
ceremonier o. som skulle visa vem en 
flicka skulle bli gift med el. vem av två 
pojkar som var mera kär'. Med bak-
spjälken gör den bakande två skåror så 
att det blir fyra avdelningar i kakan. 
Varje avdelning antas representera en 
pojke. En flicka bjöds på kakan. Den 
pojke vars avdelning hon bet i skulle 
hon bli gift med. 

kärna4  f. tiierte 'smörkärna'. Jfr under 
häva. kärnifil n. ti &rlf il 'kärngrädde'. 
-gås f. tf i:erLgiys 'litet stycke smör som 

varje barn fick när man hade kärnat'. 
Gjordes päronformig med en liten grop 
i toppen efter tummen som tryckts in 
där. -lock n. tfienlzikk'lock till kärna'. 
-mjölk f. tf immft54-k. Jfr under t y n - 
n el. -mjölksost m. bsg. tf  rinifvZrks-
cissn 'osträtt gjord av kärngrädde o. 
sötmjölk som fått löpna tillsammans'. 
-nävre n. tf icrinkver 'tunn mjuk näver 
som man band över kärnan när den skul-
le fraktas hem från fäbodarna så att gräd-
den inte skvalpade ut'. -sprund n. bsg. 
tfeerlsprånne 'sprund nedtill på kärna'. 

kärnas v. tf ierie 'framställa (smör) gm 
att med kärnstav få fettet i grädden att 
klumpa sig'. Jfr under nykärnad. 

kärne m. t.d2n,e, bsg. tAn, 'kärna (i 
ngt)'. 

kärra4  f. tfierre. Jfrfärd-,korn-,upp-
vink- samt under häv. kärrldon n. 
tfCerrdim 'olika slags kärror'. -flake 
m. bsg. tf &rrflrakan ['brädbord på 
kärral. -hjul n. tfierrf 44-. -skrinda f. 
tf ierrskr inn 'foderskrinda med högre 
hjul än en hjulskrinda'. n ticerr-
skrinn ha lik a vanna ssm en 
tfceppskrznn 'en kärrskrinda har 
likadana sidostycken som en k äpp - 
skrinda'. -stol m. bsg. tfcs:errsOri 'sitt-
plats i gigg el. likn. åkdon'. -väg m. 
tfierrvXg 'väg framkomlig med kärra'. 

kärra v. tfierre 'forsla med skottkärra'. 
dvm fekk tfcerr larehogan vtt sko-
gen 'de fick med skottkärra forsla bort 
högar av (förstörda) kläder till skogen'. 

kärve n. [väl äv. m.1 tMrve. Jfr band-, 
halm-. kärvlöv n. bsg. tfrvlåve 'löv 
som togs i kärvar till foder åt får o. 
getter'. För vinterbehovet kunde tas 
500-600 kärvar. 

käsas dep. tf ses 'vara arg o. besvärlig 
men inte tala om varför man är det'. 

käsa ut v. tib• åt 'lista ut, spionera ut, 
vakta på; i smyg få veta (ngt)'. 

käse2  m. tfese 'beredd löpmage hos kalv, 
bit av sådan mage; ostlöpe från kalvens 
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löpmage'. he tiesn tt fatossn 'slå 
löpet i fatostmjölken'. Jfr h år -. käsi-
blanda f. bsg. ti .rbkånna 'vassla som 
man lägger [en bit av] k ä s en i för att 
dra urlöpet'. -löpe n. bsg. ti ,s'IkIpe. En 
bit av kalvens löpmage läggs i vassla. 
Då blir det tieslope, som man slår i 
mjölken när man skall ysta. -mage m. 
bsg. ti .smizgan 'kalvens löpmage'. 
-påse m. tispitssa 'färdigberedd k ä se 
från kalv'. Äv. glåpord till/om den som 
är arg utan att tala om varför. -sticka f. 
tjsstikk 'sticka på vilken man satte 
k ä s en att torka'. -ämbar n. bsg. tib•-
iembcere 'litet ämbar i vilket man lade 
ned k äs en så att löpet skulle dras ur'. 
Man slog en smula vatten el. vassla i 
ämbaret, o. så lade man stickan som 
k äspåsen satt på tvärs över ämbarets 
kanter, så att k äs en nådde ned i väts-
kan. 

käsordig a. ti båke 'som märker ord o. 
är försmädlig'. 

käsot a. ti .set 'omedgörlig'. han x 
tieset 1 take om den som »vrider till» 
det man säger på ett förargligt sätt. 

kätte2  m. tMe. he n oppt tietn 'häv 
honom upp i kätten'. Jfr f år -, g ri s 
kalv-,linsynk-. 

kätting m. tJcett1g. 
kävla v. pres. tiievek. I uttr. ticevek a 
lat 'käbblar o. svarar emot'. 

käx n. bsg. ti &kse 'redskap varmed fis-
kare fångar upp fisk som fallit över bord, 
[huggkrok] '. 

kök n. tjok, dat. sg. y k‘ken. Y. ord. 
Kök/vardagsrum kallades förr s tu ga . 
-slkammare m. Okkskåmmar 'mindre 
rum innanför köket'. 

köjas dep. 011es, pret. tikyides 'ha 
kväljningar'. 

köka8  v. kitke, äv. kåke 'locka på kor 
med höga, sjungande rop'. dvm ha 
kske vtt korta se vakket, sce de 
ha vore rakkt som en sagg 'de 
(vitrorna) har lockat på korna så vackert 

med sjungande rop, så att det rent av 
varit som en sång'; de hörde skällor a 
hor dvm koke vtt dvm 'o. hur de 
lockade o. ropade på dem (dvs, hur 
vitroma ropade på sina kor)'. Jfr koka 
v.1  

kökordig a. ti åti-åLe 'som märker ord'. 
han x tiotioke a Ii/en 'han märker 
ord o. är försmädlig'. 

köl n. bsg. ti ke 'båtköl'. 
köld f. tis«. 
köp n. tiop. de skull znt takks dell 
tioffs viltzg da 'allt skulle inte 
köpas då (förr i tiden)'. Jfr god-, år - 
tals -. -mjöl n. ti :opmi fjf k ['i butik köpt 
mjöl']. -skäl n. bsg. tj_kypbsire 'köpt 
förråd som syns odrygare än egna förråd 
[dvs, därför att man lagt ut pengar för 
det]'. han ta nt e baki tiopjeke 
'man tar ju inte detta ur köpt förråd'. 

köpa v. tafpe. da dvm hadd tiofft n 
ko, sce skull dvm trogg dvm 'när 
man hade köpt en ko, så skulle man 
trygga dem'. Jfr hårdköpt.— åt sig 
v. tjp ött se 'köpa sig'. köptlfrö n. 
tAfftfr 'i butik köpt (lin)frö'. -göra 
v. sup. tp%Ifftiått 'göra upp om köp'. 
-kläder s. bpl. titifftkka 'klädesper-
sedlar som kunde köpas färdiga'. -råg-
mjöl n. bsg. Offtr«gmj614-e 'i butik 
köpt rågmjöl'. 

köpare m. tfOpar. fekk zggen tio-
par vtt e 'jag fann ingen som ville 
köpa det'. 

kör n. tior. I uttr. vce ett tior 'i en 
följd'. 

köra v.1  ti &e, ti åke, risa, pr. p. tik, 
el. (y.) ti b'ren. han ksmme ti ort 
'han kom körande'; hon tiore bra 
'hon (åskan) går hårt'; tior akert 'plö-
ja'; tior tt akert 'bereda åkem (med 
olika redskap)'; dx gar ssm bon 
tior akert "det går fort, som när bonden 
plöjer'; tior kona 'driva korna'; ja 
tisk hemm korta 'jag drev hem kor-
na'; ti84-  isn 'körde över isen'; dvm 
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tisk pa asele a tisk pa junnsele 
'de körde lass dels till Åsele, dels till 
Junsele'. Jfr grus-, göd-, plog-, 
prov-samtunderkörd p.a.,aka,åk-
rede. — ikull v. pret. han tisk ikull 
n denn stvvven 'han (baggen) stötte 
omkull den där stävan'. — in v. Klår in 
drsssan 'köra ihop dråsen med drås-
plog'; intiått'tämd till körhäst'. — ned 
v. sup. åskan hadd tjått n& '... hade 
slagit ned'; n&tiått 'överansträngd (om 
häst)'. — 	v. tiår åm 'köra förbi'. — 
på v. tiår på 'köra hastigare än förut; 
driva på (t.ex. kreatur)'. — sönder v. 

sl5nntiitit. Jfr under aviggjord. 
upp v.tiiyr Opp litzlcegda 'bereda 

linåkern'. Jfr under råg-jord. — ut v. 
tiår 	p.p. tityittt.Jfrunderbrukt. 

åt v. ti år åt 'köra in på gården (för 
ett besök i förbifarten)'. — över v. p.p. 
évertjått. 

köra v.2  kåre 'jämra sig svagt'. Äv. om 
kornas svaga råmande. da kere dvm 
da 'då kved de (om snåla personer inför 
utgifter)'. 

körare m. gift-ar 'man med hästfordon'. 
Jfr buförs-, lass-, ränt-, söder-. 

körlbär a. tii5rbier 'som bär att köra 
med häst (om is [el. skare])'. Isn 
tjorbcer da dx borj pa rame tt n 
'isen håller att köra på, när det börjar 
råma i den'. -don [n.] tikfrdin. åll n 
tiordori 'alla kördon'. -häst m. tar-
häst. d-x n bra tiorhcest 'den 
hästen är lätt att köra med'. -karl m. 
tjb'rk&r. -led m. titYrl& 'terrängs fram-
komlighet vid körslor'. -redskap [n.] 
bsg. tjgorr&skåpen [hellre tjrres-
kåpen]. -väg m. tifrviRg 'körbar väg'. 

körd p.a. jfrlätt-, trög-, tung-. 
körning f. ti Mig. Jfr lägd-. 
körtla f. tj&lle 'körtel'. Jfr arm-. 
kösa av v. pret. ja kimst å n en 

gagg 'jag snäste av honom en gång'. — 
ned v.je txnk sm kis n& mg 'ni 
tänker tysta ned mig'. 

kött n. tjent. Jfr orm-, ren-, tjur-, 
torr-. -bete m. tiktbata 'en liten bit 
kött'. -kabbe m. bsg. titttkåbben 
'björkkubbe som var urholkad ovanpå 
o. som användes som hackho när man 
hackade kött till korv el. talg till ljus'. 
-fallen p.a. tjtifttffillen 'avmagrad'. -kniv 
m. opl. o. bpl. klått-
hgiva 'kniv att hac-
ka kött med i hackho' 
=hackkniv. -käck-
ting m. Ott-tiiekk-
kig 'talgoxe'. -lus f. 
bsg. tf  åttlicsa '[ofrivilliga muskel"-
ryckningar (särsk i ögonlocken)'. -sida 
f. bsg. Oas ia 'inre sida av hud'. -val 
m. opl. o. bpl. tiåttviara 'grov käpp 
varpå kött o. köttkorv hängdes till tork-
ning (i den öppna spisen)'. -yxa f. bsg. 
tjåttåksa 'liten yxa att hugga köttstyc-
ken med'. 

köttad a. Otta 'köttig'. ncelta tjeuta 
'en smula fetlagd'. 

kövarn n. ti6,ari 'liten hund, knähund'. 
dtv va bara ne lene tievan 'det 
var bara en helt liten hund'. 

labet m. lab&t 'matsäck'. Jfr k yrk 
lack a. lakk 'slak, lös, ej spänd; eftergi-

ven, slapp'. vceven e lakk 'varpen 
sitter inte nog spänd', kokk int grotn 
se lakk 'koka inte gröten så lös'; han 
ha votte se lakk, knapan hamna 
'den har blivit så lös, den härk n ap e n ' ; 
han va obegripket lakk a se 'han 
var ytterligt eftergiven (mot barnen)'. 
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Jfr stad- samt under gröt, tramp-
snöre. 

lad6  n. la 'mindre vägg, balk'. dcervce 
la 'invid väggen i den öppna spisen'. 
Jfr bås-, mur-. -band n. /4b4n, bpl. 
äv. /4b4rici 'kedja el. (ä.) vriden vidja 
som del av kreatursbindsle'. [Vidjan 
kunde bestå av flera ca 30 cm långa 
länkar.] Ena änden med en märla fäst i 
fähusväggen, i den andra en t r älg [ög-
la] att sätta fast i skällträlgen. Jfr vid - 
samt under stake. 

lada f. h3e , bsg. -n el. lån, opl. -r, bpl. 
-na el. lena el. (föråldrat) lbjjen. n 
hcenn lven hon rammek• ut 'den 
här ladan hon ramlar ihop'; lan baka-
fore 'ladan bakom'. Jfr hö-, korn-, 
lappskyr-, torv- samt under gård, 
landmån,mellan, mitti, trampa 
v., två, åker. laduldörr f. se 
neder-. -gubbe lbgifibb 'den som vid 
ladning av hö trampar ihop det inne i 
ladan'. -loge m. bsg. lblOn 'loge inne i 
hässjladan'. Dråslårar på ena 
sidan,halmgolv o.risslingsgolv 
på den andra. -rum n. ltiråmm 'rum 
nog i ladan att kunna lägga in mera hö'. 
-skag n. bsg. lbskåle 'tak som utbygg-
nad vid laduvägg'. -skullror [f.] bpl. 
lbskålleren 'golv av löst liggande klu-
vet rundvirke på åsarna över logen'. Där 
lade man efter tröskningen upp råg- o. 
havrehalmen, bunden i kärvar. Om vir-
ket var spcett, sa var e helrsnnt, 
annabs Id-ev dvm e. -skämd p.a. n. 
/bemmt 'som blivit förstörd av fukt i 
lada'. Om hö som blivit fuktigt på grund 
av dåliga väggar i ladan el. som ladats 
fuktigt. Särsk. i det senare fallet skulle 
det äv. ha kallats lodbrunnet. -torr 
a. lz)htfr 'så torr att den kan föras in i 
lada (om hö)'. -trång m. bsg. lbtrån-
Jen el. lbtråggen 'bristande utrymme 
i hölada'. Äv. n. bsg. lbtrågge. 

ladal° v. lida el. låda 'föra in (hö) i 
lada'. lyda hce,s,sen 'föra in höet ur 

hässjorna'. — in v. låda in torho 
'föra in det torra höet i ladan'. 

laddas v. lådde. laddten [m.] laddtM 
'laddstock'. 

ladugård m. lbgaZe 'fähus'. Jfr under 
gård. -slpiga f. lågabspig. -sispis m. 
bsg. lbgabsspissn. Jfr under fårris. 
-slvind m. lågajvinn. Jfr under gård. 

lag m. lzg , bsg. äv. (ä.) 14jen 'avkok'. 
Jfr bark-, en-, humle- samt under 
smörkäril. 

lag n. /4g 1. 'sätt att vara', hon hadd 
ncelta snnlet e lag 'hon hade en 
smula underligt sätt'; hon hadd dce 
lage hon, vtt dce stim skull joras 
dce skull foras VCE n fyll fatt 'hon 
hade det sättet att det som skulle göras 
skulle ske med fart'. Jfr arbets-. 2. 
'grupp av personer'. da sat dvm i 
lag 'då satt de tillsammans'. 3. I uttr. 
till lags:dell lakks. —Jfr hjone-, 
mest-,not-samtunderilagvid,stå 
8. -arbete n. /eig&rbet 'arbete som ut- 
fördes av byalagets bönder gemensamt'. 
-land n. laglånn 'jordområde som ge- 
mensamt användes av byns bönder'. dce 
ce laglanne for byn (om ett myr-
tag). -slått m. lagilbtt 'för byn ge-
mensam slåttermark'. Jfr plog-, rock-, 
rå-, vattu-, väg-. 

lagal° v. låga 'laga (t.ex. mat, kläder)'. 
ja fett laga mc e nann ve 'jag måste 
ordna så att jag får hem (el. in) ved'. — 
sig v. imper. laga dce hceart 'ge dig 
(genast) härifrån'. 

lagda4  f. lågde 'veck'. dce va lagden 
pa tfolln 'det var veck på kjolen'. 

lagdas v. lågde 'lägga veck', ja ha 
lagde magg e tfolla 'jag har veckat 
många kjolar'; tfolln va lagde 'kjo-
len var veckad'. 

lagg f. bsg. h5gga 'underkant av ett lagg-
kärl (den del som går nedanför bott-
nen)'. akt du stot synn lvgga 'akta 
dig så att du inte stöter sönder under-
kanten av stavarna!'. 
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lagga v. lbgge 'tillverka laggkärl'. — fast 
v. p.p. stömm4-e ssm dvm hadd 
mjvIrka ti pa llvttn hadd lvkke 
fasthigge'stumlet (kaggen) som de 
hade mjölk i på slåttern hade locket 
fastlaggat'. Endast ett trekantigt hål på 
locket att slå mjölken genom o. ett 
lufthål med pinne som kork. laggad-
käril n. bp!. ffiggetirela 'Iaggat kärl'. 
laggihyvel m. lbggh&el 'hyvel med 
kupigt järn att hyvla la ggved med'. 
-käril5  n. lbggtArel 'Iaggat träkärl'. 
Hit hör blandstunt, bunke, byt-
ta, dryckesbunk, dryckesflas-
ka, dryckeskanna, klövjeflas-
ka, kärna, pissbytta, pisstäva, 
rost,rostbunk,roststäva,sprund-
så, stryta, stummel, stäva, så, 
träflaska,tunntratt,ämbar, äs-
ning skar. -ved m. lbggv 'virke till 
laggkärl'. Vanligen togs stavagran, dvs. 
senvuxen gran. Äv. kärnved av senvux-
en tall togs. Den senare var något tjärig 
o. bra till ladugårdskärl, som alltid skulle 
stå blöta. Jfr under klyva v. 

laggare m. ffiggar 'person som tillver-
kar laggkärl'. 

laggning f. 	'Iaggningsarbete'. 
laggrann a.14grann 'noggrann, kinkig'. 
han ce lagrann da d-ce sm matn, 
han ssm Int ce lagrann fo en se 
magg e go e ma 4-  'den som inte är 
kinkig får sig många goda mål'. Ord-
språk. -påse [m.] lågrannpåssa glåp-
ord om/till kinkig person. 

laglös a. laglits 'som saknar ordning o. 
fason'. 

lagn n. jfr sköt-. 
lagom a. o. adv. lågsm.dce va lagsmt 
vtt dvm 'det var lämpligt åt dem'; 
dells lusa volt lagsm tjakk 'tills 
ljusen fått lämplig tjocklek'; dx va 
lagsmt roIret 'det var tråkigt'. Jfr o -. 

lakan5  n. lakan. Jfrbord-, hellinne-. 
lake m.1  låka 'fisken lake'.1log lakan 
pa isn 'fångade lake gm att med slag 

[av en yxhammare] bedöva den då den 
gick tätt under klar is'; da han skull 
llv lakan da skull isn vara styfft 
tummen tjakk, han va sce han 
bvgne;men dx va ju tnt na jufft 
vattn.dx va pa hossn ce dcenne. 
lakan trtffs dcer dx ce suittnmere 
'när man skulle slå lake, då skulle isen 
vara väl en tum tjock, den var så (tunn) 
att den bågnade; men det var ju inte 
djupt vatten. Det var på hösten det där. 
Laken trivs där det ligger surt sjunktim-
mer'. Jfr tång- samt under fjärra. 
lakjsjö m. bsg. låka, kon. 1 uttr. vara 
pa lakajon 'fiska lake'. -skalle m. 
låkaskV1l. je n pa lakaskvin 'ge 
honom en hurril på hans dumma skal-
le'. 

lake [m.]2 1åka 'saltlake (o.d.)'. 
lakknipptröja f. I åkakn ippt rvj j el. 
-hipp- 'kort rock med bälte i ryggen'. 
Av vadmal, ofodrad, gick endast ned på 
höfterna, spänntamp i ryggen. Ytter-
plagg hemma. 

lam a. lam. 
lamms n. kim. Jfr bäcker-,dryckes-, 
dum-, liss-, mesig-, sommar-, 
tack-. 

lamma8  v. låme 'få lamm (om får)'. 
lampa4  f. låmpe. Jfr fis-, spis- samt 

under gammal. lampikupa f. Lamp-
kåp. -veka f. bsg. låmpvåka 'lampve-
ke'. 

lands n. lann, dat. sg. lånnen, gen. sg. 
lanns. kviertlanne marken vid sjöän-
den där kvarnen ligger, ortnamn, da et 
e lann 'dåligt land (dvs. bergsskrevor 
o.d.)'; han for lann a strann 'han 
for överallt'; dvm rodd t lann dxr 
'de rodde iland där'; dvm ksmme se 
dell lanns 'de nådde land'; to dell 
lanns dcerz febolanne 'landade vid 
stranden på fäbodmarken'. Jfr bak-, 
berg-, buller-, djup-, fäbod-, 
hög-, kann-,lag-,lin-,Iåg-, mo-, 
pär-, rov-, röjnings-, sly-, sur- 



206 

käl-, svedje-, tall-, torr-, tunn- tens andra sida o. tillbaka i motström. 
samt under tv är s, övre. -arm m. bsg. Det beror på böjningen, om den finns 
lånniermen 'arm på not' . lanncermen på högra el. vänstra stranden, om ström-
tt krona ga utat frann lann [1. i virveln kommer att gå medsols el. mot-
notens krona går utåt från land']. -bon-  sols. -ände m. bsg. lånnieen 'den ände 
de m. lånnbånn 'bonde som ej själv på en strömmingslagn som går mot land'. 
äger det hemman han brukar', va landmätare m. lånnmcetar 'lantmätare'. 
lånnbonnstiellntg 'vilka dåliga don landskap n. lånnskap 'terräng'. 
(dvs, så dåliga som en landbonde har, landsvägl m. lånnsvceg, bsg. äv. -v e f-
han som inte håller ngt i stånd därför att len. Jfrkust-,stor-. -arbete n. lånns-
han ej äger det)!'. -gård m. bsg. lånn- vcegaierbet. -skifte n. lånnsv.na,sift 
gått 'från land utlagd sköte i en ström - 'del av en landsväg som en bonde var 
mingskrok'. -kall m.bsg. lånnkbln skyldig att underhålla'. 
'strandkant; iskant vid land'. ga (tabb) lappi m.1  lapp 'same'. la far ssm 
lannkvin 'gå efter stranden (iskanten) lappen —ja ga da ja ha fått 'jag 
kring ett vatten'. -legadved m. lånn- gör som tiggarlappen — jag går genast 
Ugave 'träd som har blåst omkull o. jag har fått något'. Skämtsamt ursäk-
blivit liggande'. -lös a. lånnlirs 'som tande när man måste gå omedelbart efter 
inte sitter fast iland (om is)'. da isn att ha fått traktering, ngt som anses o-
gar uti have a vall-  lannlss 'när passande. Att en tiggande lapp gick, 
isen går upp ute på havet och lossnar var förstås i sin ordning; lapp-bcekk-
från land'; obssppa ssm ce lannlss lunns-mbra 'lappen Bäcklunds hustru 
&ert faten 'ölsupa som är som land- (om ett lappfolk som varit bosatta i 
lös is i fatet (dvs, så vattnig att den ej Hornön)'. Jfr fattig-, halv-, soc-
fastnar vid fatets kanter)'. Hänn. -mån ken-, spå-, tigg- samt under ader-
m. lånnmbn 'lutning i terrängen'. ta tondemänning, agnkorg, hus-
opp lannmvn 'avväga'; det är tya bärga, nottög. -fjäll n. bsg. låpp- 
dorar [dvs, den ena på den övre sidan, ft 	'fjällområdet, den skandinaviska 
den andra på sidan mitt emot] pa fjällkedjan'. -hyvel m. låpphbvel liten 
lannmvnlven (en lada som står där hyvel med handtag på ömse sidor, an-
åkern lutar, ortnamn). På vintern tar man vänd när virket var krokigt. -hö n. låpp-
ut höet gm n erlvdbra. -mätare m. se hå starrart (Carex) använd som skohö. 
d.o. -vatten n. bsg. lån nvåttne 'vatten Föråldrat. -jänta f. låppt ient 'same-
på isen vid land'. Uppstår när en sjö flicka'. -kåta [m.] jfr under kåtalag. 
stiger på våren. lannvattne ksnn ga -sko m. se d.o. 
sce hokkt sce han gatt broe for lappl m.2  lapp 'tyglapp, bot (o.d.)'. Jfr 
dell a kamma ut pa zsn, gatt 'ut dregel-, fram-, häl-. 
ut 0-anken ['I. kunde gå så högt, att lappa v. låppe. dukt tn dell a lapp 
man måste spånga för att komma ut på ,sotta pa gsbben 'skicklig att lappa 
isen, måste skjuta ut plankor']. Jfr under sin makes skjorta (sades den bli som 
stiga. -ved m.bsg. lånnven 'träd som under bakning fint lappade ihop en tra-
blåst omkull o. blivit liggande'. -vind-  sig kaka)'. 
ning m. bsg. lånnvinnzgen. Om stran-  lappsko m. låppskb, bsg. -n, opl. -r, 
den vid ett rinnande vatten går in i en bp!. -n 'sko av renbenlingar för vinter-
djup bukt, går strömmen in efter lan-  bruk'. dvm drog lappskon utanz 
dets böjning, lannv znn igen, mot buk-  svattskon da dvm skull fara ut a 
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ake pa vinten 'de drog lappskor 
utanpå läderskorna, när de skulle ut o. 
åka (efter häst) på vintern'. Jfr k vinn - 
folks-. -avskörd(a) f. opl. lappsko-
4f er 'avskärningar av renskinn vid 
lappskotillverkning'. Användes en tid 
som fyllning i bolster, ansågs finare än 
halm. Luktade o. kom ur bruk. -stövel 
[m.?] bp1.1åppskostvken 'renskinns-
stövel'. Brukades av männen till helg-
dags, särskilt vid färd till kyrkan. huv-
veinne ['huvudskinnet'] snner fotn 
a hen ['pannhudarna'] mitt bak. 
Skaften var av renbenlingar o. försedda 
med bräm. 

lappskyra f. Uppyr 'grund rundad 
uthuggning i rundtimmer'. Höggs t.ex. 
i knutarna till en lada av rundtimmer i 
den överliggande stocken så att det 
passade till 
den undre, 
runda. När 
man högg 
timmer som 
skulle tum-
mas, fick 
man icke 
hugga lapp- 	[Lappskyra] 
skyra [i stocken då den minskade vir-
kets värde eftersom mätningen började vid 
denna]. Jfr sk yra . lappskyrlada f. 
låppjyrlbe 'lada av rundtimmer med 
lapp skyror i knutningen'. 

lapplstryk n. låppstr Yk. Att je lapp-
stryk var att med vänstra handen gripa 
om en annans fingrar strax nedanför 
fingertopparna o. sedan med högra flata 
handen slå på dessa. -torp n. bsg. låpp-
tbrpe 'torp innehaft av en lapp'. Ett 
sådant låg i Bygdoms skog nära Mic-
kelsvattnet. -torpare m. bsg. låpp-
thrpan 'lapp som innehar ett torp'. -tävj 
m. låpptievj 'lukt av lapp'. 

larsmässa s. kijnices 'Larsdagen [den 
10 augustin Jfr under b ära igen , r å g . 
larsmässoråg m. bsg. leijmcesrå gen 

'råg som såtts omkring Larsdagen'. 
larum s. lårum. I uttr. liv larum leka 
en lek varvid två sitter mitt emot 
varandra o. i rask takt i viss ordning 
slår ihop sina händer, slår handflatorna 
mot knäna o. mot motpartens handflator. 

lasarett n. bsg. lå- el. låsariette. 
laska8  v. låske 'med becktråd sy ihop 

ovanläder o. botten i sko'. 
lasp a. lasp 'som har något talfel'. 
lass5  n. lass. Jfr bruknings-, flytt-, 
färskströmmings-, halv-, hel-, 
häst-,kvarn-,malnings-,tattar-, 
timmer-. -körare m. kust.' ifrar. 

last m. Jfr b å t-. -vagn m. låstvågg 
'fyrhjuligt lastfordon'. -vagnskäppa f. 
bpl. låstvaggj4pen 'skäppa för last-
vagn'. 

last p.a. last 'lastad'. batn va last 
'båten var lastad'. Jfr sank-. 

lat m. lat 'lättja'. d-ce bara latn 'det 
är bara lättja'; dce va latn ssm 
refok 'det var lättjan som regerade'; 
lise latn 'uträtta ngt åt ngn som själv 
vill slippa'; latn, matn a lite via, 
dvs. 'han har fått vara lat, fått bra med 
mat o. för lite stryk'. Skämtsamt om 
tredskande ungdom; han ssm ha lega, 
sa latn, da han sat pa scegg-
kantn 'den som hade legat, sade lätt-
jan, när den satt på sängkanten'. 
[Uttryckligen så i st. för väntat: ... sa 
låtn ... 'sade den late, då han ...'. I det 
senare fallet till lat a.] Jfr pi g -. 

lat a. lat. Jfr måndags-, solskin-
samt under gammal. -as n. båtås glåp-
ord om/till lat person. -foror f. bpl. låt-
fOren 'lata fasoner, lättja'. -göra n.låt-
jkora 'lättvindigt arbete'. -hund m. låt-
Hinn 'tryckt hjälpmedel vid räkning'. 
Äv. glåpord om/till lat person. -hår [n.] 
bsg. låthåre = v ithår. -hått m. bsg. 
låthåttn 'anlag för lättja'. -häst m. 
låthiest 'häst som inte vill arbeta'. lat-
hcesta rcekk lcegst. Talesätt som fram-
håller att lata hästar — liksom lata män- 
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niskor — inte förtar sig o. därför inte far 
illa. -offer n. låtirffer 'mycket lat män-
niska'. -oxe m. lkitOks glåpord. -rok 
m. /åtrbk glåpord om/till lat människa. 
-skiva f. bsg. /2ztbs iva 'sista skivan av 
en bulle'. -snöd m. låtsnit glåpord 
om/till lat människa. -stöling m. låtsar-
Ing 'större lat pojke'. -sugga f. lzt-
s.gg glåpord om/till lat kvinna. 

lataktig a. låtåkten 'lättjefull'. 
latas dep. låtes 'vara lat'. 
lav n. /av ['lav el. mossa som växer på 

trän Jfr i slan ds - samt under ä 1 g - 
lö v . -gran f. bpl. azygrerian 'lavbe-
vuxen gran'. Vid foderbrist kunde man 
på våren släppa ut getterna på skarsnön 
sedan man fällt lavgranar åt dem. -skog 
m. bsg. lkivskbgen 'lavbevuxen skog'. 

lave [ml låva. Jfr bastu- samt under 
kvarnbastu. 

laxl m. laks. Jfr blank-, grå-. -bör-
ting m. låksbhitig 'laxöring'. Jfr under 
1 i 11 n o t . -nät n. låksncCt. Det var starka 
nät. I Arnäs var det nästan bara yrkes-
fiskare som hade sådana nät. 

led m.1  jfr drag-, kör-. 
led m.2  le, bsg. len, bpl. lan(a) 'led-

gång'. armen Jekk bitti  leen 'ar-
men gick ur led'. Jfr hand - samt under 
knärta, skjutas dep.'. -bruten p.a. 
leabrOtten. -lös a. lealås 'som rör sig 
slängigt'. -mån m. leamik 'jämkmån 
(i ett redskap)'. -vig a. leavig 'mjuk i 
lederna'. 

led5,  6  n. le 'öppning i gärdsgård som 
tillsluts med stänger; mellanrum mellan 
två stolpar i en hässja; höet i ett sådant 
mellanrum'. Denna typ av öppning an-
vänds i skyttlor. we ha atte le ute 
'vi har åtta led hö ute (dvs, inte i lada)'. 
Jfr hässj-. 

led a. le, n. lett 'förarglig, försmädlig; 
trött (på ngn el. ngt)'. va du cc le 'så 
förarglig du är'; ha ja vore le, ha ja 
for lcegge senn sotte tt n haga 
vitsigt svar när man beskylls för att va- 

ra försmädlig; le i num 'försmädlig i 
sitt tal'; da var sce lett 'det var så 
försmädligt'; han voile sce le jcenta 
'han fick sådan motvilja för flickan'. 

leda [m.] la 'leda, känsla av stark olust'. 
ja ha n lea dell n 'jag känner 
avsmak för honom'; ha lean for dvm 
'känna leda för dem'. 

ledan,  13  v. licue el. (y.) l äv. 'leda 
(ko) till tjur för betäckning'. vce jett 
le kon 'vi måste till tjuren med kon'. — 
in v. imper. kv] in a 'led in henne!'. 

leda på v. imper. lea pk 'raska på!'. 
Vanligt uttr., när man vill skynda på 
ngn. 

ledas dep. les 'känna leda (vid), längta 
(efter att ngt skall bli färdigt el. föränd-
rat)'. Jfr lång-. — vid dep. les vie 
'längta (efter att ngt skall bli färdigt el. 
förändrat)'. ja hyll pa lees vce dells 
vceven skce va llut 'jag börjar längta 
efter att väven skall vara [hellre: bli] 
färdig'. 

ledig a. /Min. han ce las a ledin; 
maizridan skull dvm a ha ledin 
'måndagen skulle också vara fri (från 
arbete)'. -vecka m. [el. f.] bsg. levekken 
'årlig ledighet för tjänstefolk (1-3 
veckor enligt överenskommelse)'. 

leds a. les 'trött (på ngn el. ngt)'. ja 
you les pa n 'jag blev utled på 
honom'. 

ledsam a. Usam 'sorglig, tråkig'. dvm 
hadd sce myttle lesamt 'de sörjde 
så djupt'. Jfr under mat. 

ledsamhet f. opl. lesamheter. 
lega m. jfr upp - . 
-legad p.a. jfr land-, ned-, vattu-. 
legfolk n. /4th/i-k 'tjänstefolk'. Jfr under 
bära igen. 

leja" v. Uwe, p.p. äv. lceggd. lcell bil 
'beställa bil'. Jfr under löga. 

lek' m. lek. jora leka 'leka speciella 
lekar'. Jfr pant-. 

leka12  v. leke 'leka en lek (om barn); 
para o. fortplanta sig (om fisk)'. da 
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siken leke. 
lekan n. laart 'vridbar ringbult, leka-
re'. Jfr hals-. 

lekatt [m.?] lekatt 'hermelin'. 
lekslen, -nig a. lasn el. leksne 'färdig 

att leka (om fisk)'. lekstrommtgen han 
tokks pa jota. dce va kokkstrorn-
mtgen dce. han va leksne da a 
tog ,sota bra. han velle gi sce mot 
nanntig da 'lekströmmingen den togs 
på skötar. Det var kokströmming det. 
Den var leksne då o. tog skötarna bra. 
Den ville gnida sig mot någonting då'. 

lekströmming m. /astrbmmig 'ström-
ming fångad i mitten av maj, dvs, vid 
lektiden'. L. hade man till kokk-
strommig. han va mag a hsll 
kokke '... till att koka. Den var mager 
o. höll att koka'. Jfr under leksen. 

lekstuga [m.?] Qkstitge 'danstillställ-
ning'.Jfrgårdmålöls-,mikaeli-. 

lem [ml jfr o - 
lemna i v. liemn i 'vakna till liv efter 

en svimning'. 
len a. lcen,. Iceriare vcer 'blidare väder'. 
lena v. /iena 'göra (rep e.d.) slak(are)'. 
ler n. ler, dat. leren. Jfr k ek -. 
lera f. [väl 0130.] lera 'lerjord'. en 
sattes lera 'en sorts lerjord'. Jfr blå-, 
jäs-, kek-, sig-, skjut-. 

leribotten m. lerbbun 'lerig havs- el. 
sjöbotten, lerskikt som botten (i t.ex. 
kätte)'. dce va lerbrun nez tjeta, 
sce cela halls kvar, a sce n dcen 
tvrva avanpa. a sce da hvkke-
dvrje a hyll-men pa. -bråk n. bsg. 
lerbråke 'inrättning varmed lera bear-
betades till tegelslagning'. dvm hadde 
lerbrake ssm dce va ssm a stetter 
a bl-aa tt a hcessn ssm drog e, 
jekk rsnnt sce lera ssm dvm 
hadd hedd dit cerbetese ihop. 
dvm 	hadd tj tkkelera tt ssm 
binnigsmedel, a sce job-  dvm 
rategeZre 'de hade en lerbråka som det 
var som käppar o. blad i o. häst som 

drog den, gick runt, så att leran som de 
hade lagt dit arbetades ihop. De hade 
jäslera i som bindemedel, o. så gjorde 
de råtegel'. -jord f. bsg. Ur] lra. -klov 
n. bpl. Urkirbva 'lerkoka'. 

lesma4  f. lesme '(i ena änden) lösriven 
träfiber el. -sticka'. 

lessa4  f. lsse 'träfiber som lossnar vid 
huggning av ett under växandet vridet 
träd men som sitter fast i båda ändar'. 

lessad a. lessat 'ostadig, vickig'. 
lessot a. Qsset 'som har vridna fibrer 

(om ved)'. 
let m. bsg. lettn 'nätfärg'. Jfr under le-
ta v.1  -ränna f. bsg. lettrienna 'ränna 
mellan gryta o. kar vid nätfärgning'. 
lettrcenna va hsZra baki n stor n 
stakk '... urholkad ur en stor stock'. 

letal° v.1  låta 'färga nät o. skötar'. dvm 
kokke lettn a lena „rota a nceta, 
letta dvm vall ar. dvm kokke 
tniv4-bcerrise a ftere vcekster ssm 
ja int vet va cice var. mcen dce 
sat tt sce focicervat 'de kokade nät-
färg o. färgade skötar o. nät, färgade 
dem vart år. De kokade mjölonris o. 
flera växter som jag inte vet vad det 
var. Men det satt i så fördärvat'. 

letas, 12 v.2 Ute 'söka'. let fara 'söka 
reda på får som under sommaren fritt 
fått gå i skogarna'. Varje gård sände ut 
folk. Jfr under skoga, uppsätt. — 
fram v. let framm.— igen v. let zjc'enn; 
ha nottjeln voile jc'ennlete 'har 
man letat o. hittat nyckeln?'. — in v. lét 
in 'söka reda på o. ta in'. let in na 
lov dell a pry vce 'hämta lövkvistar 
att pryda med'. — sig fram v. imper. let 
je fråmm 'stig fram o. sitt!' Välkomst-
ord till besökare som blygsamt stannat 
vid dörren; ticere let je framm a 
scen je! = föreg. — åt v. Ut åt 'söka 
reda på'. 

lete n. lete 'hy [särsk. ansiktshy, -färg]'. 
Jfr ölsopp-. 

-lett a. jfr blek-, kringel-, ljus-, 
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lång-, mörk-, röd-, späd-, stor-, ning'. dce Isa tt lien da dvm 
valv-. 	 b4-asste'det ekade i liderna när de blåste 

lexen a. se leksen. 	 (i näverlur)'. Jfr asp-, bak-, b j ö rk 
leva"- v. leva, pres. lev, imper. sg. lev, skog-, tall-. 

imper. pl. Uven. ja je ske leva a lid n. /I, bsg. It 'efterbörd hos ko el. 
rna se gatt el. lev a rna el. lev sce sugga'. da ssggen grzse da var e 
gstt el. leven (sce) vcek (välgångsönsk-  li'när suggor grisade, då kallades efter-
ningar vid avsked); dvm skull leva börden [eg. då var det] li d '; ha 11cefft 
vceb-  'de ville ha god mat'; lcegger hon It (tutt mskkersmmer... har släppt 
lev, sce lev a se bara dell fcegrig efterbörden i gödselrännan']. Jfr under 
'ju längre hon lever, desto vackrare blir o - förled. 
hon'; gssse, lev du (utrop när en be-  lida v.1  it, pret. le, sup. udd el. Ue 
kant som man ej sett på länge kommer 'skrida framåt, gå (om tid)'. dce le 
på besök); han kann ha levvd cenn mot aftavajdakks 'det led mot afton-
han,sm int e dcenne ha hcennt vardstiden'; dce ta pa Ii pa tut 'det 
(dvs, en katastrof ansågs kunna förkor-  börjar vara tid nu'. Jfr under skjul n.2  
ta ens tillmätta livslängd). Jfr under feg, lida v.2  /1, pret. le el. lidde, sup. udd 
om konj. — igenom v. leva zikig 'utstå, tåla, plågas'. Ii du e deenne 
'genomlida'. — om v. sup. han hadd 'tål du det där?; ja le don for vvri, 
svore a levvd åm 'han hade svurit o. gagg dce skslte 'jag led dödskval 
väsnats'. — ut v. pret. hon levvde åt varje gång det skakade (sade en sjuk 
sinn tt hon,fast hon hadde den kvinna som åkt i en kärra utan fjädrar)'. 
jukkdommen 'hon levde sin ödesbe-  — ut v. li åt 'genomlida'. sm ja ha 
stämda tid, fastän hon hade denna sjuk-  jo u na toket a fo feessntga a ha 
dom'; p.p. åtlevvd. 	 lidd ut e dcenne 'om jag har gjort 

levan n. levari 'oväsen, leverne'. Jfr ngt illa o. dömts till straffarbete o. av- 
synd-. 	 tjänat det (så bör saken vara ur världen)'. 

levande p.a. levande.1 uttr. ss. sce han lider n. lir. Jfr vagns-, ved-. 
inte for sitt levande liv ksnne lidlig a. lilen el. lidltn el. lidlzg, n. 
vara tfrann a 'så att han absolut inte lilet 'försmädlig, ironisk; lymmelaktig 
kunde hålla sig borta från henne (om en (föråldrat)'. d-x lidlin en fsgeir e 
förälskad man)'. Jfr under li v. 	deenne 'det är en försmädlig karl det 

levandes adv. /vanes. Förstärkande frf. där'; han xr se Iden a trsllet; 
a. dce var sce levanes vakket. 	»basilisker» var lullig a jur. 

levas dep. levas 'må (vid hövlig för-  lidlighet3 f. lathet 'försmädlighet'. fara 
frågan om hälsan)'. a je levas el. vce linnen a lilzheten a dce S8171 
herre levas je da 'hur står det till vIlri har se na 'komma med lögner 
med er (då)?'; hor levas dvm nxr o. försmädligheter o. det som inte på 
je da 'hur mår er familj då?'. 	minsta sätt är riktigt'. 

lever f. lever, bsg. -a, opl. levrer, bpl. lie2  m. lie, dat. sg. lism. du ske loft 
levren. 	 opp ho vce lism, sa gammgsbba 

libbsticka f. bsg. lib(e)stikka 'libbstic-  'du skall lyfta upp höet med lien, sade 
ka, Levisticum officinale'. Bitar av 1. de gamla gubbarna (när man slog i di-
kunde läggas i mjölröra o. ges åt sjuka ken)'. -bruten p.a. libråtten ['ledbru- 
kor. 	 ten av att länge ha arbetat med hel. 

lid f. It, dat. sg. lien 'skogsbevuxen slutt-  -orv n. bsg. liårve 'lieskaft'. -slått m. 
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bsg. lillYttn 'slåtter som ej kan slås 
med slåttermaskin utan måste slås med 
lie'. -smed m. /ism. -stubb m. 

ligga v. 14ge,lag,lega, pr. p. Qggen(es). 
han legg int vtt dce hylle 'han 
visar inte sådana tendenser'; men jon 
lag, sce ve skull ga han 'men sjön 
var isbelagd, så vi skulle gå över den'. 
Jfrunderage, fot samtlegad.—bort 
sig v. pret. hon låg bått sce 'hon 
blev med barn (om ogift kvinna)'. — 
bredåvid v. legg brc'eddavie 'blanda 
sig i andras tal el. arbete (om barn)'. — 
efter v. Ugg c'ette 'vara efterhängsen 
(för att nå ett visst mål)'. Jfr under själ 
f. — på v.14g p. dce legg pa bra 
'det blir [dvs, flyter upp] bra med grädde 
på mjölken'. — å v. Mgg å 'ligga över, 
vänta på att bli gjord (om t.ex. arbete)'. 
liggIdags adv. 14gdåkks 'sängdags'. 
-halm m. bsg. Ugghb4-men 'säd som 
före skörden lagt sig mot marken'. 
-halmd a. n. UggliVirmt '(åker) som 
har liggsäd'. dce va legghykmt dxr. 
-korn n. bsg. Ugglcine 'korn som före 
skörden lagt sig mot marken'. -sår n. 
bpl. Uggslyra. -säd f. bsg. Uggsea. 
-tur m. bsg. 14gti.in  [betecknar den 
ordning enligt vilken en viss pojke skulle 
ligga hos en flicka.] Om seden att var o. 
en i den stora flock pojkar som följdes 
på knas skulle ligga en stund under 
fällen hos flickan. 

liks n. lik. sta lik 'ligga i likkistan före 
begravningen'; hon fekk si en i lik 
'hon fick se honom som lik'. -bår f. 
likbår. fekk si n likbar ksmma 
ut jortig dora 'fick (i en syn) se en 
likbår komma ut genom dörren'. -kista 
f. iikti ist. -kistspik m. bsg. liktiist-
spiken. Ansågs ha magisk effekt. -kist-
spån m. iiktizstspiftn 'spån efter hyv-
ling av bräder till likkista'. -skara [m.] 
likskåra 'begravningsfölje'. -stank m. 
bsg. likstånken. -säte n. likseet 'säte 

på vilket kistan sattes före begrav-
ningen'. Två sådana fanns i ä. tid utanför 
norra stigporten vid Arnäs kyrka. -vagn 
m. 

lik a. hk, n. äv. lekkt. dce ce b4-stt, 
int lekkt na!;no var e lekkt 'nog 
var det troligt (ironiskt)!'. Jfr folk-, o - 
samt under löga. 

lik adv. lik 'likgiltigt; ändå'. ism han 
lik ksmm 'om han ändå kommer'; da 
han lik ske lora ne 'när man ändå 
måste göra det'; dce hor me lik 'det 
gör mig detsamma'; ja lik hskken a 
vss ssm borie 'ja, det är likgiltigt 
vem av oss som börjar'. 

lika adv. likke el. like. likke myttie 
'lika mycket'; likke bra; like (likke) 
nxr! 'lika nära (i bet.: ingenting 
förbättrat i situationen)'. Jfr under 1 ö - 
g a , m ag er s tr ömming,n öj d . -dan 
a. n. likkedånnt. Jfr under farlig. 
-tocken a. n. likketilkke 'likadan'. -vis 
a.likkevis 'ovetande'. ism du ce likke-
vis ism e dcenne a sie rom du 
också är okunnig om den saken så (gör 
det detsamma)']. 

liknöjdhet f. bsg. 
liksom adv. likkssm. han joke bara 
vit sie jvirv likkssm 'han förfärdigade 
(sådana) bara åt sig själv'. 

likt adv. likkt 'ändå'. menn ja likkt 
hyll pa 'medan jag ändå håller på'; 
da ja likkt ha jo tt e hcenne,kan 
ja fora die mere a 'när jag ändå har 
gjort det här, så kan jag göra resten 
också'; da dce likkt ce hceZe-ja ske 
bana ha stryk 'när det ändå är helg, 
skall barnen ha stryk'. Skämtsamt uttr., 
möjl. syftande på traditionen om j ul-
skräckan. 

lill- a. som förled i ssg //- el. 111.2-
'liten'. Pl. se små. Många av s. nedan 
finns endast i best. form. I ssg (se äv. 
följ. artiklar samt liss- o. liten): 
lillbrattbåkken 'den lilla branta 
backen'; U11dkka hxnna smeksamt 
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till liten flicka; lillhåmmari 'den lilla 
hammaren'; lillj cent 'liten flicka'; Ull-
kåger (belåtet om/till) försigkommet 
barn; lilltj issa hon 'du lilla kisse!'; 
1ink4-åter smeksamt om/till småbarn; 
lillknåvelr smeksamt om/till småbarn; 
st heir trallet lillkråstn dcenna 
cer 'se hur odygdig den lille rackaren 
är!'; lillpcerva smeksamt om/till liten 
flicka; a lillsssel föråldrat, smeksamt 
tilltal till liten flicka; lillståkkar med-
lidsamt om/till barn; /iiis_ 'yte hcenna 
smeksamt om/till spädbarn; lilltåster 
smeksamt om/till liten flicka. Jfr under 
läsare. -armbåge m. bsg. lillcerm-
b e gan 'överarmbenets inre utskott, 
Epicondylus medialis'. Känsligt för 
stötar. -barn n. lillbån 'spädbarn'. 
-barndel m. bsg. lisilbandHn. Så 
kallades skämtsamt den sista kakan man 
bakade av en deg el. av en j u 11 om den 
blev mindre än de andra. Kavlaren kunde 
då vänta sig att få ett barn. -bom m. 
/ilibåmm 'tygbom i vävstol'. -bord 
n. lilibbir 'mindre bord i stugan vilket 
man brukade flytta fram till spisen när 
man skulle äta kvällsvard' = afton-
v ar d s b or d . [Så skedde säkerl. för att 
få ljus o. värme.] -dräng m. lilidriegg 
'icke fullvuxen dräng'. -friarkväll m. 
bsg. lalfrtarkweln 'onsdagskväll'. -gris 

lillgr is 'griskulting'. -gås f. HUM 
'litet stycke smör som utdelades efter 
det att man kärnat' = kär ngås. Gro-
pen i toppen gjordes med pekfinger-
knogen. dce va sceolt da dvm 
tjcene, da fekk vce n lillgas var. 
pappa fekk en storre a senn da 
minner cetter vllen. we fekk ceta 
ce dcenne da pa dan sem we 
velle ['... Pappa fick en större o. sedan 
då mindre efter ålder. Vi fick äta det 
där då på dagen som vi ville']. -hushåll 

bsg. we ce lillhushblle t dag 'vi 
är få hemma i dag'. -huvul f. bsg. an-
hiivvela 'tiden mellan Bartomomeus- 

Mikaelidagen [den 24 aug.-29 sept.]'. 
-hörn n. bsg. lill-
h O rie 'det övre 
hörnet av en vikt 
huvudduk vilket 
skulle vara något 
mindre än det und-
re'. [L. låg alltså 
ovanpå storhörnet.] -julkväll m. bsg. 
lillju4-kvie1n sades det vara när ngn 
fått barn. -kaka m. [väl äv. f.] lin-
kbkke 'särskilt bakad liten kaka som 
barn fick, om de hade ärende in där 
man bakade'. -liten a. /i//-/ i tn 'myck-
et liten'. -make m. lillm åka, bpl. lill-
måkana 'två trådar i lagnet (det antal 
trådar som hålls i handen) vid varp-
ning'. När man varpade med fyra trå-
dar, lät man dessa följas åt i övre skälet 
på varpen. Det blev då stormakar. 
Men i nedre skälet delade man trådarna 
så att det blev två o. två trådar som 
korsades runt mellersta skälpinnen. 
-micke m. bsg. /i.lini i ttfen smeknamn 
o. lockord till katt. -not f. lillnbt, bsg. 
äv. (ä.) ltlinbta 'mindre not'. bonnen 
sem fiske for husbehov dvm hadde 
bara 11.2.2nota,a dvm hell dell tt 
viken a drog ['de bönder som fiskade 
till husbehov hade bara lillnot o. de 
höll till i vikarna o. drog']; a we for 
dutz finnakokkhuse a drog Ull-
nota. a dvm fekk frenneren a 
siken a n laksbeittg a 'och vi for 
till kokhuset i Finna [by i Grundsunda] 
o. drog lillnot. Och de fick flundror o. 
sik o. en laxöring också'. Jfr under i s - 
n o t . -piga f. /f.2.1- el. lillpig 'piga i de 
lägre tonåren'. Lillpiga kunde en flicka 
bli efter konfirmationen. Äv. smeksamt 
till liten flicka. -trälg m. / iii- el. 
lilltr64-j'liten träl g som föreningslänk 
mellan ladband o. skällträlg'. I ä. 
tid av vriden vidja. -vett n. bsg. If il-
el. lillvåle 'klent, ej helt utvecklat 
förstånd (som yttrar sig i barnsliga el. 
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omdömeslösa handlingar)'. tskkedcen-
na ce bara lillyette. 

lim n. lzmm. 
lin n. lin. sa  line 'så linfrö'. Termer 
rörande lin se arbeta, basturökt, 
bryta,bråta,dänga,flisas,hård-
styngd,knyppla,reda.Seäv.Fah-
Mn, Linberedning o. linborsten i norra 
Ång. s. 15ff. (Övik 1981.) -agn f. bp!. 
littAgnen 'hård del av linstrået som 
vid bearbetningen lossnar o. avskiljs från 
fibrerna'. -borste m. iiribitjt. -bände 

n. liribienn 'knip-
pe om 40 hässlor 
ombundna med den 
fyrtioförsta'. -bäst n. 
[väl fel för fl lin-
bcbst 'fiber i linstrå'. 

-draga m. lindrtige. -dunge m. bsg. 
lindOggen 'knoppar och annat avfall 
från linhäcklingen liggande i en sam-
manpackad massa'. Gavs ibland som 
mat till kreaturen. -fröknopp m. bsg. 
linfrolippen 'fröhus av lin'. -hälla3  
f. /7n.h&// 'linhässla, knippa av [bråkat] 
lin'. -klubba3  f. lfrikZritbb 'klubba var-
med man klubbade linet när man började 
bereda det'. -knock m. ankticikk 'lin-
hässla som efter första borstningen 
vridits samman'. Veks först på mitten 
o. vreds sedan så många varv som det 
gick innan den lades undan. -knopp m. 
linhgitpp 'fröhus av lin'. -land n. 
/injånn 'linåker'. -lägda3  f. lirlcgd 
'linåker'. Jfr under mylla. -noppare 

bpl. lirtnåppara 'person som rycker 
upp lin (ss. arbetshjälp vid linskörd)'. 
-olja f. / i11/j. -snälla f. 
'minsta rullen till spinndon'. Lingarnet 
spanns finast [tunnast]. Därför var 
rullarna till den spinningen minst o. 
finast. För det finaste lingarnet hade man 
en ännu finare [mindre] rulle, se 
fin lm n snälla, för det grövsta något 
störrerulle,segrovlinsnälla. -snöre 

ansnkir 'av lin tvinnat snöre'. An- 

vändes bl.a. när man skulle hanka häs-
tar. -steg n. linst4 'linkärve bunden 
ss. en sädeskärve vid skörden; linkärve 
bunden efter rötningen'. Vid skörden 
band man med lin. Efter rötningen lades 
tåtar i kors vid övre änden till halvalns-
breda kärvar som bands samman med 
band av vidjor el. tågor av stenbär 
(tågbär) el. (y.) halm o. sattes på gärds-
gårdar att torka. -synke n. linsånk, 
bsg. äv. (ä.) -såntie 'i vatten inpålat 
område där lin sänks för att rötas'. jon-
annej-linsonty 'Jonas Anderssons 
linsänke'. -synkkätte m. bsg. Hri-
sønktjétn = linsynke. -väv m. /in-
vc'ev 'linneväv'. -ärla f. liricel 'sädes-
ärla, Motacilla alba'. 

lina4  f. 
linda f. linne, dat. sg. lin. bairz lin 'ur 
lindan'. 

lindas y. linne, han skull linnes; 
linne n 'lindade honom'. — upp v. 
linn åpp bane 'lossa barnets lindor'. 

lingbär n. linn- el. limmbcer 'lingon; 
lingonsylt'. Jfr sur- samt under s i - 
rapsväta. -ked n. bpl. linnbeertiU 
'strå med lingon uppträdda'. -lyng n. 
bsg. lin n b cerlånj e 'lingonris'. -saft m. 
linnbcersilft. Jfr under vattsoppa. 

linne n. linne 'linnevävnad; lintyg'. Jfr 
gång-. 

lintyg n. /intilg• 
lisa f. lise 'bistånd, hjälp'. dce you n 
lise 'det blev en lisa'. 

lisa v. lise 'bistå, hjälpa'. lise gamen 
'bistå de gamla (gm hjälp med arbete)'. 
Jfr under lat m. 

fiskas v. liske 'lisma, vara inställsam'. 
ilske yce a 'locka henne med inställ-
samhet'; hon gar a liske a tro 
hon ske fo reda pa nanntzg 'hon 
går o. smilar o. tror att hon skall få reda 
på någonting'. 

liskot a. lisket 'inställsam'. 
lissiko f. lissko, lissko lockrop till 

kokalv. -kossa f. bsg. lisskåssa hon 
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mycket smeksamt till ko. -lamm n. bsg. 
lisslåme smekord till lamm. -oxe m. 
bsg. lissåkken lockrop el. smeksamt 
till tjurkalv. 

list3  f. lest 'list; bård'. 
listas v. pass. listes 'förses med list'. 
listning [f.] listnig 'anbringande av lis-

ter'. 
lita v. lite, pret. lite, sup. lut 'lyda'. 
liten a. m. o. f. l itn, n. lite(t) el. m. o. f. 
littn, n. litte. Se äv. ssg med hl!- o. 
li ss-. lilla 'den 	ti matn 
'som äter lite'; e lite prov. Jfr halv-, 
mat-,ork(es)-,pickeli-samtunder 
betyda,flåg,sudd,tomt m., litet-
vätte pron. o. adv. litte-vcette 'en 
smula', hon va litte-vcette pa bcetter 
'hon var en smula fin av sig'; vcent 
litte-vcette 'vänta ett ögonblick!'; ja 
fekk fcell litte-vcette 'jag fick väl en 
smula'; na litte-vcette 'ngt litet'; litte-
vcette kallare 'en smula kortare'. 

liter f. [äv. m.] liter. Jfr brännvins-. 
-mått n. litermått. 

litsam a. litsam 'lydig'. 
liv n. liv, dat. sg. liven. den ende 
ssm vott vce liv 'den ende som 
överlevde'; när spanska sjukan gick, var 
det i en by så få friska att de ej hann 
annat än ,sot sm dce ssm live har; 
dce va jusssm live pa skogen 'det 
var ett ståhej i skogen'; hon firyg pa 
live 'hon springer allt vad hon förmår'; 
dvm kappes pa live 'de arbetar 
förfärligt för att hinna'; dvm var 
liven 'de var i liveeue cer i levande 
liven 'ni är verkligen i livet'. Jfr klän-
nings- samt under blind, forka. 
-bälte n. bsg. livbcelte ett slags stickad 
mansväst. -djur n. liviiir 'djur som 
säljs el. köps för att ingå i en annan 
kreatursbesättning'. -ko [f.] livkb 'ko 
som säljs el. köps för att ingå i en annan 
kreatursbesättning'. -lus f. bsg. livlåsa 
'[ofrivilliga muskel]ryckningar i ögon-
locken [o. annanstans i ansiktet]'. -låt 

n. bsg. livline 'dödsögonblick'. -rädd 
a. livrcedd. livrcedd for ksssnen 
'rädd för kostnaderna'. -sidag m. opl. 
lifsdågar 'levnad'. -straff n. lifstråff 
'dödsstraff'. a sce skull n ha foul 
par spo,a dce va lifstraff dce 'och 
så skulle han ha 40 par spö, o. det var 
lika med dödsstraff det'. -tid m. lifsti. 
dce va ltfstin kvar (och därför dog 
han inte). -vån f. hfsv07, 'hopp om, 
möjlighet till liv'. 

livad a. livat 'livlig, gladlynt'. han var 
ncelta livat 'han var en smula be-
rusad'. Jfr frön-, lös-, rädd-, seg-. 

livstycke n. bsg. liffstYttje. 
ljud6  n.I ju. Jfr gen-, skäll-. -takt [f.] 
opl. jistakter 'melodi'. a sce spela 
d= da jusssm olika jutakter om 
blåsande i näverlur. 

ljud6  n.2  ju 'gammalt, igenväxande sår 
på träd, lyra'. Jfr björk-, k åd tj är-, 
torr-. 

ljuga" v. (y.) j åge. Jfr löga. 
ljugner s. pl. ifigner 'lögner'. 
ljum a. jurnm. 
ljummal° v. limma 'eka'. dce bara 
jumma ti hela byn. 

ljumske m. bpl. åska. 
ljungas v. jågge 'blixtra'. dce va 
jusssm dce jogge a tore 'det var 
som om det blixtrade o. åskade'. 

ljus n. jus, dat. sg. jåsen. grenajusa 
skulle sta pa bolre pa jiarkvcell. a 
pa juZrmvran, den tin dvm for 
dell tjorka, da skull e brenne 
tjva jus ti valt fonster, a 
likkedannt pa vin, a bana fekk 
ga rsnnt a si cett sce nr dvm 
skull tcenn opp eln 'grenljus skulle 
stå på bordet på julkvällen. 0. på 
julmorgonen, den tiden man for till 
kyrkan, då skulle det brinna två ljus i 
varje fönster och likadant på vinden. 0. 
barnen fick gå runt o. se efter så att de 
inte skulle vålla eldsvåda'; jekk i lu-
sen 'gick på ljusa dagen [dvs, när det 
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vax ljust]'. Jfr dags-, feg-, gren-, 
jul-, talg-. -brand m. bsg. jtisbrån 
'bränd del av veke (som klipps av)'. 
-bricka f. bsg. ilsbr i kka 'avlång liten 
järnbricka på vilken man hade ljussaxen 
o. en ljusstake'. -kärna f. /istider/ 'kär-
na som man stöpte ljus i'. -mora f. ås-
mår 'jordemoder'. -sax f. jåssåks. -skä-
ra [f.] tisbr&r 'ljusrand på himlen'. -sta-
ke m. iitsstaka. -sticka f. jåsstikk 
'träpinne på vilken vekarna träs upp vid 
ljusstöpning'. -veka f. tjsva. sce hadd 
dvm iusveken da pa iusttkken, 
fyre ius pa vari stikke. 

ljus a. Fis, självst. form f. eesesta 'den 
ljusaste'. mitt pa iuse dan; z iusan 
lttga. Jfr u p p - . -blå a. itisblrå. -lett a. 
iisUt 'ljuslagd'. -röd a. j isr b. -röd-

rutig a./ sroriitz 'rutig i övervägande 
ljusröd färg'. 

ljusters n. pister. Enligt ett par sm. f. 
-järn n. bsg. iiisteriierie 'hållare för 
elden vid ljustring'. 

ljustra v. pister. iuster an, 'ljustra ål'. 
lo m. se loge. 
lo n. lo 'ludd som uppstår vid [spånad 

el.] vävning', lo stina n vcevstoZr 
'ludd taget under en vävstol'. 

lock5  n. /ukk. Jfr brunns-, hämtar-, 
kärn-, järnspis- samt under lagga. 
-korg m. lbkk-kitri 'korg med lock'. 

lockas v. hkke. lakk vtt korta 'locka 
på korna'. 

lod f. lo 'i kärvar bunden säd'. tior hemm 
loa 'köra hem sädeskärvarna'; myttie 
loa 'mycken säd som skördats'. -kärra 
f. 1c5ticerr 'kärra på vilken man kör 
hem säden från åkem'. 

lods n.1  lo 'metallstycke (t.ex. i stryk-
järn), -tyngd (t.ex. i klocka); [1/32 skål-
pund, väl = ca 35 g.]'.  hon spinn sce 
dce e igge lo hcerva a tie lo 
larsnsn 'hon spinner (så ojämnt) att 
(garnet i) härvan väger inte ett lod men 
klunsarna tio'. Jfr klock-. -bräda f. 
bsg. 1c5briea'verktyg för att kontrollera 

föremåls horisontella el. vertikala läge'. 
-strykjärn n. låstryki:ce n, 'strykjärn 
som värms med lod'. 

lod n.2  lo 'hög av ngt som man lagt upp'. 
e stoll e lo oppa lagajvin 'en mkt 
stor hög av hö på ladugårdsvinden'. Jfr 
halm-, hö-, näver-, penning-. 
-brunnen p.a. löbrOnnen 'skämd, ska-
dad på grund av att den packats för 
fuktig (om hö el. halm)'. Jfr under 
laduskämd. 

loge m. l 'tröskloge; golv i tröskloge'. 
Jfr ladu-, lång-, rund-, tom-. 
logibalk m. k$btk, bsg. -61511-lien 'balk 
i en loge'. -klammer [n.] lölarammer 
'stock med upprättstående stöttor som 
höll ihop långlogen i skarvarna'. [En 
långloge saknade tvärväggar som höll 
ihop långväggarna. Stöttorna skulle trol. 
ha varit på långväggarnas utsida stående 
vertikala stolpar, upptill fästa vid hori-
sontella bjälkar som gick tvärsöver till 
den andra väggen.] -mull f. bsg. 
'mull som fallit ur säden ned på log-
golvet'. När man skär liggsäd, följer 
mull med. När man sedan tröskar med 
slaga, skakas mullen ned på loggolvet. 
-skackel f. bpl. löskåkkZren 'skacklar 
som användes när man körde tröskvagn'. 
Korta skalmar av trä, resten av rep, ä. 
vidjerep, [gjorde det lättare att i det 
trånga utrymmet lossa skacklarna från 

[Logskacklar] 

tröskvagnen, vända hästen o. fästa 
skacklarna i den andra änden av trösk-
vagnen]. 

loj a. /vii. 
lokl m. lok 'bogträ'. skrapa ba4-a lo-

ka 'skrapa hästsvett o. smuts från bog- 
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träna'. När ngn hade ont i sinnet mot adv. 
någondera parten i ett bröllop, kunde loval° v. lhva 'ge lov; ge löfte'. — ut v. 
han göra så o. smuggla i grytan med liva at 'utlova', han leva ut han 
bröllopsgröt. Detta åstadkom en fruk-  skull fv4-j a. 
tansvärd diarré. -rem f. lökrbnm 'rem love [m. bp1.] löva ['insida av hand']. 
som förbinder de båda nedre andarna bion bas tt lova om ett av björnens 
av bogträna'. Jfr under kroka ihop. läten. Han tros lägga ihop ramarna o. 
-stad m. bsg. lökstan 'det ställe på blåsa så att ett vinande ljud uppstår. 
hästens bog där lokarna ligger an'. 	[Väl 'blåsa i näven' (ss. människor gjort 

lok [ml jfr vattu-. 	 för att påkalla uppmärksamhet, dvs. 
Jorn m. /omm. Jfr under bäck vak. 	lägga handflatorna mot varandra så att 
lomhörd a. låmmhåk. 	 ett hålrum uppstår o. blåsa i den springa 
lonig a. n.? lket 'som börjar surna (om som bildas mellan tummarna).] Jfr 

t.ex. kött el. fisk)'. tjotte hyll pa b j örn -. 
lotet 'köttet börjar få en lätt sur lovlig a. lbviren. 

smak'. 	 lucka f. jfr luka. 
lontsmak m. /6rasmåk 'sur, skämd smak luden a. [hen. Jfr u 1 1 -. -sida f. bsg. 

(hos kött el. fisk)'. 	 låensia 'hårsida på skinn'. 
loppa4  f. låppe. Jfr tj är-. 	 luffare m. laffar. 
lort m. lott. uti ske n no n stakkar luft f. bsg. lafta. Jfr k a 11 
cett n lott, da han kan s it e lugg m. 1. lagg 'luggning'. han fekk 
hellt e lass svZrv, dvs. 'inte skall sce n lsgg. 2. lugg 'pannlugg'. Jfr 
man tigga en ogin människa om lite h är n -. 
hjälp, när man ändå med ansträngning luggas v. lågge 'rycka el. dra i håret'. 
kan klara sig själv'. Talesätt. Jfr får-, luggas9  dep. lågges 'lugga [ngn]'. 
get-, har-, häst-. 	 lugn a. lvgn,n. lvggt el. loggt, äv. (y.) 

lossal° v. låssa, pres. pass. låssas 'los-  lugn, n. luggt. -sjö m. bsg. laggsn 
sa; lossna'. han borj pa lessa pa 'dyning'. 
se 'den börjar lossna o. röra sig (om en lugna f. bsg. lbgna el. (y.) [agna 'stilt-
spik)'. lossmån m. låssambn 'utrymme je'. ro tt lvgna. 
att röra på ngt som håller på att lossna i lugnas v. lbgne 'bli lugnt (om vader)'. 
fogarna'. han var se gresst, sce dce luka4  f. lake 'lucka (t.ex. bottenlucka 
va rakkt lassamvrt pa n 'den var så över kölrummet framom o. bakom dur-
gles, att man kunde röra de olika delarna ken i en båt)'. Jfr hästäte-, kallar-, 
hit o. dit (om laggkärl)'. 	 stalls-. 

lots m. loss. 	 lukt f. lakt el. (y.) lukt. Jfr råk- samt 
lott m. 1. /vtt bl.a. 'tillskiftad del; lott-  under elak. 
sedel'. 2. lan 'levnadslott, öde'. dce luktas v.låkte. Jfr under s v e de n, täv - 
voile lattn hcennes 'det blev hennes j i g . 
öde'. 	 tum m. /smm 'grovände (på t.ex. träd)'. 

lottal° v. låtta 'dra lott'. 	 Jfr kvast-, år-. -grov a. låmmgröp 
lov m. /ov 'omväg krok'. I uttr. ss. jekk 'grov nedtill men hastigt avsmalnande 
en stor n lov 'gick en stor krok upptill (om trädstam)'. -stång f. bsg. 
omkring'. 	 låmmstagga. Nederst i storhässjan 

lov n.1  /vv 'tillåtelse'. 	 fanns tre stänger i bredd som stöd för 
lov n.2  /vv 'pris, beröm'. Jfr under först den nedersta raden kornband. Den ba- 
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kersta [på ut- el. nordsidan belägna] av 
dem kallades tum stång, eftersom kär-
varnas rotände vilade på den. -ände m. 
bsg. låmmieen 'grovände'. 

lumrik m. lörnrik, bsg. äv. lömrttien 
'mattlummer, Lycopodium clavatum'. 
Skulle ha använts till att färga svart med. 
Jfr lus-. 

lund m. lsnn, bsg. lsn 'träddunge; tätt, 
avgränsat bestånd av gräs el. örter (t.ex., 
vassrugge)'. brmslån 'Bromslunden', 
ortnamn. Jfr brandbär-. 

lundig a. n. lå nn et 'fläckvis lång, fläck-
vis kort (om växtlighet på åker)'. 

lunga4  f. lögge. 
lunk m. lonk. tior t lonken 'köra i 

lunk'. 
lunka v. lånke, pr. p. lönken. han ksmm 
lonken. 

lur m. lur äv. '[ngt hoprullat], näverlur 
(ett blåsinstrument); underlag för kvarn- 
stenarna (en förhöjning som mjölet 
rinner på); »lurton» [dvs, stöt i långlur]'. 
sta t lun om säd innan axen kommit ' 
ur bladvecket; en a feboicenten ksnn' 
bl-as tt lurba da ve hadd rnivkke 
a lott frann vss pa kvcella da 
for a oppa fehustake a bkasste. 
hon spela sce vakket,dce ga iceggiu 
tt tjim, 'en av fåbodjäntorna kunde 
blåsa i luren, o. när vi hade mjölkat o. 
gjort från oss på kvällarna, då gick hon,  
upp på taket o. blåste. Hon spelade så 
vackert, det gav genljud i skogskälen' ; 
a iedd dvm en lur vilt hopen 'och 
blåste en lurton för dem vardera'. Jfr 
lång-, näver-, skott-, smör-, 
strömmings-. 

lura v. Ut re 'narra, bedraga'. 
lura ihop v. lr thöp 'rulla samman'. - 

sig v. pres. dvm litr ihöp se 'de 
rullar ihop sig helt o. hållet', lura sig v. 
pret. nevere lire se 'nävern rullade. 
sig'. 

lurvig a. lårve. 
lus f. lus, bsg. 14sa, opl. 14sser, bpl. 

lssen.sm dvm kokk me ju dagar 
lut,ce ja ju dagar juk, sa lusa, 

da hon ksnne taka 'om man kokar 
mig sju dagar i lut, så är jag sjuk i sju 
dagar, sade lusen, då den kunde tala'. 
Löss ansågs överleva kokning; V tt dvm 
kvll inceg for lus rna vara, men 
dce dvm kvll bana for getten,dce 
gag mc e 'att man kallar mig för lus må 
vara, men att man kallar mina barn för 
gnetter, det gnager mig'. Sagt av en 
oduglig o. missaktad man. Jfr f eg -, 
1 i v -. -ask m. bsg. atsrå,sven föraktfull 
benämning på sängkorg. Namnet av 
att de logerande ofta lämnade löss i den. 
-bock m. atsbizick glåpord. -borste m. 
hisb&st glåpord. -girig a.14sMen'som 
lätt får ohyra'. -hund m. litshitnn 
glåpord. -kam m. Nskåmm 'finkam'. • 
-ko f. U4skb glåpord om/till vårdslös 
kvinna. -Iumrik m. se d.o. -mat m. /4s-
m4t glåpord. -offer n. letstiffer glåpord.  
om/till  lusig människa. -rygg m.li_isrOgg 
glåpord. 

lusa ned v. less n, 'smitta med ohyra'. 
lus ne sceggkkea. 

lusig a. liAse. 
luslumrik m. bsg. 14slömritien 'rev-

lummer, Lycopodium annotinum'. Med 
avkok på denna växt tvättade man mot 
ohyra. Liknade enligt en sm. mattlum-
mer men hade endast ett ax (ej tvådelat) 
med små knoppar liknande gnetter. Inte 
så vanlig som mattlummer. [Möjl. äv. 
'Iopplummer, Huperzia selago'.] 

luska8  v. lå ske 'fara omkring'. n dcen-
nar hon ce ute a lsske a fZryg; 
dvm lsske a spragge 'de små-
sprang'. - på v.låske pi a spragge 
'småspringa'. dvm lsske pa, hcelst 
smobana stim inte kan sta stelle, 
dvm hsppe a spragge man sade det 
mest om småbarn 'som inte kan stå stil-
la, de hoppar o. springer o. håller på'. 

lust m. lust, bsg. äv. ltssn. dvm ha 
lustn for e 'de har håg för det'. Jfr 
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sömn-. -resa f. låstrU 'nöjesresa'. 
lusta v. låste 'roa, intressera'. dce luste 
me vetta 'det lyster mig att veta'; dce 
luste me si, sa a b4-inn-tj4tin 
'det lyster mig att se, sade Blind-
Kerstin'. Ordstäv. — sig v. låste se 
'förlusta sig'. 

lut f. lut, da han skull prove luta 
da han skull kokk sapa da skull 
n stack en fler tt a ['då man skulle 
prova den lut som man skulle koka såpa 
av, skulle man sticka en fjäder i den'.] 
Luten skulle vara så stark att fanet för-
svann. -fisk m. /å /fisk 'torrfisk (som 
brukade lutas ss. julmat)'. -rost m. bsg. 

fitrbstn 'laggkärl för beredning av 
asklut'. Vanl. en tömd fjärding, i vars 
nedre kant man borrade ett hål. -råk f. 
bpl. låtrken 'gul(brun) rand av lut i 
dåligt sköljda kläder'. -sår n. låtsr 
'sår som man vid klädtvätt fått på handen 
[av lut]'. 

lutas v.1  låte, pret. äv. låtte.— fram v. 
p.p. frammlistt. dvm jekk framm-
lutt, dce ksnne en ssm va ogg 
fora a, dce var n vana.— ikull sig 
v. /4 t ikåll se 'lägga sig för att ta en 
blund'. — sig v. ja gatt låt mce ata 
scegga 'jag måste luta mig på sängen', 
dvs. 'jag måste lägga mig och ta mig en 
blund'. 

lutas v.2  låte 'lägga i lut', lut fisken 
'lägga fisk i lut'. 

luva f. låve. Ovanligt ord. han hadd n 
ro en luve (om ett övernaturligt väsen). 

ly a. ly, n. lytt 'ljum'. spissn ce ly 
cenn 'spisen är ljum än'; tjcenns e 
lytt 'känns det ljumt?'. 

lya upp v. lj pp 'värma upp, ljumma 
(en vätska)'. 

lycka f. låkke, dat. sg. låkken. lokka 
dell nu; dce va n guss lokke vtt 
int han fsll ne 'det var en ren nåd, 
att det gick så bra att han inte föll ned'; 
lokka hyll vce trslla 'lyckan gynnar 
dem som är elaka'. Ordspråk; stoj/ 

trslla ha bcest lokka 'de elakaste 
har den största turen', dvs. 'lyckan följer 
dem som minst förtjänar det'. [T.ex. 
när ngn oförtjänt fått ett gott gifte.] Ord-
språk. Jfr fiske-, får-. lycklfågel m. 
låkkfbgeZe 'fågel som troddes bringa 
lycka när den visade sig; annat djur (el. 
människa) som troddes bringa lycka 
(t.ex. spindel)'. -träff m. låkktrieff. 

lycka4  f. låttje 'ögla'. Jfr t ö m 
lyckas9  f. låkkes. 
lycklig a. låkkken. 
lycksam a. låkksam. lokksam resa 

'lycklig resa!'; dce ce lokksam en 
mcenniy 'det är en människa som har 
tur med sig'. Jfr o 

lydall v. lPe 'lyssna'. ja stog a lyd-
de,sm ja skull hore na 'jag stod o. 
lyssnade för att höra något'. 

lyftas v.låfte.sce dvm va lofte bcari 
dygga 'så att de kan komma sig i bättre 
förhållanden'. — ned v. lift n — upp 
v. lift bpp. lyfthake m. 1Ofthaka ett 
redskap att lyfta timmer med, ['lyft-
krok']. 

lyfting m. låftig 'sten lagom tung för 
att man skall orka lyfta den'. 

lykt3  f. lokt 'lykta'. 
lymmell m. låmmel. 
lyng n. bsg. Willy el. lOgne [?] 'ris av 
blåbär el. lingon'. Jfr blåbär-, ling - 
b ä r 

lyra f.1  1Pre 'hoptrasslad del av nät'. 
lyren pa nceta sceg vce vtt dce cer 
da nceta ha votte hoptivinne a 
fisken. 

lyra f.2  1Pre. 1 uttr. ta lyre fångal 
(när man kastar ngt till en annan). 

lyra ihop v. 1Pr ih& 'trassla ihop (om 
fisk som fastnat i nät)'. simpen ce 
ena rakkara dell lyr ihop dvm, 
jcedden a 'simporna är ena rackare att 
trassla till dem, gäddorna också'. 

lys m. lys 'elektriskt ljus'. 
lysa12  v. 1Pse 1. 'utstråla ljus; rikta ljus 
(mot), belysa; ljusna, gry'. ja sag vtt 
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dx lysste tt n gaL-  dcer 'jag såg att 
det var ljust i en gård där'; da bjorka 
bor] pa lys i by da bor] kon 
miv4-Ic bytta full ['då björken börjar 
vara ljusgrön, då börjar kon mjölka 
byttan full']; du fo fv4-1 vce a lyse 
'du får följa med o. hålla i ljuset 
(lyktan)'; de ta pa lyse 'det börjar 
dagas'. 2. 'se ut (på visst sätt)'. han 
lys no da4-en 'han ser dålig ut'; dx 
lys no stott [fel för stolt] 'det ser 
nog ståtligt ut (fastän man kan tvivla på 
gedigenheten)'. 3. 'lysa till äktenskap'. 
dx lys for dvm idag.— upp v. 1Ps 
åpp 1. 'belysa; klarna (om vädret)', dx 
hyll pa lys opp 'molnen börjar 
skingras'; lysst opp stugen 'lyste 
upp stugan (om eld)'. 2. 'offentligt kun-
göra'. lys opp e dceri tjorka 'kun-
göra det i kyrkan'. — ut v. pret. dce 
lPsst ist for dvm 'det lyste för tredje 
gången [i kyrkan] för dem'. lysjärn n. 
/Ps./ eeri, 'hållare för elden vid ljustring'. 

lysning f.1 1Pssnig 'norrsken'. dce brenn 
lyssniga i kvcell; da lyssniga ha 
bronne nere cette ven ['då norrskenet 
har brunnit nere vid skogstopparna'], 
då skulle det bli kallt; da lyssniga 
brenn no b-  pa himmeln, da va 4-  e 
lugnt. 

lysning3  f.2  1Psnig 'lysning till äkten-
skap'. Jfr upp-. -slöl n. bsg. Qsnigskdre 
'traktering ute på kyrkvallen för inbjud-
na gäster, samtidigt som det blivande 
brudparet bjöd dem till bröllops'. Trak-
teringen bestod av en lång smörgås 
o. trol. brännvin. Vid ett 1. första lys-
ningsdagen i hemmet omkring 1905 
bjöds på kaffe. 

lyte [n.] opl. lPter 'lyte på barn (upp-
kommet gm modems oförsiktighet under 
havandeskapet)'. Jfr under avråda. 

låda4  f. låe. Jfr bord-, bröd-, drag-, 
fyrkant-,gig-,lönn-,mjöl-,säng-. 
lådstol m. låstb4-  'stol med låda under 
sitsen'. Lådan kunde ej dragas ut. Locket 

utgjordes av halva sitsen på stolen. 
Gångjärnen var av läder. ssm ja 
minns hadd dvm stikksommen a 
hanskvanta a tskka smosaker tt 
las ton 'som jag minns hade man stick-
ningeno.handskvantar o.sådanti 
lådstolen'; a majja-brita spann 
myttle a hon hadd linbsjin a 

tt laston 'Maja-Brita spann 
mycket, o. hon hade linborsten o. linet i 
lådstolen'. 

lådal° v. lira 'eka, genljuda'. Jfr jåda 
samtunder käl, långlur. 

lådika3  f.lårik 'liten låda, avdelad upptill 
vid ena kortänden i en kista'. Jfr kis t 
lönn-. 

låga. /eig, n. lakkt, komp. 1Ceger, superl. 
lcekkst. -land n. låglånn 'lägre beläget 
område mellan högre terräng'. 

låga m. låga 'flamma'. fekk si gan 
sta 1 lsga 'fick se gården stå i lågor'. 

lågal° v. låga 'flamma'. dx lsga of-
fer hele mun 'det flammade uppefter 
hela spismuren'. 

låns n. lon, gen. lonnbs. takk for lo-
ne; dce ce bara n dag dell lonnj 
'det är bara en dag i sänder man får låna 
(under sin livstid)'. Jfr lång-, o x -. 

låna12  v le)ne. lå-en 'låna den'. Jfr tjuv - 
samt under eld, hus. — bort v. p.a. 
bått/brint. 

lång a. lagg, komp. l&gger, superl. 
lceggst. lieggsten 'de längsta'; like 
laget ssm brett. Talesätt när ngt 
förblir som det är trots ansträngningar 
att förbättra det. Jfr under istapp, 
leva, längerarm,mil, skog.-bro 
m. bsg. låggbrån 'körbro till övre 
våningen i ladugårdsbyggnaden'. -bygg-
ning f. låggbbgnig 'parstuga'. -dans 
m. låggd ans 'slängdans varvid 
deltagarna fattar varandras händer', dx 

map,, e kroka tt laggdansn. 
Ordspråk som syftar på livets växlingar. 
-farstu [m.] bsg. låggfbjten 'förstuga 
som går gm hela huset o. har rum på 



220 

ömse sidor'. -fredag m. se d.o. -grimma 
f. bpl. [enl. EO bsg.] lågggrimmen 
'det ena av de två långträn i en spark-
stötting som går från tvärträet bak till 
axeln framtill'. -grund a. n.lågggritnnt 
'som är grund från stranden långt ut i 
sjön'. -grunna f. bsg. lågggrisnna 
'långgrund strand'. -halm m. låg ghblem 
'otröskad råghalm'. -halmig a. n. lågg-
h154-mit 'bemängd med långa halm strån 
(om dråse)'. -helg f. hsaggh&Zri 'ledig-
het för tjänstehjon i samband med en 
söndag två—tre dagar i följd'. -hilla f. 
bsg. lågghilla. I uttr. ksmma pa lagg-
hilla 'komma bort i glömska'. dce ssm 
ha ksmme pa lagghilla dce cer 
dce sam ha ksmme tt gZromska. 
-härna f. bsg. lågglicia glåpord om/ 
till flicka. -ja [n.] lkiggA 'ovilligt, 
tveksamt jakande'. -kanel m. bsg. lågg-
kara_eln 'stångkanel'. -klisterning [f.] 
lagglaristenig. När man vävde fina 
hellinnelärfter, klistrade man varpen 
mellan skaften o. garnbommen. När det 
började torka, vindade man ned detta 
ända till tygbommen, varefter man klist-
rade den del av varpen som då kom 
fram. När allt klistrats o. torkat, vindades 
det upp på garnbommen, varefter man 
kunde börja väva. -ledas dep.lågglees 
'ha långtråkigt, längta'. -lett a. lågglet 
'långlagd i ansiktet'. dce va lagglet 
e fv4-k ja ha ksmme lag we, sade 
gubben när han låg full i fårkätten. -loge 
m. lågglO, bpl. -an 'hässjladans o. 
hässjans loge i förening'. -lurl m.lågg- 

bpl. äv. -hliran 'näverlur'. Användes 
vid fäbodarna. lagglura va hele tri 
cenen lagg a va grovest ytest. 
dce lsa tt lien da drym bZrasste. 
han hs4-  lagglun frann f4-er e 

em dce ce litet e drag da 
hoff e bcetter 'långlurarna var hela 
tre alnar långa o. var grövst ytterst. Det 
ekade i i liderna, när de blåste. Man 
hörde långlurar från flera håll. Om det  

är vindstilla, så hörs det bättre'. Jfr under 
låda v., savnävre. -lån n. ffiggrepn 
'lån som ej tycks bli återlämnat'. han 
toffel ha fott e pa lagglon 'han 
torde väl ha lånat det utan tanke på att 
återlämna det'. -mark f. låggmierk 
'avlägsen skog'. I uttr. llcepp fara pa 
laggmcerk 'släppa ut fåren fria på 
skogen för sommaren'. -rat n. lågg-
råt glåpord. -rok m. låggrOk, bsg. 
-rOtfen 'lång räkel'. -rustad p.a. lefigg-
rciste 'långsam att klä sig o. göra sig i 
ordning'. -råghalm m. bsg. låggrsg-
htikmen 'råg halm '. Användes till bols-
ter. -sint a. låg gs i n t 'som länge bär på 
sin vrede'. -skog m. bsg. laggskOnen 
'högväxt skog'. -slagbjörk f. lågg-
11t5gabgerk 'lång björk med grenar en-
dast högt uppe'. Växer i tät granskog. 
-smörgås f. låggsmbrrgas 'smörgås 
på en hel el. halv knäckekaka med smör 
o. ostskivor el. annat pålägg'. Gavs som 
traktering till besökare. -stådig a. lågg-
stbce el. låggstb'som länge står avsinad 
före kalvningen'. -stång f. bsg. lågg-
stågga ['långfinger (i fingerramsor o. 
barnspråk)']. I uttr. fy fy pa lågg-
stågga till småbarn för att ge dem skam-
känsla. Orden åtföljs av att man med 
högra handens pekfinger stryker några 
hastiga drag över vänstra handens ut-
sträckta pekfinger. -talig a. låggttiZre 
'som inte gärna slutar när han börjat 
prata, pratsam'. -vacker a. laggvåk-
ker 'som har ett utseende som inte för- 
lorar i längden'. -väga främmande n. 
låggvcegafriemmen 'främmande från 
avlägsen trakt'. -ögd a. låggingd 'som 
är synbart sömnig'. -öron n. bpl. lagg-
ära. I uttr. fvrk fon a laggora 
senn. Till barn som vill hålla sig fram-
me. 

långe adv.lågge. I unr. lagge for 'för 
länge sedan'. Jfr under åtta. 

långfredag m. låggfri_edog 'fredag i 
påskveckan'. -slnatt f. bsg. låggfrie- 



221 

dasnvtta. cer e kvllt am lagg-
frcedasnytta sce valr e kvalt lcegge. 
ja minns n gagg dce var se 
kv1.2t pa laggfrcedasnvtta, a ja 
tj 	pa isn lortig boncesssnne 
den fcemtante april 'är det kallt på 
långfredagsnatten, så blir det kallt länge. 
Jag minns en gång att det var så kallt på 
långfredagsnatten, o. jag körde på isen 
gm Bonässundet den femtonde april'. 

långom adv. låggsm. 1 unr. ss. han 
tisir laggsm 'han körde långsamt'. 

långsam a. låggsam äv. 'långtråkig'. 
lånig a. se lonig. 
lår' m. lar, bpl. äv. låran(a) 'stor låda'. 
Jfrdrås-,hässjladu-,korn-,pär-, 
v e d -. 

lårs n. lar, dat. sg. låren 'lårben'. 
låss n. las. Jfr häng-, stock-. 
låsa v. jfr läsa v.2. 
låt1  m. lat äv. 'dansmelodi'. Jfr o- samt 

under ny. 
låt n. jfr hår-. 
låta9  v.1  (hjälpverb) kett 'tillåta; laga att 

ngt sker'. ja lcette n ga; lcett n fara 
'låt honom fara!'; Ueppri ' låt bli!'. Jfr 
under andas, höra. 

låta9  v.2  lat 'mista'. lat hare 'fälla 
hår'. Jfr av- samt under hårgård. 

låta v.3  låte, let, lite 'ljuda'. dce lat 
fale hokkt 'det ljuder förfärligt högt'. 
Jfr under bossa, svasa.— om sig v. 
låt hm se 'väsnas'. Jfr underdundr a, 
kringla v. 

låtsa v. låsse el. less, pret. o. sup. låsse 
el. lå.se  'låtsas, föreställa'. dvm lssse 
int hor a 'de låtsades ej höra henne'; 
ja less fcell ha fott ncelta 'det 
skall väl föreställa att jag har fått mig 
en smula'; ja less fcell ha jo u dce 
'det skall väl föreställa att jag har gjort 
det'. Blygsamt uttr. om  utfört arbete. — 
om v. pret. hon Ihsse int hm e 
dcenne na 'hon nämnde inte det där'; 
imper. lass int 8M na 'nämn det inte 
för någon!'. 

låtsas dep. låssas. hon lsssas legg a 
ssva. 

lä [n.] oböjl. le 'läsida'. stog 	le for 
bleasvcere; lumma i le. -löte n. Q/åt 
'uppehåll'. dce ksmm na lelot 
ibicann 'det blir ett uppehåll ibland (i 
stormen)'; dce ha votie ne lelot pa 
pZragen 'det har blivit ett uppehåll i 
plågorna'. 

läa v. la 'vara lä'. dce lea for hceffa 
'det är lä vid hässjan'. 

läcka v. jfr läka v.1 . 
läder n. ler. Jfr käng-. -bit m. lerbit. 

-ring m. lierrigg 'nosring på kalv el. 
killing'. Se under nosring. -träig m. 
lertrbirj 'halsband el. klave av läder'. 
Ibland använd på kalvar. 

lägda4  f. liegde 'höbärande åker; linbä-
rande teg'. b åkkliegda 'åkern vid kul-
len', ortnamn; bei(r)liegda åkern på kul-
len (jfr bor)', ortnamn. Jfr f ör s tår s 
höfrö-, lin- samt under gammal. 
lägdlhö n. l&gdhO 'vallhö (det bästa 
höet)'. -högev m. liegdho 16,  'fång 
vallhö'. -körning f. l&gdtj Mig 'kör-
ning med plog [dvs. plöjning]'. -rimpa 
f. liegdrimp 'smal hövall'. 

lägga v. leegge, låe el. la , lakkt, pres. 
pass. liegges, pret. pass. låes äv. 'med 
räfsan slå halmen i ett framlag jämn, 
sedan kärvarna lösts upp o. dragits ut 
över logen; lägga nät; bli isbelagd (om 
sjö el. vattendrag)', han hadd fore 
ut a skull lcegge 'han hade farit ut o. 
skulle lägga skötar'; han ha lakkt 
Jon z nytt; lcegg taka 'lägga spåntak'; 
lcegg pa panna 'lägga på kaffe'; lcegg 
offer pceren 'med potatishacka maka 
mull på potatisstånden, kupa potatis'; 
dce lcegges int pa minne hceller; 
d itlåkkt 'ditlagd'. Jfr o-, p låg -, på-
lagd samt under blund, död s. — av 
v. liegg å 'sätta iväg (på skidor el. 
kälke utför en backe)'. Jfr av lagd. — 
emot v. kugg emcit 'bemöta'. han la 
emot dvm 'han bemötte deras påstå- 
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ende'. Jfr under tag. — fast v. liegg 
fåst 'fastgöra'. lcegg fast batn 'binda 
fast båten'. Jfr under stenskol (a). — 
ihop v. pret. da dvm lå 1'10 ven da 
var e vinnfcellen 'då de lade ihop 
veden då var det vindfällen'. — om v. 
l&gg åm 'nämna'. lcegg int ism dce 
ja ha lakkt ism e 'nämn inte att jag 
har talat om det'. —på v. jfr p å 1 ag d. — 
sig v. jekk lcegg sce 'gick o. lade sig'. 
— upp v.liegg Opp 'varpa första varvet 
o. därvid beräkna vävens längd'. — uti 
v. liegg t i 'lägga gärdsel mellan stör-
paren vid gärdsling'. — åt v. liegg åt 
'mulna'. 

lägn f. se längd. 
lägg f. jfr s av -. 
läggning f. jfr upp-. 
läka v.1  lieka,lak 'läcka'. dce lcek 'det 

läcker'; tsnna lak 'tunnan läckte'. 
läka v.2  lieke ['helas (om sår)']. — igen 

v. pres. dce 1ek i.Mnn 'det läker ihop 
(om sår)'. — ihop v. p.p. hOplcekkt (om 
sår o. benbrott). 

läkas dep. l&kes[' helas (om sår)']. 
lämja f. liemje 'tacka som fått sitt första 

lamm'. takka kulles see cette fone 
lame.senn you e gcervfare.da sa 
dvm takke'tackan kallas så efter första 
lammet. Sedan blev det ett fullvuxet 
får. Då sade man tacka'. 

lämmen a. jfr lömmen. 
lämmet m. hemmet 'fjällämmel'. 
lämna8  v. Umne. 
lämplighet f. opl. liempZrzheter. cer e 
na lcemphheter 'är det lämpligt att 
bära sig åt så?'. 

länd3  f. lcenn. 
-länd a. jfr myr-, o-, rå-, sly-, sur-, 
torr-. 

längd f. jfrauktions-, husförhörs-. 
länge adv. Uenje el. (y.) lcegge. ba  
lcegge a vceZr 'både länge o. grund-
ligt'. 

längerarm m. bsg. 1.%eggeriermen 'den 
längre armen (i tranornas flygforma- 

tion)'. 
längsefter adv. o. prep. keggscet. 
längt f. lcegt 'längd'. lcegt for lcegt 

'längd efter längd'. Jfr klubb -, m ärr -, 
stor-, ved-, yxskaft-. 

längta8  v.1  lcegte 'förlängas'. dan hyll 
pa lcegte nu 'dagen börjar bli längre 
nu'; vceven ha lcegte n hvirv en 
cen 'väven har (under vävningen) för-
längs en halv aln'. — ut v. liegt åt 
'förlänga, öka ut'. ja ha gotte lcegt 
ut tiolln 'jag har varit tvungen att 
göra kjollinningen vidare'. 

längta8  v.2  liegte, pr. p. liegtn. hon ce 
lcegtn 'hon längtar häftigt (efter en viss 
mat — om gravid kvinna)'. längtande-
mat m. bsg. liegtnmåtn 'mat som gra-
vid kvinna känner lystnad efter'. 

länsman m. lcensman. 
läppa v. l&ppe 'lapa (om hund o. katt)'. 
gammkatta lcepp no sottruv4-ka 
hon a 'den gamla katten lapar nog 
också sötmjölk (om gammal mans kär-
lek till ung flicka)'. Ordspråk. 

lär v. pres. ler, pret. /vc/c/ 'lär (ut-
tryckande en förmodan)'. han lcer no 
fo fora dce 'man lär nog få göra det'; 
dce lcer ske finnes 'det lär finnas'; 
dce lydd vara 'det lär ha varit'; da 
lvcici n ga 'då lär han ha gått'. 

lära [f.] bsg. Uera. tog lcera 'började 
gåilära'.Jfrskomakar-,skräddar-. 

lära v. lere. d-ce ett ssm lcEre da 
['det är ngt som lär det (dvs, av skadan 
blir man vis)']. — sig v. lier se. lär--
penning m. lierpemig. Jfr under av - 
r ä t tn in g. -pojk(e) m. lierpbjk 'pojke 
som är i lära hos en hantverksmästare, 
lärling'. 

lärd a. Udd. Jfr ut-. 
lärka4  f. 
läsal2  v.1  liesa, pret. äv. las äv. 'delta i 

konfirmationsundervisning o. konfirma-
tion'. dvm lcesst fcell ncz a 'de läste 
väl ngt också'; are ja jekk a las 'det 
år jag gick i nattvardsskolan'. Jfr under 
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nyläst, oläst.—bortv.liesa bdu, 
pret. /iesst biza 'med magisk läsning 
(t.ex. bibelord o. böner) få (ngt ont) att 
försvinna'. Jfr under densamme. — 
ut v.1  liesa åt 'förstå, komma under-
fund med'. d-ce int gatt kesa ut 
han 'det är inte lätt att komma under-
fund med hans avsikter'. 

läsa12  v.2  låse 'låsa'. — igen v. p.p. hon 
va 	i i-ennlåsst a 'hon var igenlåst 
också'. — in v. /os in sce 'låsa in sig'; 
inlOsst 'inlåst'. han you trzlosst 
'han blev inlåst'. — ned v. sup. ja ha 
låsst né e dcenne tz tizsta 'jag har 
lagt ned o. låst in det där i kistan'. — ut 
v.2  imper. los int ut le nu 'lås inte 
er ute nu!'. 

läsarlbarn n. 12esarb ån 'konfirmand'. 
-jänta f. l&sariient 'konfirmandflicka'. 
-kamrat m. kesarkdmrat el. (y.) l&sar-
kamrat 'kamrat i samma konfirmand-
grupp'. -pojk(e) m. leesary51 k 'konfir-
mandpojke'. -år n. bpl. liesardra 'ålder 
då man får konfirmationsundervisning'. 
hon var z lcesarara 'hon vari konfir-
mationsåldern'. 

läsare m. opl. o. bpl. liesara 'anhängare 
av en viss fromhetstyp'. n lfll-kesar-
ertk-idnsn vardagligt namn på en liten, 
mkt from man vid namn Erik Jansson. 
Jfr armas-. 

läsen a. lesen 'beläst; konfirmerad'. Jfr 
ut-.  

läsning [f.] Resan ig el. 1iEsn i g. Jfr 
nattvards-. 

lässa8  v. liesse 'lasta'. — på v. inf. kess 
på, pret. liesse p. 

läst m. Jfr snus -. -knippa f. kessknipp 
'sammanknippade skoläster'. skr trie 
framma a lcessknzppa bak 'skrinet 
framtill o. lästknippan på ryggen'. Så 
bar skomakaren sina verktyg mellan 
gårdarna. 

lätt a. lett. Ss. s. i uttr. pa  låtn 'utan 
lass': tior pa lettn 'köra utan lass'; 
lekk pa lettn 'gick lättgång (om kvarn 

vars övre sten man höjt så att säden 
endast krossades)'; han gatt vara 
lett pa saga 'man måste hålla med 
lätt tryck på sågen (om man var två som 
sågade, annars högg sågen fast)'; lett 
pa tommen 'lätt på tömmarna (om 
häst som lätt lyder tömmarna)'. Jfr under 
humör. -bett a. låtb åt 'som lätt slås 
av med lie (om slåtter el. gräs)'. Om det 
finns dagg el. regn i gräset, går det lät-
tare. -bröstad a. låtbråste 'som ej lätt 
blir andfådd'. -förd p.a. låda ti 'lätt 
att utföra'. -jord f. /tti 654-  'åkerjord 
bestående av ett tunt lager mylla på ler-
botten'. [Annars är det övervägande ler-
jord i Arnäsd -korn n. Qukint 'slösäd'. 
Jfr under blåsa v. -körd p.a. /tt-tji 
'som lätt lyder tömmarna (om häst)'. 
-livad p.a. låtlive 'gladlynt'. -låtig a. 
låtlåte 'gladlynt'. -sövd a. låtsavvd 
'som sover lätt'. -trodd p.a. låt-trådd 
äv. 'lättrogen'. -trogen a. låt-ttAgen. 
-tämjd p.a. ktt-tiemmt (om häst). -äten 
p.a. n. låt&tet. 

-lätt a, jfr -lett. 
lätta v. låta el. (y.) kuta. lcetta kvce-

ria 'höja den övre kvarnstenen'. Jfr 
under töm . — upp v. låta öpp kvce-
ria 'höja den övre kvarnstenen så att 
säden endast krossas'. Detta gjordes före 
grynkvarnarnas tid, när man skulle skrä-
da säden före malningen. Jfr under 
dryfta. lätt-trä n. låt-tr 'liggande 
stock på vilken kvarnkallen i en skvalt-
kvarn står'. Med 1. höjde o. sänkte man 
den övre kvarnstenen, allt eftersom man 
ville ha grövre el. finare mjöl. Jfr under 
klös. 

läxna4  f. lieksne 'läxa'. 
löda" v. /0. lödbult m. bsg. låbaltn 

'lödkolv'. 
löga v. låge, pret. 	el. låggde, sup. 
lålie 'ljuga'. nu log du 'nu ljuger 
du'; du behov int als keiie for 
loge na 'du behöver inte alls leja för 
att ljuga', dvs. 'du ljuger mkt bra'; han 
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log likke fOtt Stirrl hcessn trava 
'han ljuger lika fort som hästen travar'; 
dc e lat sce likkt loge 'det låter så 
likt att ljuga'. Ironiskt. Jfr ljuga samt 
undergranne, nylögd. 

lögn3  f. logn. logna ha bara ett ben, 
'lögnen har bara ett ben (dvs, den står 
sig inte länge)'; d-ce ssm han cet 
lognen 'det är som om man äter lög-
ner'. Sägs om ngt som är lätt att äta 
men som man ej blir mätt av. Jfr sk o - 
makar-, tjuv-samt ljugner. 

lögnare m. lågnar. Jfr under driva v. 
lögnarande m. lågnarånde glåpord 
om/till lögnaktig människa. 

lömmen a. limmen 'ledbruten, som är 
öm i musklerna efter kroppsansträng-
ning'. 

lömsk a. 1. /msk 'lömsk'. 2.1ornsk 'arg'. 
Iömskas9  dep. 1Vtilkes 'ha lömska av-

sikter'. 
lön3  f. /on. Jfr fäbod-. 
löndom s. lOnnsm. I uttr. i lonnsm. n 
denn kon vell kvirve z lonnsm 
'den där kon vill kalva ute i markerna'. 

lönnihilla f. linnhl 'lönnhylla'. -låda 
f. lånnlå 'hemlig låda i chiffonjé'. 
-lådika f. lånnlårik 'hemlig låda (of-
ta under den ordinarie lådan i en kista)'. 

lönt a. n. lormi 'som lönar sig'. d-ce 
inte lonv du ksmm na f4-er e 
gagg. 

löp m. [ep 'näver el. [gran]bark, som 
användes att täcka bottnen i en tjärdal'. 
Nävern, som var ,  rutnäv er , kunde äv. 
brukas till taktäckning. da dvm skar 
lspen. Jfr gran- samt under savbar-
k a. 

löpal2  v.1  lbe 'stöpa (bly); löpna (om 
mjölk)'. dce ha int lofft na 'det har 
inte löpnat'. Jfr under kula.— ihop v. 
[ep ih0 'löpna (om mjölk)'. — ut v. 
[ep t t om blåaktiga eller kopparfärgade 
ränder som vid härdning av stål syns 
löpa från den kalla delen av stålet mot 
spetsen. När spetsen fått den rätta fär- 

gen, kyldes stålet helt. 
löpa v.2  1Spe 'täcka (bottnen i en tjärdal) 

med näver el. bark'. 
löpe n. lpe 'ostlöpe'. I ä. tid från k ä - 
sen. Jfr hem-. 

lördag m. lådtjg, bsg. lådan. Jfr m i - 
kael i-. -sidygn n. bsg. liklasdOgne 
'lördag o. lördagsnatt'. Då gick pojkarna 
vanl. på knas. -sikväll m. 
bsg. -kv &ht. 

lös a. lss. Jfr under binda lös. -balk 
m. litsbbZrk 'lös del av logbalk som 
sattes framför ett mellanrum mellan 
drå sl år ar n a där det var en utgång'. 
[På så vis bildades av utrymmet en ny 
lår.] -bog m. opl. o. bpl. lijsbipga 'bog 
på ko som satt till synes löst'. Märke på 
god mjölkko. Jfr under bogs kr iden. 
-fösk m. bsg. 1Ssfå ffn 'lös rutten ved'. 
-häst m. lhshiest 'häst som travar efter 
en skjuts, endast hållen med en rep-
stump i grimman'. -kofta f. låskhft 'lös 
bomullsblus, hängande ngt nedanför 
höfterna, ibland med kappa nedtill'. 
Ett till kvinnodräkten hörande plagg. 
-käft m. bsg. ltistf&ftn 'tomt prat'. bara 
lssticeftn a n. -livad a. ltislive 'som 
har diarré'. -penning [m.] opl. lirspi_e-
riiger 'växelmynt'. -prat n. litspråt 
'löst prat'. -snö m. låssnO 'opackad, 
porös snö'. -tand f. bpl. kistiennen 'tand-
protes' . lsstcennen matt ha firotte 
balt 'löständerna hade så när flutit bort 
(så mycket vattnades det i munnen)'. 
-tuga m. bsg. låstiigen 'lös draglänk 
som hakades fast i en krok i sommar-
skacklarna'. Var flyttbar och kunde an-
vändas i olika redskap. 

lösa12  v.1  låse äv. 'släppa ut (kreatur 
första gången på våren); ropa in (på 
auktion)'. los boksen 'förrätta sina 
naturbehov (om man)'; los hare 'fälla 
hår'; ja kust e cett a lisa pa san 
'jag ropade in det på auktionen efter 
Lisa på Sanden'. — av v. /ås å 'avlösa'. 
— ut v. /ås Ut krceka 'släppa ut 



mackapär m. måkapier 'underligt före-
mål'. Skämtsamt. 

magasin f. mågasi 'förvaringsbod'. Jfr 
socken-. 

mage [m.1 maga, bp!. -na. Jfr kalv-, 
käs- samt under nykter. magifar n. 
magafår'smittosam magsjukdom'. dce 
ga magafare. -hov n. m4gah6v 'måtta 
i fråga om mat'. -pirra f. bsg. maga-
Orra 'diarré, magknip'. 

mager a. mag. han ha mag en hcest; 
tor a skcerp a mag (om strömming 
efter leken); no hyll e pa vak-e 
makkt 'nog börjar det bli smått om (t.ex. 
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kreaturen (på morgonen)'. — åt sig v. 
pret. /åsst Ytt se 'inlöste på auktion'. 

lösa v.2  se läsa v.2  
lösardag m. bsg. låsardån 'Bedadagen 

den 27 maj'. Den dagen borde man få 
släppa ut kreaturen på bete, annars skulle 
allt bli försenat. 

löska8  v. laske 'avlusa'. 
lösta f. jfr råd-. 
löta upp v. /åt åpp 'sätta in lötarna i 
(ett hjul)'. juIrnakken 	oppbsra 
for, senn fo man Ist opp julre a 
pinn opp e 'hjulnavet är uppborrat på 
förhand, o. så får man sätta ihop hjullö-
tarna o. pinna upp hjulet'. 

löte2  m. Ihte 'del av hjulring o. fäste för 
hjuleker'. en lste rammelre !mitti 
juke;sce !sta fo svcelle 'så att lötarna 
får svälla'. Jfr hjul-. lötring m. bsg. 
latriggen 'ring [som håller ihop hjul-
lötarna] i ett kärrhjul'. 

löte n. lite, dat. sg.låten, dat. pl. kxtstn 
'avsnitt tid el. väg'. ksmme ja dell a 
vara dceri febon e lote 'kom jag att 
vara i fäbodarna ett tag'; hon sto 
brceddavee n sten a ja sto e lite 
lote pa sia 'hon stod bredvid en sten, 
o. jag stod ett stycke åt sidan'; dce va 
just dceri loten ja hann 'det var 
nätt o. jämnt jag hann'; dc e cer no i 
lotsm balri 'det är nog olika olika 
stunder (t.ex. i fråga om hälsan)'. Jfr 
brik-, bäg-, bätter-, fulsmal-, 
grå-, lä-, mingel-, mjuk-, mjä-
gad-,rak-,ryckar-,skopp-,skral-, 
smal-,sämre-,torr-,trött-,tunn-, 
vrång- samt under hem. -vis adv. 
låtevis 'stundtals'. 

lötesjord f. liitesjr term från laga skif-
te. [Väl 'betes-, ängsmark'.] Jfr under 
ängesjord. 

lötig a. jfr mingel-. 
löv n. lov. dvm tog love vtt fara 
for,dce va bjerklove a sdderlove 
a ronlove a 'man tog löv åt fåren 
förr. Det var björklöv och allöv och 

rönnlöv också'. Jfr alder-, asp-, 
björk-, kvistad-, pryd-, rön-, 
strock- samt under kvista. -bad n. 
låvbå 'medicinskt bad av midsommars-
löv som kokades, varefter lagen slogs i 
ett kar o. patienten fick sitta upp till 
halsen i den'. Möjl. mot reumatism el. 
förkylning. Föråldrat. -full a. låvfisll 
'som har ett rikt lövverk'. -gul a. n. 
låvgått 'gulfärgad i avkok på björklöv'. 
fcerj lovgsit. -hugste n. låvIzYkst 
'ställe där man huggit träd för att ta 
löv'. -kniv m. låvhgiv 'kniv använd 
vid lövtäkt'. -koja f. /åvkåll 'lövkoja, 
Matthiola annua'. -kvast m. låvkvåst 
=midsommarskvast. -sal m. 
stil 'berså'. -tagning f. bsg. låvtåniga 
'lövtäkt'. Jfr under bärgselann. -trä 
n. la‘vtr 'lövträd'. 
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mat)'; dvm va mag a ,suk 'de var da han va mcedd sa var e foelret 
magra o. sjuka'. Jfr halv- samt under 'sedan den (rågen) torkats, då skulle 
beständig,rist.-get f.bsg.n denn den malas, o. då den var mald, då var 
ritAgita 'den där magra geten'. -stacka-  det färdigt'; mcgra pa panna 'mala 
re m. opl. mågstakara 'mager stac-  kaffe till en kokning'; ja ma sce ja 
kare'. -strömming m. bsg. mågstråm- mce4-  'jag mår så gott, så jag spinner 
migen han jelldes. da tog dvm a som en katt'. 
skcerpskvin a drog ut innamatn malink a. malink '(tillfälligt) krasslig'. 
sammtidit.mcen pa kl-abbstrommigen mall m. mal. Jfr g j u t-. 
a notstrommigen tog dt" balt mallra på v. miller på 'hålla på så 
innamatn mcen huvve fekk vara smått, pallra på'. 
kvar. huvve va fett 'den magra ström-  malmstake m. mblrmståka 'ljusstake av 
mingen den gälades. Då tog man av nac-  brons'. 
ken o. drog ut inälvorna samtidigt. Men malmtall m. mt34-mtbll 'senvuxen tall 
på klabbströmmingen o. notströmm ingen med (nästan) enbart kärnved'. 
tog man bort inälvorna, men huvudet fick malning m. bsg. min/igen 'terräng med 
sitta kvar. Huvudet var fett.' 	 grus o. sten'. Från Fillingen i Grund- 

flugnas v.inkigne 'magra'. 	 sunda till Ava i Nordmaling o. mellan 
majkoblomma f. bp!. mållkobb-c5mmen Nätra o. Vibyggerå är det sådan terräng. 

'fläckigt nyckelblomster, Dactylorhiza Jfr under mo ttå g e . 
(Orchis) maculata' =Jesuhand-oc h- malning f. mer i, 	'arbetet att mala; 
snödhand. 	 mäld'. Jfr ko- samt under mäldare. 

mak s. mak. I uttr. z sakta mak. 	-silass n. mer zgslåss 'lass med mäld 
makalös a. måkalks. Jfr under tä c - på väg till el. från kvarnen'. 
karväder. 	 malt n. mvit. Endast korn mältades. En 

-makare m. Jfr bråk-, båt-, fäll-, säck korn tömdes i ett kar varefter man 
kuckel-, sked-, sko-, skrävel-. 	slog kallt vatten på. Så fick det ligga ett 

make [m. o. fl måka 'andra delen av ett par dygn. Jfr h em -. 
par; hustru (skämtsamt el. högtidligt)'. mamma4  f. måmme, [bsg. äv. -n enl. 
nu  ha ja fonne ijcenn makan vtt ex. nedan,' gen. -s, bp!. äv. -na. lcett 
gammskon 'nu har jag funnit maken mammen fo ce hcenne nu 'låt nu 
till den gamla skon'. Jfr lill-, s to r-. 	mamma få det här'; ba4-1 mammes 

makt f. makt, han tog tt vce makt panne 'ur mammas panna'; hon ce 
'han tog i av alla krafter'; ja hadde tra cett mammen 'hon (den lilla flic-
inte makt dell a vcenn mce 'jag kan) hänger efter sin mor'; ssm sudde 
hade inte kraft att vända mig (på grund mammen 'som diade mödrarna'. 
av övernaturligt inflytande)' ; n /inre mammisjuk a. manimk 'som ständigt 
makt 'Gud'. Jfr v ä 1 -. -esilös a. måk- vill vara nära sin mor'. -trå a. måmmtrå 
teslås 'kraftlös'. 	 = föreg. ord. 

mal m. jfr sten-. 	 mamsell f. opl. måmsMa [-åla]. tya 
mala s. inaZra 'mängd'. dce ksmme n mamsella tt kvcerta vor om kvarnrån 
maka letter 'det kom en hel hop get-  i kvinnoskepnad vid Brynge kvarn. Jfr 
ter'. 	 bro-. 

mala v. mlgra, mo lr el. (y.) inledde, man m. jfr båts-, fäst-, huvud-, 
mre äv.' spinna (om katt)'. senn han läns-, mång-, spå-, timmer- samt 
votte torke da skull n mcelras, a under klagan. -jämnt adv. månn- 
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jbmmt 'mangrant'. -mellan adv. månn- pl.miertism 'stort skogsområde'. znz 
mell 'man o. man emellan'. manna- mcerken 'inne i skogsmarken'; dce tore 
minning [f.?] se d.o. 	 vcestt mcertism 'det åskade västerut i 

man f. mvri 'djurman'. han lcegg ora skogsmarkerna'; hOggbysmierka 'Hög-
tt mvria 'han (hästen) lägger öronen byns skogsmark'; lånnjemierka 'Land-
bakåt (dvs, är ilsken)'. Jfr häst-. -stod sjö bys skogsmark'. Jfr b y -, fäbod-, 
[f.] mbruici 'den kam från vilken häst-  hem-, lång-, ut-. 
manen växer ut'. 	 mark [1.12  mcerk 'vikten mark [. ca 225 

man pron. man [man]. Jfr under s p j älk . g.?]'. han ce bra svag han ssm 
mana v. måna. ja voile manat 'jag tnt srk dra fcemm mcerk hommelr 

blev manad'. — på v. mitria på ['få att pa blrazsn 'den är bra svag som inte 
röra sig fortarel, du jett msria pa orkar dra fem marker humle på spegel- 
dvm. 	 blank is'. 

mangel m. maggek-. Jfr häst-, sten-, marknad [m.] m&tine el. m&tin, bsg. 
tov-. -duk m. maggelrdisk. -kläder m&iin el. m&rtn, opl. o. bpl. 
s. opl. måggelrkirceer 'kläder som skall strhmmsmieitri marknad som höst o. 
manglas'. 	 vår hölls i Ströms by i Arnäs sn innan 

mangla9  v. måg ge4., pass. måggeZres. Övik grundlades. Där såldes strömming 
mangårdsbyggning f. manngabsbågnig o. andra förnödenheter. Jfr nyårs-, 

'huvudbyggnad vid en gård'. 	v år -. -siplats m. mieliriesMråss 'sed- 
manke2 m. bsg. manken 'tvärträ mellan vanlig plats för viss marknad'. -sitid m. 

kälkmedarna vilket uppbär lasset'. Jfr bsg. mintriest in 'tiden för Öviks höst-
stöttings-. mankskyra f. bsg. månk- marknad'. 
bs•Pra 'ett par tum djup skåra som höggs mas s. mas ett kortspel. I uttr. spela 
i timmer där detta vilade på manken'. mas. Jfr sexblad-, treblad-. 
Gjordes för att timret inte skulle skjuta masal° v. masa 'krypa (om småbarn)'. 
framåt. Lasset bands sedan med vidje- maskl m. mcerk el. mask, bsg. m&r-
bindsle. Detta förekom innan man hade tfen. Jfr binnike-, hö-, met-. -mjöl 
björnbindsle. 	 n. bsg. m&rktniz54-e 'trämjöl efter 

mannaminning [f.?] månnaminnzg insektslarver'. -åt s. mierkat 'ngt som 
'mannaminne'. i fkere mannamzn- är ätet av mask'. [Kan möjl. äv. vara a. 
ntger. 	 med betyd. 'maskäten (t.ex. om en växt 

mantalsskrivning f. bsg. månnta,skriv- el. en bräda)']. 
nzga. 	 maskin [m.] maj fri. Jfr flyg-, kast- 

mara f. mVre, bsg. -n, opl. -r, bpl. -na. samt under bäva. 
ga z mvre 'gå ss. mara'; myren hon masur [m.] masitr 'masurknöl på träd-
ce falen rak for 'det är förfärligt att stam'. 
råka ut för maran'; han hadd n faslz mat m. mat, dat. sg. måttan äv. 'säd'. 
moe for myren 'han hade ofta kän-  no hadd vce lite matn, men tnt 
ning av maran'; hon for Jussam mv- hadd vce lesamt int 'nog hade vi 
ren 'hon for som en mara'. marlbjörk lite mat, men inte hade vi ledsamt'; d-
f. mbrebjerk 'häxkvast'. Användes som ce matn ssm ske cerbet, dvs, man 
medel mot marritt. -riden p.a. mbre- måste äta för att orka arbeta. Ordspråk; 
reen. 	 dce fris bau matn 'säden frös bort'; 

Maria jfrJungfru-Marie-käpa. 	no va lr e matn 'nog blir det bra med 
mark f.1  mcerk, dat. sg. mierken, dat. säd i år'; ssm dce ce vce mat8m 
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hcenna sce tyss ja int ha fott see 
myttje 'vad maten beträffar tycker jag 
mig inte ha fått så mycket'; ja ksmme 
mce ti matsm 'jag blev oväntat bjuden 
på mat'. Jfr bakad-, bidande-, 
bröd-, forken-, fäbod-, hack-, 
herrskaps-, innan-, lus-, läng-
tande-, missunn-, mjölk-, odyg-
dig-, ofsas-, rackar-, sked-, su-
pan-, svagårs-, torr-. -bod f. måt-
bci 'bod för förvaring av mjöl, kött, salt 
o.d.'. -bud n. måtb å 'bud till arbets-
folk att komma o. äta'. -dags adv. mzt-
ddzkks. -farlig a. måtfålen 'som äter 
mycket'. -grubba f. bsg. måtgrirbba 
'grop på ömse sidor framom korset [bäc-
ken o. korsben] på nötkreatur'. När den 
verkar vara fylld, är kon mätt. -gryta f. 
måtgrPt 'gryta huvudsakligen för mat-
lagning'. -hus n. måthås glåpord om/ 
till storätare. -jord f. bsg. m åtj ö fra. 
-käril n. m åtti c'erel 'kärl för mat (dvs. 
tallrikar, fat o. skålar)'. -liten a. m 4t1i-
ten 'liten i maten'. -lös a. måt/its 'som 
saknar matförråd'. -mora f. måtmcir 
['husmor i förhåll. till tjänarn d-ce mat-
mores rcett vcent dells annren va 
mcett, dvs, det var sed att husmor inte 
skulle sitta med vid bordet o. äta, åt-
minstone inte när man hade arbetsfolk. 
Hon skulle gå mellan spisen o. bordet 
o. se till att allt var i ordning. -rätt m. 
måtrtt. -sked f. opl. måtbs ler. -stor 
a. måtstår 'som äter mycket'. -säck 
m. bsg. mbssiettjen. -tid m. matt i 'tid 
för måltid'. -vatten n. måtvåttn 'rent, 
friskt vatten för matlagning'. 

mata v. muta äv. 'mogna'. der hyll pa 
va 4-  mata nu 'säden börjar bli mogen 
nu'. Jfr under o- samt utmatad. ma-
tadlblixt m. bsg. måtabZrikstn 'korn-
blixt'. -väder n. matavier 'väder med 
omväxlande regn o. solsken (så att sä-
den mognar)'. 

matig a. måte 'omåttlig i mat, omätt-
lig'. 

matslig a. n. måjlet 'ätbar'. 
matta4  f. måtte. Jfr fös-,ryss-,slör-. 
samt under uppståndelse. mattrev-
garn n. bsg. måttrevgåne 'mattvarp'. 

mattas ut9  dep. pret. måttese åt 'bli 
utmattad (av sjukdom)'. 

mattiasmässa s. måttesmiess ['Matti-
asdagen, den 24 febr.']. mattiasmässj-
blid f. bsg. måttesmcessbir fa 'blidvä-
der vid tiden för Mattiasdagen'. -väft 
m. bsg. måttesmcessvceftn 'ull klippt 
vid tiden för Mattiasdagen'. 

medan adv. o. konj. man el. nici el. 
menn. han bit ju int mea int 
'under tiden (då den [lien] inte är brynt) 
biter den ju inte'; der va mea da? va 
'det var medan det var ...'; menn hon 
er ssm bcest 'medan hon är som bäst'; 
lift dce menn du si, see fo du 
bana menn du hore 'gift dig medan 
du ser, så får du barn medan du hör'. 
Skämtsamt talesätt; menn ja likkt 
hyll pa 'medan jag ändå håller på'; 
cenna menn hon radd vce 'allt vad 
hon orkade'. Jfr under b i da , g i fta v.1 , 
gå ut,slinga,slå v.2,stolpe,tyc-
k a s . 

mede m.1  iniejje 'med (på kälke el. 
släde)'. Jfr stöttings-, trä-. medi-
huvud7  n. micjihievy 'främre spets på 
med'. mcejjhuvva dce ce frann ak-
sari a opp 'm. det är från tvärträet o. 
uppåt'. -spår n. injellspbr. 

mede m.2  m a 'vidskepelse'. 
medicin [ml ,les i, opl. -er. -gräs n. 

bsg. rrillesigriesse 'medicinalväxt'. 
medsam a. mK2såmm 'vidskeplig'. 
meg n. 1. mell 'urin (efter såväl människa 

som djur)'. 2. 'weil 'ngt tunt o. ohåll-
bart'. du spinn ssm e mcejj 
spinner] ett garn som är så fint att det 
går av när det härvlas. -bår n. bsg. m 
el. in4lbsre [-bs ra] el. -bare [-bora] 
'gödselränna (bakom kreatur i fähus)'. 
-bårstock m. bsg. mbs,siåkken el. 
-ba- ' stock som avgränsar gödselrännan 
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från golvet bakom [dvs, mellan gödsel-
rännan o. gången bakom båsen]' . 

mellan adv. o. prep. mena el. (trycksv.) 
mell. mell bensm 'mellan benen'; 
mellalben lada som är belägen mellan 
skvtalven o. en annan lada, ortnamn. 
Jfr by-, gård-, man-, pinn-, vägg-
samt under kittra, larsmässa, 
troll, tät. -göran. mMaji4ra 'smärre 
arbete mellan större arbeten'. dell 
mellaiora pa vin ten. -häckel f. ml-
lahiekkeZr ' mellangrov linhäckla'. -korn 

mellakbn 'korn som vid handkast-
ning stannar mellan framkasten o. 
lättkornet'. -lag n. bsg. inellalage 
'mellangift'. -rep n. bsg. mellarepe 
'kedja som förenar de båda kälkarna i 
en stötting'. -sand m. bsg. mellasån. 
Jfr under sand. -stry n. mellastrP 'blå-
nor finare än tulls tr y men grövre än 
häckling'. 

men konj. men [man el. man] el. (ngn 
gång) mcen. men du sks int vara 
ute z dag 'månntro du kommer att 
vara ute idag?'. 

menal4  v. mene. va  men du vce dce 
'vad menar du med det?'; hon mennte 
gammkcen hon 'hon menade (att det 
var) den onde hon'. Jfr under undra. 

mening m. menig. dce va inte i 
nann onn menig 'det var inte i ngn 
ond avsikt'; cette minn menig. 

menslig a. m&tjlen 'smaklös'. d-ce 
merulet e llag 'det är utan smak'. 

mer a. komp. mere i uttr. dce mere. da 
Ja lzkkt ha lott e hcenne, kan ja 
lora dce mere a 'när jag ändå har 
gjort det här, så kan jag göra resten 
också'; a dell dce mere 'o. till det 
övriga (inträffade också det)'. 

merendelen adv. merendeln ['mesta-
dels, oftast']. merendeln,da dmn tior 
tz skogen ... 

mes m. mes 'bärställning av trä för rygg-
säck el. annan ryggbörda'. 

mesa v. messa. I uttr. ss. messa a gri- 

ne 'gråta långsamt o. tyst'; dce messa 
a rcegne 'det regnar sakta'. 

mese [m.?] messe 'ost som flyter upp på 
vasslan när man kokar den'. 

mesiglamm n. mselkzm glåpord om/till 
mesig person. 

mest a. superi. mast. du ha fcell mcest 
a ulla du 'du har väl mest ull?'. 
-delen adv. miestdeln 'oftast'. -lag adv. 
miessilag 'oförtjänt mycket (ofta om 
traktering)'. dcv cer da alldeles i 
mcessilag dce je ske hyll pa a 
biu mceg 'det är alldeles för mycket 
att ni skall hålla på att bjuda mig'; dce 
var da mcessilag rakkt 	hcenne 
'det var då alldeles oförskyllt, det här'. 

mesta adv. mieste 'oftast, vanligast'. 
mceste skull e vara tri 'oftast skulle 
det vara tre'; dce va mceste dce 'det 
var oftast det'; ja, dce mceste se 'ja, 
oftast'. 

meta12  v. mete. metimask m. metmask 
'daggmask'. -rev f. metrev. 

mick m. bsg. m fruen smeknamn o. lock-
ord till katt. Jfr k irr e -, 

midd m. bsg. middn 'mitt'. i middn 
a mall 'i mitten av maj'; pa middn 
'på mitten'. 

middag m. meddag el. medag, bsg. 
medaljen el. (y.)medan. i medag 'i 
middags'. Jfr under bor ta v, innan, 
vila v. -slmål n. må/dasmar 1. 'mål-
tid mitt på dagen [vid 13-tiden]'. 2. 
'mjölk från middagsmjölkningen av nyss 
kalvad ko (som mjölkades tre gånger 
om dagen)'. 

midnatt f. mi.nbtt. Jfr efter-, för-. 
midsommar7  n. messimmar. hon 
kumm vtt messsmmare 'hon kommer 
till midsommarhelgen'. -siblomma f. 
inessnmmabsbiromm 'skogsnäva, Gera-
nium sylvaticum'. -sidag m. trissinn-
majdgg, bsg. -dan. -sidagg f. bsg. 
mesåmmajdYgga 'dagg fallen på mid-
sommarnatten'. Jfr under k 1 åd e . -si-
helg f. bsg. meshmmaPic'elria. -slinte- 
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vätte pron. rrissammabsintviett skämt-
samt om helgbröd som inte kunnat bakas 
på grund av den mjölbrist som började 
bli kännbar kring midsommar. Jfr under 
julbulle. -slkyrka f. bsg. me.ssam-
ma,stiårka 'kyrka till vilken man for 
på midsommardagen'. En sådan var 
Gideå kyrka. I samband med kyrkobe-
söket köpte man för årets behov liar av 
liesmeder i Flärke. -sllöv n. bsg. me-
samma,slåve 'löv taget vid midsom-
mar'. Jfr under lövbad. -siregn n. 
rrissamma,sriegn var det bästa regnet, 
både för hö o. säd. -sitid m. bsg. me-
sammas t in. 

miga v. mige (jfr dock ex.) äv. 'kasta 
vatten i brunst (om sto)'. har du mal-
le pa dce 'har du kissat på dig (till 
barn)?'; mara mig 'märren kastar vat-
ten'; kagg dce int sce laggt framm 
pa llcean,mcEra kan mig pa dce 
'lägg dig inte så långt fram på släden, 
märren kan pissa på dig (dvs, var inte 
framfusig, det kan sluta illa)!' Talesätt. 
Jfr sjömigande. 

mikaeli [m.] mekkali el. mikaelz 'Mi-
kaelidagen, den 29 september'. n hcvnn 
kon ske bcera vtt mikaeli 'den här 
kon skall kalva vid mikaelitiden'. -dag 
m. bsg. makaelidan. Räknades vara 
den första vinterdagen. -helg f. bsg. 
m z'kaélz &air] a ' söndagen efter mikaeli-
dagen'. -kväll m. bsg. mkkaelzkveln  
'kväll före Mikaelisöndagen'. -lekstuga 
[m.?] bsg. mtkaelllekstUgen 'dans-
tillställning anordnad vid mikaeli'. -lör-
dag m. bsg. mekkali104an. -mån-
dag m. bsg. mikaäimbridan 'mån-
dag efter mikaelisöndag'. Tjänstefolk 
hade då fridag. 

mikaelsmässa s. mettjelsmiess 'tiden 
för Mikaelidagen den 29 september'. 
Var särskilt ungdomens högtid. mika-
elsmässlhelg f. bsg. måtjelsmcesh&Zga 
'söndagen efter mikaelidagen'. -mån-
dag m. bsg. måtje/smxsmcinAcian 

'måndag efter mikaelisöndag'. 
mil3  f. mil. la 	a vilar jor lagg a 
"piller 'långa vilostunder gör milen 
långa'. Jfr friar- samt under näver-
s k o . 

mila4  f.1  m ile 'kolmila'. 
mila [f.]2  mile ett slags spel; (i uttr. spela 
mile) 'tre markeringspjäser i rad (när 
man spelar mila)'. [Mila spelas av två 
deltagare.] Då ritar man upp en figur 
som på bilden nedan. Man spelar däref-
ter med nio svarta o. nio vita [snarare 
grönaktiga] kaffebönor. Den ene börjar 
o. lägger en böna i någon av linjernas 
korsningspunkter. Den andre lägger där-
efter en varefter det är den förstes tur 
osv. Allteftersom de lägger, försöker de 
hindra varandra från att lägga tre bönor 
i rad. En mila säges man ha, när man 
har placerat tre bönor efter varandra i 
lodrät el. vågrät riktning. Efter de dia-
gonala linjerna kan man ej få mila. Då 
alla bönorna är lag 
da, gör man drag 
genom att flytta 
någon av dem lod-
rätt el. vågrätt mel-
lan två korsnings-
punkter. Diagonalt 
får man ej flytta. 
Den som först lyckas få alla sina bönor 
i milor har vunnit. 

min3  f. mitt. 
min pron. m. mcenn, f. mat, n. mcett, 

pl. m irie, dat. m. sg. mierbym. kusin 
mcenn; mora mircmtrie pvika..Tfr 
undert.ex.allvarsam,dag,hustru, 
minne, sin, svärfader, ungdom. 

mindre a. o. adv. komp. minner. min-
ner mag 'ej så många'; int vce 
minner han kam senn 'om han inte 
möjligen kommer sedan'; int va' - e 
na vce minner dvm cerbet 'inte blir 
det ngt om de inte arbetar'; ss. förled i 
ssg: minnerdel ['relativt lite']; ja  fekk 
min nerdeln 'jag fick den mindre de- 
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len'; m inner.] :fen ta 'den mindre nas fel'. 
flickan'; minnerpiga 'tonårspigan (i misspeka? v. sup. hadd fell mbs-
förhållande till den äldre pigan)'; dce paka na 'hade väl begått ngt fel'. — 
kokkes pa minnersia 'det kokar sig v. rrisspaka se 'begå fel'. 
bara helt litet'; minneråksa 'den mindre missrand f. tnssrån 'felaktig rand i 
yxan'. Jfr under mån m. 	 väv'. Jfr under bygga bort. 

mingelllöte n. miggelrlbt 'hårfint ställe missräkna sig v. trissrieken se 'be-
mellan två klunsar på spunnet garn'. räkna fel'. 
-lötig a. n. migge/r/knit 'ojämn, med misstag n. ttisstitg. 
omväxlande fina o. grova ställen (om misstala sig v. trisstålra se 'av miss- 
garn)'. Jfr under h in gel hår. 	tag säga för mycket; säga fel'. 

minna på v. minn på 'påminna'. vce misstanka3  f. msstånk 'misstanke'. 
jett minn pa n 'vi måste påminna messtanka ce folen hon 'misstanke 
honom'; ja minnt pa mce 'jag på-  är en farlig sak'. 
minde mig'. 	 misstycke [n.] i uttr. ta dell tnsst,4t- 

minnas dep. minnes, hon scess min-  tys 'ta illa upp'. 
nes a ssm 8171 dce vore i gar 'hon misstänka v. rrisstienk. 
säger sig minnas henne som om det vore missunna v. trissitnn, 	-hnnt. 
igår'. Jfr missm in na sig samt under missunnmat m. trisssnnmilt 'miss- 
ond. 	 unnad mat'. d-cer nt nann mess- 

minne n. minne.ja har nt na minne snnmat e hcenne int 'det här är 
ism e 'jag minns det inte'; int cer dce ingenting att missunna en'. 

mcett minne dce ha hcent 'inte missunnsam a. ttissånnsam. 
har det hänt den tid jag minns'. Jfr missväxt [ml nissviekst. -år n. mss- 
njuts-. 	 vcekstår 'år med felslagen skörd, nöd- 

-minning [f.] jfr manna-. 	 år'. int cer e vcett brcenn opp 
minska v. minske. 	 koraben for ett messvcekstar 'inte 
minskas dep. minskes 'bli mindre (el. skall man bränna upp kornladan för ett 

färre)'. 	 år av missväxt (dvs, tappa aldrig mo- 
minst a. o. adv. superi. minst, se dce det!)'. Ordspråk. 
var dce minste han tjall-  hem sce mist m. mist ['dimma, tjocka']. Jfr s ur -. 
var e pa samman. 'minst (av detta) mista v. tnste 'tappa, förlora', du mest 
körde man hem på sommaren'. 	int sport na 'du tappar inte vävskyt- 

minut m. 	 teln?'; mest hare 'tappa håret (om 
missfatta sigl° v. rtissfittta se 'upp-  människa)'; dum meste krceka 'de 

fatta fel'. ja ha messfatta mce 'jag förlorade sina kreatur (som omkom)'. — 
har missuppfattat det'. 	 bort v. trist bått. 

missgärning f. tnssf ietz t g. 	 miste adv. rnste 'fel, galet'. I uttr. ss. 
missgöra sig v. trissibra se 'begå ett fatta meste 'fatta fel, icke förstå rätt'; 

misstag'. han messio4-  se. 	 han lcesst meste 'han läste fel'; ta 
missionsmöte n. mi,svon,smin ['guds-  meste 'ta fel'; du tfcenn meste 'du 

tjänst med missionsföreningen']. 	tar fel (det är inte han)'. Jfr under gissa. 
misslaga m. trisslzige 'felvarpad tråd mistig a. n. mistet 'dimmig'. dce ce 

som går snett från det ena varvet till det mistet 'det stiger upp kölddimma från 
andra'. 	 vattnet'. 

missminna sig v. tnssminn se 'min-  mittlför prep. mittfor 'mitt emot, rakt 
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framför'. dce ssm legg mutfor nce- mj egalezte 'avsmalnat stycke. 
san. -i prep. mitti 'mitt i'. dc e va mjärda4  f. mi.e4-e 'mjärde'. 
jusssm mitti vattne 'det var mjöl n. mit2k. Jfr bak-, bakst-, ben-, 
medelmåttigt'; ss. förled: mittzlben 'den bröd-, fin-, furu-, gröt-, halm-, 
mellersta ladan', ortnamn; m ittz- moll-,pär-,sikt-,skräp-,smält-, 
kfråbben 'den mellersta välten (i en sop-, svin-, vällings-. 
tröskvagn)'. Jfr under glisa, v i ter . -itu mjölad p.a. mj ra 'mjölig'. dvm (pota-
adv. se  under klyva. -på, -uppå prep. tisen) ce mjerlra. 
mittepa el. mittpa 'mitt på'. mittpa mjöllbock m. mi/Yrbakk 'granens han-
tenna 'mitt på tjärnen'. -å prep. mitta blomma'. Åts av barn, som tyckte den 
'mitt på'. muta bron 'mitt på bron'; var god. -bär n. se d.o. -domt m. 
muta vekken 'mitt i veckan'. 	miz3ird6mt 'helt liten mängd mjöl'. -dott 

mjugg s. ~gg. I uttr. z msgg, t.ex. han m. mjklirdiut = föreg. -dricka n. 
lag ata na 1 mygg 'han låg hos mitYrdrak ['mjöl i varmt vatten som 
henne i hemlighet'. 	 mat åt kol. När man skulle göra m. åt 

mjuka. mjuk äv. 'matt, svag'. ja vaZe korna, skulle mjölet r y das upp. Man 
se mjuk a v11 inna kvceln 'jag blir hällde varmvatten [på mjölet] så att det 
så svag o. matt innan kvällen'; mjuk a svällde o. blev mera matigt. -gubbe m. 
tost va vce 'spaka o. tysta var vi'. Jfr opl. o. bpl. znj - glibba 'granens han-
halv-. -kaka [f.] mjiikkåkke 'mjukt blomma'. -göpen m. bsg. mpYrgitttn 
bröd, ofta som smakbröd'. Den som 'näve mjöl'. Jfr under korngöpen. 
bakade skulle ha kpkken pa hsnnere -kvarn f. bsg. mjP4-kvrLa. -låda f. 
dvs, den som bakade skulle ha mjukt miPZr/å 'rektangulär låda vari mjöl häm-
bröd i ett antal av en kaka för varje tades in från h ärbärg e t ' . Var avde-
hundratal hon hade bakat. — M. grädda-  lad på mitten med en mellanvägg som 
des mjukare än annat bröd [som torkade fortsatte uppåt som handtag, hade lock 
o. blev hårt]. -löte n. mjiik/bt 'plötslig på vardera sidan. Kunde äv. vara delad 
matthet o. trötthet'. -vid f. mjzikvi'mjukt i tre fack. -sikt m. bsg. mjz)4-sektn. 
björkris varmed man gav risbastu'. -sten m. bpl. mpYrsana 'kvarnsten i 
-väder n. mj iskvcer 'varmt men mulet mjölkvarn'. När mjölstenarna blev nöt-
väder (på sommaren), mildare väder (på ta o. tunna, togs de till skrädverket, var-
vintern)'. -år n. mjilkår 'år med mindre efter man skrädde med dem. -stummel 
god årsväxt'. 	 n. bsg. mp)4-stbmmelre 'liten tunna för 

mjukna v. mj Orken. — av v. mjtkken förvaring av mjöl'. -åder f. bpl. mjblr-
å 'bli plötsligt matt'. — ihop v. mj åk- åren el. (y.) mjk4lråren 'räffla i kvarn-
ken zhöp 'mjukna o. sjunka samman stenens malyta'. hugg mjeziraren 'med 
(äv. om  människa som plötsligt blir den för ändamålet avpassade änden av 
matt)'. 	 kvarnhackan hacka upp räfflor i kvarn- 

mjuna f. 'måne ett slags lera. Jfr sand-. stenens malyta'. -öd n. mrbZrit 'ödslan-
mjunsand m. mjirsuzn 'mkt fin sand, de med mjöl'. 
blandad med lera'. 	 mjölbär n. mihZrlycer 'bär av mjölon, 

mjäga av v. mj ega å 'bli smalare', p.p. Arctostaphylus uva-ursi'. -grå a. feeri 
am/ ega 'avsmalnad (om t. ex. en påse, mjz5Zrabcergrått 'färga grått med mjö-
en sjö)'. hon va jusssm amjega lonris'. -ris n. bsg. mjP1r(a)bcerrfse 
mutpa 'den (tjärnen) var liksom av-  'mjölon'. Användes att färga grått med 
snörd på mitten'. mjägadlöte n. bsg. (t.ex. nät o. skötar) samt som medel 
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mot s tä k (värk i lemmarna). 	bsg. mihirkstofftkhkken 'tunt jäst bröd 
mjölig a. miblre el. (y.) ?ni e:54-e. 	på deg av sötmjölk i stället för vatten'. 
mjölk f. mivb-k. Jfr avsint-, blåkäl- Bakades endast till jul, bröllop o.d. -tag 
lig-, glotter-, härsk-, kvälls-, n. mfrik.ktåg 'ställe där man regelbun-
källig-, kärn-, morgons-, put-  det köper mjölk'. vce ha mivZrktage 
ter-, rå-, rännig-, sur-, söt-, tät- dcert jori, pcef. -tråg n. nybkktrtig. 
samt under ny. -blandning m. bsg. -tynnel m. bsg. mit34-ktånneln 'laggkärl 
tiiii34-kbkantgen 'sur mjölk, utblandad för förvaring av mjölk'. -tår f. mibirk-
med vatten, som dryck åt slåtterfolk'. tiltr 'en skvätt mjölk'. -vall m. bsg. 
Jfr under b landa f. -bod f. miåk-kb 	mihirkvtiln 'kovall, Melampyrum pra- 
'rum innanför bostadsrummet vari tense [el. sylvaticum]'. -åder f. bpl. 
mjölk, grädde, ost o. smör förvarades'. 77k/134-kåren [den ena av två stora blod-
Saknade fönster, endast med glugg. ådror i bröstet] hos kvinna el. [under 
-bytta f. bsg. mir34-kbbtta 'bytta för buken] hos ko. 
förvaring av skummjölk'. -dags adv. mjölkas v. mffikke.nyvIrk bara kona 
mii3Zekdizkks 'tid att mjölka korna'. 'mjölka korna'. Jfr under o — igenom 
-droppe m. m.p3Zrkdritppa. -foder n. v. pres. hon mitiZrk !Mit g 'hon (kon) 
mii3Zekfc'2r 'foder som ger mycket mjölk'. mjölkar ända fram till kalvningen utan 
-kammare m. bsg. miz3irkkåmmari = att sina'. — upp v. mft341 öpp en 
mjölkbod. Y. benämning. -ko f. kvzge 'mjölka en ko som fått sin första 
mii34-k142 'mjölkande ko (till skillnad kalv, så att hon vänjer sig vid att släppa 
från ungnöt)'. Jfr under utskjuten. mjölken'. 
-mat m. mii34-kmat 'maträtt huvudsak-  mjölkare s. jfr stor-. mjölkartröja f. 
ligen av mjölk'. -pall m. mibIrkpz511, mfiiirkartrt5ll 'kort rak blus av sämre 
bsg. -pf2ln 'pall på vilken man satt när sort som man i fäbodarna tog på sig när 
man mjölkade'. -sked f. prybkkbri 'en man skulle mjölka'. 
sked mjölk'. -skåp m. mpYrkskap '(hörn)- mjölke m. mjz34-ke 'fiskmjölke'. 
skåp som gick upp till taket o. som i mjölkning f. bsg. mp34-knzga. 
stället för hyllor hade två rader av pin-  mol m. mo. Jfr sand-. -land n. bsg. mö-
nar varpå mjölktrågen sattes'. -slev f. lånne ['skogsbevuxen slättmark på sand 
trip34-k/Uv. -stark a. mOkkstierk 'som el. grus']. -ris n. mörts [väl möris] 'ljung, 
smakar oblandad mjölk'. mivirkstcerk Calluna vulgaris'. 
en vcelig 'välling på mjölk som inte mockal° v.mirkka.mskka snon 'skot-
spätts ut med vatten'. -stinta bpl. ta snö'. — ut v. mhkka 4t 'mocka ur 
mMkstinten 'flicka från gård i byn kätte el. fåhus'. 
som bar en bytta med mjölk som gåva mockis interj. mökkts, mökkis el. 
till en granne där bröllop firades'. Detta mökktsa lockrop till get. 
skedde första bröllopsdagen. Mjölken mockrum n. måkkeritmm 'gödselränna 
användes till risgrynsgröten som var da-  i ladugård'. -stock m. bsg. milkke- 
gens sista mål. Flickan skulle bjudas på rsmmstPttien 'stock som avgränsar 
smörgåsbord, men hon fick ingen hu-  gödselränna från golvet bakom' [= 
vudrätt. Hon fick stanna hela kvällen o. megbårstock]. 
dansa o. roa sig. Jfr under bygranne. mod n. mo 'sedvänja, mode'. Bonde från 
-stol m. bsg. mitiZrksti = mjölk-  Stybbersmark kom körande i en annan 
pall. -stäva m. [7] mir3Zeksthvv, bsg. by förbi en bonde som stod på gödsel-
-en, opl. -er, bpl. -ena. -stöptkaka [L] stacken o. lastade gödsel: »ja st je 
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ha samma mo hcer ssm i stobbe,s- svinmolla o. sådant som växte i kornet. 
mcerk.» Den andre: »va da?» Den Man sållade bort den där mollen o. blan- 
förste: »fulrestn pa kasa.» 	 dade i ngt sämre korn o. malde det. 0. 

mod [n.] mo.ja vott ncelta hceppen, det mjölet hade man också att strö på 
men se reppa ja mo 'jag blev litet sörpan åt korna'. 
förskräckt, men så repade jag mod'. mollskinnsbyxor f. opl. = månskins-
-fälld p.a. se under v i ter . -stjäla v. byxor. 
möstie4-a'förgöra kreatur så att de inte moln5  n. el. (se ex.) m. man, el. ram 
äter o. så att de inte orkar ngt'. -stulen sm soka bedd se i M8 'om solen 
p.p. möstz41ren 'på magisk väg berövad har moln under sig vid nedgången ...'; 
livskraft'. 	 n denn man, st int na bra ut 'de 

modd a. modd 'yster (om häst som stått där molnen [hellre: det där molnet] ser 
länge på stall)'. 	 inte bra ut (dvs, bådar regn)'; dce borj 

moder f.1  jfr far-, gud-, har-, mor-, pa dra opp MMI, 'det börjar stiga 
styv-, svär-samtunderfader, mo-  upp moln'. Jfr fårfet-, regn-, åsk-
ra. morsarv m. möbsvierv. moribroder samtunderskog, ådalsbleka.-tapp 
m. mörrbror, bpl. mörrbråren äv. ss. m. måraapp. -vägg m. mijnyi2gg. 
hederstitel.lånne- el.jhssembrrbron monokord m. man,q, - el. rak/kar el. 
'morbror Johan'. -(s)fader m. mö,sv- -kad 'psalmodikon'. da cer e jusssm 
far el. (y.)möffar. -(s)moder f. m6- ja ha huvve tnt n maritkaci'däär 
mor el. mörrmor el. (särsk. vid tal med det som om jag hade huvudet inne i en 
småbarn) mömme. Jfr under vecka. 	monokord (dvs, så surrar det)'. 

moder f.2  bsg. mödera 'hysteriskt an-  mor f. jfr moder, mora. 
fall, hysterisk ilska'. De angripna sägs mora f. möre, dat. sg. mön, vok. möre 
kasta sig på golvet o. sparka o.d. tills de 'mor; husmor; ä. gift kvinna'. da mora 
kräks. Sedan är anfallet över. Anses ba-  ticene 'då husmor kärnar'; dce ce rette 
ra vara ilska. Botas med stryk. 	möjjambra 'det är en gumma med 

mogen a. mcspgen. Jfr ut-. 	 ruter i'; dee skull va dygga i mori 
moj a. mvii 'trött, slö, matt'. 	 dce 'det skulle vara skräp till husmor 
moken a. mcitien 'olustig, krasslig'. 	det'; var ha ja annej-4a-mora- 
molle m. 	bsg. mVln 'frö o. annat fate 'var har jag Anders Erssons mors 

smått avfall vid rensning av säd'. Avskil-  fat?'; kvt'stmöra i agsta 'Kvists hustru 
des när säden efter kastningen sållades. i Angsta'; ållspInnarmbra en gumma 
Maldes o. användes i m o 11 dri ck a. som brukade spinna på beställning. Jfr 
Jfr hö-. mollidricka n. bsg.mbIldrake grannas-, gårds-, ljus-, mat-, 
'kreatursdricka med mjöl av moll e. röst-, tolvmans-, ung-, våg- samt 
-mjöl n. bsg. mbllmjblre el. (y.)-mAlre under annasläsare, eder, fader, 
'mjöl av molle o. sämre korn'. mvIl- glipa, hon, uppåt. 
mjoire dce va fro da uta graburi, morgon [m.] måran, dat. sg. mksm 
a dyggstori a tskke dcenna ssm el. måransm, opl. o. bpl. mbria. zgar 
vockste tt korte. dvm salle balt sm maran 'igår morse'; vtt morism 
da n den mvin a bane tt na 'i morgon bittida'; z maransm hen-
skrcepkon a mceckle dce. a dce na 'den här morgonen'. Jfr j u 1 -, 
mmire hadde dvm a dell a stro julaftons-,måndags-,valborgs-
pa birota vtt korta (så länge det mäss- samt under imorgonst. -dag 
räckte) 'm. det var frö då av gråbo o. m. bsg. mårandan. -slmjölk f. bsg. 
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mbrazusmibirka 'mjölk från morgon-
mjölkningen'. -simål n. mbraiumåk 
'frukost; mjölk från morgonmjölkning-
en'. -sisida f. bsg. mi,raruss ia. -slsol f. 
bsg. mårazusöka. -slvak a. mårany-
våk 'tidigt vaken på morgonen'. ma-
raruvak a vekkelat 'vaken tidigt om 
mornarna o. lat under veckan'. Skämt-
samt talesätt. -yard m. bsg. mtiravån 
'frukost'. 

morras v. mårre. Jfr under k ick ra . 
morrhår n. mårrh&r. 

morsamora f. se under mora. 
morse adv. se  imorse. 
morter n. bsg. mbiliere 'mortel'. 
Moses s. möses. I uttr. ss. hcere moses 

Keller utrop av förskräckelse el. för-
trytelse. 

mossa m. missa ['mossa; lav (som väx-
er på marken)']. Jfr björn-, flott-, 
fönster-, hus-, ren-. mossitorva f. 
måssatbrv. -väg m. bsg. måssavce-
gen. I uttr. han for msssavcegen 
'han försvann plötsligt'; ga massa-
vcegen '[bära åt skogen,] försvinna'. 

moster f. måne, vok. möne äv. artigt 
tilltalsord till ä. gift kvinna. 

mot [n.] jfrjäm(n)-, väg-. 
mot adv. o. prep. mot. da dee bcer 
mot von, 'då det bär mot våren'. Jfr 
vid verb i särsk. förbindelse bära, taga 
m o t. -bådsam a. n. mötboseimmt'mot-
bjudande'. -för prep. mötfor 'jämfört 
med, i motsats till'. no ticenns e 
hcenne bra motfor e dcenne 'nog 
känns det här bättre än det där'; dce 
lett fcell vara bcetter a ake mot-
for a ga 'det måste väl vara bättre att 
åka än att gå'. Jfr under g ul 1 brud. 
-kedja f. bsg. möttliejja 'kedja i björn-
bindning vars ena ände sitter i häv-
stången o. vars andra ände är försedd 
med krok att haka fast i den kedja som 
spänns'. Jfr under björnbindning. 
-tåge [m.] möthåga 'motlut'. myr/Igen 
cer n mothsga. znna han ksmm 

dell sokbceri var e n mothsga, 
dce va mvrizgen dce.vce tisk den 
vcegen da vce tisk pa asele 
'malning en det är ett motlut. Innan 
man kommer till Solberg (i Anundsjö), 
var det ett motlut, det var maln ingen. 
det. Vi körde den vägen då vi körde 
foror till Asele'. -ved m. mötve 'virke 
med snedvuxna fibrer som hindrar 
eggverktyget, t vär fall '. -väder n. 
mötver 'motvind'. 

motor m. minOr. 
motta v. måtta. I uttr. ms tta msn 'röra 

läpparna [som för att tugga el. säga ngt]'. 
hon bori pa mstta msn utt e 'hon 
börjar ställa munnen i ordning åt det 
[dvs, forma munnen för att säga ngt]'. 

mudd' m. mudd rlappmudd (kort päls 
av skinn); (lös) ärmmudd']. 

mulen a. men.dce ce msket e vcer 
idag. Hrjäm(n)-. 

mull f. ms// . Jfr berg-, död-, log-, 
svart-. -bräda f. bsg. mållbrea del 

[Mullbräda] 
av plog. -bänk m. mållbienk 'jordvall 
upplagd som isolering innanför sten-
foten; nypa snus lagd innanför läppen'. 
-vann m. bsg. mållgvån 'åkersork'. 

mullra9  v. måller. msller a taka 'tala 
på ett mullrande sätt'; aska msller. 

mulna [f.?] bpl. [?] micrien 'mule, (läp-
par) på ko el. älg'. Föråldrat. 

multen a. se m ylt e n . 
multna v. jfr murkna. 
mulväder n. måkvcer 'mulet väder'. 
mumla v. pres. sett a mömmek a cet 

om att ivrigt äta bröd, pret. mömmeke. 
muni m. minn, bsg. msn, dat. sg. mån-
nsm.bit at msn 'inte öppna munnen 
(om häst som skall betslas)'; han fo 
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ha msn vce sce 'man måste kunna 
tala för sig (när man kommer bort)'; 
han ssm ar na i msnnsm,cer na 
i hannsm 'den som är frejdig i talet är 
också rask i händerna'. Ordspråk; ska, 
sa n jsss-strane, da han scette 
cenka vtt msnnsm 'skål, sade Johan 
i Stranne, då han satte änkan [väl ett 
dryckeskärl] till munnen'. Jfr y x - samt 
under mälta. -gott n. månngått 
'läckerbit, godsak'. -håll n. månnhbll 
'förmåga att hålla tillbaka jämmer vid 
plågor'. -lös a. mitnnlås 'svarslös'. 
-reda f. mirnnrien el. (y.) -r e 'talför-
måga'. -slip m. månnilip 'läpp (på 
häst el. — skämtsamt — på människa)'. 
-spel n. månnspe.l. -styv a. milnnstfrv 
'som ej gärna lyder tyglarna (om häst)'. 
Jfr under kroka ihop. -vig a. minin-
v ig ' slagfärdig' . -vik f. månnv ik ' mun-
gipa' . 

munnas9  dep. minnes 'käbbla emot (om 
barn)'. 

munnot a. månnet 'näsvis'. 
mur m. mur 'murad vägg; spiselmur 

[skorsten]'. Jfr bog å r d s -, fäbod-, fä - 
h u s -,pann-, svart- samtundertist-
ra. -gryta f. misrgrPt 'stor inmurad 
gryta i fähuset'. Jfr under råtegel. 
-krans m. bsg. mårkransn 'spiselhyl-
la'. -kupa f. bsg. miirkispa 'spiskupa'. 
-lad n. mårla 'murad vägg i öppen 
spis'. -stång f. bsg. misnagga 'käpp 
hängande i järnöglor tvärs över öppen 
spis'. En sorts torkställning. -syn f. bsg. 
m Yri,a 'brandsyn'. 

mura8  v. mUre. —in v. p.p. inmiire (om 
t.ex. fähusgryta). 

murkna9  v. mbun 'multna (om växtde-
lar)'. — bort v. mi5ttn balt 'förmult-
na'. dce ha mbttne balt rise balra 
dvm 'riset har ruttnat bort från dem (de 
torra träden)'. — upp v. sup. stakken 
ha mbttne öpp ' ... förmultnat'. 

murning [f.] jfr i n -. 
mus f. mus, opl. msser, bpl. mssen, 

dat. pl. måssm. hcenne va kusn vtt 
mussm, sa tieertga da boa brann 
'det här var utmärkt åt mössen, sade 
käringen när matboden brann'. Ordstäv. 
Jfr ost-, rev-, skogs- samt under 
besk. -bränd p.a. missbriennt 1. ob-
scen betydelse ['som haft otur hos en 
flicka o. inte vågar fria till andra (syf-
tande på att m u s äv. kan betyda 'kvinn-
ligt könsorgan')]. ja ha nt voile 
musbrcennt ja ssm je ['jag har inte 
blivit skrämd för flickor jag som ni']. 2. 
['som inte tål att hantera heta kärl']. 
-gläfsa f. mitsglriefs 'musfälla'. -unge 
m. opl. o. bpl. micscigga. -öra n. bpl. 
mies&a 'ekorrbär, Maianthemum bi-
folium'. 

musik m. mås ik. 
muska v. måske 'ivrigt tugga på torr 

mat'. msske a at 'åt hårt bröd så att 
det knastrade'. 

muskig a. n. måsket 'regndiger, dyster'. 
muskväder n. mhskvier 'gråväder'. 
mustasch [m.] opl. mån tåler. 
muta12  v. måte, pass. m åtes. mute for 

vari 'muta för vården'. När man häm-
tade vatten ur brunnen, skulle man kas-
ta ned ngt; dvm skull mut dvm 'de 
skulle muta dem (de underjordiska gm 
att lägga ut silverslantar)' ; ja mutt a 
for ltteda ga a bara 25 ore. Sagt 
av en gumma som kastat ut till vitrorna 
men ändå fallit o. blivit ofärdig. 

my n. jfr sved- samt under m y gg - 
skrank. 

mycken a. mPttien, fl. mPttje. myttle 
bro 'mycket bröd'; myttie ate 'myc-
ket stickande o. bitande insekter'; bore 
na see myttle lat 'burit henne så 
väldigt långt'; dee va sce myttj e 
han 	hann borj e 'det var endast så 
pass att han hann börja'; myttie vell 
ha mer. Ordspråk. 

myckenhet f. mPttlenht. 
mygga f. mPgge. myggbo n. bpl. mPgg-
bba ['tillhåll för mygg']. -skrank m. 
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mPggskrånk, bsg. äv. mYskrånken mrmiekker Venkelbeckasin'n myr- 
'harkrank'. 	 mcekketz d-ce n fsgeb-  ssm hyll sce 

mylla v. pass. målles. ltrticegda skull tt myytvena a skrik fvlet 'm. är en 
molles, sedan man sått linfröet. Det fågel som håller sig i myrkanterna o. 
skedde med harv. 	 skriker mycket'. -plan m. mYrpirk 

mylten a. må lten el. (y.) målten 'mur-  'ställe där myrjord breds ut för tork-
ken; sur, härsken, av värme o. skakning-  ning'. -pors m. mPrpb,s,s, bsg. äv. mYr- 
ar illa medfaren (om strömming); trött, Plin 'skvattram, Ledum palustre'. An- 
matt'. stakken hyll pa vak molten vändes i yllekläder mot mal. -sly n. bpl. 
'stocken håller på att multna'; fisken mYrilYa 'sly'. -stada [f.?[ mkstbe, 
hcenna hyll pa va 4-  molten 'fisken bsg. -n, bpl. -na 'kant av myr'. Jfr under 
börjar mjukna o. bli skämd'; strom- myrmäckre. -tag n. mPtåg 'ställe 
migen c molten 'strömmingen har för täkt av myrjord'. -tuva f. 
forslats i värme så att den inte ser fräsch 'tuva i myr'. -val m. mYrvåk 'stubbar 
ur; ja tjcenn mx sce ~liten 'jag o. rötter i myr'. 
känner mig så medtagen'. 	 myskrank m. se under myggskrank. 

mynda8  v. månne 'ro baklänges [med myssja v.måme 'täta (timmervägg) med 
ansiktet i färdriktningen]'. hvll batn husmossa'. 
vce en ar a monne vx annera så må v.1  ma, pret. matt 'vara nära att; (ss. 
att båten snabbt vänder. 	 uttr. för önskan) böra, må'. ja matt 

myra4  f. mPre, dat. sg. mk 'myr; myr-  int si na 'jag ser knappast ngt'; ja 
jord; torvströ'. kviga hadd gatt ne matt fogan fryse 'jag fryser nästan'; 
seg dceri myr" 'kvigan hade gått ned ja tjcenn me sce kvifo,ramm,sce ja 
sig i myren'; Ja skull firstta a ini matt int vell ga 'jag känner mig så 
my n cell gamm-mcert a matt rakkt gruvsam, att jag knappast vill gå'; ja 
ha voile oppcete a knottsm 'jag matt rakkt ha folie 'jag hade så när 
skulle ge mig iväg inåt myren efter den fallit; dvm skratte sce dvm matt 
gamla märren o. kunde nästan ha blivit ha lott a vi se 'de skrattade så att 
uppäten av knott'; dvm bredd ut n de kunde ha skrattat ihjäl sig'; matt 
denn myra oppa hamman 'de bred-  vikt ha helld 'läktes nästan aldrig'; 
de ut den där myrjorden uppe på matt rakkt ha votte oppcete a 
hammaren (vid byn)'. Jfr blöt-, hgottsm 'hade så när blivit uppäten av 
snotterbär-, torr- samt under bruk- knott'; han ma fcell ksmma 'han 
ningsråd,hackaddorg,kastomt. måtte väl komma'; dvm matt fell ha 
myrlaktig a. n. mYråktet 'myrliknan-  ksmme hsg e 'de måtte väl ha kommit 
de (om mark)'. -bär n. mYrbier 'tran-  ihåg det?'. Jfr underlöstand, ofsas, 
bär, Vaccinium oxycoccus'. -grubba f. regnsommar, svimma av, trä-
mkgrirbb 'sankt, dyigt ställe i myr'. arbetare, vill. 
-hals m. mYrhbff 'smal del av myr el. mål3  v.2  ma 'må (vidta! om hälsa)'. tlle 
mellan två myrar'. -hugste n. bsg.mk- måenes 'illamående'; ja ma S3171 en 
lihkste 'ställe för torvtäkt'. myrhvkste hunn 'jag mår mkt dåligt'. — till sig v. 
dce va stcelle dxr man tog myra må dell se 'krya på sig'. 
dell stro 0. -jord f. mYrj bir. Användes måd6  n. mv el. ms 'smått avfall (av hö 
ss. torvströ. Jfr under gård. -kant m. o. dyl.)'. se brann e opp se dce 
mYrkånt. -länd a. n. mPr/iennt ['fylld volt bara mv ba4-1 ne 'så brann det 
med myrar (om terräng)'l. -mäckre m. upp, så att det blev bara smått avfall 
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kvar'. 
måda v.mita'smula sönder i små bitar'. 

ja minns mamma, da hon meste 
txnnen, hon msa svnnt bro ini 
gsttn,a senn da gkottes x opp ini 
msn 'jag minns mamma, då hon för-
lorade tänderna, hon smulade sönder 
brödet i den kupade handen, o. sedan då 
blöttes det upp i munnen'. 

måg m. mag, bsg. målen. -bröd n. 
mkgbrif 'sexvikt bröd'. En blivande 
måg skulle ha det bästa. Skämtsam be-
nämning. 

mål n.1  mak 'röst', han ha meste 
make 'han har slutat tala (om en sjuk)'; 
grannt e mak 'vacker röst (hos vitror 
som hörts köka)'; sm e dxnn make 
sotte pa n jet,sx vore int tjotte 
cetanes 'om den där sångrösten sutte 
på en get, så vore inte köttet ätbart'. 
Skämtsamt uttr. Jfr bon d -. 

måls n.2  mak 'måltid; mjölkningstill-
fälle, mjölkmängd erhållen vid mjölk-
ning'. hon mjvkk tya kanne ti 
make 'hon mjölkar två kannor varje 
gång'; hon mlykke tri mak sm 
dan om ko som nyss kalvat; forne 
make 'första mjölkningen (efter kalv-
ningen)'. Jfr god-, kvälls-, mid-
dags-, morgons-, snus-. -tid m. 
mått i. n matii mat ['ett mål mat']. 
-tidshjärta n. måttesjini. I uttr. ss. 
han ha gatt e mattesjytt 'han äter 
med god aptit'. -tidstom n. bsg. 
teståmme 'tid att lugnt äta'. Jfr under 
skettestom. 

mål n.3  mak. I uttr. pa  vogene mak 
'på vinst o. förlust'. vell du lora ne, 
se cer e pa vogene mak 'vill du 
göra det, så får du göra det på vinst o. 
förlust'; ja jekk pa vogene mak 
dell a mapiria n hykvlitn stynn, 
ja trodd int ja skull fo a men ja 
fekk a no xnda 'jag gick på vinst o. 
förlust till Maja-Stina en ganska liten 
stund. Jag trodde inte jag skulle få hen- 

ne, men jag fick henne nog ändå'. Om 
ett frieri. 

måla f. bsg. må4-a 'målarfärg'. 
målas v. måke. 
målle m. se m olle. 
mån [m.?] myr. dx jok nivri, 'det 

månade [det hade i viss mån effekt']'; 
ja ha int en hceller,myri, minner 
da fyre 'jag har inte ens en, långt 
mindre då fyra'. Jfr under hank -, 1 ed -, 
loss-, sek-, stings-. 

mån a se månom. 
måna på v. se mana på. 
månad2  m. måtte, bsg. måert el. mått, 

opl. enl. ex. nedan äv. måttan 'månad; 
måne'. sist pa nicien 'i slutet av måna-
den'; en gagg i tya ~Lan 'en 
gång varannan månad'; maen kryp ti 
lien 'månen kryper i liderna (dvs, går 
lågt)'; maeri, hvll pa sette 'månen 
börjar gå upp senare'. Jfr ny-. Ordet 
kunde äv. föras upp under måne. Jfr 
dock följ. ssg. -ljus a. n. måttejåsst. 
-skin n. månebyirt 'månsken'. -tal n. 
mdinetåk ['(tid av) många månader'l. 

måndag m. mörtri- el. (y.) måtmdag, 
bsg. -dan. yllri ce mardan see 
fylen ytt int tisdan ce vxrre. 
Ordspråk. Jfr gammelöls-, mika-
eli-, mikaelsmäss-. -silat a. mött-
daslåt. I uttr. mondaslat a vekke-
vak 'lat o. trött på måndagen (efter 
veckoslutsfirandet) men pigg under 
resten av veckan'. -slmorgon m. bsg. 
minridasmbran. 

måne m. se månad. månskinsbyx-
or f. bpl. mårusinsbåksen 'mollskinns-
byxor'. 

mång pron. magg 'mången'. magg e 
yen ter 'många flickor'; toka ha magg 
gagg roket 'dårar har ofta roligt (om 
den som skrattar åt en småsak)'; minner 
magg 'ej så många'; dvm va ju se 
magg 'de var ju så många'; vinter/ ce 
lagg a maka magg 'vintern är lång 
o. måltiderna många (därför bör man 
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spara på maten)'. -man m. bsg. mågg-
mbn 'många tillsammans'. maggmvn 
mr e lett cerbet 'många tillsammans 
utför arbetet lätt'. 

mången pron. måggen.maggen takk; 
maggen ar. 

mångfåll m. bsg. måggfbln ['kons blad-
magel. -torka [f.] (enl. EO m.) bsg. 
måggfvlltårka en sjukdom hos kor. 
[Symptom är att kon slutar idissla. Bo-
tades gm att man tog en boll idisslad 
föda från en annan ko o. stoppade i den 
sjuka kons mun.] da korta ha fott 
maggfvlltorka da mest dvm Jean 
['då korna har fått m., då slutar de idiss-
la']. Jfr under järm t. 

månom a. mbnam. han ce ftyli ~Ism 
dell a vell ha vtt sceg 'han är fasligt 
mån om att få åt sig'; dce var no 
=lamt dell a fo 'det var bra att få'; 
en smågirig bonde fick öknamnet mvpt-
sm. Jfr under titta. 

måral° v. måra 'pyra; värka ihållande'. 
mara a brenn 'brinner utan låga'; 
dce mara a vcerke 'det molvärker'. — 
på v. måra på 'värka gnagande'. 

måras dep. måras 'lossna smulor'. dce 
msras bcau ne. 

mård m. maZe. 
måre m. bsg. måran'sågspån'. Jfr s n ö -, 

såg - samt under mör e. mårlbyggning 
f. marabågnig 'hus byggt med bråd-
väggar mellan vilka man hade fyllning 
av sågspån'. Förekom från 1870-talet i 
samhällen nära sågverk. -före n. bsg. 
mårafåre'moddföre'. 

mårik f. mårik 'sörjig snö, gammal snö 
som vid töföre trampas till sörja, snö-
modd'. dce ce msrika cett vcegen; 
msrika dce va b-  pa vinten, da d-
ce kvilt a maZret. han frys inte 
at vcegen da. dce frys mer em dce 
ce katt  a tie grader cenn tim dce 
ce trcetti grader a mtaret 'det blir 
på vintern, då det är kallt o. mulet. Vä-
gen fryser inte till då. Det fryser mera 

om det är klart o. tio grader än om det 
är trettio grader o. mulet [menade man]'. 

mårkig a. n. mårket 'moddig (om snö-
före)'. 

mårot? a. marat [1, n. liv. måret 'mör-
jig (om snö)'. 

mås m. mas 'fiskmås, Larus canus'. 
måta v. se motta. 
mått n. matt 'kärl för mätning'. Jfr 
krut-, liter-, rågad-, stop-, stru-
ket- samt under råga, skäl. 

måtta f. måtte. matta ce sam e stra, 
hon cer nt gatt hitt pa 'måttan är 
som ett strå, hon är inte lätt att hitta på'. 

måttlig a. måttlen. mattlen ksrve ce 
bcest 'måttlig korv är bäst (dvs, man 
bör ha måttliga anspråk)'. 

mäckra9  v.mekker 'bräka (om get som 
lockar på sin killing)'. leta mcekker 
vtt tjeligen. 

mägde n. mcegde 'rackarfölje, patrask'. 
Jfr tattar- samt under försnödad. 

mähä [n.?] miehce 'menlös person'. 
mäld m. ~dc/ 'blandning av agnar o. 

[lätt]kom som maldes till brödmjöl'. När 
man slog av skoveln, skulle korngrynen 
inte vara fler än att de kunde räknas. 
Enl. sm. ej 'säd som skall malas'. -bröd 

miecicibrå 'bröd bakat på mäld'. För-
åldrat. 

mäldare m. miecl4ar 'mjölnare'. cej,s 
du trceff mcecidar nodul sce frag 
en am ve fo kamma vce nann 
~nig 'om du träffar mjölnare Nor-
din, så fråga honom om vi får komma 
med någon malning'. 

mälta f. m2e1te'säd som ligger till mält-
ning'. 

mältas v. m&.2te 'göra malt; gro (om 
säd)'. Kornet blöttes ibland före sådden 

fick ligga tills det började sonnes 
gvitt ti man pa korte,  dvs, tills 
kornet började gro. Det sades då ha 
mcelte. 

mängd f. mcegn 'mängd'. dce cc mceg-
na de 'det är en mängd det'. 
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-männingm. jfr fjärde-, tredje- samt mattias-,mikaels-,olovs-,pers-, 
under adertonde. 	 påls-. 

människa3  f. m&nnt br, vok. m&nnt br. mässing m. miesszg. 	int vilt 
Inte taZra sm e for nann rnnpu bs gulle ssm glremma, d-ce somta 
'inte tala om det för någon människa'. mcesstgen ssm bremma 'det är inte 
Jfrbond-,fjäll-,garv-,godtoms-, guld allt som glimmar, en del är mäs- 
gårds- samt under a interj., ja. 	sing som skimrar'. -stake m. m&sstg- 

mänskliga. ms/en. 	 ståka. 
märg m. mcerj. da? jcer Jortzg mcerj mässling m. se nässling. 
a ben. -bräda f.bpl.mieribren 'bräda mästarel m. mbtar. 
sågad ur en stock närmast märgen'. mäta v. meta, mcett, mieta. — upp v. 
mceribreen ssm ce sage ncermest pret. ja mcett (sup. ha mceta) opp 
mcerjen dvm sprekk foilest. Inve en. 
mcerien cer e lssare ve a dcerfor mätta [f.] miette 'mättnad, förmåga att 
har e gett for a sprekke 'märgbrä-  mätta'. 
der, som är sågade ur en stock närmast mättlig a. n. miettelet 'som mättar'. 
märgen, spricker fortast. Invid märgen möda f.mile. we tutte vlIri ga a let 
är veden lösare o. har därför lättare för dvm sce 	hadd nann moe for 
att spricka'. Båtmakare ville inte gärna dce 'vi behövde aldrig gå o. leta dem 
ha märgbräder. 	 (korna), så att det blev mkt arbete med 

märka v. miertfe, sup. mceit. 	 det'; ja hadd moa for wertien fl 

märkandes p.a. mierkanes 'märklig'. 	aklla 'jag hade ofta svårt med värk i 
märke7  n. mierty, gen. mierues. sm  axeln'. 

znt n sn s ha cete opp mcertie 'om möda (sig) v. mo (se) 'bemöda (sig), 
inte den onde har ätit upp märket (dvs. anstränga (sig)'. ja ha modd me Mr 
om det inte är rent förgjort, så måste det myttie så jag fick ont i en arm. 
vara så)'; ja ha tcelle ne dell mcer- mödd p.p. modd 'överansträngd (så att 
ties 'jag har tagit märke av det [dvs. det gör ont i musklerna)'. 
jag har uppmärksammat det från förr]'. mödsam a. måsam 'mödosam'. 
Jfr bo-, feg-, får-, godväders-, mögel n. mågeZr. 
godårs-, huvud-, kors-, kron-, möjlig a. mbflen el. InVilt. dvm sag 
sol-, sträng- samt under viss. 	vii myt!z ohyr dcer 'de såg allt 

märr f. mcer, dat. sg. mien, el. mån möjligt otrevligt där (om rå som gjorde 
[snarare m iett el. m bra Jfr piss-, ett fäbodställe oroligt)'. 
storsint-, tom- samt under blind, möka v. måtje, måkkte, mokkt 'gm 
gammal, nionde. -fölsing [m.?] bearbetning uppmjuka'. vce ske ~tie 
mierafit,spg 'föl av honkön'. -lår n. ne om lin som första gången dras gm 
m&ralår.Jfrunderhingelhår. dängt dragan. 
f. mieraliegt 'sträcka så lång som en möla8  v. miare 'äta (bröd) utan smör el. 
märr'. 	 pålägg'. mnir bro. 

märsa f. m,?e,s,se smekord till märr. 	mör m.1  'myra' se möre, jfr ving- 
mäsk m.1  mcesk ['mäsk vid brännvins-  p iss -. -kas f. bsg. mhrkåsa'myrstack'. 

tillverkning']. 	 Jfr mörkas äv. under möre. 
mäsk [rn.?] 2  mcesk. Jfr under tusen. 	mör m.2  mor 'luftblåsor på vattnet som 
mässa s. jfr anders-,bartolomeus-, visar var ett strömmingsstim går fram'. 
eriks-, eskil-, kyndels-, lars-, mör a. n. mot. Jfr under bräcka. 
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möra v. m år e 'stå i stim o. släppa ut luft 
(om strömming)'. 

möre [m.] måra 'myra, Formica'. n hge-
va mera 'en näve myror'. Jfr piss-, 
storpiss-samtundervingpissmör. 
Om formerna i Ång. se D.O. Zetterholm 
i SvLm 1945 s. 81ff. mörlkas f. 
mårakås 'myrstack'. he dvm pa n 
msrakas,pissmsran dra bati ohyra 
'lägg dem (fällarna) på en myrstack, 
myrorna drar bort ohyran'. Jfr mörkas 
under mör m.1  -kung m. bsg. måra-
kOggen skämtsamt i utropet st ms-
rakoggen, varvid man kastar en näve 
myror på den som kommer o. tittar. 
[Skämtet bygger säkerl. på en vits. Man 
kastade en näve sågspån men suggerer-
ade den som utsattes för skämtet till att 
tro att det var myror. Jfr måre.] 

mörja f. jfr el d -, h e t 
mörja v. mårje 'pyra, brinna utan låga'. 
morje a brenn. 

mörk n. dat. sg. mårken. I uttr. z mor-
ken 'i mörker'. dvm ce bra dell ga 
t morken 'de (hästarna) är duktiga att 
gå i mörker'. -rädd a. mårkriedd. 

mörk a. mork, n. msti. Jfr kol- samt 
under sirap. 

mörka v. mårtje, pres. ms„sk 'mörk-
na'. — till v. pres. må,sk dM el. mark 
dM 'mörkna'. dce ms,sk dell se, dce 
skce ces ta valt na rcegn a 'det 
mörknar på himlen, det börjar snart 
regna också'. 

mörkas dep. mårtjes 'mörkna, ha en 
mörk min'. 

mörklett a. mårkUt 'mörk i hyn'. 
mört1  m. 	ti. -ögd a. måttåggd 'röd- 

ögd (av trötthet)'. 
mössa4  f. misse äv. 'bindmössa; seger-

huva'. stot balt mossa balra sto-
lan 'stöta skinnet av spetsen på stor-
tån'; sm nann ce fodd tt mossa, 
sce vall-  e n visgsbb ell n vistice-
r g 'om någon är född med segerhuva, 
så blir han en visgubbe el. en v i s - 

käring'. Jfr helsingörs-, natt-, 
röd-, skärm-, stint-, syddros-, 
vinter-, vit- samt under stycke. 

möta14  v. måte [inf. o. pres. trol. äv. 
måtte]. han jor vllri sce gstt vtt 
int han motte ne nann gagg 'man 
gör aldrig så gott, att man inte ngn gång 
blir vedergälld'. Jfr under ärende. 

mötas9  v. måttes. 
möte n. jfr godtemplar-. 
möxa8  v. måkse 'vrida, vända o. röra 

sig oroligt (om barn)'. 

nacka8  v.1  nåkke 'hugga nacken av'. 
nakk honen 'nacka höns'; dvm skull 
nakkes 'de borde avrättas'. 

nacka8  v.2  nåkke 'lägga i den översta 
stången i en gärdsgård'. 

nacke2  m. nåkke. Jfr bak-, hjul-, röd-, 
skarp-, troll-. nackjgrubba f. bsg. 
nåkkgråbba 'nackgrop, insänkning i 
nackens mitt'. -hög a. nåkkhåg 'hög-
färdig, stolt'. -spärr m. bsg. nåkk-
speårrn'sendrag, smärta i nackens musk-
ler'. -tal n. nåkktålr. I uttr. cette nakk-
taZr 'efter antalet människor'. -troda f. 
bsg. nåkktrci 'gärdselstång vars övre 
[grövre] ände sticker upp ovanför 
n ac k tr od band et, den övre gärdsel-
stången'. nakktroa ce oven a hon 
ske vara skerkest, sce sm hagan 
en gagg fyll ikull, sce skce n kan 
rtt opp en a han ske vara hel ['n. 
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[Gärdsgård med för- o. nacktrodor] 

242 

är överst o. den skall vara starkast, så 
att om gärdsgården en gång faller om- 

kull, så skall man kunna resa upp den o. 
den skall vara hell. -trodband n. bsg. 
n åkktrob åne 'det översta bandet i en 
gärdsgård'. fobstbane, anner-, trejj-, 
fivZre barie var nakktrobane. [Förs-
ta o. andra bandet uppifrån var n.; ibland 
låg nacktrodan äv. på det tredje bandet, 
väl aldrig på det fjärde trots vad som 
här sägs.] 

nagell m. någelr äv. 'finger'. akt nage-
l-a 'akta fingrarna!'; d-ce bra nagelra 
pa n 'han är händig'. Jfr drag- samt 
under av. -färm a. n åge4-fbrm 'kvick 
o. händig i fingrarna'. -gikt m. n4geb--
likt. I uttr. ss. han ha nage4-jtktn 
'han kan inte hålla fingrarna stilla, är 
klåfingrig'. -käll m. n4geZrtliel1, bsg. 

.e/n 'smärta på grund av köld i 
fingertopparna'. 

nagelsam a. någe4-såmm 'klåfingrig'. 
nagga4  f. någge 'redskap 
av på mitten samman-
bundna hönsfjädrar, var-
med tunnbröd naggas'. 
Den som bakar håller om 
den på mitten o. pickar 
brödet genom en rundgå-
ende rörelse med fjäder-
pennornas vassa ände. 

naggas v. nagge 'picka 
(tunnbröd) med n agg a '. 

nagla9  v. n ågeZr 'vara klåfingrig'. 
naglot a. niizge4-et 'klåfingrig'. 
namn n. namn.sceD t namn 'kalla vid 
namn'. Jfr för-, kristnings-, till-, 
ök- samt under gammal. -giva v. 

nizmnj 'nämna vid namn, uppge nam-
net på'. -känna v.nåmntlienn= föreg. 

ord. vell int namn-
tjcenn dvm 'vill inte 
säga deras namn'. 
nara v. nåra 'samman-
foga med tränaglar'. — 
ihop v. nåra thåp = 
föreg. ord. 
naribuske m. bpl. nåra-

bizska 'gran som toppats av getter så 
att den inte växer i höjden'. -skog m. 
bsg. nåraskOgen 'skog som växer yt-
terst långsamt'. 

nare m. nåra, bsg. -n, bpl. -na 'träna-
gel'. dw va bara narana tz n 
rsnn en larsbb om tröskvagn; 
stockarna i en timmervägg hölls sam-
man med narana S8M va over 
tummen tjakk 	tränaglar som var 
över en tum tjocka'. nargolv n. bpl. 
nåragillrva 'golv vars tiljor är samman-
fogade med tränaglar'. 

narra v. nierre. Jfr gorrnarrad samt 
under ved. — ut v. n2err åt 'locka 
(ngn) att gå ut'. Förargat uttr. av äldre 
när ungdomar kommer för att hämta 
kamrater. 

naskas v. nåske 'småplocka o. ta mat o. 
godsaker, [snaska]'. hon gar a naske 
a cet. 

natt f. nytt, opl. nåter, bpl. nåten. 
tgar sm nutt(a) 'igår natt'; sm net-
ten 'om nätterna'. Jfr brud-, efter-, 
eftermid-, för-, helges-, jul-, 
vak- samt under sen. -bleka f. bsg. 
nbttb4-aa 'ljus molnstrimma som vid 
torka om kvällarna ofta stiger upp i syd-
väst'. Ljusare än ådalsblekan. Bådar 
inte regn, den sta bara a hisse, dvs. 
går upp ett stycke men sjunker åter. 
-mössa f. nixtmåss 'stickad toppmös-
sa utan tofs'. -och-dag s. nbtt-a-dåg 
'styvmorsviol, Viola tricolor; åkerviol, 
Viola arvensis'. -skvacka3  f. nVtt-
skvbkk 'flädermus'. -skvalk3  f. nbtt- 
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skvbirk 'flädermus'. -slag n. bsg. nbtt- skära, slå, slänga, slöa, sota, 
11åge 'spår som hare gör nattetid'. sova, staka, stampa, stoppa, 
-tröja f. nt)tt-trbjj 'plagg av vitt bom-  sätta, taga, totta, trycka, trå-
ullstyg, brukat som bäddjacka'. Var da, tövla, vila, väva ned.-efter 
långärmad o. rakskuren, räckte ned till adv. o. prep. net  ['nedåt'], ss. adv. äv. 
höfterna. Bars när man ville vara fin, 'till den nedersta byggnaden [av två el. 
t.ex. borta på besök el. av flickor som flera byggnader i en gård som ligger i 
väntade nattbesök av pojkar. Bars över en sluttning]'. ga neet. -genom adv. 
daglinnet, ibland äv. med v i tun der - «fririzg. -i prep. tzz 'ned i, nere i'. 
k j or t 1 e till. hceirjesdkIgne, da pvjka Jfrunderavråda,häva,lerbotten, 
skull kamma, da lag man tt nytt- plumsa, strand. -ifrån adv.o.prep. 
trvjja men vikt annabs;a pa menn ntfran.neifran jon. -legadved m. 
tt ['på min tid'] hadd man no n bsg. nlegavn 'trädstam som ligger i 
vit-tjol a. 	 skogen o. börjat ruttna'. -på prep. n4a 

nattvardslläsning m. bsg. nåttvajlies- [nepa] el. n49a [nepo] 'ned på, nere 
ntgen 'konfirmationsläsning'. -skola f. på'. nepa lcegda. va hadd flrytte 
bsg. nåttvayskblra = föreg. ord. 	nepa strana 'vi hade flyttat ner till 

natur m. bsg. natåri äv. 'könsdrift'. 	stranden'. Jfr under kank. -till adv. 
naturliga. natlilen el. natåll g. natultg nclel. -vid prep. nå/a el. neve [n6ie 

a 	skolrer 'stenskärvor som sprängts el. neve]. neva strana 'nere vid stran- 
loss gm vatten, solvärme o. frost'. 	den'. Jfr under flisas. -å prep. nea 

natursam a. natu,såmm 'som har stark '(ned) på, (nere) på'. nea tjorrgari, 
[köns]drift'. 	 'nere på kyrkogården'. -åt adv. rzat 

navare m. nåvar ['spiralborr med en '[därnere]; i den nedre [dvs, lägre lig-
tvärsöver gående träkäpp upptill ss. gande] byggnaden på gården'. dce ce 
handtag']. Jfr s a t -, timmer-. navar-  neat. Jfr under uppåt. 
hål n. navarhalr 'borrhål'. 	 nederst a. o. adv. superl. nest. Självst. 

navel m. n4veIr 'navel'. -brock n. n4- former: m. nestn, f. riesta. neeste 
ve'-bråk. -tåg f.bsg.n4veZrtgiga ['na-  bropvin 'nedersta steget i farstutrap- 
velsträng']. 	 pan'; neeste bane 'nedersta bandet i 

ne obest. artikel n. se under en obest. en gärdsgård'; han sta neest 'den 
artikel. 	 står nederst'; neest nepa lcegda hcen, 

nedal prep. n4I 'nedanför'. neal bron. 'nederst på hövallen här'. 
nedan [n.] nUn [en månfas]. 	nedre a. o. adv. komp. nere. han jekk 
nedanidel m. n :ead 'nedre del av gam-  nere 'han gick den nedre vägen'. Jfr 

maldags särk med söm i midjan'. Jfr underlysning. nederibyggning f. bsg. 
s tr y -, sär k - . -efter adv. o. prep. 	nrbågntga 'nedre byggnaden på 
aridette ['nedanifrån']. -före adv. o. gården'. -del m.bsg.nclän =nedan- 
prep. neafklre 'nedanför'. 	 del. necleln var av gropstryvceven 

ned(er) adv. ne. Ss. adv. vid verb i särsk. '... grövsta blånväven'. -käft m. n&-
förbindelser se aska,bloda,blåsa, tlieft 'underkäke'. -ladudörr f. bsg. 
bocka, brinna, bädda, bära, nMadkrra ['den nedre av två dörrar i 
draga,dynga,fara,flytta,frysa, samma lada']. Jfr under 1 an d m ån . 
gräva,håra, häva, kasta, kom-  -mun m. bsg. nerman 'underläpp; 
ma, kösa, lusa, lyfta, läsa, underkäke'. Jfr under hända. -skäl n. 
raka, regna, riva, ränna, siga, bsg. rir,s•He 'nedre skäl på varpen'. 
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-skåp m. rzrskåp 'underskåp'. -slip 
m. bsg. niTilipen 'underläpp (på häst)'. 

nedsidan prep. tzssn 'nedanför, strax 
intill'. nessn kabben 'nedanför 
huggkubben'; hon legg nessn dce 
'hon ligger strax nedanför dig'; nessn 
bron 'strax nedanför farstutrappan'; ha 
pvin nessn se 'ha pallen strax nedan-
för sig'. 

nej interj. ncejj el. niee el. n2ece el. 
n ce. nceceda 'nej då'. Jfr under gosse - 
karl. 

nejlikspik m. bsg. nielzkspiken 'hel 
[krydd]nejlika'. 

nekas v. nae. han neke i sten 'han 
nekade envist'; han neke for e 'han 
nekade till det'; han neke for a 
jora ne 'han vägrade att göra det'. 
nekord n. nabb-  'nekande svar'. 

nere adv. tzre. nere cette ven 'nere 
vid skogstoppama (horisonten)'. 

neslig a. n. n ieslzt. 
nidgöra v. n ii åra 'smäda (ngn), säga 

nedsättande saker (om ngn)'. nzjora 
da dvm spzte a ksmm vce speoZra 
'nidgöra, [det är] när man pikar o. kom-
mer med spefulla ord'. 

nidsverk n. n issvierk 'nidingsdåd; [o-
fog]'. 

nio r. nie. 
nionde r. n iente. n ientgågga 'den ni-

onde gången'; hon var z nienår 
'hon (märren) var i nionde året'; 
n iena,smier 'märr i nionde året'. 

nitisk a. n it isk 'mycket snål'. 
njuran n. bsg. njizrane 'njure'. -talg m. 

bsg. nj årantz5Zejen el. -rit- 'talg kring 
njure'. Användes till ljus. 

njuta v. (h)gåte el. nj Lite, pret. got el. 
njst äv. 'nyttja (sin kropp el. sina lem-
mar)'. kann int njut dvm 'kan inte 
begagna dem (sina sjuka ben)'; ja njot 
int hana 'jag var oförmögen att använ-
da handen'. — sig v. pres. njut se int 
alls 'klarar sig inte alls (med sitt sjuka 
ben)'; ja njut me int 'jag är så 

kraftlös att jag ej orkar röra mig'. 
njutsminne n. bsg. j issm inne 'köpskål'. 

Bestod av en sup e.d. Föråldrat. fo  jus-
minne; han som fekk pcenzga han 
skull besta justnznna. 

njuvelsticka v. njåve4-stikk 'sticka på 
nyare sätt, då man tar upp tråden med 
stickan, ej kastar den över'. 

njuvla9  v njitvelr 'smussla (med ngt i 
händerna); vrida, vända el. ordna (med 
ngt) utan att få det ur händerna'. — bort 
v. nj itve4-  båii 'smussla undan (ngt 
som man har i händerna)'. 

no m. no 'ho'. tz non va kona. Jfr 
fähus-, hack-, ko-, slipstens-, 
svin-. 

nog adv. nog el. no, vanl. (trycksv.) no 
'tillräckligt (mycket); ganska; troligen'. 
Äv. ss. uttr. för förvåning, nog sce 
mag 'något för mager'; dvm hadd 
gatt no lcegge 'de hade gått något för 
länge'; han var no balle no sce 
lcegge 'han var nog borta något för 
länge'; no jett dce da vara 'nog 
måste det då vara ...'; dce va nå cice 
'det var ju märkvärdigt det'; dc:e va 
nå han inte jo4-e pviken nantig 
om en retad björn; dce va nog hon 
jo4-e ne 'det var förvånansvärt att hon 
gjorde det'; dce va nog dce vtt han 
komme 'det var märkvärdigt att han 
kom'. Jfr bra-, över- samt under 
trollskott. 

noga a. någa el. (ngn gång) någat 'nog-
grann; angelägen (i nekande satser)' ja 
var nt na noga sm a ga (om e 
dcenne) 'jag var inte alls angelägen om 
att gå (jag gillade inte det där)'; d-ce 
ncelta nogat n gsbbe ce hcenne 
'det är en ganska precis gubbe det här'. 
Jfr under gorr. 

noppas v. nåppe 'plocka'. ja ske dell 
skokks a napp bera 'jag skall ut i 
skogen o. plocka bär'; napp lzne 'rycka 
upp lin'; napp aksa 'plocka ax'. Först 
räfsades åkern, sedan plockades kvarlig- 
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gande ax. 
nor n. nor [väl sekundärt till följ. 

ortnamn]: uti nore 'ute vid sjöänden 
[syftande på den södra, smala delen av 
Stybbersmarkssjön]'. Jfr å - . 

nordal prep. ncib-cil 'norr om'. han bo 
not-al bcerj en 'han bor norr om berget'; 
noiral ssnne 'norr om sundet'. 

nordan [m. oböjl.] nölra 'norr ifrån; 
nordanvind'. han kimme nova; dce 
b4-as nova 'det blåser nordanvind'; 
dce rcegne [...] for nova a 'det 
regnar vid nordanväder också'; han va 
mer pa noa 'han (vinden) var mera 
nordlig'. -blåst m. [el. f.] nölrabl-asst 
'blåsväder från norr'. Jfr kall-. -efter 
adv. o. prep. n ö Zra n iett e (r) 'norrifrån'. 
ksmm noZrancetter 'kommer norr 
ifrån'; nolrancette lappmcerka 'norr 
ifrån Lappmarken'; han ksmme no-
L-ancette lannsvcellen 'han kom efter 
landsvägen norr ifrån'. -före prep. 
nöb-afbre ['norr om'l. -runnen p.a., 
-runnenvatten n. se under nord-. 

nordlefter adv. [o. prep.] nöket 'norrut 
(till ett bestämt ställe)'. vet du hur de 
mår hos Söderlinds? — nce men en 
Janne jekk noZret nu, sce vce fo 
frell hore. -för adv. [o. prep.] nökfer 
= nordöver. -i prep. nöri 'norrut i 
(på, till osv.)'. nolri boga 'norrut i 
bygden'; nolri ron 'norruti (sop)vrån'; 
ja ske nolri skogen 'jag skall norrut 
till skogen'; vet du hor dvm ma 
no -1 sodlinns 'vet du hur de mår 
norrut hos Söderlinds?'; ga nolel noir-
Jvlra 'gå norrut till norrut belägna in-
hägnade åkermarken'. Jfr under v ed - 
r å d . -ifrån adv. nölrifrann. -om adv. 
[o. prep.] nim. dvm for noll-tim 
en dag 'de for norr om sjön en dag'. 
-på prep. nölrpa 'norrut på'. nolrpa 
himmeln. -runnen p.a. [nOrOnnen] 
(EO nöZrarånnen)' som runnit mot norr'. 
-runnenvatten ii. [nbrOnnenvåttn] 
(EO: nc54-arOnnen-) 'vatten taget från 

ett vattendrag som rinner mot norr'. An-
sågs ha magiskt helande kraft. -åt adv. 
nölrat 'i norr (på en viss bestämd plats)'. 
pa robcekkscegge noirat 'norrut på 
Röbäcksänget'; han ce no4-at dcerlen 
'han befinner sig nordåt där (på den 
platsen)'. -över adv. o. prep. n64-over 
'norrut'. n Janne jekk noZrover for 
n stmin senn 'Janne gick dit norröver 
för en stund sedan'; a n ven skull 
noZrover 'och en annan skulle norrut'. 

norskl m. nvjk 'norrman'. 
nosring m. ncisrigg 'ring fäst i tjurnos; 

med utstående spikar försedd läderring 
som sattes runt nosen på kalvar o. kil-
lingar så att de ej kunde dia modern'. 
dvm hadd n nosrigg pa tjeliga 
a kvZrva, dce va n lcerrigg a 
spika ti ssm stakk ut. 

not f.1  not, bpl. nåtten 'fiskeredskapet 
not; notfiske'. kast ut nota; da han 
ske ut ti nota 'när man skall ut i 
notfiske'.Hrfisk-,is-,lill-,ström-
mings-.-båtm.nötbditenstamnbåt 
men större o. längre än sk ötbåten . 
-fiske n. bsg. nötfiske 'fiske med not'. 
-hus n. nöthits 'skjul där noten förva-
ras'. nöthuslben lada i Stybbersmark 
där noten förvarades. -kung m. nötkögg 
'den som för kommandot vid notdrag-
ning'. -lag n. nötlåg 'grupp personer 
som drar not gemensamt'. -slöra f. bsg. 
nötilOra ['(stycke av) trasig, uttjänt 
not']. notilora va bra dell torke 
04-ve vce, dce va knuta ti hon a 
dce tog bra.la tro han fekk tag 
tskke dcenna t itlltra V... i Ultrål. 
-strömming m. bsg. nötstrbmmigen 
'strömming som tidigt om våren togs i 
not'. -tid m. bsg. nöttin 'den tid då 
man drog not'. -tög f. opl. nöttOger, 
bpl. -tågen  'notrep spunnet av rot-
tågor'. lappa spann nottogen. En-
ligt en sm. av talltågor. [Väl fel för 
grantågor.] -varp [n.] nötvierp 'plats i 
sjön med lämplig botten där man drog 
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not'. -vårde m. nötvalr 'vakare hörande 
till noten'. Jfr under värde. 

not f.2  not, opl. nOtter, bpl. nåtten 
'tontecken; melodi', ja hore notten 
znz huvve 'jag hör melodin inne i 
huvudet'. 

not f.3  bsg. nöta 'hyvlat spår i kanten 
av en planka, nåt'. hovele pa nota a 
flera 'hyvlade på näten o. fjädern'. 

nu adv. nu. n ti fin. i 'först nu'; nu hc- 
ja 	int ha han nå 

nann vcerk. 
nubb m. nnbb. dce va nsbben i noa 

dce. Talesätt om den som i en nödsitua-
tion försöker reda sig med en nubb. 

ny n. ny 'nymåne'. fara skull n k4-eppe 
pa ny 'fåren skulle man klippa vid 
nymåne'. Jfr j ul-, nyårs-. 

ny a. ny. har du voile ny 'har du fått 
nya kläder?'; loftes ny, vce ske loft 
a ny (den som fått nya kläder skulle 
lyftas); ss. förled (se äv. under respektive 
ord). 1. ss. förled till s.: fo,ste hon 
fekk nPz5lmenakka 'så snart som hon 
fick den nya almanackan'; Jora opp 
nann nP.1.(1)1r 'bryta upp mark till åker'; 
nPlågan 'den nya ladugården'; nPlåtn 
'den nya dansmelodin'; nPnvere 'den 
nyligen tagna nävern'; nPipZra 'de i 
målet unga orden'; nPpiga 'den nya 
pigan'; nkr iberia 'de nya skidorna'; 
nPslabn 'de nya skorna'; nPvnllerm&ss 
'valborgsmäss, den 1 maj'; nPvi_egen 
'den nya vägen'. 2. ss. förled till p.p. o. 
till sup. ja ha nPly4-2a opp en 'jag 
har satt in nytt blad i den (slåttermaski-
nen)'; da hon va nPlyåren 'när hon 
nyss hade kalvat'; nPbårenko 'ko som 
nyss kalvat'; nPbOt hcesta 'nyligen 
bytt hästar'; ha n klådd 'han har ny-
ligen dött'; nkfoddban 'barn som nyss 
fötts'; hon hadd nPfhlra 'hon hade 
nyss fölat'; npj ift 'nygift'; cice hadde 
nPhiennt 'det hade nyligen hänt'; dvm 
hadd njjhédd kona dit 'de hade 
nyligen fört korna dit'; hon hadd nP- 

håll e 'hon hade nyligen hört det'; n 
ko va nPkbk-ve 'en ko hade nyss 
kalvat'; nPkålle 'nyligen klippt i håret'; 
nPlåkkt sce 'nyligen lagt sig'; da har 
du nPlåggd 'då har du nyss ljugit'; 
nPm1v4-kemit5Zrka 'spenvarm mjölk'; 
nPråste pa se na ilvttannlarceer 
'nyss skaffat sig slåtterkläder'; dce ha 
nPvålie na pa tok da 'det har nyss 
blivit något på tok då'. 

nycke n. bsg. nPttie 'pipa i snälldon 
(den ihåliga del där tråden löper in mot 
vingen o. trissan)'. trce tt nyttie 'träda 
in tråden gm hålet i tenen'. nyckkrok 
m. n4kk-krbk 'krok med vars hjälp man 
trädde garnändan gm pipan i snälldonet'. 

nyckell m. nåttjel el. (y.) nPkkelr. Jfr 
bod-, töm-. 

nykter a. nåkter. pa  nokter maga 'på 
fastande mage'. Jfr under g ök skiten. 

nyliga adv. nPle 'nyligen inträffad tid'. 
ja hslre ne m nyle hcenna 'jag 
hörde det nyligen'. Föråldrat. 

nyligt adv. nplit 'nyligen'. 
nymånad m. n PPYiåll, bsg. -måeri 'ny-

måne'. 
nypal4  v. gåpe, pres. gyp. — av v. gåp 

å. — uti sig v. hg åp t i se 'plocka upp 
små bitar o. äta'. — åt v. gåp åt 'nypa 

nypas dep. v84-  nt guffs int 'nyps 
inte!'. 

nysa14  v. gåse, pres. gås, pret. äv. glys. 
ja gusste gagg pa gagg. 

nysnö m. bsg. nPsnån 'nyfallen snö om 
sen vårvinter'. Den sades äta upp gamm-
snon, dvs. vintersnön smalt fortare om 
det kom nysnö. 

nyss adv. nyss. ja ha nyss a jolt e 
'jag har nyss gjort det'; har dvm Int 
nyss a borle 'har de inte nyss börjat?'. 

nystbene5  n. nPssbk 'garnvinda'. Består 
av fot, nystbenkäpp o. krona. 
nystbenlfot m. nPssbenfOt 'fot till 
nystkrona'. -käpp m. nPssberitliepp 
'käpp på vilken nystkronan sitter'. 
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nyste7  n. nPste 'nystan'. Jfr ullto-. 
nytta f. nPtte, dat. sg. [i följ. exempel 

snarast gen. sg.] nPttn. dell nyttn 
'till nytta'. 

nyttig a. nPtten, n. äv. (föråldrat) n Pk- 

nyttja v. nOttle, pres. nottj el. nokk, 
pret. nOkkte, sup. nokkt. nokk fo,stvn-
ne 'använda sitt förnuft'; ssm mest 
nottles 'som mest nyttjas'. 

nyvadning m. bsg. nPvbrizgen'väg som 
man [första gången] måste gå el. köra i 
djup snö'. ja jett tramp nyvvugen 
'jag måste trampa mig väg gm snön'; 
dvm ha fott ga nyyvrizgen we 
huse dcenna, sce dx you cerbe-
sammt bildligt om arbetet med ett nytt 
hus. 

nyverke n. bsg. nkwertje el. -vierke 
'nyodling'. dx va n betesilvtt, en 
sdderilvtt, dxrz hogby,son ssm 
kvllese for nyvcerke. men dce va 
zggentig strm va nytt, dx va 
gammalt x dcenne. dvm ha brotte 
opp tvrpa for 'det var en betesslåtter, 
en ängsslåtter med alar, i Högbysjön, 
som kallades för Nyverket. Men det var 
ingenting som var nytt, det var gammalt 
där. De har brutit upp torp förr'. 

nyväxt m. nYwekst 'skott på barrträd'. 
Jfr under tv agri s . 

nyårsidagsryd m. bsg. rzez,sdasrYn 'rod-
nad på himlen på nyårsdagen'. -gåva f. 
nPaniyv. -helg f. bsg. nYa,shielrja 
'nyårsafton o. nyårsdag'. -marknad m. 
bsg. n&qmceun 'marknad vid nyårstid 
i Asele'. -ny n. nian p. nyajny va 
bceste ny. -ryd m. nYezp-Y 'rodnad 
på himlen på nyårsmorgonen'. Svag-
årsmärke. 

nå17  v.no.sx ja skull no trsa 'så att 
jag skulle nå att trampa'. 

nådal° v.1  nVa 'nita (en spik som slagits 
igenom ngt gm att vika dess spets)'. 

nåda v.2  nåda. I uttr. ss. nada dceg 
'akta dig'; gu nada dceg; gu na  

hcennar da 'Gud nåde henne då!'. 
nådig a. nådin. hon va int nadzn 
da znt 'då var hon inte blid'; doe va 
int nada da Int 'det var inte lätt 
då'. 

nådår n. nådår 'det år som en prästänka 
fick uppbära lönen efter mannens död'. 
hon si ut ssm hon ha xte opp 
nadare for rxven 'hon ser ut som 
om hon hade ätit upp nådåret för räven'. 
Talesätt om en som ser eländig ut. 

någon pron. förenat o. självst. sg. m. o. f. 
nann, n. na el. na  [ni] el. (ngn gång) 
na, pl. n åg(e)re, trycksv. na. 1. förenat 
a. m. o. f. dee fekk dvm vetta nann 
dag cell tya forut 'det fick de veta 
ngn dag el. två i förväg'; we hadd 
tjsu dit nann ve 'vi hade kört dit 
en del ved'; je me nann snus 'ge 
mig en smula snus'. Jfr under tid. b. n. 
dee cer na brceddavcetcar ce dcen-
ne;dce ksmm na lelot zblrann 'det 
blir ett uppehåll ibland (i stormen)'. Jfr 
under utbörding. c. pl. nagre forr-
klece 'några förkläden'; nagre tenn-
brokykke 'några kakor tunnbröd'; na 
vess a ena (el. erter) 'vissa perso-
ner'; dee ksmme na kcera a jekk 'det 
kom några karlar o. gick'; mr h84-  ja 
na krxk'inte hörde jag några kreatur'. 
Jfr under del 2, fjät. 2. självst. a. m. 
o. f. han sta int nann utfor 'han 
står inte i vägen för ngn'. b. n. ja se-
gas pa na 'jag känner mig sugen efter 
något'. Jfr under tala uti, varda, 
v orka . Ss. adverbial i betyd. 'alls'. 
Int berommt ja dvm na int 'inte 
berömde jag dem'; ja ssvvd int na, 
ja lag bara a dsva 'jag sov inte, jag 
låg endast i halvslummer'; men pile:er-
ve hon kokkese na 'men förbaske, 
hon kokade inte alls'; iggan ksmm 
hon na m kvcell nu 'nej, inte kommer 
hon nu i kväll'; han var se brxjj 
over att han tru var na rcedd 
'han var så högfärdig [eg. bred] över att 
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han inte alls var rädd'; a kajsa-brita 
ce jusssm int na f4-ytfcelre a sceg 
'Kajsa-Brita är inte precis så rask i 
arbetet'; han ce int na flrytvcekst 
'han växer inte så fort'; dce nt na 
falet j ift sce 'det är inte alls farligt att 
gifta sig'; da han vllrt sag en na 
'då han ännu inte såg honom'. Jfr under 
bryta ut sig, bränna, dansa, 
ingan, lake m.1,mista,tjuv,tör, 
viss, ändå.-dera pron. nånndela 
'någondera'. 

någonstans adv. nåstarty el. nånnstau. 
va  ce syln nastarus 'var någonstans 
är sylen?'; ga nannstaizs. Jfr under 
vistlig. 

någonting pron. nånnttg el. nbgtig 
el. nbgent i gg. 

nägors adv. nass 'någonstans'. va cer-
a boenes nam 'var bor Ni (eg. hon) 
någonstans?'; far va du vell nass 
'far varthän du vill!'; a fo reda pa 
vce en gagg va ja skull fara nass. 
'och få reda på med ens vart jag skulle 
fara'; va cer n na,ss el. va  nas's cer 
n 'var någonstans är den?'; va tog en 
jifte na,rs 'var tog han sig hustru 
ifrån?'; va llcefft dvm ut dvm 
nas's 'var någonstans släppte de ut 
dem?' Jfr under skimla, slamsa, 
stolpe. 

något adv. n ågot 'mycket'. ja hadde 
nagot ont;ja va nagot trott inna 
ja Icamme hem 'jag var förskräckligt 
trött innan jag kom hem'. 

något-litet pron. ne1ta el. (y.) ncelta 
'något litet, en smula'. har du ncelta 
kaffe ? — ja ncelta finns e fell 
kvar 'har du lite kaffe? —Ja, något finns 
det väl kvar'; han sag tlle ncelta ,n 
lasse 'Lasse såg en smula illa'; dce ha 
vce fcell fott lora ncelta var 'det 
har vi väl lite var fått göra'; ncelta ssm 
ncelta cer 'ändå något'. Jfr under 
värde. 

någotsånär adv. o. prep. nås.nr  el. nå- 

saner el. (y.) n ås•nier. mvran cette 
da var a ju nasner ijcenn 'morgo-
nen efteråt var hon ju nästan återställd 
igen'; najner strana'helt nära stran-
den'. 

någotvarstans adv. nåvancks 'lite var-
stans'. 

nåk a. nak 'ful; dålig'. dce va nak en 
mcennt,s 'det var en ful människa'; dce 
va nakkt jolt 'det var illa gjort'; da 
dce ce hvlrvnak a granna jett n 
beromm se ,s134-17 'när grannarna inte 
är så uppskattande, måste man berömma 
sig själv'. Försmädligt talesätt, riktat till 
en sm., när han en gång skröt. Jfr halv-. 

nål3  f. flak 'synål, knappnål (o.d.); liten 
järnten som sticker gm öglorna i en 
käppskrindas änd- o. sidobalkar o. håller 
ihop dem; barr'. naZren bor] pa fyll 
a 'barren börjar falla av'. Jfr d org-, 
granris-, hank-, knopp-, skin-
nar-,skär-, tall-. -sltråd m. na,rtra 
'stycke tråd trädd i synål'. 

når adv. nar 'när'. nar ksmme n 'när 
kom han?'; nar ssm hcelst 'när som 
helst'; a se voti e bestcemmt nar 
dvm skull lora ne 'o. så blev det 
bestämt när de skulle utföra det'. Jfr 
under dalfylla. 

nät f. se not f.3  
näck' m. ncekk, bsg. äv. ncettjen 'fan'. 
jo ncekk a 'jo, ta mig fan!'; dce va 
jvirve ncettjen dcer 'det var själva 
fan där'; no ncettjen si dvm 'nog 
fan ser de'; takk som blu,men ncekk 
ssm hsgas. Skämtsamt avböjande svar 
på mindre fördelaktigt erbjudande. Jfr 
under gammal, spishörn. 

nälta pron. se  något-litet. 
näm a. se under när a. o. adv. 
nämmas dep. se  nännas. 
nämna v. niemne, ncinmte, ncemmt. 
dce ga int ann ncemne 'det går ej 
att omtala'; ncem(n) gu 'missbruka Guds 
namn'. 

nämnd3  f. ncemn. 
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nännas dep. n2emmes, pret. niemrntes. -duksgarn n. bsg. n&ssdukksgkine 
see ncemmtes n fcell taZra sm e a 'mkt finspunnet garn för näsduksväv'. 
'så sparade han inte på att tala om det -hål n. n iesah:s 4-  'näsborre'. 
heller'. 	 nässling m. bsg. niX.21igen 'mässling'. 

näpsal v. niefse. 	 näst adv. nest. nest hcer 'här näst in- 
när a. o. adv. ner el. (y.) n cer el. n era, till' 

n. nemmt, komp. rimmene el. nån- nästa a. n ieste el. näste. ne  dell neste 
mare, superl. nånmest el. nemst 'nä-  by 'ned till nästa by'; nceste lass 'nästa 
ra (till en plats)'. nånmesten 'de när-  lass'; nceste ar 'nästa år'. nästgranne 
maste släktingarna'; dx va ner n m. n6t- el. niestgrann 'närmaste gran-
vxg e dxnne 'det var kort väg det ne'. 
där'; ner dell 'nära till'; dce var no nästa v. nieste 'fästa med glesa stygn'. 
ner da; dce ce nemmt dit 'det är — ihop v. nest i höp = föreg. 
nära dit'; dx 	nemmene cenn dce nästan adv. niestan. 
vore har 'det är närmare än det har näste n. nceste 'tillhåll'. dvm hadd e 
varit'; see da volt e nemmare, n rekttt e nceste dxr. 
hvZrv m 1 n emmare 'så då blev det när-  näts n. net  el. (y.) nxt. Jfr la x -, sik-, 
mare, en halvmil närmare'; dce va nem- s i 11-, s j äl-. -kvissel f. nietkvill 'kly-
mest atel maltes dit ja skulle 'det ka att träda upp nät på'. -stång f. nXt-
var närmast intill Mårtens, dit jag skul-  stagg ['stång att föra nät under isen 
le'; dvm ssm nemst var 'de närmas-  med']. -teln m. bpl. n ieti5na 'kantrep 
te släktingarna'; han ksmme se ner på nät'. 
'han kom så nära'; no skall-  e ga ner nätt adv. ncett. I uttr. ncett a rxtt 'nätt 
'nog kommer det att gå nära (att det o. jämnt'. 
händer)'; int cer e se ncer gatt for näv n. [nev] [enl. E0 bsg. nå,e. Knap-
dce 'inte har du så smått om'; like nxr past riktigt] 'näbb'. 
'lika nära (dvs, ingenting bättre)'; ha näve m. rå/a, bsg. -n, opl. -r, bpl. -na. 
nemmest kruppen 'ha närmast krop-  n reva kort 'en näve korn'. Jfr knut -. 
pen'. Jfr under bäck. 	 nävrätt m. bsg. nievariettn. nceva- 

när prep. ner el. (y.) ner 'hos' . han rcettn, dce ce rxttn ssm ce framm-
ha vore ner obccrien 'han har varit sm trviicerma (dvs. knytnävarna). 
hos Öberg'; bodde nxr na bonner näver f. nå,er el. (y.) n&ver 'stycke 
'bodde hos några bönder'; dvm var näver, näverbit'. n denn ncevera hon 
ner vss 'de var hos oss'. Jfr under sks ja ha dell tcenne vx 'den där 
gammal,hon, levas. 	 näverbiten skall jag använda när jag gör 

närma a. se under när a. o. adv. 	upp eld'. Jfr flar-, rut-, skrap-. 
näs n. nces, bsg. ni:esse. böniesse 'näset nävre n. nå,er el. niever 'näver (ss. 

där fäbodarna ligger'. Jfr under kan k, ämne)'. senn la dvm firmi e never 
utpå. 	 over 'sedan lade de fin näver över'; 

näsa m. nesa. hon drog e oppi nevere lure seg 'nävern rullade sig 
nxsan 'hon tog illa upp'. Jfr under (i motsats till granlöpe)'; tcelle nxvere. 
bortav, snarsnytt, uppunder. Jfr flar-, kärn-, sav- samt under 
näsiblod m. nXs(a)birb. bZro nces- blåskyr, draga v., ny. näverlask 
bZron; han llog ut nxsablron pa a m. n2everåsk 'ask av näver (botten o. 
'han slog henne så att hon blödde lock ibland av trä)'. En ask från Styb-
näsblod (för att förekomma trolldom)'. bersmark är gjord av dubbelvikt näver 
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o. ihopsydd med lintråd. Sömmarna är 
dolda av tunna näverband. Botten o. lock 
sirade med ristningar. -dosa f. n&ver-
dås 'oval (snus)dosa gjord av näver 
men med botten o. lock av trä'. -kont 
m. bsg. nver- el. nieverkitntn 'kont'. 
-korg m. nh,erkårj '(fyrkantig) korg 
av flätad näver'. -lod [n.] nå,er1c5 '[sta-
pel] av stora näverstycken [under 
press]'. -lur m. opl. o. bpl. nverlitra 
'stycke näver som rullat ihop sig; lång-
lur'. pa flrartzm pa szknceta a 
stllnceta hadd man neverlura 'på 
flarntelnen på siknät 
o. sillnät hade man 
näverrullar (som flö-
ten)'. -ryva f. ne-
ver/Jv 'tillfälligt för-
färdigad drickessko-
pa av en rektangulär näverbit o. en pin-
ne'.-skid f. nå,er,si 'kluvet trä som 
uppbär nävern på långsidans takkant'. 
[Hellre 'kluvet trä som underlag för 
nävern i nävertak'.] -sko m. bpl. 
verskOn.da nceverss4-a va utnott 
da rcekne dvm pa dvm hadd gatt 
n mil. dvm jekk opp mila vce 
nceverskon 'när näversulan var utnött, 
då ansåg de att de hade gått en mil. De 
gick upp milen med näverskorna'. 
-skopa f. nieverskbp 'tillfälligt förfär-
digad drickesskopa av en rektangulär 
näverbit o. en pinne' [= näv err y v a] . 
-skrock m. nkverskrålck 'hoprullat nä-
verstycke'. -snusdosa f. n ieversn 
dos 'snusdosa av näver med en läderbit 
som handtag'. -stunt m. nieverstånt 
'[stor] näverkorg'. -stut m. nieverståt 
'strut av näver (ss. k or v h orn)'. -sål 
f. bsg. nceversålra 'sula i näversko'. 
Jfr undernäversko. -tak n. nå,ertålc. 

nöd f. no.dce var da noa rakkt 'det 
var då bara elände'; d-ce bara nytta 
a noa 'det är helt o. hållet undermåligt'. 
Jfr b I å - samt under klaga. -bjuden a. 
ni3b1en 'nödbedd, svårbedd'. Enl. en 

sm. Grundsundamål. 
nöda v. no ['enträget bel. ja vell tnt 
alls no n dcennar im nantzg 'jag 
vill inte alls be den där [kvinnan] om 
någon hjälp'. Jfr under lort. 

nödgas dep. någges. 
nödig a. nådt(g) 'som behöver (ngt)'. 
han sa han va int noclz sm 
nanntig 'han sade att han inte behövde 
någonting'; hon var se nod' sm 
ga a ga 'hon hade ett sådant behov av 
att ideligen gå bort'; d-ce bcetter sta 
dcervce laa a je cenn sta dcervce 
dora a vara noclig 'det är bättre att 
stå vid (bröd)lådan o. ge än att stå vid 
dörren som behövande'. Yttrat på döds-
bädden av en Västerlandsjöbo. 

nödvändig a. n. n åviend z t 
nögel f. någelr 'hemmagjord kran av trä 

till dryckestunna'. Jfr trä-. 
nöjd a. nogd.ja ce lacke nogd sm e 

dcenne 'jag bryr mig inte om det där'. 
nöje n. nåjje.vce gstt nolle ske ja 
lora dce 'det skall jag gärna göra'. 

nördre a. Självst. form: m. non n. nå4-e; 
superl. nålrest 'nordligast'. I uttr. ss. 
han ksmme noZre 'han kom norra 
vägen'; han fo no sett z non 'han 
blir nog åsidosatt'; ja volt scette i 
non. Sagt av en illa ansedd person som 
kom till rika släktingar o. trodde sig 
skola bli hedrad men blev utan vidare 
placerad vid en vägg nära spisen. Jfr 
under gärda f. nördsida f. bsg. 
nå4-s ia, dat. sg. nåZrs ien. 

nöts n. not 'nötkreatur', äv. glåpord om/ 
till sedeslös människa. -foror f. bpl. nåt-
fåren 'sedeslöst liv'. -rygg m. nåt-
rågg glåpord. 

nötal4  v. n åte . Jfr a r m a. — bort v. sup. 
pass. dce ha nåttes Mu 'det har nötts 
bort'. — bortav v. not balra fotten 
'nöta upp skorna'. — uppå v. nåt epci 
'hålla på o. arbeta jämnt'. sce har dvm 
noa epa 'så har de arbetat oavbrutet'. 

nötaktig a. nåtålctin 'sedeslös'. 
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nötot a. n åtet 'sedeslös'. 
nötslig a. nåsselen 'ovårdad (t.ex. okam-

mad el. illa klädd)'. dce sag see nssse-
let ut dcer. 

o- förled med en sup.-form som senare-
led ö- '(ännu) inte'. dce hadd 
brånne ner vss da 'det hade ännu 
inte brunnit hos oss då'; ja ha öbbrje 
fsZra 'jag har ännu inte börjat med skör-
den'; öfrceste ['ännu inte prövat']; hon 
ha ögått enn 'hon har inte gått än'; 
vce ha myttje °lött cenn; ja ha 
edhcebsve traggjesma 'jag har ännu 
inte hässjat trångskesman' ; ja ha 
ökökke grotn 'jag har ännu inte kokat 
gröten'; han hadd ökiimme da 'han 
hade då ännu inte kommit'; ötihit 'icke 
kört'; ja ha ölåkkt pa panna 'jag 
har inte lagt på (kaffe)pannan än'; ja 
hadde ölcesst 'jag var inte konfirme-
rad'; måta 'icke mogen (om säd)'; 
har du önkp54-ke cenn 'har du ännu 
inte mjölkat'; öpråta 'ännu inte pra-
tat'; cirstne opp 'inte rispat upp (dvs. 
mkt mer att prata om)'; dce ha vce 
fcell ösett cenn 'det har vi väl ännu 
inte sett'; öskåffe me 'ännu inte skaf-
fat mig'; hon ha ölliefft Ii ['hon 
(kon) har inte gett ifrån sig efterbör-
denl; östimne 'icke somnat'; dvm ha 
östOkke vcegen 'de har ännu inte satt 
ut granruskor längs vintervägens kan-
ter': ja ha östieda ['jag har ännu inte 

städat']; ja ha ösiette pceren 'jag 
har ännu inte satt potatisen'; kaffe ha 
ösiette sce 'kaffet har inte klarnat än'; 
ja ha ötiejle in larcea 'jag har ännu 
inte tagit in kläderna'; ja ha övåre 
dell skokks 'jag har ännu inte varit till 
skogs'; ja ha övilld medag 'jag har 
inte vilat middag'; öiete mvrarilmaire 
'icke ätit frukost'. 

olbedd, -beden p.a. öbedd, öb een. du 
jekk obedd dell 'det var ingen som 
hade bett dig gå'; han som gar o-
been dell, gar n otakke tfrann 
'den som går obedd till, går otackad 
ifrån'. Jfr under oredd. 

olbegagnlig a. edbegågZren 'obrukbar'. 
-begriplig a. öbegrip(e)len el. -1i, n. 
äv. 'oerhört'. ja hadd n °begripit 
tur; hon gaffs at sce obegrtplet 
'hon gav vika för en [så] stark sinnes-
rörelse'. Jfr under drank, häva i 
sig, svas, vår m.-behagn.åbehclig. 
-behaglig a. n. öbehågket. -belåten a. 
öbelåtn 'missnöjd'. hon jv4-mes a 
ce obelatn v11 e gager 'hon klagar 
o. är alltid missnöjd'. -billig a. öbellen 
u.ö. -blandad p.a. öbiråne. vceltgen 
va mjblrkstcerk da han hadd inji31r-
ka obZrane tt n. -blekt p.a. öb4-akt. 
-botlig a. öbötlen. -brukad p.a. öbritke 
'icke gödslad'. -brukbar a. öb r åkbar. 
sce han va vildeles obrukbar 'så 
att han inte kunde uträtta någonting (på 
grund av värk)'. -brustenkorn n. öbrås-
te(n)kori, 'korn som ej grott'. 

observera v. öpsalv era. Föråldrat. 
olbytt p.a. ölyPtt. I uttr. ha ngt obytt 'ha 

ngt otalt'. vce har nt na obytt 'vi 
har ingenting att vara ovänner om'; ja 
hadd ju Int na obytt vce dvm 'jag 
hade ju inte förorättat dem'. -bön f. bpl. 
öbOrien 'ond önskan'. be oborlen 
for dvm 'önska dem ngt ofördelak-
tigt'. 

och konj. ag ovanligt el. a el. vanl. 
(trycksv.) a. 
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ock adv. a el. vanl. (trycksv.) a 'också'. unna dig'. -mat m. irfsesm t ' mat som 
dom fekk a si en 'de fick också se man missunnar ngn'. 
honom'. Jfr under t.ex. dynga v., flö-  olfågel m. bfitgek 'rovfågel; rackare (ss. 
da, gåva, klok, mer, tala, ved-  glåpord)'. -fållad p.a. fz5l1e. -färd f, 
bod. 	 ..fc_eZr. -fördärvad p.a. Wordiervade, 

odm., oda v. se ol, ola. 	 -at. Ss. adv. förstärkande frf. a. o. adv. 
oldagar m. opl. d jgar 'svåra dagar'. I Jfr under trollot. -förfaslig a. cAfor-

uttr. dc gar ni no odagar pa n faselen 'förfärlig'. -förhappandes adv. 
'han lider ingen nöd'. -dryg a.csadrfrg. bforhåppenes 'oförmodat' . -rörhimlad 
-dräglig a. (2)dreegken. no tar dom a. n. ipforhfinlat 'oerhörd'. -förlåtlig 
vcerpe odrcegket 'nog torde de värpa a. 4forldit1en. Ss. adv. förstärkande. 
oerhört mycket'. -dräglighet3  f. bsg. lakte se oforlatlet 'luktade så för-
cbdrceghheta.dce you odrceghhe- färligt'. -förmärkt a. 4formieu 'utan 
ta clic 'det blev oerhörda mängder det'. att varsnas'. -förmögen a. öform Ogen 
-duglig a. öd.iigken. -dum a. n. ö- 'som inte kan hjälpa sig själv'. -förrätt 
diimmt. dce ksnn int vara se adv. bforriett 'orättvist'. du ,cyll mceg 
odummt 'det vore ganska bra'. -dygd3  oforrcett. -förskräcklig a. bfojkriet-
f. bclOgd 'odygd, fuffens'. vceri en tjeli, n. äv. -et 'fruktansvärd', han fekk 
oclogden 'vänja honom att få fördelar'. en ofojkrcettjeli vcerk. -försnödad 
-dygdas9  dep. bdifgdes 'göra odygd'. a. öforsn ilat 'förbaskat (ss. svordom)'. 
-dygdig a. ödifgdin el. -en äv. 'bort-  -förståndig a..sofojtbndin. tut gar 
skämd (i fråga om mat)'. dom er se se ofo,siondit 'tiden går så ofattligt 
oclogdin ti matn; odogdipoiken fort'. 
'den odygdiga pojken'. -döpt p.a. ö- ofört p.a. n. cDfitu syftande på åkomma 
di3ffft. -fallen a. öfbln 'icke händig'. el. svårighet som man på övernaturlig 
hon ce obegripket ofvin da dce ce väg råkat ut för. ofsu har man kommit 
fraga sm no hanncerbet. -fatt a. i när man har rake for onnt. Äv. i 

fått 'galen, oäven'. Endast i nekande överförd bet.: stcell int se du he dce 
satser. dce cemi sce ofatt 'det är ti no ofsu nu 'kasta dig nu inte i 
inte så tokigt'. 	 några olämpliga omständigheter'. För- 

offer n. jfr lat-,I u s 	 åldrat. 
olfodrad p.a. öfre. -formlig a. csafr5r- olförtänkt p.a. bfotienkt 'oavsiktlig'. 

melen. -fred m. öM. -fredstid m. bsg. -förvarandes adv. o.forveiranes 'o-
öfrest in. -fri a. bfr i. pa ofri grann avsiktligt; oförmärkt'. -förvart adv. 
'på icke friköpt tomtmark'. -fridens bforyått 'oförmärkt'. han joke ne 
förstärkande frf. s. öfr i dns . n ofri dizs oforvau 'han gjorde det utan att jag 
tannvcerk 'en förskräcklig tandvärk'. märkte det'. -förvinnlig a. 4_ forvin-
-frusen p.a. öfrOsse. -frågen a.öfragen nele el. -lm 'oerhörd'. sce you n se 
'omorgnad; otrevlig'. dce va ofraget oforvinnelet ,suk 'så blev han så för- 
e ilag 'det var en otrevlig sort'. 	skräckligt sjuk'. Jfr underförstå. -gav- 

ofsas dep. hfses 'avundas, missunna'. hg a. .Dgbldren 'oerhörd'. han va o-
Föråldrat. ja sfses pa a 'jag är av-  gov4-et trsllet 'han var förskräckligt 
undsjuk på henne'; ja matt fogan elak'. -gen a. j mj 'ohjälpsam, illvil-
sfses vce dom 'jag avundas dem näs-  lig'. -gill a. j ill 'icke giltig, icke rik-
tan'; int ar e no sfses vce dag tig (om skinn)'. Jfr under rödnacke. 
sm e dcenne 'inte är det ngt att miss-  -gilla v. j ill 'avråda'. han ojille na 
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dell a ga dit 'han avrådde henne de fick'; hon ftytt sce se ohojjelet 
från att gå dit'. -gjord p.a. n. öjött. 'hon (klockan) fortar sig så oerhört'. 
myttje ojott a lite olevvd om rastlös ohyra f. h/r. Jfr under möjlig. 
människa (som försöker hinna mkt in-  olhågad a. åhåga 'ovillig'. ohsga dell 
nan hon dör). -god a. n. ögitt 'för bra'. a fora vesta 'ovillig att städa'. -hår 
hon tykkt dce va ogstt vtt n 'hon n. öhar glåpord om/till kvinna. -häg- 
tyckte att det var för bra åt honom'; no dad p.a. n. O_h&gde el. -at 'ohejdat'. 
var e ogstt vtt n dcennar skull fo du fo ceta ohcegde 'du får äta så 
e dcenne 'nog var det för bra att hon mycket du vill'. -hälsa f. has. del! 
skulle få det där'; dcenne var for ohelsn 'till ohälsa'. -hänt a. öhient 
ogstt vtt hcennar 'det där var för bra 'icke händig'. 
åt henne'. -gredig a. ögre 'trasslig, ojas dep. t3jjes, bildes(e) el. hggdes 
oredig'. harva ha votte ogree 'jämra sig'. han hsppe rett opp a 
'härvan har blivit trasslig'. ögreepcisme sce vggdes n cenn ut a rcekkte 
'tilltrasslad pasma (i garnhärva)'. Äv. hemm 'han [hästen] hoppade rätt upp, 
om människor o. förhållanden: dce cer o. så jämrade han sig rakt ut o. galop-
n ogreepasme e dcenne 'det är en perade hem'. 
som ställer till oreda det där'. -gräslig Ojämn a. öjåmn, n. 4gånimt. -kilad 
a. Ogrieslig 	cetter e dcenne p.a. (Du ile 'icke försedd med nödiga 
voile ne n vlldeles ogrceslen n kilar'. åt,/ tlev c'evs tptt ' den okilade 
stvrm 'efter det där blev det en alldeles vävstolen'. öknamn på en lång o. ranglig 
förfärlig storm'. -gudaktig a. gud dik-  bonde. -klar a. ökZrcir 'illa ställd (i en 
ten. -gudaktighet f. bsg. loguddikti- viss situation)'. dvm matt rakkt ha 
hta. -gälad p.a. aMe 'icke rensad votte Mur for e 'det var nära att 
(särsk. om  strömming)'. Strömming köpte svårigheten (faran e.d.) skulle ha blivit 
man ojele; öjelestriSimmigen 'oren-  dem övermäktig'. 
sad strömming'. -gärna adv. Oi c'ena. oknug a. se okunnig. 
-hagstlig a. öhhkstelen 'oerhörd (i stor-  oknytt En.].iph,gPtt el. -knYtt 'överna-
lek)'. -happandes adv. öhåppenes turliga väsen'. dce va oknytt ti gar. 
'oförhappandes'. -helskones adv. olzils- om varorna. Jfr under heta. 
kones [åhd-] en svordom. -himlat adv. okontant a. ökåntant 'som är ovän-
öhimlat förstärkande. Jfr under tjuta. ner'. 
-himmelens adv. öhimmelens förstär-  okunnig a. åkken(e) 'främmande, o-
kande. -hisklig a. öhiskelen 'hisklig'. känd', var e na skkene der 'var det 
-hjonslig a. öjicn,slen 'som ej har äk-  några främmande där?'; han hojj sce 
tenskapstycke'. ojutijlet e fvZrk 'par himmelens skken 'han hörs så väl-
som ej passar för varandra'. -hjälplig a. digt ovetande'; åkkenef64-ke'främman- 
öltYrpken.ja cer se ojvkpL•et trott de människor'; åkkenefeira 'främmande 
'jag är så förfärligt trött'. -hjälpsam a. får'; åkkenej cente n 'främmande flick-
öflYrpsam.op4-psamt e var 'otjänligt or'; åkkenekbena 'kor från en annan 
väder (för t.ex. slåtter)'. -hull a. öhåll by'. 
'slösaktig'. -hushållsam a. bluisvllsam ol m. o4-  'fiskfjäll'. 
'slösaktig'. -husklig a. bhiiskelin ola v. iplre 'fjälla fisk'. 
'ruskig'. -hygglig a. öhåll elen. dce va ollaga a. [oböjl.] ldiga. pa olaga ti 
oholielet va myttje porer dvm 'under olaglig tid (om älgjakt)'. -laglig 
fekk 'det var oerhört så mycken potatis a. ölågken. -lagom a. öllagsm 'icke 
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lagom'. 	 a. ölblckken. du cc olokkken sm 
olem [m.?] b/i,mm glåpord. 	 int du for e 'du råkar illa ut om du 
ollevd p.a. ioUvvd. han hadd lite inte gör det'. han taka gammekdakks 
olevvd 'han hade kort livstid kvar'. Jfr vIldeles olokkket 'han talade oerhört 
under ogjord, tid. -lik a. ölik, n. gammaldags'; dee vaks olokkket 'det 
ölakt. he seg tt lekkt a olekkt växte oerhört'. -lycksam a. öllokksam 
'försätta sig i lämpliga o. olämpliga ['otursam, som bringar otur']. a mana- 
situationer'; dce va ba lekkt a brita kvllese for ololcksam 'Maja- 
olekkt 'det var allt möjligt'; vIlri fo Brita sades bringa otur (vid möte)'; dce 
n si na se lekkt ell na se olekkt jekk olokksamt dell 'det gick illa'. 
dce han int fo vcent se n del -låst p.p. b/asst. sm han ha &Yran 
!mitti ne 'aldrig kan man se ngt så bra olasst 'om man har dörrarna olåsta'. 
el. så illa, att man inte kan få vänta sig olåt m. ö/at 'skarpt klander'. han hadd 
ngt liknande själv'. -liklighet [f. opl.] statt tt olatn 'han hade fått upp-
.%)/ ikkiheter 'otjänlighet'. -litsam a. sträckning'. 
ölitsam 'olydig'. 	 ollämplig a. ölcempken 'som inte pas- 

olja f. hlje. Jfr beck-, en-, grädd-, sar för sitt ändamål'. -länt a. bubrint 
lmn -. oljeflaska f. illjfkösk'flaska med 'oländig'. 
olja för jaktgeväret'. Bars på j ak t- om adv. sm [am]. dce hadd vore lite 
remmen. 	 sm dcer 'det hade varit fattigt där'. Jfr 

olovandes adv. ölbvanes el. -liivanes. där-, kring-, nord-, söder-, 
olsmässa s. öbsmces rOlofsdagen, den v ä s t- , öst- o. vid verb i särsk. för- 

29 jula Jfr under larsmässa. 	bindelserbeställa,blädja,bygga, 
ollycka3  f. ialbkk.ja ha ksmme me tt byta, bära, gå, hoppa, hunta, 
olokka vce n hcest 'en häst har för-  husa, köra, leva, låtsa, lägga, 
olyckats för mig'; olokka fvkj vce pinna, raska, rå, skorra, skäm-
gan dcer 'olyckan följer med den där ma, slå, somna, ställa, tränga, 
gården'; da dce sks vara olokka, tycka, varda om samt ytterom, 
sksk n jvkp dell jvkv 'när det skall ytteromkring. 
vara olycka, skall man hjälpa till själv'. om prep. tim [tim]. igar tim aftan 'i 
Talesätt om den som gm eget hand-  går afton';sm hcekjesnetten 'påhelg- 
lande råkar ut för olycka; olokka cc dagsnätterna'; tim jukkvcell 'på 
ingen frofd, bäst hon är i Ava är hon julafton'; dells tim sondasaftan 'tills 
i Lögd [Ava o. Lögdeå är byar i Nord- på söndagsaftonen'; tim vori 'på vå- 
maling]. Ordspråk; da hogfceka cc ren'; da hon stog bru am dan 
mi stugen cc olokka in, fv,sten 'hennes bröllopsdag'; han brcennt sce 
'när högfärden är i stugan, är olyckan i fell tim hcennen 'han brände sig väl 
farstun'. Ordspråk; dce ske viten vara på händerna'; dce var na bsk cm a 
fker e olokker ssm fvkjes 'flera 'det var ngt bråk som gällde henne'. ja 
olyckor syns alltid följa varandra [dvs. har nr na minne cm e 'jag minns 
en olycka kommer sällan ensam]'. det inte'. I förbindelse med verbet vara: 
Talesätt; ene olokka rcekk ann era vara sim sce a kring, sce,sce han 
hana 'den ena olyckan följer tätt på fo na pa sce a tt sce, dvs, vara 
den andra [eg. räcker den andra han-  sparsam o. ta vara på alla möjligheter 
den]' . Talesätt. -lyckas9  dep. c)lbkkes. så att man har vad man behöver; dce cc 
dce olokkese 'det gick illa'. -lycklig lite sim a 'det är lite bevänt med 
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henne'. Jfr kring-, nord-, söder-, 
väst-, öst- samt under fara m., 
gosse, igår, orda, rädd, skrinda. 

om  konj. sm [tim]. de ske vara t 
mvran, ism se cer 'det kan möjligen 
bli i morgon'; ism int dce va han 
'var det möjligen han?'. Villkorsbisats 
med konj. utelämnad: no ha n skre-
ve dell mceg, har n leva 'nog hade 
han skrivit till mig, om han hade levat'. 

omaga m. ömåga 'icke vuxen, ung o. 
oerfaren person'. dce va bara oma-
gan 'det var bara barnslig oerfarenhet'. 
-foror f. bpl. öinågaforen 'barnsligt 
beteende'. 

omak n. bsg. önbåtje. I uttr. takk for 
omatje 'tack för besväret'. Föråldrat. 

omlbyte n. hmb hit. -fara v. tlmfåra. 
myttje dell a smfara 'mycket att 
sköta om'. -faras dep. mfåras '(av 
misstag) fara om varandra (så att man 
ej möts)'. -gång m. timgågg äv. 'på-
fyllning av kvarn'. ism gagg hette ne 
da han llog pa kvcena for var 
gagg. Jfr under skrädverk. 

ommal prep. mmal 'ovanför'. ildrann 
smmal jolta a iblrann snner 'i-
bland ovan jord o. ibland under (om 
vitrorna)'. 

ommarddel m. itinmadä'ovandel [särsk. 
i klädesplagg]'. -efter adv. o. prep. 
åmmaniette 'ovanifrån'. han ksmme 
smmancette bakken 'han kom upp-
ifrån backen'. -fallt adv. åmmafblit 
'stökigt; arbetskrävande', vce har se 
smmafv1.2t hcer, sce dce matt int 
ga ann ksmma frann lora 'vi har 
så stökigt här, att det knappt går att 
komma innanför dörren'; dce ha vore 
sce smmafallt unna vatt anne 
'det har [gått i ett kör] (med sysslor)', 
sade en käring när hon inte hunnit laga 
mat. -före adv. o. prep. iimmafbre 
'ovanför'. smmafore jetten dcer 
'ovanför getterna där'. -i prep. timmani 
'ovanpå', da nann hadd boggd 

smmani vitera, da you e bara 
olokka 'när någon hade byggt ovanpå 
vitrorna(s underjordiska boning), så blev 
det ständiga olyckor'. Jfr under skra-
velsten. -ikring adv. hmmene- el. 
immenekrigg 'runt omkring'. hon 
jekk bara smmenekrigg pa gskve 
'hon gick runt-runt på golvet'. -ipå adv. 
åmmanipa 'ovanpå'. -lag n. jfr f i 1 -. 

omständighet3  f. .mstwndiht. si cett 
sce ut du he dce ti na smstcen-
cliheter nu 'se till att du nu inte rå'kar 
i svårigheter'. 

omtanke m. hmtånk. 
omtänksam a. imitcbnksam. no ha vce 
hadd e smtcenksamt iblrann 'nog 
har vi ibland haft det brydsamt (med 
ekonomin)'. 

omvart adv. hmvcitt 'om vartannat, huller 
om buller'. dce legg sce sinvatt. 

omålad p.a. 'me. d-cer nt lonnt 
ksmma vce na omearedoser vtt 
mceg 'det tjänar ingenting till att kom-
ma med omålade dosor till mig (dvs, att 
försöka inbilla mig lögner)'. Talesätt. 

olmänsklig a. <5mi:etuien 'förfärlig, oer-
hörd'. han va onicenjlet trsllet 
'han var förskräckligt elak'. Jfr under 
julöl, käftrik. -mättlig a. ömiette-
len el. -in. -möjlig a. ömbilen, n. äv. 
(ä.) omijnelet. pappa va omvflet 
flryt dell spinne 'pappa var oerhört 
rask att spinna'. 

onasklig a. önåskelen 'osmaklig, vid-
rig (på grund av smuts)'. 

onaturlig a. n. önaticlet förstärkande 
frf. a. o. adv. Jfr under skare. 

ond a. onn 'som vill vålla skada; svår, 
besvärlig; smärtsam'. Ss. s.: n önne 
namn på djävulen. önntånna 'den on-
da (värkande) tanden': dce ssm onnt 
cer 'det som är av djävulen'; han joZr 
se int na onnt a e 'han lät sig inte 
oroas av det'; lok dvm na onnt 
'gjorde de ngn skada'; han cc onnt 
vara lawe 'han är svår att vara till- 



256 

sammans med'; onn a granna 'elaka sannings-, skit-, spe-, tjuv-
grannar'; ja har se onnt for a tro samt under förbjuda. -grann a. 
e dcenne 'jag har så svårt för att tro ökgrånn 'noga vid valet av ord'. dom 
det där'; han har se onnt for a va inte sa okgrann vce varven 
Icer se katfesn 'han har så svårt för 'de valde inte så fina ord vid sin uppgö-
att lära sig katekesen'; dce cer se onnt relse'. -kastas dep. ökkåstes 'tvista'. 
fora 'det är så svårt att göra det där'; -stäv n. se d.o. 
cer se onnt ha 'är så svår att ha på orda v. ja ske fell ök åm e ont n 
sig'; ja minns onnt dell e tenn 'jag skall väl nämna det för honom'; 
'minnet därav plågar mig än'; dce gar han ha fell oke sm e nann gagg 
se onnt vtt me 'jag känner mig så 'han har väl nämnt det ngn gång'. 
plötsligt sjuk'; ha nt onnt en i dce ordentlig a. åclentlen. 
'var inte ängslig för den saken du'; ja ordförare m. ökfbrar 'ordförande' . 
hadd se onnt eti mce a n 'jag var ordna v. åna. 
så ängslig för honom'. Jfr under sko v. ordning f. ån i g. 

onsdag m. citudag, bsg. -dan. 	ordstäv n. öyt4 el. ö,st&g el. ökst4 
olnytta f. dat. sg. [eg. gen. sg.] ön ytnn . I el. -stieg 'talesätt'. gammalt ojteg 

uttr. ss. bara dell onyttn 'inte alls 'gammalt talesätt'; hallå okjtceg 'hans 
till ngn nytta'. -nådig a. c3nådtn. -nödig talesätt'. 
a. önådin. -nöjd a. önbgd 'missnöjd'. olredd p.a. örMd 'icke tillredd'. I tale-
-passerlig a. Opass flen 'icke passan-  sättet: obeen a yester fy oredd a 
de (ifråga om uppförande)'. 	 rcetter 'objudna gäster får inte ha an- 

operation m. cpraj. 	 språk på trakteringen [eg. icke tillagade 
opris n. öpris 'för högt pris [i nekande rätter]' . -resonlig a. oresånlen äv. ss. 

satser]' . int va fcell dce no opris. förstärkningsord. ja si vIldeles 
olpåtänkt p.a. öpåtcenkt. vlldeles o- oresonlet dce 'ja, alldeles ofantligt'. 

patcenkt 'alldeles oväntat'. -rakad p.a. orgeltrampare m. å rfiråmpar. 
ör åka. 	 ork m. ark. ja ha igp,en srk 'jag har 

oran [m.?] örån geraniumliknande blom-  ingen ork'. 
ma ['rosengeranium, doktor Wester- orka8  v. å rke. srk dra 'orka dra'. Jfr 
lunds blomma, Pelargonium asperuml. vorka. 

ord5  n. ok, dat. sg. öken. int ha han ork(es)Iliten a. årk(es)litn 'som orkar 
e ok dell scejje 'inte deltar han i litet', han hyll no pa va srklitn 
samtal'; hon fekk oke for n 'hon 'han börjar nog orka litet (på grund av 
utpekades som hans käresta'; hadd fcell ålder)' . -lösa. å rkeslils. 
oke sm se for dce 'omtalades ju för orleansfärg m. ållatusfierj ' orleana [ett 
det'; vce fojte oken 'vid första anmo-  rödgult färgämne]'. 
dan'; gu bevara msn — igge ok tett orml m. orm. Jfr grå-, tomt-. -bränn-
mceg 'Gud bevare munnen — intet ord vin n. bsg. brmbrivnnvine 'brännvin 
efter mig (påstås skvallerkäringarna säga slaget över en orm vilken tagits före 
sedan de skvallrat mycket)'. [Dvs, en gökgal o. levande stoppats i en flas-
önskan att skvallret inte förs vidare eller ka'. Medel mot magvärk o. reumatism. 
att det inte uppges vem som skvallrat]; -huggen p.a. örmhbggen 'ormbiten'. 
stor i oka a litn pa loka. Ord-  -kött n. brinti bit. Brukades ss. läke-
språk. Jfr för-, hård-, ingångs-, medel. -skrott m. bsg. örmskråttn 'tomt 
krokig-, nek-, ny-, predik-, ormskinn'. -snärla f. t)rm- el. örmsniel 
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'(skogs)ödla'. -svans m. örmsvöns 
'ormstjärt'. 

oroa13  v. örb. oro katta 'oroa katten'; 
ja votte se orodd,sce ja fekk int 
ssva. 

oroldjur n. bp!. örof itra 'rovdjur'. Möjl. 
indiv. -hjul n. bro.,' 'oro (i klocka); 
oroligt barn'. 

orolig a. öröken. 
orre2  m. itrre. orrlskiten p.a. rryét-

ten sägs den bli som om våren kommer 
ut på fastande mage och hör orrarna. 
Han får hela året gå o. hskker a fry-
se. Jfr under surväder. -vin n. ärr-
vin, bpl. -v iena el. -viena 'spelplats 
för orrar'. -älde n. årrizcicl ['orrhöna 
med kycklingar']. 

orsak m. bbsåk. 
oruvsam a. örlijam 'skrymmande'. 
orv5  n. srv 'lieskaft' . Jfr 1 i e -. 
oråd n. öra. I uttr. ana ora 'ana oråd'. 
olrädd a. öriedd. -rätt m. öriett el. (ä.) 

ritt. nann orcett hinn int e 
vara 'ngn orätt kunde det inte vara'. 
-rörd p.a. örådd el. -rådd. 

os m. os. Jfr kalk-, kall-, kol- samt 
under blåeld. 

olsagd p.a. n. ösitkkt. -saltadsmör n. 
ösbltesmor 'osaltat smör'. 

oskamlig a. öskåmken 'bra, riktig', hon 
te vlldeles oskamken, kkcenniga 
'klänningen är riktigt bra'. 

oskaplig a. ösköpken förstärkande. the 
votte n sno-ur vildeles oskapket 
'det blev en våldsam snöstorm'. 

oskuren p.a. öskåren 'icke kastrerad'. 
Jfr under häströmpling. 

oskyld a. (ss. s. bsg. i koll. betyd.) öjilln 
'icke släkt'. han brass int pa onfln 
'han brås på släkten'. Jfr under skju-
tas. 

olslagen p.a. szn han hadd nann bit 
ölliejje 'om man hade ngt stycke 
slåttermark som ej var slaget'. -slådd 
p.a. vce ha dan ölladd 'vi har inte 
slagit höet i dalen'. -slög a. öllåg 'ic- 

ke händig, opraktisk'. -smak m. ösmåk 
'dålig smak'. znt ter e nann osmak 
vit e 'inte smakar det där skämt på ngt 
vis'. 

osti m. ost, bsg. åssn. fora ossn 'ys- 
ta'.Jfrbland-,buförsbland-, fat-, 
furu-, färsk-, gamm-, getmes-, 
kärnmjölks-, söt-, vit-, vitget-. 
-gryta f. össgrYt 'gryta för ystning o. 
för kokning av mesost i fäbodarna, 
bl an d g r y t a '. -kar n. össkår ['(mind- 
re) kärl där färskost pressas o. får sin 
form, ostform']. -karbotten m. bsg. 
össkarbbttn 'lös botten i os tkar '. -mus 
f. åssmizs 'näve färskost tagen direkt 
ur grytan ss. undfägnad åt besökande 
(sedan vasslan klämts ur)'. -tjuka f. 
össti it k = föreg. 

ostruken p.a. kkcea te östråkke 'klä-
derna är inte strukna'; 

ostöklig a. n. e)stbkiret 'ostädad'. 
olsynslig a. n. ösikkget 'osynlig'[?]. 
-tackad p.a. iptökke. Jfr under o b e - 
d e n . -talad p.a. ötåka 'icke klandrad'. 
tro du nann fo vara otaka hcen 
'tror du att ngn undgår kritik här?'. -ta- 
lk a. n. ötaket. otaket magg e 
skena 'väldigt många ställen'. -tid m. 
öt i 'icke rätt tid'. trslla ske i oti 
drcepas [dvs. 'man skall inte invänta 
lämplig tid att dräpa troll utan göra det 
närhelst tillfälle ges']. Ordspråk. -tjän-
lig a. .Dt.Mn len 'icke passande (för sitt 
ändamål); olämplig (i sitt uppträdande); 
förfärlig (ss. förstärkande)'. han ha 
sce otjenlet onnt tt krvppen 'han 
har så förfärligt ont i magen'. -tjänst f. 
btihn. -trakterad p.a. 4fråktera 
'icke trakterad med ngt'. -trevlig a. ö-
trbvken el. -pi. nann otrevki lukt. 
-triven a. ötrh,en 'som förlorat mat-
lusten o. verkar må dåligt (om krea-
tur)'. -trivas dep. [inf.?] ötriffs, pret. 

45_ o. sup. ötrivvdes. -trygga8, 	v.  
trågg 'vantrivas av ensamhet el. rädsla 
(särsk. om  kreatur som kommit till ny 
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ägare)'. han (hästen) otrogge vilde-
les obegriplret. -tryggig a. .ötrioggen 
'som förlorat matlusten o. verkar må 
dåligt (om kreatur)' . -trytlig a. btrti.telen 
'ihärdig'. -trösam a. i?trbisam 'otriv-
sam (t.ex. därför att underjordiska huse-
rar där)'. -tröstlig a. c)trirstelen. -tullad 
p.a. 4tillle 'icke vaggad'. vce korum 
dell sova otulle 'vi kommer att sova 
ovaggade'. -tur m. Ofir.da dom for 
a fiske skull dom ollri tab-a sm 
e, s-att int dom skull rak for 
nann otur 'när de for för att fiska, 
skulle de aldrig tala om det, så att de 
inte skulle råka ut för ngn otur'; ja 
gosse,d-ce bara otun 'ja du, det blir 
bara otur (då en ekorre sprungit över 
vägen)'; vell du ja ske frceste a 
stcell otun pa je 'vill du att jag skall 
försöka att ställa otur på er (ss. hot mot 
kreaturen)?'; dom ha otun dell grisa 
'de har otur med grisarna'; otun dell 
Jcenten (kcerana) 'otur i kärlek'. -turas 
dep. ,Dtiires 'bli otur'. sm da vell 
otures 'om det blir otur'. -tursam a. 
ötimam'som för otur med sig'. -tyckt 
a. (Akkt 'som saknar tilldragande egen-
skaper'. hon cer se otykkt 'hon är så 
otrevlig'; hon kkce sce se otykkt 
'hon klär sig så smaklöst'. 

otåld f. bsg. e). timida 'fulslag [= inflam-
mation i finger (el. tå)]'. Föråldrat. 

oltålig a. tlre äv. 'ömtålig'. stcerkare 
a minner otslre 'starkare o. mindre 
ömtåliga (om fötter)'. -tålmodsam a. 
e9tbirmosam 'otålig'. -täck a. eptiekk 
el. -at, ss. förstärkningsord egiekkade. 
han var sce otcekkade trollet 'han 
var så ytterligt elak'. Jfr under djup-
snö. -täcka f. bsg. e)t&kka 'illvillig 
kvinna'. -täckelse f. btiekkels 'ngt 
otäckt'. -tänkt p.a. .Dt&nkt 'oförmo-
dad'.dce votte otcenkt dce 'det sked-
de oförmodat'. -vana. 

otöld f. se o tåld . 
ovan-jfr o m m a n -. 

ovanliga. e). v2pjlen. ovarjlei fult 'syn-
nerligen fult'. 

ovetting m. vét t mg'elak pojke'. 
olvislig a. by ijlen 'oredig (av yrsel, ål-

der e.d.)'. -vissa. Mss. -vist(a) f. Mst 
'oreda'. d-ce n fyll ovest hcer 'det 
är förfärligt ostädat här'. -vistlig a. n. 
ipvstelet 'ostädad'. 

ovånslig a. (31,  4,ijlen 'slarvig'. Föråld-
rat. 

ovårdig a. 4,v blren 'slarvig'. 
ovårding m. ea_ v.t5 1rig 'slarvig männi-

ska'. 
ovårdna f. &bli 'vårdslöshet, slarv'. dce 
cc bara omta ba4-1 a 'det är bara 
slarv av henne'. 

oväder n. cspv& el. (y.) (Dv._er, dat. sg. 
.1,:ceren. ute ti ovceren 'ute i oväd-

ret'; ja tjop ovcere 'jag köper ovädret 
(dvs, får betala det med reumatisk värk)'. 

ovän m. vcenn, bsg. 4Dven, opl. e)-
vienner. -vänskap m. bsg. bvcenskå-
pen. -väntandes adv. e2v4?entenes 'o-
väntat'. komme ovcentenes. -värder-
lig a. n. bvcecidlet. -växtlig a. i'vceks-
telen 'som ej växer (om skog som står 
t.ex. i myrland)' . 

ovördig a., ovörding m., ovördnad f. se 
ovårdig, ovårding, ovårdna. 

oxe2  m. ökse 'tjur'. Jfr dyn g-, elak-, 
etter-, ful-, fyll-, gagns-, katt-, 
lat-, liss-, talg- samt under grund-
myllt, prästgård. oxlfoder n. öksfpr 
'foder till tjur som hölls för byn'. -hud 
f. bpl. ökshbgen. -kalv m. ökskYrv 
'tjurkalv (till ett års ålder)'. -lån n. bsg. 
ökslipne 'lån av annans tjur för betäck-
ning'. -slått m. bsg. öksilOttn 'slåtter 
som är allmänning o. som slås av den 
som har ox turen' . -tur m. bsg. 
ökst ån 'skyldighet att ha gagns oxe 
(ngt som bönderna turades om med)'. 
-tävj f. bsg. öksaevja 'lukt av tjur'. 

oår n. e)ar 'nödår'. 
oläkta a. ipAkt 'utomäktenskaplig (om 

barn)'. -äktbarn n. eyektban'utom äk- 
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packn.pakk..1frrackel-,stygg-,tat-
tar -. 

padda4  f. pådde 'grodyngel'. 
pall m. pv11, bsg. pb1n. Jfr bro-, g ä 1 -, 
mjölk-, syt-, tjuv-. 

palti m. pvit. Jfr blod-, jul-, pär-. 
panelningsbräda f. bpl.par&zgsbreen 

'foderbräda vid dörr o. fönster'. 
panna4  f. pånne, dat. sg. pån ett kokkärl. 
Jfr avkoks-,bränn vins-,fot-,fot-
lö s-, stek-. pannifot m.pannf0 'gryt-
fot'. -kaka [f.?] bp!. pånnkbkken. Jfr 
blod-,pär-. -mur m.pannmår 'inmu-
rad gryta jämte eldstad (i fähuset)'. -sot 
n. pannsOt 'sot under panna'. Begagnat 
ss. väderleksmärke. -stådd p.a. n. pann-
stått 'som har dålig smak därför att det 
stått länge i pannan (om kaffe)'. 

pant' m. pant 'pant (i lek)'. -lek m. 
påntkk. 

panta8  v. pån te 'göra utmätning'. 
papp m. papp. 
pappa m. påppe, bsg. påppa, dat. sg. 

påppen, opl. påpper, bp!. påppena.je  
e hcenne vtt pappen 'ge det här åt 
pappa'. 

papper n. pap&. 
pars n. pgr. Jfr brud-, by x-, sko- samt 
under bäst a. -axel m. p.'gråksar 
'svängel, gemensam för de båda skackel-
paren vid parköming'. -folk n. pår-
fibirk 'äkta par'. 

parkum s. pårkum el. p&rken ett slags 
bomullstyg [fyrskaftad väv, ofta spets-
kypert]. pårksmveven. 

paraply' m. påraprl. 
parv n. pcerv 'tunt o. sladdrigt tyg'. 
parva f. bsg. pierva smeksamt till liten 

flicka. Jfr li 1 I -. 
parva v. pierve 'knoga, småsyssla (utan 

större resultat)'. — uppå v pierv ep ci = 
föreg. ord. 

parvel m. piervel. 
parvig a. n. piervet 'sladdrig, som sak-

nar stadga'. 
pasma [m.?[ påsme, bsg. -n, opl. påsme, 

bp!. -na ['60 varv i en garnhärva; 30 
par trådar i en varp']. spann femm 
pasme;ja skull ha ihop yva pasme 
da 'jag skulle spinna två pasmor då 
(som barn)'; tiva-a-tjuge-pasme-bs ta 
'vävskeden om 22 pasmor'; atte-a- 

uge-pasme-bs ta 'vävskeden på 28 pas-
mors bredd'. Jfr under härvel, o-
gredig. 

pass [n.] jfr sprit-, vattu-. 
pass s. pass. 1. I förbindelsen så pass. 

,r.epas el. s4pas. je dvm scepas 
ssm en mall, mat 'ge dem så mycket 
som en måltid'; scepas to vce fcell 
fo .11v vce VSS 'så pass måste vi väl få 
bjuda på'; seppas ssm tivvrhana 
brett 'så mycket som en tvärhand brett'. 
2. I förbindelsen till pass. dce ksmme 
dell pass da 'det kom till nytta då'. — 
som adv. påss-ssm 'så pass som, 
ungefär'. pass-ssm en cm lagg 
'ungefär en aln lång'. 

passal° v. passa. ja skull passa kvce-
Jfr under frusenföre. — på v. 

pret. da passe ja pgt. 

tenskapligt barn'. -äsenbröd n. 
bre 'ojäst bröd (dvs. tunnbröd)'. -ä-
tandes a. ipi_etanes 'oätlig'. -ätlig a. n. 
epc:etlet. 

J? 
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passerlig a. pasaen ['passande]. han person m. /9407,, opl. pcefbner. 
ce bra paselen n denn tjolln 'den peta v. påta. sta a petta a diske 
där kjolen passar bra (för det här till-  'stå med ett sådant petgöra som att 
fälla)'; dx va paselet titt n 'det var diska'. 
lagom åt honom'. 	 pick m.pikk 'redskap att picka brödkaka 

paulusskål f. bsg. påulusskialra 'skål med, brödnagg'. Jfr bröd-, trä- samt 
med vatten som man satte ut natten mot under slåttannbröd. 
Paulusdagen (den 25 januari) för att av picka4  f. pikke 'pikhacka, hacka med 
den ta märke för kommande skörd'. Om två motställda spetsar'. 
vattnet frös o. svallade upp mkt, skulle pickas v.pikke 'nagga (bröd)'. pickadl- 
det bli god skörd. Jfr pålsmäs sa. 	bröd n. pikkebrif 'mjuk kaka, rätt tjock, 

pela v.Ola 'röra (sig) litet'. dce pela a pickad med trä p i ck [dvs, jäst mat-
roes 'det rör sig en smula'; takka pela bröd av rågmjöl, 20-25 cm i diameter 
stsbben 'tackan rör svansen fram o. o. ca två cm tjockt]'.  Jfr under slå tt - 
tillbaka'. 	 annbröd, tjock. -kaka [f.?]pikke- 

pelagruta f. Olagrist 'en liten smula, kdzkk, bsg. -en = föreg. 
en aning'. 	 pickel n. pakeb-  'litet barn som inget 

pelargonia3  f. pklargim(i). 	 förmår'. 
peller [n.] se piller. 	 pickelilliten a. pikkeltlitn 'mkt liten'. 
pena v. pret. pienne 'smida ut'. — ut v. -stund fpikkelistbnn 'mkt kort stund'. 

p.p. dvm x pienne åt 'de är utsmidda n litn pikkelistvnn 'en liten, liten 
(om broddar på hästsko)'. 	 stund'. 

penning m. pierizg, opl. -er, bpl. -a. Jfr pickhågad a. se pikhågad. 
följ. ex. ja ha int na pcerLig 'jag picklot a. pake4-et 'spenslig o. svag'. 
har inga pengar'; dce stig dell san-  piga f. plge. Jfr bond-, fiskar-, 
na pcerlig 'det blir så mycket pengar'; fäbod-, heders-, 1i11-, sommar-, 
fuer ha du pceritga 'här har du spol-, tjänest-, års- samt under 
pengarna'. Jfr dags-, lös-, silver-, mindre, pya. pigllat m. bsg. pfgl4tn 
skott-, spelmans-, stor- samt 'elak lukt från sopor som kastats på 
dansarpenningar o. under putt, elden [dvs, tecken på att pigan varit 
såstång, värd a., älas. -börs m. latr. -skam f. sbg. p igskåmma 'smuts 
bsg. p&riigbObs,sn 'portmonnä'. -lod på dörren vid handtaget'. -stackare [f.?] 
n. bsg. p&tz z gli) 'hög av pengar'. Till-  p igståkkar. 
fälligt, skämtsamt. han legg dcerpa pigg a. pegg, n. pekkt. 
pceniglo. -öd n. p&rit gå 'slöseri med pikl m. ptk, bsg. i bet. 1 p Alen 1. 'pik i 
pengar'. 	 nedre änden av en kvarnkall'. 2. 'stick- 

peppar m. p4par. 	 ord'. 
per-i-backe m. peribakke 'rölleka, pikas v. pike 'ge stickord'. 

Achillea millefolium'. 	 pikhågad a. pilchina 'mkt hågad, iv- 
perra f. se pirra . 	 rig'. 
persmässa s. p 4- el. (y.)piefmxs 'Pet- pikig a. pike el. -i 'spetsig'. du ha 

rusdagen (den 29 juni)'. persmässlregn votte ptkz oppt oga 'du har blivit 
n. p4mcesriegn 'regn kring den 29 smal i ansiktet (av sjukdom)'. 
juni'. Jfr under ersmässregn. -gräs pil m. pil 'pil till båge; sädesbrodd, 
n. bsg.pck ymcesgriesse 'älggräs, Spirxa grodd'. dce va pila pa pceren 'det 
ulmaria'. 	 var groddar på potatisen'. Jfr på s-, 
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väg-. -båge m. pilb itga, bp!. -na. spinnrockshjul)'. Jfr bett-, helg-
-bössa f. pilbåss 'pilbåge'. [Väl äv. dags-, hjul-, sel-. pinnihilla f. 
'leksaksarmborst'.] we skst myttje p innhill 'hylla med ett par pinnar 
vce pilbossa 'vi sköt mycket med pil-  upptill, tjänande till underrede för ngt 
båge'. 	 [dvs, hylla bestående av två el. flera 

pillal° v. pilla 'urinera (vid tal med små-  från väggen vågrätt stående pinnar (utan 
barn)'. -nödig a. pillanådin 'som be-  hyllplan)'. Användes främst som hylla 
höver urinera (vid tal med småbarn)'. 	för mjölktråg.] -hål n. bpl. p innhå fra i 

piller [n.] peller 'fnoskig person'. -kart en höräfsa. -käng m. [bp1.] pinn-
m. 011erkåli smeksamt tillmäle till uieggen 'pjäxa med fastpliggad sula'. 
litet barn. -noska f. pellernbsk smek-  -mal m. bsg. p innmbn 'pinnmo, [hård 
samt tillmäle till liten flicka. 	 jord av lera o. småsten]'. -mellan adv. 

pillrot a. pelleret 'småfnoskig'. 	pinnmell 'mellan pinnarna'. dvm ffryg 
pilt m. jfr gammpilten. 	 pi nnmell 'de flyger från den ena pin- 
pilta v. pelte. I uttr. pelte a spragge nen till den andra'. -stol m. pinnstbir 

'småspringa (om litet barn)'. — uppå v. 'tråghylla i fäbodarna bestående av två 
peit epei om litet barn när det börjar lodräta rader pinnar på vilka mjölktrågen 
kunna gå. 	 sattes' = pinnhilla. -trä n. pinntr 

pinal2  v. 	 'träställning i mjölkskåp med två rader 
pinas dep. pret. hon pinres 'hon led'. pinnar att sätta mjölktråg på' = pinn-
pingla f. p iggelr, bsg. -a, opl. p iggirer, hilla. 

bpl. piggen 'liten skälla'. Jfr under pip m. ptp 'pip på kanna'. 
grann. 	 pipa4  f. pipe. dzym bfrasste tt pipa 

pingla9  v. piggefr 'pingla, klinga lätt'. 	bu n sns 'de blåste i djävulens pipa 
pingst [m.] piri,si el. piggest. -dag m. (sades om dem som visslade)'. Jfr 

piknaclAg. tim pirustadag 'på pingst-  blås-, hål-, is-. pipjhös m. p iphils 
dagen'. -helg f. bsg. p t'rus tahielrja. -lör-  'huvud på tobakspipa'. -rinna v. pip-
dag m. p 151,s• ta låd ag 'dagen före pingst-  renn 'rinna i en stråle'. 
dagen'. -snåll m. opl. o. bp!. p irt,sia- pipa v. p ipe, pres. ptp, pret. pep. 
snälla 'liten bulle el. kaka, bakad till pipp [m.] pepp 'liten smula (av ngt)'. 
pingst'. Skämtsamt syftande på att mjöl-  pipprot a. Opperet 'en smula kokett (i 
förrådet minskar, så att brödet måste klädsel o. uppträdande)'. 
göras mindre. 	 pirot a. piret 'klen o. svag till växten'. 

pinna v. pinne 'sätta pinnar i (t.ex. hö- vceks SCE sakta a piret, bara na 
räfsa); sätta fast med pinnar; pligga spriler '(blomman) växer så sakta o. 
(skor)'. dum va pinne snner 'de klent, det blir bara några kvistar som 
(skorna) hade fastpliggade sulor'. — fast sticker ut'. 
v. pass. pret. dx pinnese fast 'det pirra4  f.1  ',erre ' vädersnurra'. Jfr 
sattes fast med en pinne'. — igen v.pinn väder-. 
ticenn hsfre 'täppa till hålet med en pirra f.2  jfr mag -. 
pinne'. — om v. pinn åm 'sätta nya pirrag v. Orre 'röra sig raskt o. oför-
pinnar i (höräfsorna)'. — upp v. p inn trutet i arbete'. Jfr p ärra . — uppå v. 
Opp 'sätta pinnar i'. Jfr under löta dce x dell a perr ep ei 'det är bara 
upp. 	 att vara i rörelse jämt'. 

pinne2  m. pinne, bsg. pien 'bit av en piskag v. piske. — sönder v. p.p. sånn-
kvist; del av ett redskap (t.ex. ekrar i ett piske 'piska sönder'. 
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piss n. piss 'urin'. -blå a. pissb4-ått se 
b y t tb 1 å . -bock m. pissbåkk glåpord 
om/till pojke som väter i sängen. -bytta 
f.pissbptt 'bytta använd som nattkärl'. 
-märr f. pissmier 'märr som vid tämj-
ningen blivit skrämd för skacklarna vid 
tvära vändningar o. fått vanan att pissa i 
svansen'. Jfr under pissa, skämma. 
-mör(e)m. bsg. pissmåran 'ettermyra'. 
Jfr gul-, stor-, ving-. -mörkas f. bpl. 
pissmsrakasen 'myrstack'. -potta f. 
pissphtt 'nattkärl'. -stäva [f.] bsg. piss-
stbvven 'stäva använd som nattkärl'. 
dvm hadd n stvvve z stxlle for 
pstta for. pissstvvven va lvgge a 
stim en varilt mit3L.kstvvv z fvrmen. 
dx va feribana pa a. dvm bara 
fsold betat a ncelta, int var e 
nann storre reruortg ['man hade 
förr en stäva i stället för potta. P. var 
laggad o. som en vanlig stäva till for-
men. Det var eneband på den. Man bara 
sköljde ur den lite. Inte var det ngn större 
rengöring']. -trängd p.a. pisstrieggt 
'pissnödig'. 

pissas v. pisse. piss tt rompa Jo4-e n 
del hcesta da dvm voile sint, 
scejelt sm dce var na traggt a 
dvm skull vcenn tkrigg dcer, da 
smoptsse dvm tt rompa a sce 
vispe zkrtgg vx a, opp a ne a 
vtt bxgge sten, dce va pa bxgge 
visa a dx ycld tkrigg ['pissa i 
rumpan gjorde en del hästar då de blev 
ilskna, särskilt om det var lite trångt 
och de skulle vända där, då småpissade 
de i rumpan o. så vispade de kring med 
den, upp o. ned o. åt båda sidor, det var 
på båda sätten o. det yrde omkring']. 
Jfr under s m å. 

pjuka v. åke 'röra sig mjukt [o. smek-
samt] (mot ngn el. ngt)'. pluke oppxtt 
pvjka 'stå o. klänga mjukt kring poj-
kar'. 

pjåka v. Mike 'pjunka'. 
plaggs n. p4-vgg. 

plan m. jfr m y r-. 
planka4  f. pZrånke. 
plats1  m. Mrass. Jfr marknads-. 
plattläder n.pkcittlier 'tjockt läder taget 
efter ryggen på en oxhud'. Användes i 
selar. 

pligg m. pZregg. 
pliktas v. plrekte ['böta']. 
plog' m.plrog, bsg. pMf en el. p4-6jjen. 
Jfr drås-, s n ö -, trä-. Ssgr under följ. 
ord. 

plogas v. p4- ge. plogifjäl f. pirgfliYr 
'vändskiva i plog'. -kant m.pkAgkånt 
'plogbalk, av snöplog uppkastad snö-
vall'. -kavle m. pkOgkåveZr 'bykavle 
som går till den bonde som står i tur att 
ploga vägen'. -köra v. pkgti Or 'plöja'. 
-lag n. ph )gl4g 'byns bönder med skyl-
dighet att efter snöfall ploga väg'. 
Utgjordes av alla bönder i byn, endast 
en mkt stor by kunde vara uppdelad i 
två p. -ås m. pZrcspgs 'del av plog som 
går från mullbrädan o. till skacklar-
na' . 

plugg m.pZragg. 
pluggas v. plrhgge. — fast v. plrhgg fåst. 
plumpas v. pZredmpe 'plumsa'. gonatt, 
sa 	n sn s da han p4-ompe net 
vvttesan 'godnatt, sade den onde, när 
han plumsade ned i vattensån'. Ordstäv. 
— till v. pret. plerbmpe dell 'plumsa 

plumsas v. plrömse 'plumsa'. 
plutas dep. plråtes 'göra sura miner'. 
sett a plrutes '[du (ni) skall inte] sitta 
o. göra sura miner!'. 

plutot a. p4- fitet 'som ser surmulen ut'. 
plåga4  f. plrcige, dat. pl. 0-åg8m. legg 
tt pZragsm. Jfr väder-. plåglagd p.a. 
plreiglåkkt 'plågad av sjukdom'. 

plågas v.p4-4e.dx x nanntzg ssm 
plrag dvm.— ihjäl v. p.p. hc.e+plrOge. 
— ut sig v. pZretg åt mce 'arbeta ut sig 
till det yttersta'. Jfr utplågad. 

plågsam a. plrågsam. 
plåstra v. piråster äv. 'pyssla o. hålla 
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på (t.ex. med barn)'. 	 potta f. phtte. Jfr piss-. pottlfot m. 
plåt m. pZrat. 	 phttföt 'häst som har dålig förmåga 
pläga v. pres. plro el. plrce 'bruka, ha för att gå'. pattfota kvlle vce hcesta 

vana'. ja 134-0 fcell vilten ga in sam inte hadde bra gaggfot. 
dcer 'jag brukar ju alltid gå in där'; dvm steg bara ut hvZrvstege. dvm 
p4-0 du int ha fore kr:gg boga va psttfote 'p. kallade vi hästar som 
du 'brukar du inte ha farit omkring i inte hade bra gångfot. De steg bara ut 
bygden du?'. 	 halvsteg. De var pottfotade'. 

plägad p.p. pk4a 'lite berusad'. 	-fotad a.phttfåte'som inte tar ut stegen 
plägning f. 	i_ega n g ' förplägnad' . 	ordentligt (om häst)'. 
pojk(e) m. pVike, bsg. påfken, opl. o. prat n.prat. Jfr folk-, käring-, lös-, 

bpl. pt3jka. i ',Vikes ti 'i sönernas skit-. 
tid'.Jfrauktions-,kvist- samtpök pratai° v. pråta. hon prata a skr-nue. 
o. under odygdig. pojklande m. bsg. Jfr under o- förled. pratigubbe m. 
pi3jkåndan 'besvärlig pojke'. pvikan- prataghbb 'pratsam gubbe'. -käring 
dan dcenna han ce vllestvu 'den f. jfr under stor. 
där besvärliga pojken är då alltid fram-  pratsam a. pråtasåmm. 
me'. -barn n. pbilcbån 'gossebarn'. precis adv. prsis. ja kan int scelle 
-helg f. bsg. piukhiekja fäbodhelg på presis va de ce for fel 'jag kan inte 
hösten, då fäbodpigorna bjöd endast poj-  exakt säga vad det är för fel'. 
kar, som på söndagskvällen skulle leta predika3  f. prU ik 'predikan'. predik-
reda på korna o. driva hem dem. Vid ord n. priy/th54-  'predikotext'. cebsv ve 
den tiden ville korna gärna ligga borta i int skull minnes predikoke skull 
skogen. -kläpp m. pbikkL.&pp 'pojk-  vce int fo Mrie dell tiorka 'om vi 
vasker'. -rok m. bsg.pbfkrimen 'pojk- inte (efteråt) skulle minnas predikotex-
räkel'. -spegel m. pViksp4el 'vacker ten, så skulle vi inte få följa med till 
flicka (som pojkarna gärna tittar på)'. 	kyrkan (som barn första gången)'. 

polisong s. opl. pålsågger. 	 predika9  v. prdik. — av v. pass. pret. 
pors m. jfr m yr -. 	 den dan han [texten]prdikese 
port m. pott, dat. sg. pöttsm 1. 'stor 'den söndag när det predikades över den 

dörr'. 2. 'förrummet i en ladugårdsbygg-  till en viss helgdag hörande texten'. 
nad, utanför dörrarna till fähus o. stall'. pressjärn n. priessjim ['större stryk-
Var ngn gång en direkt fortsättning på järn, 7-8 kg tunge]. 
logen. de va feuse fobst,senn stvin, prevet n. prh ,h 'avträde'. Finare ord 
senn hvirmgairve a hogal-ve—dvm än h u s fL- 4geprevte 'av flugor ned-
jekk jussam ihop—a ramme utafore smutsat ställe'. 
vilt e dcenne dce va poun 'det prim m. primm 'premielärft [dvs, fint 
var fähuset först, sedan stallet, sedan lärft för vars framställning premier be-
halmgolvet o. högolvet — de var som i talades]'. 
ett — o. rummet utanför. Allt det där var priss n. pris. no var de bra pris 
porten'; hon for datt poun 'hon 'nog var det billigt pris'. Jfr g o d -, o 
gick in i förrummet till fähuset'; ga processa9  v. prösiess. 
ditti pottsm cett ce 'gå till fähuspor- profoss m. brafinsv, bsg. äv. bråfb,svn 
ten efter det'. Jfr fähus -, stalls-. 	'person som verkställer kroppsstraff'. 

postilla3  f. påst ill. lutteppast illa 'Lu-  provköra v. prövtj kor. 
thers postilla'. 	 pruta12  v. pleiste. Jfr under ny 3. 
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pryda v. pry särsk. 'ta in lövkvistar som 
prydnad'. nu ske klava pry knippen 
'(nu har man ingen egen skönhet) nu är 
det kläderna som skall göra en vacker'. 
Sagt av en gammal person. prydlöv n. 
prPlåv 'lövkvist e.d. att pryda med'. 
prylove sks4-  n let in pa toj-
daskvcella 'lövkvistar att löva med (i 
fåbodstugan) skall man hämta in på tors-
dagskvällarna'. 

pryl m. pryl ['syl']. 
pråm [f.?] jfr v ed -. 
präktig a. pr&kten. 
pränta v.p4-&nte 'skriva (en tydlig stil)'. 
prästl m. prcest. Jfr hjälp- samt under 
gungstol. -bänk m. bsg. priestbien-
ken 'två bänkar vid ena korväggen, av-
sedda för prästfamiljen (med gäster)'. 
-gård m. priessglyk. pr&ssga,sstör-
oksn 'prästgårdens stora tjur'. -helg f. 
bsg. pr&sthielrja 'predikohelg i en fis-
karhamn'. -herrskap n. bsg.priesthce,s-
k4pe 'prästen o. hans familj'. -lära f. 
bsg. priestliera 'teologiska studier, [präst-
utbildning] '. 

psalmbok f. sålmbök. 
psalmodikon s. jfr monokord. 
pulver n. ',Over. 
pummel n. pömmelr 'tjock o. ovig kvin-

na'. 
pumpa v. pömpe. 
pumsot a. pömset 'tjock o. klumpig'. 

Om korpulent kvinna. 
pund n. psnn [en viktsenhet?]. Jfr skål-
samt under dö. 

punge2  m. pögge 'puta i seldäckel'. 
pur a. I unr. ss. pre hossn 'rena hös-

ten'. Jfr under vardags. 
purra v.pårre.psrr dit [nijoire] 'has-

tigt vräka mjöl (i gröt när man kokar)'. 
Jfr under tvär. 

pust m. pust 'svulst'. Jfr flen-. 
puta4  f. plite 'dyna under selens lokor'. 
putt m. dat. sg. plittsm 'helvete (eufe-

mistiskt)'. I uttr. ss. dee c jusssm 
han kast n pinne mr puttsm 'det 

är liksom att kasta en pinne i helvetet 
(dvs, liksom en droppe i havet)'; for 
ske eln tryte i puttsm foran 
pcerLiga ske tryte for mceg 'förr 
skall elden tryta i helvetet, förrän pengar 
skall tryta för mig'. 

putta interj. ',åtta 'pytt'. Jfr under an - 
tocken. 

putter n. påtter 'självsurnad mjölk'. 
-mjölk f. påttermji54- k 'självsurnad 
mjölk'. psttermirb-ka utblrannt vce 
vattne,dce bruke dvm bcera dittpa 
llmtn mr dvm dell drekke. Hr 
under blanda f. 

putter a. pit ter 'sur, förargad'. 
putters s. piittej 'helvete'. I uttr. ss. 
dra mr putte,s;dce jekk dell puttej 
vce ce denne. Hr pytters. 

puttra9  v. påtter 'muttra, smågräla'. han 
h811 pa pstter pa a for che int 
va jo 'han var missnöjd o. smågrälade 
på henne för att det icke var gjort'. 

puttrlig, -ot a. påttere(t) 'självsurnad 
(om mjölk); misslynt, förargad (om män-
niska)'. mivirka ce psttere 'mjölken 
är sur'; va du st patteret ut 'vad du 
ser misslynt ut'. 

pya f. bsg. pPa smekord till märr. 
pynga ihop v. pOnj ihöp 'slarvigt el. 

provisoriskt lappa ihop'. — uppå v.pånj 
ep di 'arbeta jämt än med den ena sysslan, 
än med den andra'. 

pyntas v. pånte 'fara illa med; ställa till 
oreda'. dvm hadd ponte na johanna 
sce fvlet 'de hade behandlat Johanna 
så illa'; dvm hadd ponte dcer sce 
fvlet 'de hade ställt till sådan oreda (el. 
skadegörelse) där'. 

pysslas v. pålle. 
pytters s. ptte,s• 'helvete'. I uttr. ss. 
pytte' nann gagg 'absolut inte!'. Jfr 
putters. 

på prep. pgi el. (trycksv.)pa.vce hadde 
kvcena pa byn 'vi hade (gemensam) 
kvarn för byn'; tork kotze pa bysten 
'torka kornet i bastun'; sett pa kam- 
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man 'sitta inne i kammaren'; pa 
skogen 'i skogen'; ga pa boa 'gå till 
handelsboden'; tjut,-  pa asele 'körde 
foror till Åsele'; da kumme na hemm 
pa tjuge 'då kom hon hem efter tjugu 
år'; ja fekk pa n dce han hadd 
lojje 'jag fick honom att erkänna att 
han hade ljugit'. Jfr di t -, där - , nord-, 
söder-, upp-, ut-, utani-, väst-, 
öst- samt under t.ex. aderton, av-
råda, avsked, brasa, dryga, 
durra, dörrgrepe, fönster, kyrk-
dörr, lappa, ny n., ofsas, pil, 
pisstäva, raka, regnsommar, 
resa, rätt a., skryta, stöpa v., 
uppunder, utläsen. Ss. partikel 
vid verb i särsk. förbindelser se betsla, 
brasa, bära, bättra, dryga, 
drälta, durra, flyga, forta, 
frysa, gissa, hura, hurra, hål-
la, härda, härja, kläda, knar-
ka, kneka, knåpa, komma, 
kosta, kuska, känna, köra, 
leda, ligga, luska, lässa, mall-
ra, mana, minna, måra, rusta, 
rå, råka, räkna, ränna, seka, 
sila, sko, skopna, sköta, stå, 
stöka, sätta, taga, tvärkom-
ma, tända på. -beställd p.a. n. på-
bestiellt. dce va pabestcellt 'det var 
beställt i förväg'. -buren p.a. ~bre 
'överhopad med gåvor'. 

påk m. se p ök . 
påla v. pålre 'slå ned pålar'. 
pålagd p.a. pålåkkt 'av ödet pålagd'. 
fvlet va dvm va palakkt dcert n 
denn gan 'förfärligt vad de blev (av 
ödet) plågade i den gården'. 

påle2  m. pålre, bsg. per. Jfr s p ö -. 
pålle m. pålle smekord till häst. 
p å Ism ässa s. p cifm ces 'Paulusdagen, den 
25 januari'. Jfr under pau 1 ussk ål . 
pålsmässitid m. bsg. påpncest in 'da-
garna omkring Paulusdagen'. -vinter m. 
påfmcesvinter 'den period av sträng 
köld som brukar råda i slutet av januari'. 

Ett tecken på god skörd under året. 
påminnelse3  f. pdiminnels. 
påpasslig a. påpåsselen. 
påsa v. passa [påsa el. påsa] 'vara 

butter o. vresig'. ga a passa a stake 
'gå i sturig avskildhet o. stöka'; gamm-
stuk ['gammal sturig gubbe'] passa a 
hyll pa. påsgubbe m. passagabb 
'gammal gubbe som går för sig själv o. 
stökar'. 

påsad a. passat 'butter o. vresig'. 
påse m.påssa,opl. -r, bpl. -na. Jfr dun-, 
etter-, kul-, käs-, laggrann-, 
stry-, tråsalt-. påsikångero m. 
passakåggero 'korsspindel, [spindel 
med äggkokongr. -pil m. passapil 
'luffare'. 

påsk s. pask. -helg f. påskhieZej. -kaka 
[f.] bsg. påskkåkken 'kaka bakad till 
påsk'. -skräcka f. bsg. påskskriekka 
'ris som [enligt folklig sed] gavs vid 
påsk'. -tid m. bsg. påsktin 'tiden om-
kring påsk'. 

påstå v. Ond, pret.petst(')g. 
påtal° v. patta 'pyssla, knåpa; [virka 
grovt, nåla]'. ja sett a putta a 
stikk. påtsticka v. pattastikk 'nåla'. 
Liknar virkning. 

påtal n. påtal-  'anmärkning'. fekk na 
pata l-  'fick visst klander'. 

päll n. bsg. påle 'brudpäll'. 
päls' m. pcels. Jfr fårskinn-, hund-
skinn-, kalvskinn-. 

pära4  f. pepre 'potatis'. kull a pcerer 
'kalla kokta potatisar'. Jfr b 1 åögad-, 
blöt-, brådväxt-, kall-, röd-, 
sjuk-, skorv-, sädes-, uppstekt-, 
vit- samt under krypa f., gryta. 
pärlfat n. p erfat 'fat med potatis, [fat 
för uppläggning av potatis]'. han kumm 
ssm e rykande pcerfat (dvs, kommer 
med fart). Skämtsamt talesätt. -fösa3  f. 
p _iprf 'bladrosett av uppväxande po-
tatis'. -gryn n. piergrYn[' potatisgryn']. 
Jfr under glisvälling, pärrev. 
-gräv n. p2ergr&v 'potatishacka [för 



266 

upptagning av potatisr . -gröt m. pärsa v.pje el. Oeffe 'vecka (kjol)'. 
prgreft 'gröt av potatis som skivats rå ske du pce,,sv n denn yolln? 
o. kokats varefter kornmjöl vispats i'. pärsig a. n. Oeffet 'veckig, skrynklig'. 
[Kokad på vatten o. salt.] -jord f. pärisjuka f. bsg. 134' fika ['potatissjuk- 
pierf Ok 'jord (lämplig) för potatis'. 	dom']. -sovel n. bsg. pe_ej.8ve4-e 'sovel 

pärlked n. pifelti ['pärlhalsband']. 	till potatis'. -stampa f. pie,stiamp 'po- 
päriknopp m. bsg. peerhgitppen 'frö-  tatismos'. -sättare m. bpl.peersiettara. 

knopp (bär) på potatis'. -land5  n. p_ie- vce ha pcerscettara t dag 'vi har 
lånn 'potatisland'. -lår m.peerlår 'pota-  arbetshjälp att sätta potatis i dag'. 
tislår (i källare)'. -mjöl n. peprmibir pärt [ml pcelt '[spån  av tall] för till-
'potatismjöl'. -mull f. peermåll 'jord verkning av pärtkorgar o.d.'. -ask m. 
från potatisland'. skur ut pcermslla piettåsk 'ask med vecket av pärt'. 
'skura efter potatisupptagningen så att -korg m. bpl. piettkitrja. pcetticsria 
all jord som följt med in kommer bort jolres uta tvllyta 'pärtkorgar gjordes 
o. golvet blir rent'. -palt m. pi_erptSit av ytved från tall'; n jarl-opt oppt 
'potatispalt [dvs. kams gjord på råriven stobstertmyra Joke pcettIcktria 'Jan 
potatis o. kornmjöl o. kokad i saltat vat-  Olsson i Storstenmyran [torp i Väster-
ten]'. -pannkaka [f.?] bsg. N'erpann- landsjö] gjorde pärtkorgar'. 
Ichlcken 'potatispannkaka'. 	 pärltagning f. Oetan i g 'upptagning av 

pärras v. pierre 'sprattla'. Om barn o. potatis på hösten'. -tagningtid m. bsg. 
skalbaggar som hamnat på rygg. han Oetanzgsttn 'den tid på hösten när 
lag a pcerre vce bena 'han låg o. man brukar ta upp potatisen'. -vatten 
sprattlade med benen'. 	 n. p&rvåttn 'vatten vari potatis kokats'. 

pärlrev n. bsg.pierreve 'riven [rå] potatis fara skull ha pcervattne, dce va 
(för tillverkning av potatismjöl)'. a sce svit dce. -väder n. prvier 'lämpligt 
mata man ne pceren tt strutn a väder för att ta upp potatisen'. -årder 
sce reves dvm opp. a senn fsddes m. pieråZr. 
da pcerreve dells dce votta reva pöfs n. pofs 'kvinna som är tafatt o. fum-
a torkese pa brikken eller tskke lig i sitt arbete'. 
['o. så matade man ned potatis i tratten pöfsot a. Offset 'tafatt o. fumlig'. 
o. så rivs de upp o. sedan sköljdes då pökl m. pstj el. pk  '(mindre) pojke'. 
den rivna potatisen tills det blev rent o. pö-om-pö adv. /30 sm po.dce cer no 
torkades på brickor eller ngt sådant'. I po tim po dce 'det är nog ungefär lika 
stället för brickor kunde lakan använ-  det [= det gör just ingen skillnad]'. 
das. I ytterdelen på torkad yta bildades pövels n. Ofvelr 'kvinna som visserligen 
gryn som ej kunde siktas upp. Av detta arbetar men inte får ngt färdigt'. 
gryn kunde man koka välling.] -reva pövla9  v. påveZr 'visserligen arbeta men 
m. bsg. pierreven 'rivjärn med strut inte få ngt färdigt'. 
varmed potatis revs'. Själva rivjärnet pövlot a. Ovelret 'som visserligen arbetar 
var omkring en träkubbe. -ris n. pierris men inte får ngt färdigt'. 
'potatisblast'. -rishandlare m. bsg. 
p,?errtshånnlart. nu  ha pcerrts- 
hannlart vore ute 'nu har p. (dvs. 
frosten) varit ute'. 

pärsa4  f. piebs-bse el. p&ffe 'veck (på 
helveckad kjol)'. Jfr flat-. 
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rabba v. råbbe 'bromsa med skidstaven 
[gm att sätta sig grensle på den, bromsa 
en kälke med foten]'. 

rackare' m. råkkar. full i rakkar 
'full av elakheter (el. skälmstycken)'; 
je rakkart 1 dce du 'låt bli det där 
du!'; ta me rakkart ksmm int n 
hit 'ta mig den lede, kommer han inte 
Ilie n råkkabs aug; rakkara a 
llagora a snsga tre glåpord. 
rackarlmat m. råkkarmåt glåpord. -tyg 
n. råkkatYg.jo4-e ne pa rakkatyg 
da dvm va sint pa nann. 

rackellliv n. råkkeirliv 'Iösdrivarliv'. 
-pack n. råkkeirpåkk 'lösdrivare'. 

rackla v. råkkeir 'stryka omkring'. 
rad3  f. ra. tri toydaskvcella a ra 'tre 

torsdagskvällar i följd'. 
rad a. se underradrätt, -väg. 
radal° v. råda 'styra i en viss riktning 

(t.ex. släde el. kälke)'. dce va ncestan 
bara ststttga han ksnn sett pa a 
rada vce fotten,vnne vkkere fekk 
en rada vcv hcennen ['det var nästan 
bara s tö tting ar man kunde sitta på o. 
styra med fötterna, andra kördon fick 
man styra med händerna']. 

radrätt adv. rarcett 'på en gång, plan-
enligt'. dce jekk rarcett dce 'det gick 
precis som det borde'. 

radväg adv. r av ieg 'raka vägen, direkt'. 
Äv. rada vcegen. 

ragla v. råge. 
rak a. rak. Ss. s. i uttr. pa  råken 'på 

rak ledd (vid tillklippning av tyg)'. Jfr 
rakt. -löte n. råklit 'rak sträcka, rakt 
stycke'. 

rakal° vi råka 'halka (iväg)'. a stina-
greta va pa n &Elle hon a raka 

a fsll vtt Jon mcen hon hadd 
stor a vi a tjolla a dvm first opp 
sce dvm bar opp a a see jo ir a 
ssm hon hadd sett n dartel hadd 
jo tt da han semma a see ksmme 
na 1 lann 'Stina-Greta stod på en 
stenhäll hon o. halkade o. föll i sjön, 
men hon hade stora vida kjolar o. de 
flöt upp, så att de höll henne flytande, 
o. så gjorde hon som hon hade sett 
Daniel göra, när han simmade, o. så 
kom hon i land'. — ned v. råka né 
'halka ned'. 

rakal° v.2  råka 'raka (skägg)'. rakikniv 
m. råka hg iv. -vatten n. råkav åttn. a 
helerta hon kokk kaffe se dce ce 
ssm dce vcejte rakavattn 'Helena 
kokar (så svagt) kaffe, att det är som 
det bästa rakvatten'. 

rake m. Jfr ris-, torr-. 
rakst, raksta, rakstare seraxt, raxta, 
raxtare. 

rakt adv. rakkt 'alldeles, rentav', han 
beer sce rakkt at ssm han inte 
vore kok 'han bär sig åt alldeles som 
om han inte vore klok'. Jfr under t.ex. 
knala,kommendera bort,kväll, 
köka, rumpa, siglera, skakas, 
skämma av, släppa, slät, snöd, 
taga ned,taga på,targa sönder, 
tunnhöse,tyckas,tänkbar,ång-
ra, åt prep., äta upp. 

ralas dep. res 'lättjefullt vräka sig'. 
rall n. rall 'skvaller'. beera ralle 'springa 

med skvaller'; tskke tykk ja sm,sa 
tjceriga 8m ralle. Ordstäv. -hund m. 
rållhånn 'hund som springer omkring'. 
Ja spragge ssm en rallhunn 'jag 
måste springa hit o. dit (för den sakens 
skull)'. -katta3  f. rållkått 'förvildad 
katt'. Äv. ss. glåpord om/till skvallran-
de kvinna. d-ce jusssm dell a ta ne 
bairi oga pa rallkatten 'det är lika 
svårt att komma åt som om man skulle 
ta det ur ögonen på en förvildad katt'. 
Talesätt. -knapp m. rållhgåpp'[fiktiv 
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gåva] som erbjuds den skvallrande'. Jfr ststttga 'med fötterna styra (fram)käl-
rallsmörgås . -käring f. rållung ken i ett par stöttingar, så att den håller 
'skvallerkäring'. -sjuk a. råll,s- åk 'be-  sig i medspåren'. 
given på skvaller'. -skopa f. rållskOp ranglot a. råggelret 'ranglig, slcrang-
glåpord om/till skvalleraktig kvinna. lig'. 
-skvålvagn m. rållskslravågg försmäd-  raningl m. rbrit g 'röjning'. [Snarast be-
ligt om/till skvalleraktigt barn. -smör-  teckning på naturlig gräsmark i anslut-
gås f. rållsmårgas. Spefullt erbjöds ning till vattendrag (ej myrmark). Ss. 
en skvallrande att få en r. el. en ralllcnapp ortnamnselement i följ. ortnamn:] 
som lön. -timma f. bsg. ra//timma kv iertrbrit gen område i Stybbersmark 
'skvallertimme'. ralltzmma ga  fo 	där bykvarnen ligger. Ursprungligen en 
hon. -to [n.?] råna) ['grupp av skval-  slåtter hörande till Hjälta bys utjord; 
lerkäringar']. -väg m. bsg. rallycjegen 141-årligen 'Lars' röjning'. 
'skvallerväg'. dce ha ja hsit rall- rank a. rank (om båt). 
vcegen 	 ranta f. Jfr b y -. 

ralla8  v. ra/le 'skvallra'. Jfr under ord. ranta8  v. rånte 'ränna o. fara'. 
rallsam a. rållsam 'skvalleraktig'. Jfr rapa v. jfr repa. 
under framtand. 	 rapp n. bsg. råppe. I uttr. pa  rappe 

ramla v. råmmelr, pret. o. sup. råmmlre. 'ögonblickligen, genast'. 
Jfr under spishörn. — till v. da ras n.1  ras 'släkte'. hon <e uta stob-
råmmlre ne dell tt bcerfe 'då hördes beymcerkrase 'hon har de för Stybbers-
det ett plötsligt buller i berget'. — ut v. marksborna typiska dragen'. 
råmmelr Ut 'falla sönder'. 	 ras n.2  ras 'omgång (av tungt arbete)'. 

rammel n. råmmelr 'buller'. Jfr sten-. vce ske ta vss e ras. 
rams n. rams 'vidlyftigheter'. Jfr tu v rasa v. råsa. 
ramsa v. råmse 'fara fram o. tillbaka, rasande(s) p.a. råsan el. råsant el. 

fara hit o. dit'. va va ha ramse a råsanes 'ursinnig'. dvm va rasan 
gatt 'vad vi har gått hit o. dit (för att ta pa n denn kcezi 'de var ursinniga på 
oss fram i besvärlig terräng)'; hon for den där karlen'. Jfr under stor. 
a ramse t z e (henne 'hon gick o. raska om v. rask åm 'ge en skrapa'. — 
surrade o. var missnöjd med det där'. — ihop v. rask zhöp 'plocka ihop'. — sig 
ihop v. råms zhöp 'hastigt samla ihop'. v. imper. rask dce a geare 'skynda 

rand f. ran el. rart, opl. rienner, bpl. dig iväg'. — undan v. rask ånna 
ncelta hcer 'städa skyndsamt undan 

skilj-,stål-,svett-.-gärd f. rån/7Yr en smula här'. — uppå v. rask epå 
'randmönster i väv'. 	 'skynda sig'. — uti sig v. rask t i sce 

randa v. rånda ['ge stryk']. Jfr under 'plocka i sig (lite mat)'. 
rodde. 	 rasp m. rasp 'stor, grov fil'. 

randig a. råne el. rårie. Jfrtvärtöver-. raspa v. råspe 'fila med rasp'. 
-väv m. rånevev ['väv med ränder som rat n. rat 'skräp' . Jfr undergammal. 
mönster']. Jfr slätväv samt under raxt m. rakst 'hö el. halm som ligger 
basturökt. 	 kvar på åkern efter slåttern el. skörden 

rangel n. råe lr 'ngt långt o. skrangligt o. som skall räfsas ihop'. Jfr under 
(om t.ex. en människa el. växt)'. Jfr gammal. -band n. råkstb ån 'kärve 
b e n -. 	 av sammanräfsad halm efter skörden'. 

rangla9  v. råge1r ['ragla']. raggeZr Sammanräfsningen skedde så snart man 
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hade lagt kärvarna i skylar. Jfr under 
bandkärve. 

raxta8  v. råkste 'räfsa'. 
raxtarel m. [!] råkstar 'räfserska'. 
recept n. rbieft. 
reda f. rielle 'kvinna som springer o. 

skvallrar överallt'. 
reda v. 1. rcell el. re  'bereda'. re (nen) 
bcelliga 	jtnna) 'bereda 
benskinn (lin, skinn)'; rUdli PI 'berett 
lin'. Jfr hårdredd. 2. rielle,riefide, 
rcelld 'flänga omkring; prata mycket'. 
reell a galre 'fara iväg'; hon rcelle 
a fkyg 'hon flänger o. far'; sett bara 
a rcell e 'sitter bara o. pratar oupphör- 
ligt'. — av v. re 	p.p. giredd 'avreda'. 
— upp v. p.p. öppriend 'bereda (t.ex. 

redikvarn f. riefikveri 'person 
som pratar mycket o. länge'. -stol m. 
bsg. rceustiyi [EO anger uttryckligen 
denna accent. Tvivelaktigt] 'ställning i 
vilken skinn sattes fast för beredning'. 

redan [m.?] r,s5ejjart 'springande o. 
farande hit o. dit', n falt rcellapz. 

reda sig v. reda se 'klara sig'. han 
reda se int 'han klarar sig inte'. 

redbock m. rOyakk = hässjrot, se d.o. 
Föråldrat. 

redd m. bsg. rMdn. I unr. sta pa reddn 
'stå redo (att utföra ngt)'. 

rede n. riene 'mellanlänk (t.ex. mellan 
skaft o. slagval i en slaga [el. mellan 
halsbindsle o. bås i kobindsle])'. Jfr 
bullerstångs-, mun-, vidj-, åk-, 
ålskinn- samt under slagval. 

redlig a. redltn 'vid full sans'. 
redot a. riv] et 'som pratar mycket'. rcek 
jet [tut man a ticeftrIk 'fasligt 
pratande o. talför'. 

reds a. ress 'redo'. hon va ress do 
'hon var redo att dö'; hon jo4-  se ress 
fara 'hon gjorde sig redo att fara'; cer 
du ress 'är du färdig [att göra det]'. 
Äv. dell ress 'till reds'. 

redskap [n. bpl.] jfr bak-, brand-, 
fisk-, kör-. 

redskapa sig v. rskåpa se 'åbäka sig, 
föra överdrivet oväsen'. Jfr under bäst 
a. 

regeral° v. ref era 'styra, bestämma'. 
regera sig v. ref era, reMr, refölt sce 

'bråka, stimma, leva om'. 
regn n. rcegn. Jfr dags-, ersmäss-, 
eskilmäss-,höst-,midsommars-, 
skur -, slä t -bas n. rieggb4s 'häftig 
regnby'. -bäck m. bp!. rieggbiekka 
'[mörkare] strimma på sjös yta'. Ansågs 
båda regn. -dag m. riegnd 4g 'regnig 
dag'. -drypa f. riegndrPp ['spillkråka, 
Dryocopus martiusl. Ansågs båda regn. 
[Jfr K.-H. Dahlstedt, Det sv. Vilhelmina-
målet Is. 190.] -guva f. riegngiiv 'regn-
skur'. -höst m. riegnhOst 'regnig höst'. 
-moln [m. el. n.] rkggm:vz. -ripa f. 
r&ggrPp 'spillkråka, Dryocopus mar-
tius'. Dess läte ansågs båda regn. -skura 
f. riegnsk4r 'regnskur'. -skämd p.a. 
n. riegnbscemmt 'skämd gm mkt regn 
(om hö i hässja)'. -sommar m. regn-
simmar 'regnig sommar'. pa scekstt-
sceks var e n sann rcegnssmmar, 
sce dce matt int ha gatt ann fo 
Ker.] in ho 'år 1866 var det en så 
regnig sommar, att det var nästan omöj-
ligt att få bärga höet'. -vatten n. 
rceggvattn. -vuxen p.a. n. rcegnvOkset 
'som huvudsakligen vuxit i regnväder 
(om lin o. säd)'. -väder n. rieg(n)vcer. 
-vädersdag m. rieggvcejd4g. 

regna8  v. riegne. dce fo rcegn hor 
myttie ssm hcelst. Jfr häll-. — ned 
v. p.p. n&iegne 'gm regn pressas ned 
mot marken (om hö, lin o. säd)'. 

regnig a. n. regnet. 
reka8  v.1  rOce 'bearbeta, motionera'. rek 

smvre bearbeta smöret'; reke vce a 
'arbeta med henne (ko som fått kolik)'; 
da han ta pa reke a ga 'när han 
börjar mjuka upp sig gm att gå'; da 
fekk vce rek vss rektit 'då fick vi ta 
ut våra krafter ordentligt'. Jfr under s ö t-
n a . — upp v. rek åpp stopa 'arbeta 
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upp degen'. 
rekal° v.2  raka 'röra fram o. tillbaka, 

vicka (på)'. rekka a lligg om ngt 
som börjar lossna; rekka dells du fo 
lss n 'rör den fram o. tillbaka, tills du 
får den att lossna'. rekmån m. raka-
mik 'utrymme att röra ngt fram o. till-
baka (om t.ex. fog), glappmån'. 

rekad a. rakat 'ostadig, lös i fogarna'. 
religion [ml rizicipi. Jfr under troll. 
rem3  f. remm.d-ce remmen cett skon 
a skon cett fore 'det är remmar efter 
skorna, o. skor efter föret'. Talesätt om 
par som passar för varandra, dvs, den 
ene är inte bättre än den andre. Jfr h år -, 
jakt-, käk-, lok-, sko-, spann-, 
svång-, sväng-. 

remmas v. timme.— ihop v. rkzin zhip 
'sy ihop med stora stygn'. 

remna4  f. rånne 'spricka (särsk. om  
sprickor i nariga händer)'. 

ren1  m. ren. -benling m. bpl. 
liga 'benskinn av ren'. Användes till 
lappskor. -hud f. bsg. rkhiiga. -härna 
f. bpl. rkhcenen 'pannskinn av ren'. 
-kött n. rbt tiint. Köptes på marknaden 
i Åsele. -mossa m. rkmåssa 'vitlav, 
Cladonia alpestris'. -skinn n. rk,s•inn. 
En slädhud [var av renskinn som var 
prytt med] jusssm a foser a odda 
['liksom tofsar o. uddar'] av rött, grönt 
o. blått kläde. 

ren f. ren 'väg gm åker'. [Väl vanl. 
'dikes-, väg-, åkerren'.] ja sag dvm 
jekk offer vikesrena 'jag såg dem 
gå uppför Vikesåkrarna'. Jfr dikes-. 

ren a. ren. Jfr g rä s -, is- samt under 
affär. -hugga v. rkhVgg 'kalhugga'. 
-låtig a. rk Mitt , n. -et 'renlig'. -vatten 

rkvåttn 'vatten till matlagning'. 
renfana [m.?] rkfcina 'renfana, Tanace-

tum vulgare'. En lag på renfanan a 
kommi gen ('kummin') kokade man o. 
gav därav en halv hink till kor som ver-
kade vara sjuka. Av växterna tog man 
så mycket man tyckte.  

rening s. rkig 'menstruation'. 
rensas v. rk bse. rev' bcera 'rensa bär'. 

[Väl y. uttr.] 
rensam a. r4,.vam 'renlig'. 
rep n. rep. Jfr drög-, mellan-, vidj-. 
repa v.r4pa 'rapa'. — upp v. pres. sett 
a reppa opp ralle '(du bör inte sitta) 
o. upprepa [eg. rapa upp] skvaller!'. 

resa4  f. rå.e, dat. sg. rsn. lokka pa 
resn 'lycka till på färden!'; dvm far 
int na vce4-  hatta a takke hcenna 
reser sade en fyllbult som i fyllan hade 
förstört sin hatt. 

reta v. réte, réte, rett, p.p. réte. han 
votte rete 'han blev retad'; han va 
rete pa n 'han var uppretad på honom'. 
—upp v. du sksZr nt rétåpp en 'du 
skall inte reta upp honom'. 

retas9  dep. 
retlighet f. opl. råltheter. 
reumatist m. rånatist. 
rev f.1  rev 'rev i fiskedon'. Jfr m et -, 

Al-. 
rev f.2  rev 'vev (i t.ex. slipsten)'. Äv. 
om den vev som sitter i hjulaxeln i en 
spinnrock el. om  veven i en bobinstol. 
-stake m. rvståka 'vevstake'. Äv. om/ 
till ostyrigt barn. 

rev n. jfr p är -. 
reva m. jfr pär-. 
reva v.1  rve 'varpa (en väv)'. revigarn 
n. r hig år/ 'varpgarn'. Jfr matt-, 
vadmals-. -mus f. ri.vmiis 'träkloss 
med hål, i vilket varpans stång sätts 
under varpningen'. Fastspikad i taket. 
-to n. 1- vti) 'varpgarn'. -tostry n. 
r- vtbstry 'finare blånor av vilka man 
kunde spinna varpgarn'. -trä [n.] opl. 
rhitrUr, bpl. -en 'varpa'. Jfr under 
bortav. -trästolpe m. opl. o. bpl. 
rkvtrestbkpa 'en av de fyra med tvär-
slag förenade stolparna i en varpa'. 
-trästång f. i- vtrestagg 'mittstång i 
en varpa'. 

reva v.2  réve , rev, rå,e 'riva (potatis 
för att bereda potatismjöl)'. revjärn n. 
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rev- el. (y.) r ivj 	'rivjärn; trätlysten h ill-, lägd-. 
kvinna', 	 ring m. rigg t.ex. 'fingerring, hjulring, 

[n. bsg.] 	 kedja vid skalljakt, föremål lagda i ring'. 
Jfr humle-,läder-,löt-,nos-,sav-, 
sorg-, vignings-. -småg n. rigg-
smbg en hudsjukdom i form av utslag. 
mm ro a roser krzgg men. 

ring a. rigg 'lätt att göra el. ordna'. 
rzggare fo pa see n rone 'lättare 
att ta på sig en blåblus'. Jfr under spis. 
-bärgd p.a. riggb iccid ' lätt att bärga 
skörden från (på grund av terrängen)'. 
-född p.a. riggfådd 'som äter vad som 
helst, som har god aptit'. Skämtsamt. 
-stilld p.a. riggstilld 'som har god 
matlust (om djur, skämtsamt om män-
niska)'. -sänd p.a. riggsiennt 'som ge-
nast uträttar vad han blivit uppmanad 
att göra'. -vist p.a. riggvisst = föreg. 
ord. 

ringa a. rigga 'lätt, liten', n rigga 
sak 'en lätt sak'; riggande el. rig-
ganste förstärkande i uttr. ss. jo  Zr a 
vce n i riggande rot 'förstörde den 
fullkomligt'. 

ringa12  v.1  rigge 
[telefoneral'. 

ringa8  v.2  rigge 'ringa (en björn)'. — in 
v. pret. se  rigge dvm in bion. 

ringla f. rigge, opl. rigg4-er, bpl. rigg-
en ett verktyg 

använt vid bak-
ningav knäck-
kaka. Består 
av en liten krus- 	Ringla 
kavle som rullar 
runt på en axel. Jfr f in -, grov-. 

ringla9  v.1  rigge lr 'med ringla 
bearbeta deg som bakas ut'. — under v. 
pret. riggelre ånner gjorde man med 
grovringla, medan det blivande brö-
det låg på bakbordet. — ut v.riggelr 
pass. inf. rigglres åt 'med finringla 
göra brödet tunnare'. Detta skedde på 
fjälen, den stora brödspaden. rigge 
ut kanta 'vid utbakningen låta ringlan 

reve 	 reve 'varp, revgarn'. 
gresst pa reve 'gles varp'. 

revolver m. bsg. revMan. 
ribba' f. rebbe. 
rida" v. n. da ridd n pa a (om en 

bock som betäckte en get). 
rid(en)ko f. rekci el. (bpl.) renkria

'ko som beter sig som en tjur'. reen-
kona Icvlle vce kona ssm va ock 
sce dvm va ssm oksa a krabbe a 
bvkl ice 'r. kallade vi kor som var sjuka 
så att de betedde sig som tjurar o. grävde 
med framfötterna o. bölade'. Jfr under 
bälja o. råmsjuka. 

rigalbalsam [m.] rigabillsa ['blandning 
av aloedroppar, timjan- o. rosmarinolja 
jämte 70% sprit, förr använd till utvärtes 
bruk']. Köptes på apotek o. användes 
som traktering kvinnor emellan, varvid 
en sockerbit lades i en tesked o. r. slogs 
över o. bjöds den besökande. -frö n. 
r igafr 'linfrö från Riga'. Ansågs vara 
bättre än hemfrö. 

rik adj. rik. dc e va rik en gtibbe e 
dcenne 'det där var en rik gubbe'; rikkt 
jzfte ske vilt betvira 'att gifta sig 
till pengar klarar alla svårigheter'. 
Talesätt som tröst när ngt blivit förstört; 
n rikbånn 'en rik bonde'; rikgålr 
'rik bondgård'; rikknås 'rik, självsäker 
man'. Jfr dag -, käft - samt under stor. 

rikedom [m.] r ikdbnim. 
riktig a. rektzn. han va Int rektin 

'han var inte fullt klok'; n rekti fyll-
hunn; n rektz grossel 'en riktig 
koloss till karl'; rektz a icenter 
'präktiga flickor'. 

rimmig a. n. rimmet ['betäckt med rim- 
frost'].

rimpa4  f. rimpe 'remsa'. n dcenn ha 
se lite jo lr dce ce bara n rzmpe, 
mcen cynda het han tvrpar 'den där 
har så lite jord, bara en smal remsa, 
men ändå kallas han för torpare'. Jfr 

'ringa (i en klocka); 
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löpa helt ut över kanterna, så att äv. träd; stor kvist'. ta n rzsraka a tior 
dessa blir tunna'. ringelkaka [f.] bsg. dvm a galre 'ta en stor kvist o. kör 
riggekkbkken ett bröd på rågmjöl o. iväg dem (korna)'. 
samsikt = ringladkaka. a see var ris n.2  bsg. rise 'engelska sjukan (när 
e riggeb-kvkken,dce var ssm kvk- den angriper huvud, bröst o. mage)'. Jfr 
ken man baka, men minner a borst-, vårdbunden- samt under 
tiakkare a rtgge4-e vce grop- jorddraga. 
riggeka. ringladkaka [f.] bsg. rig- risgryn n. risgr 01. -skröt m. bsg. 
ge4-ekbkken 'mjukt matbröd av råg-  risgryriggrinn. -välling m. bsg. ris-
mjöl o. samsikt, tunnare än p i ck ad - grynyieltgen. 
kaka men tjockare än knäckkaka'. risk m. risk. 
Ringlad med en grov ringla. Jfr under riska4  f. riske 'stånd av ngn växt (t.ex. 
slåttannbröd. 	 blåbär el. potatis)'. Jfr ärt-. 

ringla9  v.2  riggelr 'lägga (ngt lång-  riska v. riske 'stoja o. leka'. 
sträckt) i ringar'. 	 riskot a. risket 'fallen för att stoja o. 

rinna v. råzne, rann, rOnne, p.p. rån- leka'. 
nen. aken. renn 'sädesbrodden börjar risma4  f. résme 'upprispad smal remsa 
sticka upp'; da /cone renn pa vort av tygkant'. 
'när kornbrodden börjar sticka upp på risma v. rsme 'rispa upp (tyg)'. — upp9  
våren'; dvrinearen renn 'granbarren v. rsm cipp 'rispa upp (tyg el. annan 
lossnar'. Jfr pip- samt n ordrun nen. väv)'. sat a resme opp e 'satt o. rev 
— bort v. rann bati äv. 'glida ur'. — upp [det, dvs.] trådarna'. Jfr under o - 
till v. 1- 11,2 dell.— upp v. rått: bpp förled. 
'gå upp (om solen)'. — ut v. dce råm rismas dep. rsmes 'rispas upp (om tyg)'. 
åt 'det rinner ut'. Jfr p i p -. 	 va dce resmes 'så trådarna [i tyg- 

rint m. rtnt 'träställning för bröd, häng-  kanten] rivs upp'; dce [tyget] ha borie 
ande från taket'. Jfr bröd-. 	 pa resmes. 

rinta v. r inte 'vagga fram o. tillbaka'. rissel m. rell, bsg. raln, opl. o. bpl. 
ripa f.1  rPpe 'ripa, Lagopus lagopus (el. rla. ['rissel, grovt såll']. Jfr hö-, 

mutus)'. Jfr regn-. 	 korn-, sträng-, tull-, tvet-, tåg-, 
ripa4  f.2  r ipe 'rispa'. Jfr under skog. 	v i d j-. -stol m. rWstbir 'underrede 
ris n.1  ris, dat. sg. risen. Jfr bet-, en-, för kornrissel'. 
fredags-,gran-,kumming-,kvast-, risselning f. r1.2nig 'den del av dråsen 
t v ag -. -börda f. r ist) itir 'börda av ris'. som risslades'. Det översta lagret dråse 
-hag5  n. rishåg 'stängsel av på var-  var starkt uppblandat med bl.a. halm-
andra fällda okvistade barrträd'. Gjordes stubb. Sedan man tröskat ett fram lag 
omkring slåtterröjningarna i skogen o. o. tagit bort halmen, räfsades dråsen sam-
höll sig mer än 15 år. dce va bara man intillrisselningsgolvet o.riss-
krtgg sveiirsgen dvm ioZre rzshaga lades. trosk relintga '(med slaga) trös-
'det var endast kring svedjeråg man ka den sammanräfsade dråsen'. Därefter 
gjorde rishag'; hon st ut ssm e togs med händerna den längsta halmen 
rtshag om rufsig människa. -kas f. bort, varefter resten risslades i vidj-
riskås 'hopkastad hög av ris'. Kastades risslan. -sigolv n. r.2nzgsgSZrv 
ihop när man röjde el. rensade slåtter-  'utrymme på ena sidan om ladulog en 
ängar, brändes höst el. vår. Jfr får-. där vidjrisslan stod'. 
-rake m.risråka'förtorkat mindre barr-  rissla v. rélle 'sålla (dråse) gm grovt 



273 

såll'. Innan kastningen började, skulle mot t.ex. tyg])'. ritstickbunt m. rit-
dråsen rkiles, så att halm o. skräp kom stikkbitnt 'bunt fosfortändstickor'. 
bort; allt hö skulle äv. risslas [uppgiften riva v. rivs, rev, rve. ny stavan 
föga trovärdig]; mvin ['frö o. annat '[sedan en skåra gjorts med yxa] med 
smått avfall'] som risslades ned använ-  händerna riva itu de basade granstam-
des i dricka åt korna. rale drsssan. marna till band'. Arbetsmoment vid 

rist m. rist [rbl 'del av plog som skär gärdsling; riv int svnnt e 'riv inte 
fåran vertikalt; [vertikalt skärande järn sönder det'. — ned v. riv né balri 
fastsatt i en stock o. ståndare varmed hceAsa 'dra ut o. kasta ned kärvarna ur 
man skar upp grässvålen innan man kör-  kornhässjan'. — ut v. riv åt mila 'riva 
de med plogen]'. riste fo,st vce ristn, kolmilan'. 
plrogtjor senn; han x mag ssm rivjärn n. se revjärn. 
en rist 'han är mager som en rist'. 	rivsdjur n. rfsiår om ostyrigt barn. 

rista v.1  riste [ri-][' skära in']. — bort v. fixas v. rase 'oupphörligt klättra el. 
rist [ri-] bki smyga 'med bröd- el. kliva (om barn)'. fvlet va klrceppen 
lerbit på magiskt sätt rista omkring rev-  deenna rekse 'fasligt vad den där ungen 
ormar, så att de försvinner'. ristspår n. är i rörelse'. 
bsg. ristspVre [r-] 'spår i laggstavens ro [m.?]1  ro 'lugn; nöje'. 
nedre ände vari bottnen inpassas'. 	ro m.2  ro 'råegg'. Jfr slipsten s 

rista v.2  riste [rh'-] 'rista med rist (före ro v.13  ro. Det var de svagare som rodde 
plöjning)'. 	 bak; rodd pa jon 'fiskade ström- 

ristas v.3  riste [ri-] 'ila av smärta'. dc 	ming'; ro nceta 'fiska med nät'. -toft 
riste a Jens, jur a far om smärtor f. bsg. rötAfta 'sittbräda för roddare i 
vid reumatisk värk. 	 roddbåt'. 

rit f. rit 'streck'. dx jekk batta rita rock m.1  bsg. råttjen ett klädesplagg. 
'det blev inte som beräknat'. 	 Jfrgråvadmals-samtunder utani- 

rita12  v.1  r ite 'göra en linje, teckna'. 	p å . 
rital2  v.2  r ite 'resa upp'. rit n hce,sve rock m.2  bsg. niltjen 'spinnrock'. ga 

'resa en ny kornhässja'; ja ritt n vce rvttjen 'gå med spinnrock (till 
ditt: pott?: 'jag reste upp den i fä- rockstuga)'. Jfr spinn-, spol s tr y -. 
husporten'; ja ritte ksZrmtla 'jag -arm m. bsg. råkkiermen'[den lodrätt 
reste kolmilan'; ja ha ritt 'jag har stående] del av en spinnrock [som håller 
rest milan (men inte börjat kola)'; du upp rockhuvudet]'. -huvud n. råkk-
ha fxll ritt a ditt: ron 'du har väl hisvv. -lag n. råkk14 'så mycket lin 
rest den i (sop)vrån'. Skämtsamt till den som på en gång lindas kring rockhuvu-
som förlagt en nål; rit sibena 'visa det'. -snöre n. råkksnifr 'drivsnöre i 
revbenen på grund av magerhet'. — sig spinnrock'. -stugujänta f. bpl. råkk-
v. sta a rit sx 'vårdslöst el. lättje-  stugujienten 'flicka som deltar i rock-
fullt luta sig mot ngt'. — upp v. r it bpp stuga [dvs, sammankomst vid vilken del-
'resa upp'. ja jett rit opp ringen tagarna spinner på sina medhavda spinn-
'jag måste få räta på mig'; rtt opp rockar]' . -stuguvecka [f.? bsg.] råkk-
stvirpa 'resa (hässj)stolparna'; rit opp stuvaken 'vecka när man är bjuden 
sce 'resa sig [i sittande el. stående ställ-  till en gård att sitta där med sin 
ning]'. 	 spinning'. 

ritsticka f. ritstikk[-sk] 'tändsticka (med rodd m. rvdd 'röjning med stubbarna 
tändsats av fosfor [som kunde tändas ännu kvar'. 
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rodde m. rbdde el. rhdde 'vidja, spö'. 
ja ske ta n rsdde a randa je. 

rodka f. se rolka. 
rodnag v. rike el. rike. love hyll pa 

rsrle 'lövet börjar få höstfärger'. 
rodning m. se raning. 
rok m. rok, bsg. rötjen 'räkel'. Jfr lat-, 
lång-, pojk-. 

rokas dep. rökes 'ligga o. lata sig'. legg 
a rokes 	(ni) skall inte] ligga så 
där vårdslöst!'. 

rokot a. röket 'fult o. skrangligt växt'. 
rokula f. r6ki44-  'höftbenskam'. 
rokäringmål n. r5ticeriginå4-  'maträtt 

som man ss. gåva bar till barnsängs-
kvinna'. Bestod antingen av saftsoppa 
med russin, sviskon o. ingefärsbitar, 
eventuellt äv. risgryn el. av risgrynsgröt 
med en rejäl smörbit mitt på. På senare 
tid gavs ett finare bakverk el. en present. 
Jfr underroreda o. vattsoppa. 

rolig a, ren. Jfr tjuv-. 
rolka f. rh4-ke 'rost i säd el. vatten'. Jfr 

brun -, g ul-. rolkvatten n. rblekviittn 
'rostfärgat vatten'. 

romme m. rhmme 'fiskrom'. Enligt EO 
äv. osg. o. bsg. rbmma. [Säkerl. fel för 
opl. o. bp1.] romstut m. rbinmst Ut 'lek-
strömming med rom'. 

Romresa f. römmrks 'lång resa'. 
romsa4  f. römse 'slana (ss. hävstång); 

stång som läggs på två stöttingar ss. 
underlag för last'. 

rona4  f. rike 'mansarbetsblus'. pa ssm-
man var e bommullsrorLen ssm 
var bra a vcevvd byttn [dvs. 
bottenväv i tuskaft]. for hossn a 
vinteri vcevvd dt" gra a yllerorter 
a dvm vcevvdes z fyrskaft. Jfr 
underbussaron, tveskaftbotten. 
ronväv m. röriviev 'bottenväv till ar-
betsblusar'. Vitt bomullsgarn till varp o. 
mörkblått till inslag. Jfr under föreg. 
ord samt under tveskaftbotten. 

ropal2  v. röpe. ja jekk ut a roffte a 
fra ge 'jag gick ut o. frågade med hög 

röst'; röp kinzm 'med rop kalla hem 
från arbete ute på åkern'; rop barn 
'ropa (över ett vatten) efter båt'; på 
röparhiella i Stybbersmark ropade man 
efter båt från de mittemot belägna 
fäbodarna. — in v. röp in 'med rop 
kalla in'. — till v. pret. da roffte ne 
dell ti bcerje 'då ropade det plötsligt 
till i berget'. — ut v. jfr utrop t. 

roreda f. rörcejj 'mat som man tog med 
sig vid första besöket hos barnsängskvin-
na'. Föråldrat. Jfr under kokning o. 
rokäringmål. ksmm du vce ro-
rcejja skämtsam fråga till besökande. 

ros3  f.1  ros 'ros (blomma o. växt av släktet 
Rosa); bild, bokmärke; liten fläck som 
avgränsar sig från omgivningen'. vce 
gatt ja pa fonstera sce vce fekk 
en ros dcer, a sce kanne vce ture 
da 'vi måste andas på fönstren (som 
var igenrimmade) så att vi fick en isfri 
fläck där, o. så kunde vi titta då'. Jfr 
arnäs-. 

ros f.2  ros 'rosfeber; inflammation i in-
fekterad hud'. -ben n. rösberi. '(ben 
med) bensår'. -sår n. rössår 'bensår'. 
-tandvärk m. bsg. röstånnvcerken 
'tandvärk som antas bero på sjukdomen 
ros'. 

rosig a. röse. Jfr gulröd-, r öd -. 
roska f. röske 'rost'. 
roska v. röske 'rosta'. — av v. p.p. å-
röske 'rosta av'. — ut v. rask åt 'rosta 
sönder'. 

roskig a. röske 'rostig'. 
rossla v. rålle äv. 'grymta av välbehag 

(om svin); grymta för att locka till sig 
smågrisarna (om sugga)'. da dvm je 
ne nu smogrisa da rs.21 dvm 'när 
de (suggorna) släpper till mjölken åt små-
grisarna, då grymtar de'. 

rost m.1  rost 'trebent laggkärl använt 
vid silning av dricka'. I bottnen lades 
alved kors o. tvärs samt enkvistar. 
Ovanpå råg- el. havrehalm. Det vatten 
vari maltet legat kokades upp, maltet 
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östes på halmen i rosten, varefter vätskan två stolpar i en kornhässja'. Jfr dan - 
slogs i rosten. Det som tappades av sar -, hus-, hässj-, kall-, mock-, 
kallades vört. Detta kallades att ros ta. stök-, ut-. ja ha tnt ramme dell 
-bunk m. röstbonk= föreg. ord. -stäva a wenn me dcer 'jag har inte utrymme 
[f.] röststirvve, bsg. -n 'stäva i vilken att vända mig där'; atte rsmm tt 
man tappade drickat från rosten. Hade h ce As a 'åtta mellanrum i kornhässjan'. 
en pip som gick ned i sprundet i dryckes-  Jfr under storhässja, tredje. -mel-
tunnan. -tapp m. bsg. rösståppen 'tapp lan adv. råmm-mella 'från rum till rum'. 
ilutrost'. 	 -stor a. råmmstor 'som kräver stort 

rost m.2  jfr s v art-. -gula. n. råssgått utrymme'. 
'rostgul färg'. 	 rumd a. jfr s to r-. 

rosta v. röste 'låta maltlag sila gm en rumhänt a. råmmhcent 'slösaktig' . 
rost'. Jfr under rost m.1 	 rummas dep. rimmes, råmmtes, råmm- 

rot f. rot, opl. råtter, bpl. råtten särsk. tes el. rå-. de rsmms tnt 'det får inte 
'kålrot'. Jfr hässj- samt under gryta. plats'. Jfr under svinno. 
-kål m. bsg. rötkår 'kålrotsblast'. -tåg rumpa4  f. römpe 'svans; varpfläta; sista 
f. opl. röttåger 'rottåga'. -ände m. röt- timret vid timmerflottning'. han skull 
cenn, bsg. -ceen på träd, buskar, säd. 	rakkt ha rompa, sx man sage va 

rote n.1  röte 'grupp av gårdar som hade da? vore 'han borde rentav ha svans, 
att göra vissa prestationer'. Jfr båts-  så att man såg var det var (dvs, en hund)' 
mans-, fattig- samt under seland- Om en elak man.; hyll tt rompa 'vid 
tal. -bonde m. opl. rötbånner 'bonde överföring av varpen till vävstol hålla 
hörande till viss rote'. -mästare m. bsg. varpen spänd'. Jfr kalv-, v ä v rumpl-
rötmiestan, 'den i båtsmansroten som kavle m. römpkåvek 'den del av selens 
hade att följa med båtsmannen o. se till svansrem som går under hästens svans'. 
att han fick sin naturalön'. 	 -stycke n. römpstPtt) =rumpkavle. 

rote7  n.2  röte 'de bräder som utgör under-  -tång f. römptågg 'svansrot'. 
lag vid täckning av tak'. rote pa asen, rumpas v. römpe 'byta utan mellangift'. 
nevere me/la a takven pa 'rotet på rund a. rann. bznn rsnnrsnn 'binda 
åsarna, näver emellan o. takved på (om runt i flera varv'; dce fl-sg rannrsnn 
ett nävertak)'. Jfr under kol fälla. cherz salln 'det for runt o. runt i sål-
rotved m. rötv e 'kluvna granstammar let'. Jfr hel- samt under fäbod. -hänt 
som rote på lador'. 	 a. rifnnhcent 'slösaktig'. -käpp m. 

rotta v. se rå t a . 	 rånntic'epp ['rund käpp el. stång']. Jfr 
rova4  f. röve. rovgård m. rövgåk 'rov-  under gälpall. -loge m. bpl. rånnloan 

land'. Föråldrat ord, används i leken ['fyr-, sex- el. åttkantig tröskloge vari 
sätta rovor. -kål m. bsg. rövkåri, 'rov-  man körde runt med tröskbult']. Mindre 
blast'. -land n. rövlånn. 	 vanlig i Arnäs. -sko m. opl. rånnskor 

rucka v., rucklot a. se råka v.2 , råk-  'finare kvinnosko med klack o. ända 
lot. 	 fram mot tårna urringat ovanläder'. 

rufsig a. råfse. 	 Tillverkades av sockenskomakare. 
ruga m. råge, bpl. -na 'sårskorpa'. 	runda av v. rånn å 'avrunda'. 
rugg a. rsgg 'skrovlig, lite hes'. ragg 	rundning [f.] rånnzg 'kurva, in- el. ut- 
make. 	 buktning'. 

rullharva f. rållhcerv. 	 runka v. rönke ['vicka, skaka']. 
rums n. rsmm äv. 'mellanrum mellan runtom adv. rånnthm. 
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rus s. oböjl. rus. I uttr. pa  rus 'hastigt 
o. vårdslöst'. 

rusa f. nisse 'hög av spillning'. Jfr k o - 
dyng-. 

ruschal° v. råna 'arbeta med fart o. 
energi'. 

ruschlig a. reell 'som arbetar med 
fart o. energi'. 

rusk a. rssk 'vild, galen'. eer du vilde-
les rssk 'hur bär du dig åt egentligen?'. 

ruska f. ritske. Jfr gran-. 
ruska8  v. råske bl.a. 'skaka'. ja rsske 
n ncelta 'jag skakade om honom en 
smula'. [Om handgriplig tillrättavis-
ning]; n jan jannsn burefn jekk a 
rsske tt n takken dcenna en 'Johan 
Johansson på Burön gick vardagsvis i 
en sådan (fårskinnspäls)'; n d cen nar 
hon kan rssk seg tt lleiren hon 
'den där hon kan morska upp sig i sin 
fattigdom hon'. Talesätt. 

russla v. se rossla. 
rusta v. röste 'rusta (ut), kläda, laga 

till', hon va lite roste 'hon var lite 

röd-, slåttann-, vitrustad.—ihop 
v. röst ihöp 'laga till, ordna till', hon 
roste ihop na tt e hgyte 'hon ploc-
kade samman något i ett knyte'. — på v. 
röst på 'skaffa kläder år (ngn)'. ja 
roste pa n 'jag klädde honom'. — till 
v. röst dell 'ordna till, laga'. rost 
dell labetn 'laga till matsäck'; rost 
dell n scegg 'ordna en säng'; han 
hyll pa rost dell oppa vinn 'han 
håller på att reparera på vinden'. — ut v. 
röst åt 'utrusta [för avfärd]'. 

rustning [f.] jfr fin snäll-, häck-
lingssnäll-, snäll-, strysnäll-. 

rut m. rut 'grov o. skrovlig bark; grov 
sårskorpa; grov o. sprickig hud'. Jfr 
gran-. -bark m. råtbierk 'grov ytter-
bark'. -näver f. råtnever 'stycke av 
grov o. mörk bark som växer där man 
tagit näver el. som växer ut nederst på 
stammen av mycket gamla björkar'. 

ruta4  f. riste. 
rutig a. råte. Jfr ljusröd- samt under 
små, stor. 

rutscha v., rutschlig a. se ruscha, 
ruschlig. 

rutten a. n. rifttet. hcej,skape hcenna 
dym cet ju ba ratt a rsttet 'det 
här herrskapet de äter ju både rått o. 
ruttet'. 

ruttna9  v. rbttn. han rvttn int sce 
fou 'den ruttnar inte så fort'. — ihop v. 
rbttn thöp 'ruttna ihop (om myr)'. — 
ut v. rbttn åt, p.p. åtrbttne 'ruttna 
ned'. dce ryttn int ut dcer msssan 
legg 'det ruttnar inte där mossan ligger 
(i en timmervägg)'. 

ruvall v. råe 'se ut att vara (om storlek, 
antal el. avstånd)'. dce rue da fvlet 
'det ser ut att vara förskräckligt mycket'; 
dce ru no lite 'det ser nog ut att vara 
lite'; dce rudd no stolt da dvm 
beirje 'det (det nya hemmet) såg nog 
stort ut, när de började'. 

ruvd [f.?] rudd 'storlek el. mängd som 
ngt syns ha'. storre rudd. 

rya v. ny 'kvittra (om gråsiskans sång på 
våren)'. scidertivIntn sett a ry. 

rycka v. reutle, relkkte, rokkt. han 
rokkt vtt se firaska 'han ryckte till 
sig flaskan'. 

ryckarlöte n. bsg. rttjarlefte, [dat. sg.] 
råttjarleften 'det ögonblick då ngt håller 
på att ske'. deeri rottjarloten. 

ryckas dep. reittjes 'rycka, spritta; börja 
slåss, [brottas]'. 

ryd m. ry 'rodnad'. dce ce ryn 'det är 
rodnad på himlen'; korte sta tt ryn 
om kornax som är mogna o. rödstrim-
miga; ssva ryn ba4-a soZra 'sova så 
länge att morgonrodnaden hinner för-
svinna'. Jfr kyrk-, nyårsdags-. 

ryda13  v. 1  ry 'rodna (om människa, him-
mel, säd)'. dce ry vcestat 'himlen 
rodnar i väster'; akeri hvll pa ry 
'åkern börjar se mogen ut'; sm dce ry 
pa nyajdag, bada ne krig 'om 



277 

himlen är röd på nyårsdagen, så bådar 'säck ryskt mjöl'. Kunde under nödåren 
det krig'; sm dce ry myttje,sce va4- på 1860-talet köpas från svenska fartyg 
e Meastn 'om aftonhimlen är röd, så som kom till undsättning. 
blir det blåst'. 	 ryssjvase m. rksvvåsa 'vase vid ryssja'. 

ryda v.2  ry. I uttr. ry malte 'efter ryssot a. risset 'bråkig, vild, galen'. 
mältningen krossa sädeskornen i kvar-  ryva4  f. rPve 'tillfälligt gjord näverask 
nen'. — upp v.rP Opp, pass. rPes Opp el. -skopa; grimas'. dam fltrinte a 
'friska upp, förbättra (malt vid brygg-  job-  ryven 'de flinade o. gjorde 
ning, deg vid bakning)'. ry opp en grimaser'. Jfr näver-. 
dceg 'bearbeta en deg med hett vatten rå5' 6  n.1  ra 'rågång'. just dcert ra 
så att den jäser fortare'. Jfr under m jöl- 'precis i rågången'; dam ksmme over 
dricka. 	 rae 'de kom över rågången'; atel 

rydkas f. se r öj kas . 	 alnera 'intill rået mot Alne ägor'. Jfr 
rydlett a. se rödlett. 	 by-, socken-. -hag n. bsg. råhåge 
rydning f. jfr drickes-, råg-. 	'gärdsgård mellan två byars skogs- 
rygg m. rogg, bsg. rållen.for a rogg marker'. -lag n. rålilg. I uttr. ss. dam 

'föll på rygg'; baka rollen 'bak på cer t ralag 'deras ägor gränsar till 
ryggen'. Jfr nöt-, skälm-, smal-, varandra'. -marksgrind f. bsg. rå-
svin-. -ben n. råggbn 'ryggrad'. mcerksgrinna 'grind i gärdsgård mel-
-börda f. råggbitir 'så mycket som lan två byars skogsmarker'. ramcerks-
man orkar bära på ryggen'. -håll n. grtnna jekk lortig byra. -röse n. 
rågghall 'ryggskott, stickande smärta i bsg. rizrOse 'röse i rågång'. rarose a 
korsryggen'. 	 n visar mitti 'råröset o. mitt i en 

ryka v.rPke,rsk,råkke.dce ryk ba4-1 visare (som visar råets riktning)'. 
mun dcer 'det ryker ur skorstenen rå6  n.2  ra 'rå, övernaturligt väsen (med 
där'; han ksmme rykenes 'han kom makt över ett visst område)'. dce va 
rusande'; han ksmme pa rykande stcett ra for dce 'det var omöjligt att 
rappe 'han kom ögonblickligen'. 	komma åt (skyddat av starkt rå)'. Jfr 

rykta v. rPkte. for bruke dam rykte sjö- samt under dörr, visa. 
kona va n kar 'förr brukade man rå6  n.3  ra 'rån (ett bakverk)'. d-ce fcell 
rykta korna med en karda'. 	 nann !mun tt mceg a, sa jcenta 

rykte n. råkte. rokte ga fore kan da hon hadd cete opp e hall e ra 
'ryktet går före mannen'. Ordspråk. 	'det är väl botten i mig också, sade 

rymma12  v. råmme. han st ut ssm flickan, när hon hade ätit ett halvt rå'. 
han ha rommt frann tjorrgan. Talesätt ur en skämtsaga. 
Om en som ser mager o. eländig ut. 	rå a. ra. dce ce ratt z kvcell 'det känns 

rymmare' m. råm mar 'förrymd brotts-  fuktigt i kväll'. Jfr under kvav a. -bar- 
ling (som gömmer sig i skogen)'. 	kad p.a. rabierke. Om barklagen är 

rymmas dep. se  under rummas. 	för svag, går den inte igenom huden 
rynka4  f. råntje. 	 som då blir råbarkad, dvs, får en stål- 
rynka8  v. råntj e. 	 rand. -dorg n. rådtirj 'färskt granris'. 
rypa f. se ripa. 	 Jfrunderbränna bort. -gräddad p.a. 
rysk a. se  rusk. 	 rågriedde 'otillräckligt gräddad (om 
ryss' m. ryss. han cer 58171 en ryss bröd med stålrand)'. -länd a. n. ra-

'han är vild o. bråkig (mest om små-  lcenni 'fuktig (om mark)'. -mjölk f. 
pojkar)'. -matta f. bp!. rPssmåtten ramjairk 'mjölk som kon ger de första 
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dagarna efter kalvning'. -tegel n. 
råt4eZr 'obränt tegel'. Användes förr 
till murar [dvs. skorstenar] ovanför taket 
[där eldfaran var minst] men tjärades 
då. murgryta z lagar' mure dvm a 
in vce rategeZre. -tävj f. bsg. ratievja 
'lukt av ngt rått'. 

rå13  v. ra, sup. äv. radd ['ge råd' m.m.]. 
Jfr under bot. — för v. r& flor 'vara 
orsak till'. — om v. rå hm 'äga'. — på 
v. rå på 'vara (ngn) övermäktig'. Jfr 
under bot. — sig v. rå sceg 'skaffa 
sig'. hon radd se myttie larcea 
'hon skaffade sig mycket kläder'; la 
lett ra mceg en ksfte 'jag måste 
köpa mig en kofta'. — till v. rå dell, 
p.p. dellrådd 'skaffa gm köp'. han ce 
tivuggen ra dell gan ncelta 'han 
måste skaffa något för gårdens behov'; 
hon radd dell se dvm hadde myttie 
scegglayeer 'hon köpte, så att de hade 
mycket sängkläder'.— vid v. rå vie, 
pret. äv. rådd vce 'orka, rå med'. ssm 
radd vce brenn opp 'som förmådde 
brinna upp'. Jfr under än da adv.2  

råd f. ra '(ekonomisk) möjlighet, utväg'. 
ha int raa dell dce 'har inte råd till 
det'; du si ba raa a velien 'du ser 
både mina möjligheter o. min vilja (att 
bjuda)'. Talesätt när man bjuder men 
har för litet el. för enkelt. Jfr bruk-
nings-, to-, ved- samt under hitta 
på. -lös a. rålås. dce va ralssst 'det 
kändes alldeles omöjligt'. -lösta f. bsg. 
rålåsta 'rådlöshet'. -ställd p.a. rå-
steellt 'rådlös'. han voile rastcellt. 

råd6  n. ra '(upp)maning, anvisning'. e 
denn ra va no bra 'det där rådet 
var nog bra'. Jfr bot-.  

råda v.1  se rå v. 
rådal° v.2  råa 'bli röd, rodna'. dce rna 
krzgg bscicin 'det blir rött av 
inflammation kring bölden'; dce rna 
vcestsm so4-a — pa ssmman da 
hon cer ssm hokst,kan man ncestan 
scelle nolesm sopa — da va Zr e 

starmen. men sm dce rna sosm 
soZra da va lr e grannt vceder 
[rspr.!] 'om det rodnar väster om solen 
— på sommaren när hon står allra högst 
kan man nästan säga norr om solen — då 
blir det storm. Men om det rodnar söder 
om solen, då blir det grant väder'. 

råda upp v. råa cåpp 'växa upp rotskott 
vid en stubbe efter ett lövträd'. 

rådder a. rådder 'havande, som väntar 
barn'. [Litterärt, högtidligt ord.] 

råg m. rsg, bsg. äv. rå]] en. rs gen skull 
sas vtt lajmces 'rågen skulle sås vid 
larsmäss'. Jfr hem-, höst-, kapp-
säd-, larsmäss-, svedje- samt 
under sota. -ax n. rSgåks. -bröd n. 
rågbrO'bulle bakad på mjöl av hemråg'. 
-bulle m. rirgbåll 'rågbulle av sötnad 
deg' = tjockbröd. Jfr under slått-
annbr öd . -fälla f. rågfcell 'svedjeland 
med växande råg'. -halm m. rSghbirtn. 
Användes till bandhalm, uppskuren 
i blöta åt korna och i ros ten när man 
skulle brygga. Jfr lång- samt under 
trivas. -halmkärve m. rågliv4-mtierv 
'kärve av råghalm avsedd till band-
halm '. -harka f. bsg. rbghcerka 'kratta 
att kratta ned rågsådden med'. -jord f. 
rågicilr 'åkerjord lämplig att så råg på'. 
tior opp rågiO4-a 'köra upp ett åker-
stycke för rågsådd'. -lösvecka [f.?] bsg. 
rSglssvaken 'veckan omkring Johan-
nes halshuggningsdag (den 29 augusti)'. 
Om rågen såddes då, så växte den inte. 
-mjöl n. bsg. rinmiOlre. Jfr under 
grov -. -rydning f. bsg. rågrYniga 'väl-
ling av mjöl på mättad råg o. hett vatten 
(vid tillredning av svagdricka)'. -skrika 
f. rågskrik 'nötskrika, Garrulus glan-
darius'. Jfr litt-hänvisn. under regn-
drypa. -stycke n. rågstYtti 'rågåker'. 
-sådd m. bsg. r&gsaddn. Jfr under 
behålla. -såll m. rågsåll, bsg. -såln 
'såll av kojuver, speciellt för sållning 
av råg' =skinnsMl. [Ett r. hade mind-
re hål än ett kornsåll. Bild se under 
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skinn såll.] -tov m. rågtöv 'rågbrodd; 
rågåker med spirande brodd'. -vippa f. 
rågvipp 'rågax'. 

råga v. råga. tya matjter rsga 'två 
rågade matskedar'; rågamått 'rymd-
mått vars innehåll vid mätningen rågats'. 
Jfr under skäl n.2  

råj s. rajj. I uttr. .21a rån en lek när 
deltagarna åkte skridskor. De åkte upp 
en stor cirkel (märke var skäret) o. inuti 
den en mindre cirkel, som var målet. 
Nu försökte de från olika håll åka in o. 
placera sig i den inre cirkeln, men vid 
denna stod rangsbben som var mål-
vakt o. jagade dem undan. Enl. sm. gam-
mal lek i Amäs. -gubbe m. bsg. rångSb-
ben se under föreg. ord. 

råk3  f. rak 'rand (t.ex. bena i hår, årsring 
i träd; långsträckt vak, spricka i is)'. Jfr 
lut-, ström-, sur-, sädes-, tjur-, 
torr-. -vis adv. råkvis 'i råkar'. 

råk n. bsg. råtje 'sådant innanmäte från 
slaktdjur som kastas bort (tarmar o. mag-
säck); fiskrens'. -lukt f. bsg. råkliikta. 

råka12  v.1  råke äv. 'råka ut för värk el. 
annan sjukdom därför att man skadat 
el. förnärmat vitrorna'. — för v. råk 
får 'på ett övernaturligt sätt drabbas av 
värk el. annan sjukdom'. sm han rak 
for tt vcere, sce sksk-  n tjvcett se 
tt vcere a, sce va4-  n bote 'om man 
råkar ut för ont ute i luften, så skall man 
vända sig mot vinden o. liksom tvätta 
sig med den, så blir man botad'. Jfr 
undermara,otur, skubba ut,spå-
groda, vitergroda. 

råkal° v.2  råkka 'vicka på'. rskka tan-
na,se gar a lss 'vicka på tanden, så 
lossnar den!'.—på v. råkka på'fortsätta 
att vicka på'. Jfr under glapp. 

råkas9  dep. råkes 'träffas'. 
råklot a. råkkket 'ostadig (i fogarna), 

vickig (om t.ex. stol)'. 
råma8  v. råme 'råma grovt o. långdraget 

(om ko)'. sm dynt ksmm tIle dell, 
da ram dvm 'om de (korna) råkar illa 

ut, då råmar de'. Jfr under körbär, 
röta v., Skagsoxen. råmlko f. 
rigankb 'ko som angripits av rå m - 
sj uka ' . -sjuka f. bsg. råmka ['sjuk-
ligt stegrad könsdrift hos kor']. Sympto-
men är att de blir som galna, trampar i 
båset, råmar som tjurar o. vill springa 
upp på andra kor. De blir inte heller 
med kalv. Jfr under bälj a, r id (en)-
k o . 

råna8  v.1  råne 'bli fuktig el. rå'. 
råna v.2  råna 'växa upp rotskott vid en 
stubbe efter ett lövträd'. — upp råna 
öpp = föreg. 

råne m.1  råna 'fuktighet'. 
råne m.2  råna 'rotskott från lövträd'. 
Jfr efter-. 

råtal° v. råtta 'böka (om svin); skriva 
med ful skrift, kludda'. Jfr under harka 
f. 

råtta4  f. rbtte. råttibo n. rbttb ö. -hål n. 
rbtthgrir. -gläfsa bpl. rbttgircefsen 'rått-
fälla'. 

räbba f. rcebbe 'rävhona; listig, intrige-
rande kvinna', ja scenk bau v11 
minn ti,sa rcebba da hon sat tt 
jcene 'jag förspiller all min tid, sade 
rävhonan när hon satt i järnet'. Ordstäv; 
svcelte rcebbe spelet svälta räv. 

räck n. dat. sg. riettjen. I uttr. ss. tis t 
rcettjen 'körde i galopp'. 

räcka v.1  r&kke,rakk,råkke. dce rcekk 
nu 'nu räcker det'; rakk dell saradan 
'räckte till Saradagen'. 

räcka v.2  t-cettle, riekkte, rcekkt 'ga-
loppera'. rcettje a far el. rcettje a 
fivge om en människa som springer 
från den ena gården till den andra i stäl-
let för att arbeta; ktimme rcettjen 
'kom galopperande'. 

räckas dep. riettjes 'sträcka på sig'. 
räckinagel m. riekknåge4-  'verktyg av 

järn med långt träskaft, använt för att 
befria skinn från köttslamsor, fett o. hin-
nor'. Jfr under gammvärlden. -stol 
m. riekkstial-  'säte för sträckande o. 
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skrapande av skinn'. En ribba lades efter ägo räkna elva kor'. 
skinnets kant o. klämde fast det. 	rämjas v. r2etnie 'bräka intensivt (om 

rädd a. rcedd. ja volt se rcedd n get)'. 
denn mjv4-ka 'jag kände en sådan av-  rämlas9  dep. riemZres 'ligga vårdslöst o. 
smak för den där mjölken'; ja 	rcedd vräka sig'. han lag a rcem4-ese 'han 
aska 'jag är rädd för åskan'; ja x låg o. vräkte sig vårdslöst'. 
rcedd han ksmm int na 'jag fruktar ränna4  f. rienne t.ex. 'vattenränna från 
att han inte kommer'; hon ce rcedd brunnen in i ladugården'. Jfr dropp -, 
sm se 'hon är småsnål'. -livad a. kvarn-, let-, stup-, tak-, ärt- samt 
rieddlive 'räddhågad, feg'. 	under rännglygg. rännhyvel m. 

rädda v. pres. rcedd 'frukta'. no rcedd riennhOvel 'hålkälshyvel'. Därmed 
ja dce var ... 'nog fruktar jag att det hyvlades takrännor. 
var ...' — sig v. riedd se 'bli rädd'. rännas,  12  v. rienne 1. 'låta rinna ner; 
sm dvm rcedde se 'om de skrämde komma plötsligt (om t.ex. värk el. tan- 
upp sig själva'. 	 kar)'. rcenn cellen 'slå ärter efter en 

räfsa4  f. riefse. 	 ärtränna'; dce rcenne ti bena 'det 
räfsas v. riefse. rcefs dika 'räfsa upp ilar av värk i benen'; dce rcennt mx 

höet från de slagna dikeskanterna'; rxfs sinne 'det förargade mig'; dce rcennt 
lon 'räfsa dråsen ren från halmstumpar mx z minne 'jag kom plötsligt ihåg'. 
o.d., sedan halmen tagits upp från vart 2. 'åka skidor, skridsko el. kälke'. ja 
färdigtröskat lag'; hon var dcer a ske ut a rcenn pa jiben,a 'jag skall 
rcefse hele ilvttanna 'hon var där o. ut o. åka skidor'; ja ske ta tivirken a 
räfsade under hela slåttertiden'. Jfr fara ut a rcenne 'jag skall ta kälken 
slät-. — av v. riefs å 'gm räfsning o. fara ut o. åka'; ja ha rcenne n 
dela av o. sammanföra ett mindre dcenn bakken 'jag har prövat det där 
område av slaget hö'. räfshärva f. själv'. Bildlikt. Jfr kapp- samt blod- 
rfshierv 'räfsa'. 	 ränd och under björksvall.— in v. 

räfsarel m. [?] riefsar 'räfserska'. 	rienn in 'hastigt sticka in'. rcennt 
räklas9  dep. rielares 'ligga vårdslöst o. in en stikke ti figgere.— ned v. 

lättjefullt sträcka på sig'. legg a rceklres rienn tz 	mivirka 'låta mjölk rinna 
'[dW (ni) skall inte] ligga o. sträcka dig ned från ett tråg el. fat till ett annat kärl, 
(er) så vårdslöst!'. 	 medan grädden med en sked [el. med 

räkna v. reken, riekne,r&kne.pviken handen] hålls kvar'. Jfr under filsked. 
hadd rcekne n denn feta for sinn — på v. rienn på 'hastigt fara över'. 
'pojken hade ansett den där geten som rcenn pa lien 'hastigt slipa lien'; om 
sin'; han rxknese for a vara e sömnen får rcenn pa oga, tar man sig 
trsll 'han ansågs som en elak människa'; en kort stunds vila. — upp v. r&n n öpp 
no viken reeknes e besvxlet 'nog 'hastigt växa upp, sticka upp'. falet va 
anses det vara besvärligt'. — på v.rieken han ha rcennt opp 'fasligt vad han 
på 'visa sig missunnsam när ngn får en har växt hastigt'; hon hadd rcennt 
fördel'. — upp v. reken öpp. — ut v. opp en xrm 'hon hade stuckit upp en 
r&ken åt '(med list) planera'. rceken arm (o. därigenom blivit synlig)'. 
ut vceven 'beräkna garnåtgången till rännadmjölk f. r&nnemit5lrk 'mjölk som 
en väv'. 	 inte längre smakar söt'. -bytta f. bsg. 

räkning m. rieknig.dvm hadd xlva riennetnivirkbtta 'bytta för förvaring 
kokrcek i rceknigen 'de kunde i sin av skummjölk'. 
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ränniglygg m. rienng4-Ogg, opl. o. bpl. rätt a. samt under ved. -pinnharva f. 
rienng4- 5lla 'glugg i husets stenfot gm riettpinnhcerv 'harv med raka pinnar'. 
vilken skurvatten fick rinna ut'. Stod -skid f. ittbsi 'bräda som man lägger 
gm en ränna i förbindelse med ett sprund på en stock e.d. för att kunna tälja den 
på golvet. Vid skurning sköljdes vattnet rak; bräda som används för att man skall 
ned gm sprundet o. ut efter rännan. kunna lägga takspån i raka rader'. Un-
-lycka f. riennlåtti 'löpsnara'. -salt n. dersidans överkant hade en [plåt]fals på 
bsg. riennsblte 'magiskt verkande salt vilken man lade spånens nederkant. 
som gavs åt kor som led av ränsel'. -söns adv. råtbchtus el. -sånj 'medsols'. 
Ristades [dvs, skakades] under särskil-  -sönsknut m. ittssrushgåt 'medsols-
da ceremonier i kons dricka eller i vatten, knut [dvs. råbandsknut]'. En sådan knut 
varmed juvret tvättades. -spår n. sitter bättre än en död knut, vilken 
riennspbr el. -spbr 'skidspår'. -stav har det sämsta anseendet bland knutar. 
m. r&nnstav 'skidstav'. -stopp m. -sönsvind a. råtbsirlisvinn 'vriden med-
riennstispp 'trasor o.d. varmed rän n- sols'. Om timmer. En stock så vriden 
glyggen tätades så att inte kylan kom spricker ända in till märgen. Jfr under 
in i källaren'. 	 k v arnkall. -ved m. bsg. r&tv 	'vir- 

rännig a. rienne 'som inte längre är söt ke som sågats tvärsöver [hellre: ved som 
i smaken (om mjölk)'. 	 har raka fibrer]'.  -vedsåg f. råtveasag 

rännil' m. rånnel. Jfr bäck-. 	 'såg med vilken man sågar rättved [dvs. 
ränsel f. rcenll 'värk i kons juver [dvs. sågar längs fibrerna, klyvsåg]'. 

juverinflammation] ' . Jfr under ränn - räta sig v. r. tt sce äv. 'tillfriskna'. — ut 
salt, slöra. 	 v. rétt ict 'räta ut'. 

ränta4 f.1  riente 'ränta på pengar; grädde, rätt m.1  rett, opl. råter, bp!. råten 
smör, ost o. mesost som hämtades hem [märk opl. -a under tuggrätt] 'mat- 
från fäbodarna'. räntldag m. rientd 	rätt'. Jfr tugg- samt under oredd. 
bsg. -dån 'dag dåräntköraren kom-  rätt m.2  rett el. (y.) rcett 'domstol (t.ex. 
mer'. -körare m. rienty ;yrar 'person häradsrätt); rättighet, laglig rätt; ersätt-
som vissa bestämda dagar hämtar ränta ning, betalning, skäl', no fekk en 
från fäbodarna'. 	 rett for dce 'nog fick han betalt för 

ränta4  f.2  riente 'inälvor av slaktat djur'. det'; no har du jolt nytt for stryk. 
räpa v. 'rapa' se repa. 	 Jfr näv- samt under larsmässa. 
räpp m. bsg. rieppen 'rökhål i skogsko-  rätt a. rett el. (y.) rcett 'riktig' o.d. 

ja'. Spisen var mitt på golvet. I taket rett n tt 'i rätt tid'; rette gZeasoga 
ovanför var som en mur kring rökhålet 'de rätta glasögonen'; dce va int rett 
av kanterna på en trälåda. [Dvs. skors-  jou 'det var inte rätt gjort'. Jfr rät. 
tenen bestod av ett rör av trä.] 	rättas v. råte. 

rär n. bsg. rdZre 'hingstens yttre könsde-  rätteligen adv. r&tteligen. 
lar'. 	 rättighet [E] råtihet. 

rät a. rett 'rak' o.d. hon ce rett cenn räv' m. rev el. (y.) rcev. -agn n. reva-
fra mm 'hon är mycket rättfram i sitt agn. han si ut ssm e rcevaagn 

tal'; ta rett pa ne 'söka rätt på det'; 'han ser eländig ut'. -fångare m. rtev-
da tog vce a, pa rett, dell bygdsm faggar ['rävjägare']. -järn n. rievAn 
'då vek vi av rakt fram till Bygdom'; 'rävsax'. 
han kruse iggen, ga rett cenn a röd f. se rör. 
framm cette sitt eget tykke. Jfr röd a. 1. (föråldrat) ruy'rödbrun'. nyv 
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en fcerj 'rödbrun färg'; rvv blir en grå nakk. På sommaren är ekorren en röd-
vadmalsrock när den blir blekt, dvs. nacke o. skinnet totalt värdelöst. -pära 
'brunaktig i Pargen'; om en grahunn f. riopier en sorts stor avlång potatis 
a 	n 	stovar kisas, va 4-  vvkpen med rött skal. Användes främst till palt, 
rvv. 2. ro 'röd [i rspr:s. olika betyd.]' pannkaka o.d. -rosig a. rårase. -rustad 
han hadd n ro en luve 'han hade p.a. rårciste 'klädd i röda kläder'. -räv 
en röd luva'; råkcin vce störhima m. rtivrcev. 
'den röda kon med de stora hornen'. Jfr röda f. se röra. 
blod-, eld-, koschinell-, ljus-, röda v. 'röra', rödas dep. 'röra sig' se 
slät-, sprut-. -brun a. råbritpi. rå- röra, röras. 
bruna/az 'närmast rödbrun till färgen'. rödlett a. rpUt 'rödaktig, rödblommig 
-brusig a. råbråse. -bårdighandduk [om hy el. ansiktsfärg]'. 
m. bpl. råbacjehannduka 'handduk röj(a) f. my el. rtille 'tjäderhöna'. 
med röda bårder'. -gård m. rbgatZe 'röd-  röja" v. rbjje, pret. av. rådde. — ut v. 
målad gård'. -halsduk m. bsg. r 	pret. vce rond ut hcegnen 'vi röjde 
hidsd uken. 1 unr. han dra pa se upp de inhägnade betesmarkerna (så att 
rohalsduken 'han rodnar'. -kaka [f.?] de inte växte igen)'. 
bsg. råktikken 'finare bröd, [runt o.] röjkas f. rikas 'rishög'. 
ngt tjockare o. mindre än knäckkaka, röjningsland n. rblintgslcinn 'röjt slåt-
bakades ibland till jul'. [Närmast 'hönö- terområde'. 
kaka'.] Bakades av samma deg som råg-  rök m. rok, bsg. rbtjen. Jfr fäll-, 
bullar. Bröden lades två o. två på var-  kvav-, sol-, vit-. -våm f. bsg. rkyk-
andra att jäsa [ev. lades bakduk emellan] gvama 'utvidgning i skorstenen på vissa 
men skildes före gräddningen o. hade ställen'. 
då blivit »mörka o. vackra». råkvkke- röka v. råm e. Jfr basturökt. 
stobbesmcerk sade Torsböleborna om römpel n. råmpeZe 'otämjd unghäst (1/2-
Stybbersmark, eftersom de tyckte att 1 år gammal)' = römpl i ng . dee var 
mycket rödkaka bakades i Stybbers- e vakket e rompek 'det var en vacker 
mark. -kakukil m. råkvkketi ['sek-  unghäst'. 
tor av en rödkaka ']. n rokykkewl römpling n. råmpZrig 'otämjd unghäst' 
a n sup var en traktering som den ena = römpel. Hästen är först fyfftg, 
gubben kunde bjuda den andre, t.ex. vid sedan romplrzg, sedan tcemm ig, då han 
återkomsten från kyrkan. -kappa f. bsg. körs in, o. då han är intistt, då är han 
råkappa. I uttr. dra pa se rokappa en ogghcest. 
'rodna; gm sin min visa att man far med röne2  m. r m e, bsg. r åert 'rönn'. rönl-
falskhet'. I en postilla tillhörig Anders blomma f. rtsynbkcimm 'rönnblomma'. 
Hägglund stod att »den som denna bok -bär n. rifrribmr 'rönnbär'. -löv n. rån-
själ heller döljer han skall få den röda rov 'rönnlöv'. Jfr under löv. -skav [n.] 
kappan och där ... yterst på helvetets rMskav 'avskavd rönnbark'. Bruka-
trappa». -kjortle m. råticill 'röd kjol'. des till kreatursfoder. 
Jfr under tok. -klädd p.a. råkleKld rör f. bsg. re, bsg. äv. (y.) rbra 'vass, 
'klädd i rött'. -legadkaka [f.?] bsg. rå- Phragmites communis [australis]; (av-
legakbkken = rödkaka. -lett a. se ståndet mellan) lamell(erna) i en väv-
d.o. -måla9  v.rånzak 'måla röd'. -mös- sked'. opp: roa 'uppe i röret'. Jfr 
sa3  f. råmåss 'stickad röd mansmössa band-samtundergammal.-väggm. 
(använd i äldre tid)'. -nacke m. rå- bsg. rivaggen 'vassband i sjön'. 
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röra f. råe 'hoprörd blandning; ngt o-
ordnat'. 

röra v. råe, rtib-e el. rådde, rscici el. 
rodd 1. 'röra om; vidröra'. han skull 
vikt fo ro nann ve a hvgge de 
dagana 'man skulle inte få röra någon 
ved o. hugga de dagarna (dvs. juldagen 
o. annandagen)'; sm han rsZre ne 
'om han rörde det'. 2. 'vid slåtter räfsa 
upp o. vända höet i en dys sja i strängar 
så att det torkar bättre'. — sig y. pret. 
han rga-  (rodd) se inte 'han rörde 
sig inte'. — upp v. rå c5pp 'vid slåtter 
räfsa upp o. vända höet i en dyssja'. 

röras dep. råes, pret. res el. råddes 
'röra sig'. han ca rcedd for allt ssm 
roes. Talesätt om räddhågad person; 
dce pela a roes 'det rör sig en smula'; 
pela a roddes. Jfr under jord, 
trygga. 

rösa f. råse 'röse'. Jfr sten-. röslagd 
p.a. råslilIckt 'som har gränsrösen 
lagda'. 

rössel [n.?] jfr h ag - . 
röst3  f. rost. 
röst p.a. rost 'försedd med röste'. e 
dcenn take ca for lite rost,dce ca 
for f4-att 'det där taket har för låg 
röstning, det är för platt'. 

röste n. råste 'röste, takresning'. röst-
mora f. bsg. råstmåra 'översta stocken 
[med full längd] på gaveln, den första i 
röstet på ett timrat hus'. [»På henne 
vilar far o. alla barnen i tur o. ordning.»] 

[Röstmora] 

röstning f. bsg. råssniga 'röste i 
byggnad' = röste. 

röta f. bsg. rita 'förruttnelse, ruttnande 
material; [torvströ]'. ta rota 'börja rutt-
na'; stog mot rota 'motstod förrutt-
nelse'. Jfr brun-. 

röta8  v. råte 'råma (dvs. kons normala 
läte)'. da kona rste, da cer dce 
lcete da dam vell nanntig, dam 
vell ksmma hem da dam ca ute 
celler dam ca hoggere ell tont. 
men da dam rame da cer e 
nanntig sam plrag dam, en del 
rame da dam ka4-ve 'när korna 
»rötar», då är det det lätet när de vill 
någonting, de vill komma hem då de är 
ute, el. de är hungriga el. törstiga. Men 
då de råmar, då är det ngt som plågar 
dem. En del råmar då de kalvar'; dce 
va sce kallt sce dce rate snner 
ststtigsmcejja ['det var så kallt att det 
råmade under stöttingsmedarna']. 

röta ut v. råt ist 'bringa att ruttna'. 
röten m. bsg. råtn 'rötmånaden'. da 
regn ga in bk-st,da gar n ut tor, 
har dam sakkt 'när rötmånaden börjar 
med regnväder, så slutar den i uppe-
hållsväder, har man sagt'. rötmånad 
m. bsg. råtmånan. 

röthus n. råthiAs '(inre timrat) fähus i 
en ladugård' = varmhus. [Ordet har 
ej kunnat bekräftas i Arnäs 1994.] 

röv f. rvv 'bakdel, ända, podex'. dam 
ca sam scerken a rova 'de är som 
särken o. röven (dvs. oskiljaktiga)'. Jfr 
under höstnatt. -knok m. rVvhg:ok. 
I uttr. dra ravhgok en tävlingslek var-
vid de båda tävlande lägger sig på rygg 
bredvid varandra, vända åt var sitt håll. 
Därpå sträcker de upp de närliggande 
benen och var o. en försöker kroka sitt 
ben om den andres och med en knyck 
kasta honom över ända. -sätta9  y. rby-
siert 'glupskt äta mellan måltiderna'. För-
åldrat. [Snarare 'äta upp (mat) glupskt'.] 
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sa interj. se  så interj. 
saft m. saft. Jfr under sur. 
saftig a. såfttn. 
saga f. sbge, bsg. -n 'berättelse (om ngt 

som hänt)'. dce ksmme svgen dce 
han va juk 'det sades att han var 
sjuk'; ja kan en svge ssm cer se 
lagg ssm en line — har du hatt 
a na for 'jag kan en saga som är lång 
som en slaga — har du hört den förr?' 

sagg n. bsg. sålle 'frätning, nötning (av 
trä o.d.) gm väder o. vind; sörja på is 
[om våren]'. svlle ha tceDe na nu 
'regnet o. vinden har märkt den nu (om 
en dörr)'. Jfr under såra upp. -sida f. 
bsg. shllsia 'den sida av en byggnad 
som är mest angripen av sol o. regn'. 
pa sullsza no tor a hyll pa va 
da -en 'nog lär den (den gamla bykvar-
nen) börja bli dålig på syd- o. östsidan'. 

saggot a. stknet 'anfrätt (om is, snö o. 
snöföre [om våren])'.  dce hyll pa va 
stmet cett kustlannsvcegen 'föret 
börjar bli uppblött efter kustlandsvägen 
[dvs. ung. E 4]'. 

sak f. sak, opl. såkrer, bpl. såkren el. 
saken. va  n sak dce 'det var klart 
det!'; dce va n sak 'naturligtvis!'; 
dce for int dell saken 'det tjänar 
ingenting till'; stor sak i dce 'det 
var ju ingenting att tala om'; cke ce 
sakren ytt de snnerjocliska dce 
'det är utmärkta ting mot de underjor-
diska'. Jfr dopp -, fl y tt- , godsaker. 

saklar interj. såklar svordom. 
sakna v. saken, pret. o. sup. såkne. 
saknad [m.] saken. znt ha la sett 
nann saken dell e 'inte har jag känt 
[egentl. sett till] någon saknad efter det'. 

sakristia [n.] bsg. såke,stette. 

sakta a. o. adv. såkta, komp. såktare 
el. såkttgare. ga  sakta. Jfr under rna k, 
snål. 

sakta sig v. pres. (pret.) larakka såkt 
(såkte) sce 'klockan saktar (saktade) 
sig'. 

saktmodig a. saktmcbd i 'saktfärdig, lång-
sam (i arbete el. i tankar)'. 

sal m. sal, bpl. sålan, dat. sg. så/am 
rum större än kökskammaren. Där man 
hade t.ex. tre rum i huset, så kallades 
det mindre rummet intill köket för köks-
kammare, nästa o. större rum för salen 
el. farstukammaren. [Ofta 'finrum i stör-
re hus'.] votte boen in pa saln 'blev 
bjuden att stiga in i salen'. Jfr 1 ö v 
-slbord n. sållsbbir 'större bord i sa-
len'. -sldörr f. bsg. sållsd åra 'dörr in 
till salen'. -slvind m. sållsvinn 'vind 
ovanför salen'. 

salal° v. såla 'samla pengar till ett visst 
ändamål gm att flera lägger till'. 

salig a. sålig. 
salt n. svit. gsgge sulte 'krossa grovt 

salt med saltsten på saltbräda (för att få 
fint smörsalt)'. Jfr ränn -, to rdy v el -. 
-bräda f. bsg. sUltbrU 'ngt urholkad 
bräda på vilken man krossade grovsalt 
till finsalt'. -gryn n. sUltgrk 'korn 
av grovsalt; liten nypa salt'. -lake m. 
bsg. sbitlåkan. Jfr under klubba v. 
-ser5  n. st3.1tsr 'bordssaltkar'. -slock 
n. bsg. st3.1tilbkke 'litet tråg vari man 
krossade salt'. -sten m. sbltst4, 'rund 
sten varmed man krossade grovsalt'. 
-stummel n. bsg. sbltstOmmeZre 
'laggkärl för förvaring av salt'. -vatten 
n. bsg. stiltvåttne 'saltvatten [från mat-
lagning]'. Tillvaratogs o. slogs i krea-
tursföda. 

salt a. svit. 
saltas v. sbite. 
salvett' m. sa/vt 'servett'. 
sam a. samm 'simkunnig'. 
samfälling m. sammf&llig 'jordområ-

de som gemensamt användes av byns 
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bönder' = lagland. 	 under fin. -botten m. sånbOttn 'san- 
samla9  v. såmme4- , pr. p. såmmlrens. dig havs- el. sjöbotten'. -mjuna f. bsg. 
dom ksmme sammlrens 'de kom o. sånmf jula 'fin sandjord'. -mo m. san- 
samlade sig'. 	 m 'mo med öppen sand'. -skura v. 

samlingsläsare m. såmmbgsliesar = pret. sanskitre 'skura (t.ex. tråg) med 
an n asläsare. 	 sand o. vatten'. 

samma pron. såmma. samma var e sanklast p.a. sånk låst 'fullastad (om 
'det gör detsamma'; han ha samma båt)'. 
dell tjorka a kvcen 'han har samma sannas v.sånne 'besanna, bekräfta'. no 
(kläder) till kyrkan som till kvarnen (dvs. tro ja dce va sanniga,for annera 
samma kläder helg som söcken)'. 	sat dcer a sanne ne 'nog tror jag 

sammaledes adv. såmmaledes svar när det var sanning, för den andra satt där 
ngn säger till den andre: ja lev a ma o. bekräftade det'. Jfr under granne. 
nu! 	 sanning f. sånntg. rene larare san- 

sams m. sams 'enighet'. dcer var e niga 'absolut sanning'. -slord n. sån-
sadan sams 'där rådde sådan enighet'; nigsOir 'ord av verklig sanning'. 
llzy pa samsn ' gemensamt utföra (ngt)'. Saradagen m. bsg. såradån den 19 ju-

sams a. sams. ksmma sams 'komma li. Den dagen slutade s to rhuvuln o. 
överens (om ngt)'; im han ce sams började slåttern. saradagsvecka [f.?] 
sm e 'om man är överens om det'. 	bsg. såradasvekken 'den vecka under 

samsätta sig9  v. såmmscett se 'fatta vilken Saradagen infaller'. 
gemensamt beslut'. 	 sarga v. s2erje 'tjata'. — uppå v. pres. 

samtidiga. sammt id in. 	 hon sceri ep å 'hon tjatar o. tjatar'. 
samtjock a. n. såmmurikkt 'jämntjock'. sargsam a. s&risamm 'tjatig'. 
samvete n. såmvet, bsg. 	hadd e sarva v. serve 'tjata'. sarvstut m. sierv- 
samvet ssm dce va bana pa 'hade stia 'tjatig man'. 
ett grovhugget [dvs, okänsligt] samvete sarvot a. s&rvet 'tjatig'. 
(eg. som det var borst på)'. 	 sarvsam a. siervsåmm 'tjatig'. 

samålder s. såmm011er 'jämnårig', han satan m. stan. her ha satan gras-
ce sammoller vce han 'han är jämn-  sera vceldeliga sagt av en v i sg ubbe 
årig med honom'; dom va sammolle- om en ladugård där en lappkäring med 
ra 'de var jämnåriga'. Jfr under tör. 	trolldom dödat kreaturen. satnavare m. 

samålders a. såmm011ey 'jämnårig'. 	såtnåvar glåpord. 
samåldring m. bpl. samm011riga 'jämn-  sav m. sav. sm  dom hadd skore in 

årig person'. 	 pet saven 'om de hade skurit igenom 
sand m. san, dat. sg. sånsm. dceri san- barken o. in i savskiktet'. -barka9  v. 
vika dcer fanns e tri sattes san: såvhcerk 'i savtiden [fälla o.] barka väx-
lcegst opp var e gropsan a senn ande träd'. dom savbcerke gransko-
da var e mellasan, han va ncelta gen, da volt da? lspen 'om man 
finare, a dce va skujan, han barkade granskog i savtiden, så fick man 
annvcent vt da vi skure gsZrva, a 1 ö p ' . -lägg f. savidell '[del av] björk-
lcegst ne var e finsan. han va stam som befriats från ytter- o. inner-
fin ssm e mfe¥ 1r a han hadd ve bark'. Föråldrat. -nävre n. såvniever 
da ve skull skur kniva a tskke. 'näver tagen i savtiden'. han (långlu-
Jfr grov-, mellan-, mjun-, sig-, ren) skull linnes vev savncever. 
sjö-, sken-, skur-, socker- samt -ring m. bsg. såvriggen 'årsring (i 
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träd)'. 
saval°  v. såva. savtid m. bsg. såvatin 

'den tid av året då träden savar'. 
sax3  f. saks t.ex. 'redskap att klippa med; 

kryss av sammansurrade spiror att resa 
stolpar med'. Jfr får-, ljus-, själ-, 
ull-, väv-. -märke 	T\ 
n. såksmierk ett får-

ett el. flera klipp i 
rat. Jfr under sk yra f. 	Saxmärke 

märke bestående av 
ö- 
	 ( 

schäs m. jes , bsg. äv. (endast i följ. 
ordstäv) bsiesn 'tvåhjulig åkkärra'. ja 
begrip int jcesn,sa n sns da han 
akkt pa ksggvaggen 'jag begriper 
inte schäsen, sade den onde, då han åkte 
påkuggvagnen ' . -kärra f. bs•stlierr 
'schäs'. 

se v. si, sag, sett, inf. pass. sies, pret. 
konj. såge. sce hon si hcegg opp 
selan 'så att hon ser att hänga upp selen'; 
ja ha nt a sett e 'jag har inte sett 
det'; dce dce skull stes pa 'att det 
skulle beses'; am ja sage mce nann 
utvceg 'om jag såg någon möjlighet'; 
Jfr under god, rumpa, saknad. — 
efter v. jfr under ti sda gsn y .— ut v. 
si ist, p.p. itsétt. si  ut bceste stcelle 
'utse den bästa platsen'; hon sag mce 
sce ut 'hon föreföll mig vara sådan'; 
han ha utsett hor lcegge mcen-
nija ska leva 'han (Gud) har bestämt 
hur länge människan skall leva'; dce 
va fell utsett han skull ha n 
dcennar 'det var väl förutbestämt att 
han skulle bli gift med henne'. — åt v. 
si åt 'se efter'. 

sedan adv. sari el. (y.) senn. 
sedell m. sedel. 
sega v. s4a 'sippra, rinna sakta'. dce 
sega a renn. 

segel n.1  sege4-  äv. 'duk av säckväv som 
lades framför [korn[hässjan när man 
hässjade, så att det som smulades ner 
kunde samlas upp'. 

segel n.2  bsg. segae 'liten tvärbalk av 

järn, infälld i den övre kvarnstenens un-
dersida'. Därpå vilar den övre kvarn-
stenen. 

seghår n. bsg. s4håre 'stark sena som 
går längs ryggraden på nötkreatur' = 
vithår. 

segla9  v. s4eZr. dce va en sam ta4-a 
am dce han hadd vore ute a 
segelra hadd segeZre ilcull,sce han 
jekk vt battn.mcen han hadd gatt 
cett Jobvttn sce han kamme se 
dell lanns dell llut. 

seglivad a. seglive. 
segnag v. segne 'bli segt'. 
sekal° v. saka 'tjata; vara ihärdig'. va 4-
nt sekka scenen 'kälta inte så där!'; 
sekka a scerve 'tjata om en o. samma 
sak'; sekka a cerbet 'arbeta ihärdigt'. 
— på v. pres. vce saka på,d-ce fcegan 
ro4-et e hcenne 'vi fortsätter oförtrutet, 
det är nästan roligt det här'. sekspol 
[m.] sekkaspblr glåpord till/om tjatig 
person. 

seksam a. sakasåmm 'tjatig'. 
seland n. selan U1/24 mantal'. iltas 
celvig dce var n tv4-vselansbonne 
dce. a talrvman var n a, sce han 
va litte vcette oppi ven 'Elias 
Elving det var en tolvselandsbonde det. 
0. tolvman var han också, så han stod 
en smula högt (jämfört med de andra 
bönderna)'; han g4-ises sam en 
tvirvselansbonne 'han glor som en tolv-
selandsbonde (dvs, är kaxig)'. Talesätt; 
dce jekk pa selan med kvarndygnen 
[dvs. kvarndygnen fördelades efter bön-
dernas selandtall. -tal n. bsg. selan-
t44-e. dce va vesst selantcare pa 
rote 'roten skulle omfatta ett visst antal 
seland'. 

sele m. sela, bpl. slana. dvm karm 
bcera selan pa jul-nvtta,sce fekk dvm 
a si han dvm skull va lift ve. 
husbonn bsikke ut dian a ta in selan 
['de kunde bära selen på julnatten, så 
fick de också se den de skulle bli gifta 
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med. Husbonden skickade ut dem att ta 
in selen']. Jfr under helgdags-. sell-
bruten p.a. Mabriftten 'som har sår i 
lokstaden (om häst)' . -krok m. sela-
krbk 'däckelbåge; krok i ladugården 
att hänga upp selen på'. -pinne m. sila- 
pinn, bsg. -pien 'krok i ladugården att 
hänga upp selen på'. -sticka f. Mastikk 
['sprint av trä el. järn varmed årdmärlan 
fästs vid skackeln']. -villa f. bsg. .ala-
vella 'trassel som uppstår då en sele 
kommit i oordning'. Skämtsamt i uttr. 
ss. du ha kimme dce tt selavella nu 
'nu har du fått ngt trassligt att reda ut'. 

sen3  f. sen 'sena'. Jfr under g am m 
-drag n. skadrag 'senkramp [dvs. mus-
kelkramp (i armar, ben, fot el. nacke)]'. 

sen a. sen. sertegågga 'den senare gång- 
en'; sbzeti cert ga 'den senare hustrun'; 
srienitta 'senare delen av natten'; 
skehbkvnytta d-ce mot mvranj-
sia, dvs, från midnatt till fyratiden. Jfr 
under gåva, såd f. -buren p.a. sbz-
båren '(ko) som kalvar efter jul'. -buren-
kalv m. bpl. s4bårenkv4rva 'kalv som 
kalvats efter jul'. -bärko f. skbierko 
'ko som kalvar efter jul'. -fotad a. s 
Pre 'som är senfärdig i sitt arbete'. 
-fåddströmming m. bsg. sirifottstråm-
migen 'strömming som fångats på hös-
ten'. -färdig a. sOlycekt 'som börjar 
gå sent (om barn); [som är långsam i 
sitt arbete, som det tar lång tid för att 
bli färdig]'. -rodd p.a. skrådd 'som 
är senfärdig i sitt arbete'. -sommar m. 
bsg. s4shmmari, 'senare delen av som-
maren, tiden mellan högsommar o. höst'. 
-tänkt p.a. sktienkt 'som tänker lång-
samt'. -vuxen p.a. sbuåksen 'som väx-
er sakta'. -växt p.a. skvickst = föreg. 
-växtskog m. bsg. skviekstskbgen 
'skog som växer sakta'. -års [adv.] 
s4 ;As ['sent på året (om växtlighet)']. 
-års-011e m. shajcill 'senfärdig man'. 

separator m. seprat år, bsg. äv. s4pe-
rcitn. -sipip m. bsg. sepratojp (pen.  

separera v. s4per&a. -dlmjölk f. bsg. 
seppar&amiblrka. 

september s. Mi-ember. 
servera v. s.%erv era. 
servett m. se salvett. 
sex r. sceks. sceks yelltg. 
sexa f. s&ksa ' strömmingssköte lagd från 

land i en form liknande siffran sex'. 
sexjbladmas s. sceksbkamås 'kortspelet 

mas när sex kort ges på hand'. -knutad-
stuga [m.?] sashg iitestuge. -man m. 

Kammare 

[Sexknutadstuga] 
sceksman [en sorts kommunal ordnings-
man (före 1862)]. i jukvekken kam-
me sceksman tt vari rote a tog 
opp j ukjusa 'i julveckan kom s. o. tog 
upp julljusen [som skulle levereras till 
kyrkan]'. -viketbröd n. sceksvettiebrå 
'finare tunnbröd med skummjölk som 
degspad, vilket efter gräddningen veks 
i sex delar i stället för fyra' = må g - 
bröd. Till detta bröd användes det fi-
nare grötmjölet. 

sextonde r. s&kstånte. 
sick n. sett.; [sej] 'tunt sladdrigt ister i 

hinnor'. Äv. ona tunt fläsk, t.ex. från 
buken. 

sickel n. sakek 'dregel'. 
sickig a. n. såtjet [s4et]'tunn o. sladdrig 

(om t.ex. bukfläsk)'. 
sickla9  v. sakek 'dregla'. 
sicklot a. sakeket 'som dreglar; tunn o. 

dålig(t hopkommen)'. lyriken ce sek-
keket 'pojken brukar dregla'; de 
sekkeket e llag 'det är tunn o. dålig 
sort'. 

sida4  f. sie. han lag a sie 'han låg på 
sida'; pa pappes sie 'i pappas släkt'; 

Kök o. var-
dagsrum 

'\ Farstu 

[  
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han votte scette pa sia 'han blev 
åsidosatt'; pa lssare sia 'i lösaste 
lager; dce ssm fvZrj 	fvirj e sia 
'det som ligger tjockt på skeden lägger 
sig också på revbenen'; ån nej la 'den 
andra sidan'; skria 'södra sidan'. Jfr 
aftons-, in-, karl-, kvinnfolks-, 
kött-, luden-, morgons-, nörd-, 
sagg-, sämre-, ut-, vacker-, äl-
der- samtunderannan,mindre. sidl-
ben n. s iberi, 'revben'. Jfr under rita 
v.2. -krokig a. sikråke 'krokig i sidled'. 
-rädd a. siriedd 'som skyggar när den 
ser ngt från sidan (om häst)'. -stycke n. 
bpl.sistPttja[-stka] 'sidostycke i väv-
stol'. 

sidensjal m. s id(e)nj ål. Gavs som fäst-
mansgåva. 

sig pron. seg el. (trycksv.) se el. se  
[sej. bcerj var sceg 'rädda var o. en 
sig själv'. Jfr under all. 

siga v. s ige 'sippra'. — ned v. sig né 
'sippra ned'. no cer e snnlet sm 
int de sks ksmma dell a sig ne 
bena 'nog är det underligt om det (hand-
lingssättet) inte kommer att vålla sam-
vetskval'. 

Sigfridsdagen m. bsg. s iffr sd ån [den 
15 februari]. Jfr under lättkorn. 

Sigga f. jfr g ull-. 
sigilera s. sigUra, dce cer n dcen 
blrålera a han [!] kan man rakkt 
jcera vce kniven. han [nce ssm n 
grcedde. dce va n bonne oppi 
hogbybson stim hadde jusssm e 
smallt e streck pa e stcelle dcer 
dce var n dcen fina bkalera ssm 
va rakkt ssm grcedda 's., det är den 
där blåleran o. den kan man t.o.m. skä-
ra med kniv. Den är som en grädde. Det 
var en bonde uppe i Högbysjön, som 
hade liksom ett smalt streck på ett ställe 
där det var den där fina blåleran som 
var rakt som grädde'. -sand m. s igs ån 
'flytsand'. 

Sigrid f. jfr Sigga. 

sik' m. sik. Jfr under isnot. -huvud n. 
si7cluivv.dvm sa e sikhuvv 
va likke bra ssm e cegg 
'man sade att ett sikhuvud 
var lika närande som ett 
ägg'. -krona f. opl. sik-
krbrier 'siknät lagda i 
form av en krona'. -nät n. 
sikniet. 

sikti m. sekt. Jfr m j öl-. 
sikta8  v. sate 'sikta (mjöl)'. Jfr under 
såd f. siktmjöl n. bsg. sektmlb4-e = 
grötmjöl. 

sill m. sil. Jfr humle-. 
sila l 1  v. s ile. dce sile a rcegne 'det 

regnar tätt o. jämnt'. — på v. sil på 
'sila söt mjölk över en bottenskyla av 
täte så att man får tätmjölk'. du 
jett sil pa ncelta;sil pa tetn. 

silke n. sHtle. 
sill f. sell. -nät n. bpl. .s.11nieta. I dem 

kunde man fånga strömming o. stenbit 
(dvs, öring). 

silver n. selv. Jfrkvick-,kyrk-. -bä-
gare m. selvbcegar. -dosa f. slvdås 
= fr i ard o s a. Vid kyrkbesök hade man 
sockersand i den, tog själv gm att 
doppa fingerspetsarna el. tungspetsen i 
den o. skickade den sedan uppför kyrk-
bänken så att var o. en fick smaka. -gaf-
fel m. sävgåffel. -kedja f. selvtliejj. 
-penning m. bpl. selverpieniga. -sked 
f. sävbs i. -skred n.Mvskr ['härmask, 
luskung']. -slant m. sävilånt. dvm 
grcevvd ne na selvllanta anner 
knuta i magiskt syfte. -trådig a. n. 
selvertrådit sades virket vara när det 
var småltjurråken [dvs, tunna streck 
av tjärved] i det. Var starkt virke. 

simlot a. simmelret 'långsam o. mesig 
(om kvinna)'. 

simmal° v. samma. Jfr under raka v.I 
simmels n. simme Ir glåpord om/till lång-

sam o. mesig kvinna. 
simpa4  f. simpe '[sten- o. berglsimpa, 

fisk av släktet Cottus'. 

Gip 
Sikkrona 
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simpel a. simpel, komp. simpligare. 
sin pron. m. [scen n] el. (y.) sinn, f. sin 

el. senn [san] el. (y.) sinn, n. sett, pl. 
ske, dat. sg. m.s&nsm. Hon fick sceks 
Jen:g for veven scensm a ja fekk 
femm ,sellig for veven mcensm 
'... sex skilling för sin väv o. jag fick 
fem skilling för min väv (väl per am)'. 
Föråldrat härm. Jfr under husfolk, 
nöd, sjuda, stuga, öde. 

sina12  v. ske. —av v. sin & p.p. tsirIn 
'sina (om ko)'. Jfr av sintko, -mjölk 
samt under långstådig. 

sindra3  f. sinner 'smula, småbit'. Jfr 
bröd-. 

sinka f. sienke 'tidspillan'. 
sinka v. sienke 'fördröja (ngn)'. ja 

ksmm a scenk de 'nu kommer jag o. 
hindrar dig i ditt arbete'; ja voile se 
sxnke 'jag blev så förhindrad'. — bort 
v. sm han skull sienk Katt fln pa 
dx vise 'om man skulle förspilla tiden 
på det sättet'. Jfr under räbba.— sig v. 
pres. ja s,%enk me 'jag blir fördröjd'. 
Jfr under förvägas. 

sinne n. sinne äv. 'vrede'. dce var 
sannt sinne tt a 'det var så häftigt 
humör i henne'; sinne ha gatt a n 
nu 'hans ilska har gått över nu'; fora 
sinne '(under tystnad) reta upp sig'; 
han stog a joZr sinne 'han stod 
under tystnad o. retade upp sig'. Jfr 
stor-. 

sint a. sint 'arg'. Jfr bråd-, halv-, 
lång-, tung- samt under pissa, 
storsintmärr, viter. 

sirap m. serap. briktjakkserapen 'den 
bruna tjocka sirapen'; mårkserapen. 
-si väta f. bsg. serapsvieta 'vätska som 
åts med gröt o. bestod av sirap utrörd i 
vatten (o. ibland med lingonsylt) el. i 
dricka o. som brukades om man var 
utan mjölk'. vattne, serapen tt a 
sx na linnbcer. celler a drekke, 
serapen a surlinnbcera. 

siska f. jfr grön-, korn-. 

sissel f. sessel smeksamt tilltal till liten 
flicka. Föråldrat. Jfr under li 1 1-. 

sisselskit m. bsg. .assel,sitn 'gulsparv, 
Emberiza citrinella'. Enl. en sm. skulle 
fågeln ha sitt namn av att den har sam-
ma färg som avföring från spädbarn. Jfr 
föreg. ord [o. dess läte sitt-sitt-sitt-sitt-
sitt-sitt-tsyy]. 

sist a. o. adv. superl. sist. takk for sist 
'tack för senast!'; siste gagga 'sista 
gången'; siste gryna 'de sista sädes- 
kornen'; sist pa hossn 'på slutet av 
hösten'; sist t [kanske hellre: sisti] 
mall 'i slutet av maj'; sist larakka 
atte ske vx ga 'senast klockan åtta 
ska vi gå'; sistdån 'den sista dagen'; 
siste pa fore 'i slutet av snöföret'. Jfr 
under broder. 

sistans adv. sistanj. I uttr. i sistan,s 
'nyligen'. i sistanl hxnna 'härom-
sistens'; ja sag a i sistan,s hcenna 
'jag såg henne helt nyligen'. 

sisteni adv. s iscen 'på slutet'. 
sitta v. såte, pres. sett, pret. sat el. 

stat, sup. såta el. stte, pret. konj. 
såte, pr. p. settenes.dce sett ssm tt 
sten 'det sitter fast som i sten'; da 
korte sett tt figgere da cer e 
utmata [dvs, då är grynen hårda så att 
man kan lossa dem från axet o. skala 
dem]; sat a kare 'satt o. kardade'; 
stat a at 'satt o. åt'; veva stat pa 
ticeppen dxr 'veven satt på käppen 
där'; jo du tykk d-x mvnsmt nu 
dell a fo scett dxg pa ston ssm 
en erke ha sotte pa 'jo, du tycker 
det är en fördel nu att få sätta dig på den 
stol som Erik har suttit på'. En svartsjuk 
bondhustrus anmärkning till pigan. Jfr 
undermål n.1, pl utas. — borta v.stt 
båtte 'stanna borta'. vce kan int sett 
balle hceller i nvtt ssm tceftfetten 
'vi kan ju inte heller stanna borta i natt 
som getterna i Täfteå'. sittbräda f. såt-
bre 'bräde att sitta på (t.ex. i en kärra)'. 
-göra n. såt.] bra 'arbete som kan utfö- 
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ras sittande'. 
sjacklig a. fåkke ke'ojämn, ej i rak följd, 

[som går än åt den ena, än åt den andra 
sidan (om hjul)1' han x fakkelre 'den 
är ojämn (på grund av att uppehållande 
pinnar var sxtte aggsm)'. 

[Sjacklig] 
sjall m.1  sal. Jfr dubbelt-, heläkta-, 
kyrk-, siden-, äkta-. 

sjal m.2  'uppstötning av magsyra' se skäl 
m. 

sju r. vts. -sovardag m. se d.o. -stjär-
norna f. pl. se d.o. 

sjuda" v. ,su. hon tcenk sm su for 
me 'hon (grytan) tänker koka över'; int 
lcett han sinn del su ti aska int 
'inte låter han sin del sjuda över i askan 
(dvs, han tar väl vara på sin rätt)'. Tale-
sätt; int bru e da over brydda dcer 
'inte sjuder det då över bräddarna där 
(dvs, där är intet överflöd)'. Talesätt. — 
upp v. hS'zs bpp 'koka upp'. 

sjuk a. bruk. hon voile suk 'hon blev 
sjuk'; hon var sx suk sm dell a 
ksmma hem 'hon var så angelägen om 
att få komma hem'; dce cesukkt dxri 
oZr pces 'de är sjuka hos Olov Pers-
sons'; vilt ssm va elakt a sukkt 
dxr 'allt som var ont o. sjukt där (på 
det värkande stället)'; såkskipgen. Jfr 
barn-, bråk-, fyll-, halv-, kåd-, 
rall-,släd-,svart-, vatten-, vet-, 
åk- samt under stor. -folk n. ,s åkfi54-k 
'sjuk människa'. ha je sukfvG-ke hcer 
'har ni en i familjen sjuk?'. -pära f. 
s_41cpi%er 'sjuk potatis'. -språng n. ts 4k-
språgg 'häftigt sjukdomsanfall'. -säng 
f. 4ksiegg 'tid av svårare sjukdom'. 
han fekk brukscegga 'han fick en tids 
sjukdom (innan han dog, så att han hann 
förbereda sig till döden)'. 

sjuka f. secke 'sjukdom'. n lagg en 
suke x n vess n do 'en lång 
sjukdom är en säker död'. Talesätt om 

ngt som äntligen blir av (t.ex. ett gifter-
mål). Jfr fall-, gul-, klubb-, pär-, 
skett-, språng -,torr-, trum-, öl-. 

sjukas dep. bsOces ['längta (efter)']. dce 
sukes vtt rxgne 'det ser ut att dra 
ihop sig till regn'. 

sjukdom m. s ickkdOmm. Jfr blöt-, 
b r ö st -, torr-. -slväder n. •/._Pcdomms- 
vr 'sådant väder då man lätt blir sjuk'. 

sjuklig a. jåkk/ren. 
sjukna v. Jåkken [EO brillckne, skrivfel], 

pret. o. sup. bs  iikkne 'insjukna'. — bort 
v. Jåkken båt( 'förstöras gm sjukdom 
(om t.ex. potatis)'. 

Sjul m. jfr k röl-. 
sjunde r. bråente. såentgbgga 'sjunde 

gången'. 
sjunga v. gge,sagg,sågge, p.p. såg-
gen. da sagg ja ut 'då sjöng jag ut 
(med det jag tänkte)'; stcekke n vise 
x snalt soggen 'kort visa är snart 
sjungen (dvs. kort arbete är snart gjort)'. 

sjunka v.sönke,sank,sånke. Jfr under 
skjutlera. 

sjulsovardag m. stissvard4g 'sju so-
vare, den 27 juli'. -stjärnorna f. bpl. 

seren. hon fosta se int pa e 
mer cenn sagga pa suscenen 'hon 
förstår sig inte mer på det än suggan på 
sjustjärnorna'. Talesätt. 

sjuttionde r. såttiente. 
sjutton r. såttan. 
sjå n. bsa 'knog'. hon hadd fullt sa 
dell a jora vesta ett dvm 'hon 
hade fullt knog med att städa efter dem'; 
dx skx vara bra em ja hinn dit i 
dag 'det är nog tvivelaktigt om jag hin-
ner dit i dag'. 

sjå v. se skjå. 
sjåa v. pia 'gno'. 
sjåig a. n. „rået 'knogig'. dvin hadde 

braet der t dag. 
sjåsa v. bråsa ['brusa, susa']. Om plöts-

ligt blåsande ljud som en vindil gm ett 
träd. 

sjåsma4  f. jåsme'håla utskuren i jorden 
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av vatten (t.ex. i myrland); spricka i 
berg'. 

själ' m. frk 'säl'. fvri tykk sm musi-
ken 'sälen tycker om musik'; dvm ha 
11cejje jvii, a, smsg pa n da han 
lag pa isn a hadd kute 'man har 
klubbat säl också, smög sig på den då 
den låg på isen o. hade fött'. Jfr under 
gammal, stor. -bräda f. ItiZrbre 
'skridstång, sälskida'. -båt m. fi3.4•Nzt 
'stor båt som användes vid säljakt'. Där 
förvarades mat o. dödade sälar. -is m. 
bsg. ,R4-isn. [I uttr. ss. vara på själisen 
'jaga säl'.] - juli m. kJ ll 'eka byggd 
med v in dn i n g ar bak o. snedskuren 
akter'. Gick lätt att dra på isen. -klubba 
f. bsg. ffirkb-irbba 'klubba för klubb-
ning av säl'. Klumpen var av björk o. 
ca en fot lång. -kött n. bsg. fi)4-tjåtte. 
frktiotte jekk bra ceta.scebselt kutn 
va fin. gammivrt ce mer veret 
'sälkött gick bra att äta. Särskilt ungen 
var fin. Gammal säl är mera kärv i sma-
ken'. -nät n. fz3.knet 'nät för sälfångst'. 
-sax f. bpl. ff2L-såksen ett redskap för 
fångst av säl. -skinnsko m. Minnskip 
'sko av sälskinn, brukad på isen av 
säljägare'. Stor o. rymde både s k o - 
f o de r , strumpor o. sockar. -sko m. 
ft34-slc = föreg. ord. -skytt m. opl. o. 
bpl. ftilYtta. -skytte n. bsg. ji)fYtte 
'jakt på säl [med bössa]'. 

själ f. bsT/ '(människo)själ'. han legg 
cette ssm en sn s cett jcela 'han är 
lika efterhängsen som djävulen efter 
människosjälen'. 

själjänta f. bpl. fi)Zralienten 'flicka från 
Själevad'. Jfr under snurra f. 

själv pron. bry /ev, dat. sg. bs/34-v8m. 03 4-ve , 
-a,-ade,-aste i bet. 'ingen mindre än', 
bstiZrven i uttr. a sceg tsvkven 'av sig 
själv', hon trodd byvkv int se myttje 
pa e 'hon trodde själv inte så mycket 
på det'; hon va bon ndoter 1 sce 
b-vii- y 'hon var född bonddotter'; du ha 
dceg bs•v4-vsm takke 'du har dig själv 

att tacka'; dce va yvIrve mora ssm 
ksmme 'det var moran själv som kom'; 
dce va jvZrvade gsbben 'det var 
rent av gubben själv'. -gro v. bsbl-vgrb 
'växa upp utan sådd'. Om viss slåtter-
mark. -spilling m. ,sbirvspellig 'själv-
mördare'. -stelnad p.a. 034-vst4e 'som 
dött av sig själv [om djur]'. -sådd m. 
bsg. bsbkvsiraldn 'hövall som sått sig 
själv'. -torka v. sup. bstiZrvtårke. dce 
(brödet) skcettne [jfr under sko r pn a] 
da han tog in e da dce hadd 
jvirvtorke. -vuxenträ n. bvbkvvok-
sentr [jfrundervårdbundenkrok] 
'kvist som vuxit så att den bildar en 
ögla'. Ett sådant trä [!] i sm:s hem hade 
använts som bot 

ris.
motvårdbundet- 

Dihornet, tu-
ten, stacks in gm 
hålet, så att barnets 
föda kom att pas-
sera denna ögla. -växt m. bsg. bstikv-
v&kstn= självsådd. -växt p.a. bstilrv-
vc'ekst 'som vuxit så att den passar till 
ett visst ändamål'. 

sjätte r. 	tte. Jette gagga el. bsåt- 
gågga 'sjätte gången'; 1 jettar 'i sjätte 
året (om en häst)'. 

sjö m. 	bsg. -n, opl. [o. bp1.] bs:eiga, 
bpl. äv. <25_ gan(a), dat. sg. jb_ gam el. 
,s4rism 'insjö; hav; störtsjö, våg', en 
cerm dell lanns a en dell ,soss 
'ena armen mot land o. den andra mot 
sjön'. Om tranornas flygformation; 
jåstbuje om en åker vid sjön. Ortnamn. 
Jfr brott-, fiske-, hav-, ut-, ång-
båts- samt under lägga, skravel-
sten, stiga. -blad n. bpl. ,såbZriza 
'näckros, Nymphxa alba'. -botten m. 
bsåbbttn 'sjö- el. havsbotten'. Jfr under 
segla. -dragande adv. ,siodrgande 
förstärkande frf. a. med betydelsen 'våt'. 
Jodragande Mest. -foder n. jåfr 
['hö (väl i regel fräkne) från sjö']. 
-foderslått m. bsg. byåforlIbun slåt- 
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ter av sjöfoder']. -fågel m. bsg. åfir-
gen,. -gubbe m. bsg. „vågåbben skräm-
selväsen, använt att hålla barn borta från 
sjön. -hage m. by4yhåga ['gärdsgård som 
går ut ett stycke i vattnet (så att kreaturen 
inte kommer runt den)'] = far hag e , 
flödhage. -hagtroda f. 	hågatro 
'slana i s j öh age ' . -migande adv. 

migande förstärkande frf. a. med bety-
delsen 'våt'. ,somigande blrst. -rå n. 
,s*å ett vattenväsen. -rädd a. jOriedd 
'som känner rädsla vid sjöfärd'. -sand 
m. bråsan 'fin vit sand som togs vid 
sjöstränder o. användes till skursand'. 
-språng n. ,sOspragg 'plötsligt höjt 
vattenstånd i sjö el. hav'. -strand f. 
,s Ostrån. 

sjö-, -ande, -anste adv. ,qy- el. Oande 
el. jåanste förstärkande frf. a. med be-
tyd. 'våt'. Jobirst,,soanste b4-8t. 

-ot a. n. yOget. I uttr. ss. dc va 
,soget 'det var sjögång'. 

skack a. skakk 'sned'. Om väv som vid 
vävning, mangling el. strykning dragits 
snett. vceven va skakk da han 
jekk sne. 

skackel f. skåkkelr, bsg. -a, opl. skåkk-
l-er, bp!. skåkkiren. Jfr höger-, log-, 
släp-, sommar-, vinter-, åker-
samt under vänster. -axel m. bsg. 
skåkkeZråksan 'tvärträ i skacklar'. 
-björk f. skålckeZrbirk 'björk så vux-
en att den lämpar sig till skackel'. -skär 
a. skåkke4.»r 'rädd när skacklarna rör 
benen (om häst)'. -trä n. skåkke4-tr 
'träkrok att fästa kedjan i skacklarna 
vid tvärslå [el. annat fäste] på kördonet'. 
-åkrede n. skåkkelrbkkere 'kördon till 
vilket skacklar användes'. 

skackra v. skåkker 'häftigt darra (av 
köld, fruktan, ålder)'. 

skackrot a. skåkkret 'som darrar häf-
tigt'. 

skada [m.] skåda, bsg. -n el. skån. 
en dela skan ell skamma 'endera får 
man ta skadan el. skammen'. [Väl i ett 

fall när det ansetts skamligt att se till 
sina egna intressen]; sta skadan 'an-
svara för skadan'. Jfr års-.  

skada v. skåda, p.p. skåda el. skadd. 
da bcerken votte skada 'när barken 
blev skadad'; skada anna,s krcek 'ska-
da andras kreatur (om förgörning)'. 

skadestånd [n.] skåstbnn. 
skadlig a. skålen 'alltför god (fin, värde-

full)'. cer du for skalen dell dx 
'är du för god att göra det?'; hon va 
fcell znt sce skalen vit n 'hon var väl 
inte för god åt honom'; dx va skalet 
e Vag dell a meste 'det var för 
värdefullt för att man skulle ha velat 
mista det'; ja har se skall a Mrceer 
pa me 'jag har för fina kläder på mig'. 

skadsam a. skåsam = föreg. ord, äv. 
'skadlig', han va skasam meste 'det 
var skada att mista den'; dx va ska-
samt dce ksmme rcegne ti ho 'det 
var skada att det kom regn i höet'. 

skaffa8  v.skåffe.du jett skaff hemm 
'du måste ordna så att vi får hem ...'. 
Jfr under o - förled. 

skafferi [n.] skiffer. 
skafföttes adv. skåffOttes. legg skaffot-
tes ['ligga med fötterna vid varandras 
huvuden']. 

skafts n. skaft 'långsmalt handtag på 
verktyg; längd mätt med yxskaft; del av 
fotbeklädnad som går upp längs benet; 
käpp på vilken solven i vävstol träs upp; 
(glåpord om/till) kokett flicka', da ja 
ske scett n okse pa skafte, da 
scett ja a pa skaftxen a .21v fast 
a, a senn ,sceft ja in a. a dx ce 
bra cerbet fo a rett. senn ja hadd 
.21cejje na pa skafte, sce hon sat 
fast, sce hsll ja opp a a nue 
xtter skafte a sag cetter sce-nt 
oksa va vinn. a var a vznn, sce 
fekk ja .21v les a a senn sag ja 
xtter var dx hadd tcejje mcest,a 
sce kstta ja a dxr a scette pa 
oksa iyenn a sce nue ja cette 
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skafte tjcenn a kstta a dells hon -val m. skakvak 'käpp som försätter 
sat rett, a sce tjzle ja fast a. dce kvarnskon i rörelse så att mälden rinner 
var a sceft oksa pa skafte; fcemm ned i kvarnstensögat'. 
skaft va trsmme. ['fem yxskaft lång skaka v. skeka, skok, skjekke, pr.p. 
var en vedstock']; lora skafte tt e skiekken äv. 'skaka korn ur halm vid 
'förvärra saken gm tillägg'; scette tröskning'. Så skedde sedan ett fra m-
skafta 'förfärdiga vävskaft'. Jfr f yr -, 1 a g var färdigtröskat. skok var vann 
grim-, kniv-, tve-, yx- samt under '[vi] skakade var sin'. — ihop v. pret. 
slev. -hjul [n.?] opl. skkifti åk-er 'väv- sce skok dvm thop e. 
luna, trästycke med trissa som sitter på skakas dep. pres. skcekks, pret. skokks, 
solvstången'. stOrreskaftjuken '1unor- sup. skiekktes 'darra, skaka'. ja frys 
na'; småskåftju4-en 'trissorna i lunor- sce ja rakkt skcekks 'jag fryser så att 
na'. -hjulband n. bpl. skaftiiikbana jag rent ut skakar'; we hske hor dce 
'snöre som löper från vävluna (trissa på 11ceggte a skokks 'vi hörde hur det 
solvstång) till skaft'. -hjulkäpp m. bsg. slängde o. skakade'. 
skAfti å ktj ceppen 'solvstång, käpp som skall n. skol! 'skall av hund; skalljakt'. 
vilar på vävstolens sidostycken o. som Jfr björn-. 
vävlunorna sitter på'. -klubb m. skaft- skalle2  m. skz3lle, bsg. skbln, dat. sg. 
kkirbb 'träställning på vilken man för-  sk73//sni.Jfrbäg-, dum-, får-, göd-, 
färdigade solv, solvstock, solvbräde'. kalv-, lak-, skarp-, spik-, tjock-, 
-ände m. bsg. skaftieen 'änden av ett tjur-, tok-, troll-. 
skaft'. Jfr under skaft. 	 skaller n. skbller 'skallrande ljud'. da 

skaftot a. skaftet 'kokett, slängig i sitt fekk vce hor ett skyller, dce va 
sätt (om flicka som med sina rörelser bjellren a kkakken. 
vill dra till sig uppmärksamhet)'. 	skallig a. jfr gled-. 

skag n. bsg. skaje 'tak som skjuter ut skallra9  v. skbller. da sa a vtt dce 
från en vägg längre än byggnadens tak, skvllere ssm hon skull ha selver-
»skurtak»'. Jfr bastu-, ladu-. -lek m. pceritga tt men 'då sade hon att det 
bsg. skizglaen '[förhållandet  mellan] skallrade som om hon hade haft silver-
diagonalernas längd'. dvm tog ut pengar i munnen'. Om förråk. skaller-
skagleken, sce dvm skull st vtt hänt a. skbllerhcent 'starkt darrhänt'. 
huse inte skulle sta skakkt 'man skalme m. opl. o. bp!. skbkma 'trä som 
mätte diagonalerna (på en husgrund, när går från mullbrädan i en plog till 
man skulle bygga ett hus), för att man handtaget'. 
skulle se att huset var i rak vinkel'. skalv m. bsg. skåkven 'skalv, skakning'. 
Föråldrat. 	 ja ha fott skvkven tt krvppen (vid 

Skagsoxen m. bsg. skakksbksn skämt-  ett fall). 
sam benämning på mistluren i Skags skalvag v. skbkve 'skälva'. ja frys sce 
fyr. da ska kksoksn rame, da vak ja skyll-ve 'jag fryser så att jag darrar'; 
e tja kka 'då mistluren hörs från Skags hon stcene a vreriske sce dce skvirve 
fyr, då blir det tjocka'. 	 tt selan a lasse ['hon (märren) stan- 

skak n. bsg. skatje 'korn som skakats nade o. gnäggade så att det skalv i selen 
fram ur halmen på vintern, när denna o. lasset'] . 
drogs fram till foder'. Detta skulle pigan skam f. skamm el. skamm. skamma 
ha. Kunde på en gård bli tre skäl över ga pa tore lanne. Om en fräck 
vintern. -korn n. skåkkän = föreg. ord. handling. Jfr p i g - samt under skada 
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m., s n ar a s t. -gå skåmmgå 'överträffa 
(ngn) så au det leder till dennes skam'. 
-ställe n. skammstiell 'skamligt stäl-
le'. han ha int sone pa na skamm-
stcell cenn 'han har ännu inte suttit på 
ngn förnedrande plats (som försvar o. 
påpekande att vederbörande skött sig)'. 

skamlig a. skåmlren 'skamlig, skänd-
lig; skamsen'. ja volt se skamZren. 
Jfr under som adv. 

skank' m. skank. Jfr underasp. -band 
n. bsg. skånkbåne 'kedja som fästes 
om framfot på häst för att den inte skulle 
gå så långt o. för att den lättare skulle 
kunna tas fast'. 

skapal° v. skåpa. — till sig v. skåpa 
dal ur 'grimasera, åbäka sig'. 

skapare m. dat. sg. skaparsm. Föråld-
rat. n annej ha forvotte sce senn 
han ksrnme frann skaparam 'An-
ders har förändrats till det sämre sedan 
han blev född'. Härm efter en gumma 
som yttrade sig om sin puckelryggige 
son. 

skaplig a. skåplren. skap4-et vcerm 
'ganska varm'. 

skara [ml skåra 'samling människor'. 
dce ksmme n hel n skara. Jfr 
brud-, lik-, sorg-, ungdoms-. 

skare m. skåra 'skare, snöskorpa'. Om 
det var sursnon fon a sce you e 
kvllt pa, sce vott skaran stcerk 
onatulet '... kramsnö först o. sedan 
blev det kallt på, så blev skaren oerhört 
stark'; rcenn pa skaran 'åka skidor 
på skare'. skarlföre n. bsg. skårafåre 
'skare så hållbar att man kan färdas på 
den'. -snö m. skårasnå 'snö med skare'. 

skarp a. skcerp, n. skcett. Jfr under m a - 
ger. -backe m. bsg. skierpbåkken 
'stenig o. sandig backe; brantaste delen 
i en backe'. -ben n. bsg. skierpbkrie 
'skenben'. -nacke m. bsg. sk2erp-
nåkken 'ställe i en fisknacke där man 
bryter den'. -skalle m. bsg. slderpskåln 
'nacke (på människa el. fisk)'. ja ilog 

mce baki skcerpskvin 'jag slog mig i 
nacken'. Jfr under m ag er s tr öm - 
ming. -strömming m. skierpstrbm-
mig 'strömming som är mager efter 
leken'. -udde m. bsg. skcrpcicidn 'den 
yttersta, spetsigaste delen av en udde'. 

skata4  f. skritte, bpl. äv. skbttena. hon 
sett ssm skvtta utani vmggen 
'hon sitter som en skata utanpå en vägg'. 
Talesätt om människa i besvärlig ställ-
ning. skatbo n. skt)ttbb. 

skate m. skåta 'lång, smal udde'. skita-
len lada på Skaten, ortnamn; skåta-
viegen väg ut till en udde i Stybbers-
markssjön, ortnamn. 

skatt m. skatt 'utlaga; dyrbarheter'. 
skatta sig v. skått se 'anse sig vara; 

visa sig i sätt o. utseende'. va ja skat-
te mce loklaren dce dce jekk ssm 
dce jekk 'vad jag kände mig lycklig 
över att det gick så bra som det gick'; 
hor skatte n sce 'hur visade han sig'; 
dce skatte sce pa dce vise 'det 
visade sig på det sättet'. 

skava v. skieva, pres. skcev, pret. skov, 
sup. skcevvd. vilt ssm habsv [för 
haffsl se skaffs 'allt som brukas nöts'. 

skavel n. sk åv e 4-  'avfall av föda'. 
skavijärn n. sk åvi ien 'redskap använt 

vid laggning (när man skulle hyvla ett 
laggkärl inuti); gnatig människa'. -kniv 
m. skåvhg iv 'kniv att skava av bark 
med el. att holka ur skålar med'. 

skel 3  v. e. 
sked3  f. 	'ätverktyget sked; det som 

ryms i en sked; vävsked'. ja ha byta 
hemme dcercette 'jag har passande 
sked hemma'. Sagt av en bonde, när 
domaren sade att han var stor i mun 
(dvs. stursk)'. Jfr fil-, gröt-, mat-, 
mjölk-, silver-, sopp-, te-, trä-
samt under sida. -far n. bsg. jiftåre 
'mun'. Skämtsam benämning. hon si 
ut fvli g4-1 1 ifare 'hon ler mycket 
belåtet'. -håll n. brhhll 'i väggen fast-
spikad slå att sticka skedar bakom'. 
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-järn n. j den 'redskap att urholka 
träskedar [o. -skålar] med'. -klove m. 
Jikl-hva 'slagbom i vävstol'. de ha 
hsppe den Jik4-svan 'slagbommen 
har hoppat ur sitt läge på ena sidan (så 
att väven blivit skack el. sned)'. -krok 
m. fkr6k , bsg. -krcbtjen 'skedkrok (var-
med vävsked träds)'. -makarel m. 
målcar 'tillverkare av vävskedar'. -mat 
m. imizt 'mat som äts med sked'. 

skele m. bsg. Jélan 'det som avskildes 
vid sållningen av korn o. samlades som 
en virvel överst i sållet'. 

skelett n. J eliett [hellre: j /iett el. 
,seliett]. 

skemma v. pres. ,s.mma 'skimra'. Jfr 
under mässing. 

skens n. „sen. Jfr eld- o. skin. 
skenal2  v.1  brb/e 'skena (om häst)'. Jfr 

under illgärds. skentag n. bpl. 
tåga 'kynne att vilja skena (om häst)'. 

skena12  v.2  jpie 'sticka till av smärta'. 
— till v. pret. dc e bs•rult dell 'det riste 
till av smärta'. 

skena av12  v. ,s4 å 'torka bort (om 
växande hö el. säd)'. aken ha „servil 
a. Jfr under skenhälla. 

skenaktig a. bs•rlåkti 'som gärna vill 
skena (om häst)'. Jfr under sk im la. 

skenhälla f. 	rhcll ['ortsten, stenlik- 
nande lager av jord under markytan, 
vanl. i sand- el. grusjordar']. n Jen- 
hell kan finnes nner matjob-a. 
dce ce vlldeles dn vit n san ssm 
ha votte ssm en hcelle men ce see 
vattne renn jonig a,dee fo regn 
hor myttje sm hcelst.pa dee vise 
va4-  e se lite fukt kvar tt matIo1ra 
see sm dee va torka sce geni e 
bara a der. dee kan va 4-  sce sm 
dce ce for nera bcerje a.n denn 
san kvll vce for Jensan  'en s. kan 
finnas under matjorden. Det är alldeles 
kritvit [ej alltid såll sand, som har blivit 
som en stenhäll men är så att vattnet 
rinner ned gm den, det får regna hur 

mycket som helst. På det viset blir det 
så lite fukt kvar i matjorden, att om det 
blir torka, så vissnar växtligheten där. 
Det kan bli så också om stället ligger 
för nära berg. Den där sanden kallar vi 
för skensand'. -sand m. JOis4n 
['sandjord som ligger ovanpå sken-
hälla, bleksand']. 

skepp n. Jepp. Jfr under svin-no. 
skesma4  f. bs'sme, opl. efter r. äv. vés-
me, dat. sg. J. .sinen 'den bredd som 
man når att på en gång hässja i en stor-
hässja (vanl. fyra kärvar)'. På en hässj-
stångs längd brukade det gå tre fulla s. 
jämte trångskesma. sce da 1211-1 e 
ju tri Jesme offer le 'så då blir det 
ju tre bredder mellan två stolpar [eg. 
uppför ledet]';ia heAse havra tt 
fowesma men kone tt anner-
Jesma 'jag hässjade havre i första bred-
den men korn i den andra'. Jfr trång-
samt under tredje. 

skett n. bsg. vette 'skit'. Jette ti bytta 
'skit i byttan'. Ur en tomtesägen; dee 
ha ksmme Jette tt Jslra 'det har 
kommit regn i skörden'. Talesätt. 
-esitom n. bsg. JåtestOmme 'tid att 
göra naturbehov'. dce va n drcegg 
ssm skull ta tyngt, men da tog 
en dee t fvrolr dee han skull ha 
mattestomme a Jettestomme. dce 
leva dvm en a, men da han 
ksmme dun tjenJia se jo-en int 
na anne cenn at a dceremella sat 
n pa huse ['det var en dräng som 
skulle ta tjänst, men då tog han som 
villkor att han skulle ha god tid att skita 
o. att äta. Det lovade de honom också, 
men då han kom i tjänst så gjorde han 
intet annat än åt o. däremellan satt han 
på huset']. -hus n. bsåth4s 'avträde'. 
-sjuka f. bsg. ,s&t,s4ka 'diarré'. 

skev a. cev , n. Jefft. -tänt a. breevtient 
'som har tänderna skevt'. 

skicka8  v. ,s• ikke. Jikk bu 'sända ett 
bud'. — efter v. Jilck ett '[skicka att] 
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hämta'. 
skid f. Jfr näver-, rät-, tak-, ved-. 
skida upp v. bsi bpp 'klyva'. bst opp 

ven 'klyva kastved'. skiddved m.v fdd- 
vé 'kluven o. i kast lagd ved'. 

skidbene 5  n. bribk 'skida'. Jfr sk id - 
löpar-, snö-, tjur- samt under 
björksvall, bända, böja, ränna 
v. skidbenlbänt n. g ib 	ient 'skid- 
brätte'. -före n. bsg. iberifOre 'skid-
före'. -snyta f. ibensnPt 'spets el. 
knopp på skidbrätte'. -spår n. br ib en-
spbr 'skidspår'. -stav m. gibenståv 
'skidstav'. -tjur m. opl. iberwitra 
'tjurved lämplig till skidor'. -ögla f. bsg. 
briberiOge4-a 'tårem i skida'. 

skidlöparskidbene n. bpl. idleyparg 
bena 'skida som brukas av tävlings-
åkare (dvs, modern skida)'. 

skifta v. yilfte 'dela upp, fördela'. — upp 
v. ift åpp 'dela upp (jord) i skiften'. 
da gifte n opp a Joir tri hemman. 

skifte7  n. gifte. Jfr fyllnings-, hel-, 
käl-, skogs-, små-, stor-, ved-
samt småskiftestid o. under stor. 
-slägare m. bsg.,siftes4an el. -(:egati. 

skilja v. bs/./e, pres. gel, pret. 
sup. brelld.dce gel ssm nvtt a dag. 
—av v. p.p. åvji//d. Jusssm avbvilld 
'så att säga avskild'. skiljlrand f. bsg. 
tr_lrana 'rand som avdelar parti i en 
väv (t.ex. färgrand i matta)'. -trä n. yä1-
tr 'tvärslag med skälpinnar i en var-
pa'. 

skiljas dep. 
skilling m. galtg. 
skillnad [ml ,s'Ine el. bs•Ina, bsg. 

,s•Ina(n).jor dce gelnan dce? 
skimla v.gimmeb-  'snegla, blänga'. jim-

me t-  dce cc dell a tlyvsi pa n 
pegort; hcesta kan „vimmel-  a da 
cer dvm geriakti. dvm vimmel a 
si cett va dvm ha thorkcen 
a sce hspp dvm snna 'hästar kan 
blänga ur ögonvrån också. Då har de 
benägenhet att skena. De blänger o. ser 

efter var de har körkarlen någonstans, 
o. så hoppar de undan'. 

skimpa v. g impe. I uttr. ss. g impe a 
gcer 'skär (el. klipper) vårdslöst o. fult'. 

skinn. jfr månad-, sol-. 
skina v. ize,  pres. 	pret. Jen, sup. 

jin,n,t 'lysa; synas'. bcest lat sova 
gut over hele stugen. Talesätt som 
avser att det är bäst att låta alla få på 
samma gång av vad som bjuds; dce borJ 
pa gin pa dan 'det börjar ljusna'; 
dce hyll pa gine late grorytt 'det 
börjar så smått att grönska'. — bortyr v. 

bd 4- i 'torka (om hö som det kommit 
regn i)'. — upp v. ,y 	åpp 'lysa upp 
(vanl. om  sol efter regn)'. dce bara 

opp vtt na rcegn 'det lyser upp 
på himlen på så sätt att det blir nytt 
regn'; sm dee hS' i ri opp i vcester 
var e bcetter vcer 'om himlen lyser 
upp i väster, bådar det bättre väder'; 
han fekk si ett litet Jus ssm gen, 
opp pa ett a stykka 'han fick se ett 
litet ljus som började lysa på ett av åker-
styckena'. 

skinn5  n. ,stnn. han ga ssm ssgga,ti 
samma Juin 'han går som suggan, i 
samma skinn (dvs, går lika klädd till 
helgdags som till vardags)'. Talesätt. 
Jfrbarm-,björn-, får-,för-,kalv-, 
ren-,ål-, älg-. -redare m. ginnrcel-
Jar 'skinnare, skinnberedare'. -såll m. 
ginnsåll 'såll med botten av kojuver' 
=rågsåll, sållsvarp.Användesnär 
man skulle 
dryfta. tjac-
ka sat kvar 
for dce skull 
gales. Dvs. 
att det som 
sållades sam-
lades som en 
virvel i mitten 
men delade sig omkring spenarna, som 
satt kvar i skinnet. Annars måste man 
med handen skilja sönder denna virvel. 
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[Att s. gjordes av kojuver hängde trol. skjul n.1  buk 'provisoriskt snedtak mot 
samman med att denna del av kohuden vägg (till skydd för virke o.d.)'. 
var tunn o. mindre lämplig till andra skjul n.2  bsg. jiiZre 'skugga, skuggbild'. 
ändamål. I sållet satt spenarna uppåt o. dce va juZre beara n lasse men 
var formade gm att träpluggar skjutits int beara n denn Uv?. 'det syntes 
in i dem. Bottnen hade små hål som var skugga av Lasse men inte av den där 
brända med sv ed j ärn . Vid sållningen karlen (ur en spökhistoria)'; de sonns 
stannade säden i sållet, medan ogräsfrön, pa julre hor lagt dce e lee 'det 
jord o. andra små partiklar föll ned gm syns på skuggan hur långt det är lidet'. 
hålen. Vid vanlig sållning skulle det skjuta v. pite, pres. 	pret. skst, sup. 
grövre avfallet, om den som sållade var slchitte, pr.p. jet tn 'sända iväg ett skott, 
skicklig, samlas i en virvel i mitten av döda med ett skott; röra sig snabbt; stöta 
sållet. Det kunde då lätt lyftas bort. Det framåt el. åt sidan; ila (om smärta)'. 
är oklart vad BO här menar med att sken n hara 'sköt en hare'; han jekk 
dryfta.] 	 a skst a for av a ann (om fisk i 

skinnarnål f. jinnarnål-  'skärnål'. 	starkt solsken); da ksmm a bq utn 
skit m. jzt 'avföring; skräp; obehaglig-  (om kaffepanna som kokar över); 'ut 

heter (gm förtal el. ovänskap)'. Jfr spjelle 'stänga spjället'; isn jut 'isen 
brak-. 	 driver iväg (med vind o. ström)'; brut a 

skita v. jite, jet, 	tte, p.p. bråten. far (om ilningar av smärta vid reumatisk 
dce lat ssm da jeta b it pa brcea värk). Jfr bom-, slarv-, tjuv-. — av 
'det låter som när en get skiter på en v. pres. dce jict å 'det klarnar upp'; 
bräda'. Talesätt om den som sladdrar skotte a dvin 'skjutit av dem (göd-
el. pratar för mycket; bra jcenten ett sellassen med skyffel)'. — ihjäl v. p.p. 
valborgsmässoupptåg varvid pojkarna på hceIrskOtte.— undan v. britt iinna. — 
valborgsmässonatten brukade smyga sig upp v. pres. da isn jtit åpp 'då tjälen 
in till sovande flickor o. plötsligt börja går ur jorden'; pret. tjvZran skst opp 
tjuta o. blåsa i långlurar o. horn. Flickor (om tjällossning)'; p.p. öppskOtte.— ut 
som så blivit överraskade sades ha bli-  v. jiAt åt. Jfr ut s k juten samt under 
vit bsetten. För att hämnas kunde flic-  landvatten. skjutlera f. 	[osg. 
korna ha en långlur i sängen o. försöka -1&ci i stället för -kr säkerl. gm  påver-
blåsa först o. därmed ju pvjka. Om kan från rspr.]. hon va hoger da dce 
den som blåste före kl. 12 [dvs. kl. 241 frys,men da dce ten opp da jonk a. 
sades att han jet i april. Jfr under sce granne scett see em dce ce boggd 
lort. Jfr gök-, kråk-, orrskiten. pa  tskken lera 'den (skjutleran) blir 
skitihus n. j it h Us 'avträde'. -ord n. högre, när det fryser, men när det töar, 
br 464-  'försmädlighet'. -prat n. jitpråt. då sjunker den. Så grunden sätter sig, 
-stövel [m.] j itsarvelr glåpord. -viktig om det är byggt på sådan lera'. 
a. j itv ikt in 'dumdryg'. 	 skjutas dep.1  bråtes 'förskjutas (om t.ex. 

skitig a. j ite. 	 led)'. leana puts pa n; dce jutes a 
skiva4  f. j ive. 	 far 'det förskjuter sig o. far hit o. dit 
skivas9  dep. „rives 'grimasera'. si hor (om garn vid visst arbete)'. Jfr under 
hon sett a jives. 	 dragas. 

skjorta4  f. Pile, dat. sg. fåttn. ren 	skjutas dep.2  pres. fuss el. sksss [den 
Joan 'med ren skjorta'. Jfr under senare formen väl snarast pret., jfr dock 
gammal. 	 under så härn (a)] 'brås, släktas (på 
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ngn)'. han fuss pa 11cEkta 'han skbrånm ['skosnöre']. -snyta3  f. skö-
liknar släkten'; hon sksss pa mora sniit 'tåspets på sko'. -tråd m. skötrå 
'hon brås [väl hellre: 'bråddes'] på mo-  =skomakartråd. 
dern'; han sksss int pa ojyln 'han sko13,14 v. sko 'sätta skor på; förse med 
släktas [väl hellre: 'släktades'] inte på skyddande kantbeslag'. ont dell sko 
ngn annan än sina egna'. 	 'svårt att sko (om häst)'; har du skodd 

skjuts m. f- el. „russ 'åktur; hästskjuts'. jcenta 'har du satt skor på flickan?'; 
takk for jussn; han scette §ussn dce va int fraga sm dell a vara 
pa pcerliga 'han satte fart på peng-  skodd a not bcd-a fotten 'det kom 
arna'; hon teggd fussn 'hon bad att inte i fråga att man skulle ha skor på sig 
få åka med'; dce ksmm en juss o. nöta dem'; sko tfoln 'förse kjolen 
cher! hvllbakken 'det kommer ett häst-  med en remsa tyg i nedre kanten'. Jfr 
fordon åkande i Hallbacken'. -bonde blöt-, brodd-, hal-, järn-, torr- 
m. jiissbönn, bsg. -bbn. 	 skodd. -stall m. sköstbll 'anordning 

skjutsa v. ficsse 'låta (ngn) få åka med; för att hålla häst stilla, om den är svår 
med fart o. kraft föra'. hon fusse ne att sko, [dvs, trång spilta med anord-
a gal-e 'hon slängde hastigt iväg det'. ningar för fastbindning av orolig häst 
— ihop v. pret. hon fiisse th19 e 'hon som skall skos]'. — på v. p.p. pasködd 
makade hastigt ihop det'. — ut v. jåss 'sätta skor på fötterna', hon va pa-
Lit 'köra (den döde) från hemmet till skodd. — sig v. sk b se 'sätta på sig 
bårhuset'. 	 skor; göra otillbörlig vinst'. 

skjå v. ja 'lysa igenom, [synas svagt]'. skog m. skog, bsg. äv. sköllen, bpl. 
dce ta pa ya pa dan 'det börjar skögan(a), dat. sg. skållsm, dat. pl. 
dagas'. 	 sköjsm [skivarn]. han for dell 

sko m. sko, bsg. -n, opl. -r, bpl. -n skokks; int ha han laggt dell 
'fotbeklädnad; kvarnsko, ränna som skokks 'inte har han lång väg till sko-
leder mälden från kvarntratten till den gen'. Talesätt om den som lätt blir ond; 
övre kvarnstenens öga; träho under tjär-  ga skogen 'vandra i skogsmark'; kona 
dal där tjäran vid bränningen rinner ned'. ga pa skogen 'korna går i skogen o. 
skruv ne skon 'reglera skon (i kvar-  betar'; mikals pvjka z stobbej-
nen)'. Jfr grovläders-, härn-, hö-  mcerk skull sceli skogen, a han 
ger-, lapp-, rund-, själ-, svart- ssm skull tiop en frage,sm dvm 
samt under avråda, bättre. -bunad hadd lagg en skog. joo, sa dvm, 
[f.?] skölyk' skodon' . -foder n. sköfår no cer n lagg. da man ksmm a 
'hö el. halm hopvridet i en spiral till ga over n, sce va 4-  e 'ven tt n 
botten inne i osulad pjäxa'. [Användes 'sönerna i Mikaelsgården i Stybbers-
tydligen med trasor o. strumpor.] Vanli-  mark skulle sälja skog, o. den som skulle 
gare benämning var skohö. I ä. tid an-  köpa den frågade, om de hade lång skog. 
vändes en starrart som häcklades o. Jo, sade de, nog är den lång. Då ett 
bereddes. Jfr under s j äl sko . -halm m. moln kommer o. går över den, så blir 
bsg. sköhbkmen 'halm som lades i det repor i det'; pa bitsta-, smssby-, 
bottnen av osulad pjäxa' =känghalm. ståbbejmcerk-, tieftskö.gen 'på Bösta, 
-hammare m. bsg. sköhåmmati 'sko-  Smedsby, Stybbersmarks, Täfteå by-
makares hammare'. -makare m. se d.o. skog'. Jfr alder-, by-, bär-, fjäll-, 
-nöte n. skönåt 'nötning av skodon'. fäbod-, gran-, grov-, käl-, lav-, 
-par n. sköpör 'ett par skor'. -rem f. lång-,nar-,senväxt-,stav-,ström- 
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mings-,torr-,ved- samt under små. 
-eld m. bsg. skögln. -lid f. bp!. sköglien 
'skogbeväxt lid'. -slgägar m. bsg. 
skökksjegan 'kruståtel, Deschampsia 
flexuosa'. -slitage m. bsg. skökkshå-
gan 'gärdsgård kring skogsmark'. -si-
hora f. bp!. skölckshOren 'lavskrika, 
Perisoreus (Garrulus el. Cractes) in-
faustus'. -slhungrig a. skökkshögge-
re 'mycket hungrig (efter arbete i sko-
gen)'. -Onus f. skökksmiis 'näbbmus'. 
-slrund [m.?] skölcksrånn 'liten run-
dad skogsterräng, [kulle]'.  -slskifte n. 
skölcksbsift. -sIsträte m. skökksstrt 
'liten sträcka skog (t.ex. mellan två by-
ar)'. -slvatten n. skölcksvattn 'sjö el. 
tjärn i skogsmark'. -siväg m. skökks-
vieg. 

skogas v. sköge el. (ä.) sköve 'söka, 
leta'. dvm va ute a skoge a lete 
'de var ute o. sökte i skogen (efter ett 
kreatur)'; skoge a lete cett nanntig 
'gå o. söka någonting'; ja jekk a 
skoge cetter grceddkanna 'jag gick 
o. letade efter gräddkannan'; jekk a 
skoge a sag cette 'gick o. snokade o. 
såg efter'. 

skoj n. slav,/ 'skämt'. dce va bara na 
skvjj baki n 'det var bara skämt av 
honom'; vilt pa skyll, sa tjceriga 
da hon kaste gsbben pa eln 'allt 
på skämt, sade käringen när hon kastade 
gubben på elden'. Ordstäv. -köra v. 
skikutiår 'köra med vild fart'. -tal n. 
ski3jjta1r 'skämtsamt tal'. 

skojall v. ski3jj e, pret. äv. ski3ggde. hon 
skyllde vce n 'hon skämtade med 
honom'; bana va ute a skyllde 
'barnen var ute o. lekte'. 

skojarel m. skbjjar 'skämtare; hästsko-
jare'. 

skojsam a. skkisam 'skämtsam'. 
skol' f. sko [den förväntade formen är 

skola' f. skökel' [kilformig] stenskär-
va'. störsköka namn på en klyfta i 
Hornöberget. 

skola f. sköke.ja jekk pa skoka 'jag 
gick i skolan'. Jfr nattvards-, små-. 

skola v.1  sk-e 'vid läggning av hus-
grund kila fast grundsten med stenskär-
vor'. När man lade grund till ett hus, 
skulle man ha stenskoken a lcegg 
fast sten vce. dce skull skokes pa 
insia,pa utsta skull n hygges tet. 
— fast v. skök fast 'kila fast med sten-
skärvor'. — upp v. pret. ske öpp 
dcer 'kilade där med stenskärvor'. 

skola v.2  pres. skak el. skcek el. sksk 
el. skce el. skce el. ska el. ske el. (van!.) 
ske [skal, pret. skulle el. skull. 1. 'vara 
skyldig att, böra (enligt bruk, önskan, 
påbud el. tillbörlighet)'. jeven hcest 
skcek n [skce-rd int i mann si. 
Ordspråk; ja du sksk no [sks-no] 
ha lokka del! nu (vid avfärd); 
prylove sksk n let in pa totsclas-
kvcella 'lövkvistar att pryda med (i fä-
bodstugan) skall man ta in på torsdags-
kvällarna'; vce skce fcell int defmm 
em e dcenne; cettbrcenken ske ra 
'gengåvan skall vara större'; han skce 
inte scene nanntig vtt groden. Jfr 
under bända, ett-av-det — eller 
ock, garva, gungstol, rumpa f., 
skörd a., slå ihjäl, snål, sticka 
ut, tit, vilja ti11.2. 'vara förutbe-
stämt (av Gud el. ödet el. gm  skeendets 
nödvändighet)', ja ha sett han ja 
hå skak 'jag har sett den jag skall ha 
(till make)'; pliten ske n si dvm 
ske utrcett nanntig sce,selt mita 
dvm ske do (en människa som är sjuk 
kan plötsligt få för sig att utföra ngt 
särskilt o. dör sedan snart); truta n 
mcenniy fo do, ske a ha cete n 
tsnne ksk, e psnn har a e lass 
dygge skämtsamt om att man får i sig 
så mycket av de sorterna under sin 
livstid; om man dra spjvkken tri 
gagger krigg gan sce fo n vetta 
em hon skce fo n pvjke cell n 
jcente; ja fonog hon skull do 
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dcer; ja skulle tnt do dcer (om ett under fri, skaglek, skrämma, 
olyckstillbud som kunde ha medfört trygga. 
döden). Jfr under framgruva, Gal- skola upp v. pret. skölre öpp 'läxa upp'. 
lusdagen. 3. 'vilja, ha för avsikt, ha skolva v. jfr sk al v a . 
för vana', men cer e se han mil-a skomakare m. skomåkar, opl. o. bpl. 
sm  for nann va han skal,-  na,sts skömakara [märk accenten Jfr hem -, 
'men är det så att man talar om för ngn socken -. skomakarllära f. bsg. sk6-
vart man skall någonstans ...'; hv en makarliera. -lögn f. bpl. skörnakar-
sksk ja 'jag skall ha honom'; sks du lOgnen. skomakarlognen tv4-a dvm 
ga 'skall du gå?'; men cer e se han sm. dce va tokhistorien ssm 
tvZra sm for nann va han ska4- skomakara tvka sm. a sce fekk 
n a j 'men är det så att man talar om dvm ju hore myttle a da dvm var 
för ngn vart man skall någonstans'; n tt olika gaZra ['s. talade man om. Det 
denn ncevera hon sks ja ha dell var tokhistorier som skomakarna berät-
tcenne vce 'den där näverbiten skall tade. 0. så fick de ju höra mycket också 
jag använda när jag gör upp eld'; vce då de var i olika gårdar'] . -skrin n. 
skce ga nu 'vi skall gå nu'; n denn skömakarskriri 'skrin för skomakar-
gvaddn ske legge tt vilt ssm er verktyg'. -tråd In. bsg. skömakartrån 
'den där ungen lägger sig i allting!'; 'hemspunnen tretvinnad beckad lintråd 
han skull bara fara noLover 'han med tredelat svinborst i ena änden'. Sko-
ville ständigt fara norrut (om en häst makarna tog svinborst o. satte på tråden. 
som vantrivdes)'; dvm skull leva vcelr dvm tog e bsbsi a Mrsv dce i en 
'de ville ha god mat'; hon skull se cenne,sce dce deles z tri a scettes 
novcendit pa lasarcette. Jfr under fast pa var sin del a tran inna 
hjälpa, ränna v., stöka bort, dvm skull sy, a sce bekka dvm da. 
truga, åt prep. 2. 4. 'torde (uttr. för skonlig a. n. skönlet 'måttlig', dce va 
förmodan, ovisshet el. försiktigt omdö-  inte skortlet. 
me), lär', men da skaZr a ha svara skopa f. sköpe. ffrdyng-järn-,kall-
dce ...'men då skall hon ha svarat att...'; vatten-,näver-,rall-,sur-,varm-
dce ske vara na delen Stf M ha vatten-. 
sett e 'det skall vara några som har sett skoppal° v. skåppa 'skumpa, skutta, göra 
det'; no sksZe e ga ner 'nog kommer ystra språng [vanl. om  kor o. kalvar]'. 
det att gå nära (att det händer)'; sks lr e skopplöte n. skåppalåt 'anfall av lust 
bcera sce dce 'lönar det sig?'; sks a att ystert springa omkring', han ce pa 
marza vara feg tro; dce for for skappalote nu. 
mce dce de skull vara pa tok vce skorpa f. skårpe 'skorpa ss. bakverk; 
a 'jag fick för mig att det skulle vara på hårdnad yta'. Jfr is-. 
tok med henne (dvs, att hon väntade skorpna v. skietine 'bli skarp o. hård'. 
barn)'. Jfr under brygd, härd- bro ha skietine. Jfr under själv-
vatten, slå ihjäl. 5. 'skall, skulle torka. — på v. sup. dce ha slcceitne 
(i hypotetiskt sammanhang)'. nm dce 	'snöföret har hårdnat av kölden'. 
skull hcenne se han ksmm 'om det skorra v. skårre 'skramla (om t.ex. hjul 
skulle hända att han kom'. Jfr under på hårdfrusen väg); läxa upp'. — om v. 
förstånd,predikord,sinka bort, skårr åm 'ge en uppsträckning'. 
skallra, tjå sig, tjänas, tränga skorsten m. se k or s t e n . 
om, åt prep. 1. 6. i finala bisatser. Jfr skorvl m.1  sksrv 'skalbagge'. Äv. ss. 
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glåpord. Jfr sprätt-. 
skorv m.2  bsg. skårven 'skorv, eksem'. 
fo sksrven tt huvve 'få huvud-
eksem'; han minns int sksrven 
lager cenn han har n 'man minns 
inte svårigheten längre än man plågas 
av den'. Ordspråk. -huvud n. skårv-
hilvv 'huvudeksem'. -hätta f. bsg. 
skårvhc'etta'mössa bestruken med beck 
som sattes på barnets huvud för att bota 
huvudeksem [dvs, skorv på huvudet]'. 
När den togs bort, följde hår o. sårskor-
por med. -pära f. skårvpier 'skorvig 
potatis'. -tomas m. skårvtåmmas 
glåpord. 

skorva [f.] skårve. I uttr. tvrve jift a 
sksrve 'torva (dvs, rikedom) gör att 
flickan blir gift trots sin fula hy'. Ord-
språk. [Ordet kunde möjl. föras upp 
under skorvig a.] 

skot n. skot 'bräder som spikades fast på 
takstället,gående från vedbandet 
till kroppåsen'. Ovanpå spikades 
rotet fast. 

skottl m. skstt 'sittbräda i båt'. 
skott5  n. skstt 'skott från skjutvapen; 

skott på en växt; längd i gärdsgård (= 
hagskott)'. Jfr blom-, eld-, hag-, 
troll- samt undersäd. -lur m.sichttlizr 
'hopskjutna skrynklor i kanten av ett 
tunnbröd; uppborstad skarv på lingarn'. 
Uppstod i den förra betydelsen gm en 
felaktig rörelse när brödet sköts in i 
ugnen, i den senare om man ej skarvade 
på rätt sätt när man spann varpgarn. En 
felaktig skarv kunde borstas upp när 
varpen klistrades med klisterborsten. 
-penning m. skåttpierlig. 

skotta")  v. skåtta, skstta snon. — upp 
v. skåtta öpp om att rädda ko som gått 
ned sig i en myr så djupt att man ej kan 
träda slanor under henne. 

skottel m. skir ttel 'bräda med vinkelställt 
skaft att skjuta ihop dråse el. snö med; 
låskolv'. När logen vid dagens slut skul-
le sopas ren, användes en skottel att 

skjuta ihop drå-
sen med. Jfr un- 

Skottel 
	der dråsplog. 

skov n. jfr upp-. 
skova f. sköve 'skovor'. 
skova v. sköve 'avlägsna skovor (ur 

gryta) med sk o vj är n '. skove gryta. 
skovjärn n. skövi&n. 'rundat järn med 
handtag använt när man gjorde en gryta 
ren från skovor'. 

skovel f. skåvelr, bsg. -a, opl. skåvlrer, 
bpl. skhviren. Hrdrås-,järnskodd-, 
snö-. -ämne n. skåve4-iemn 'virke till 
skovel'. Togs av aspved som var lätt. 

skrabb n. bsg. skråbbe 'sämre, icke 
odlad slåttermark'. -hö n. skråbbhå 
'sämre hö (som vuxit på dålig slåtter-
mark)'. -slått m.skrabbilbtt= s k ra b b . 

skrabbig a. skråbbe ['undermålig; klen 
(till hälsan)']. 

skracklot a. skrakklret 'skraltig, ranglig'. 
Jfr under utskjuten. 

skral a. skral, n. skrallt 'en smula sjuk'. 
-löte n. skrållåt 'anfall av sjukdom'. 
pa skrallote '(hade) menstruation'. 

skramla9  v. skrammelr, pret. o. sup. äv. 
skrammZre. 

skrammel n. skråmmeZr. Jfr skäll-. 
skrank m. skrank 'harkrank'. Jfr 
mygg-. 

skrap n. skrap 'skräp; yttre könsdelar 
hos hondjur (t.ex. ko, märr), kvinnans 
könsdelar'. -blomma f. bpl. skråp-
b4-Ommen 'dålig krukväxt'. -korn n. 
skråp/dm 'dåligt korn'. -stackare m. 
skråpståkkar glåpord. 

skrapa [f.?] jfr häst-. 
skrapal° v. skrapa. skrapa gslrve 'med 
sk r ap näver skrapa ihop skurvatten 
från golvet'. skrapnäver f. skråpank-
ver el. -niever 'näverstycke med vil-
ket man skrapade ihop skurvatten från 
golvet'. Gjordes av flera varv näver som 
sömmades samman med tågor. Senare 
användes bitar av gummigaloscher lagda 
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mellan bleckplåt el. plåtbitar mellan trä-  isär med benen så att skador uppstår'. 
stycken. n denn tjceriga ce ssm en skreva f. jfr berg-. 
skrapancever om den som talar myc-  skrida v. skri, skre, skre el. skridd 
ket. — av v. skråpa å. — bortav v. 	— sönder v. p.p. sånnskreen 
skråpa bålra 'skrapa av'. — ihop v. 'glida isär'. 
skråpa (i)håp 'skrapa samman'. — sig skridna sig v.seskrena sig. 
v. jfr under djupsnö. — ut v. skråpa skridsko m. skrissko, bpl. äv. skrikk-
tit 'i syfte att bota sjukdom skrapa av skon.rcenn skrikkskon el. skrisskor 
t.ex. silver el. mässing som under ma-  'åka skridsko'. 
giska ceremonier kastades ut'. 	Skriften m. bsg. skriftn [rspr. form] 

skratt m. bsg. skråttn. I vissa uttr. dvm 'Bibeln', dce star i skriftn. 
skrvtt vtt skrvttn 'de skrattar åt skrifta upp v. skrffl åpp 'ge (ngn) en 
varandras skratt (dvs, de vet inte vad de uppsträckning'. 
skrattar åt)'. 	 skrika v. skrike, skrek, skrake. kirceppa 

skratt n. skrvtt. 	 hadd skrekke a late sm se 'ungarna 
skrattas v.skråtte.hcenne ce fcell int hade skrikit o. väsnats'; int cer e sce 
na skrvtt vtt 'det här är väl inte något fykt ssm prcesta skrik dell, dvs. 
att skratta åt'. Jfr g a p -, to k -, torr -. — var inte ängslig, inte är det så farligt! 
till v. skrått dell. skrattabborre m. Jfr under stor. 
bsg. skråttabbari, 'lilla vattenödlan, skrikning f. bsg. skriknia 'skrikande'. 
Molge (Triton) vulgaris'. Sägs se ut som skrin5  n. skrin. Jfr halm-, skoma-
en abborre men kan springa upp i en kar-, socker-, sy-. 
buske e.d. o. skratta. Skall vara »något skrinda4  f. skrinne. dvrn tjs4-e da 
av den onde». 	 skrinne sm skrinne 'de körde då 

skravel n. skråve 'anhopning av frost- skrindor i tur o. ordning (från en ge-
sprängd sten'. Jfr under s kra vels te n . mensam slåtter)'. Jfr b rä d -, drag-, 
-berg n. skråvelrbcerj 'berg med frost- hjul-, käpp-, kärr-, släp-, som-
sprängd sten'. -is m. bsg. skråvelrisn mar-, vinter- samt under sönder. 
'skrovlig is'. -sten m. skrave4-strt skrindislå f. skrinnllag 'sidoslå i 
'frostsprängd sten'. skraveksten dce käppskrinda'. Det var fyra i varje 
x sten ssm 	,scervet a vass. dce sidobalk. -stättl m. skrinnståt 'käpp 
kan vara z skogen ncera na bcerj. i käppskrindans sidobalk'. Bild under 
dce CE frvstn ssm ha sprcegt svnn vande. -vande m. skrinnvånn 'sido-
en.dce kan finnes oppi strcennen balk i skrinda'. 
a,skravelre,smmafore vvttelinjen. skriva v. skrive, skrev, skrå,e. han 
mcen tskken sten, kan va "lott uta hadd fcell skreve ne brev 'han 
jon, sce han vall-  vlldeles het 's. hade ju skrivit ett brev'; han skrev 
det är sten som är skärvig o. vass. Det vtt hcennar viltillopen 'han tes-
kan vara i skogen, nära ett berg. Det är tamenterade alltsammans åt henne'; sce 
frosten som har sprängt sönder den. Det skreves [el e namn da 'så skrevs ett 
kan finnas uppe i stränderna också, namn då'. — av v. p.p. åskreven, n. 
skrav le t, ovanför vattenlinjen. Men åskreve. 
sådan sten kan bli nött av vågorna, så skrivelse f. skrivels 'skrivande, skriv-
att den blir alldeles slät'. -strand f. bsg. ning; skriftligt meddelande'. 
skraveirstråna 'stenig strand'. 	skrocka sig v. pres. skråkk se, sup. 

skrena sig v. skrka se 'fläka sig, halka skråkke se 'rulla ihop sig [Lex. om 
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näver el. papper]'. 
skrott m. bsg. skrYttn 'urkrupet orm-

skinn'. Jfr o r m 
skrovis m. bsg. skråvisn 'skrovlig is'. 
skrubb m. skrsbb. Kan sakna dörr. 
skruv m. skruv. Jfr ved-. -tving [m.] 

skråvtivi gg. 
skruva v. skrieve.— upp v. skrilvv Opp. 
skryd [n.?] jfr snor-. 
skrymt f. [väl eg. n. plur.] skromt 

'spöken, spökeri'. 
skrymtas v. skråmte 'spöka'. han jekk 
a skromte 'han spökade efter sin död'; 
dce skromte sce obegriplet dceri 
gammgaZesm dcenna 'det spökade så 
oerhört i den där gamla gården'. 

skrymtaktig a. n. skråmtåktit 'en smula 
orolig på grund av spökeri [om en 
plats]'. 

skrynka4  f. skråntj e 'skrynkla'. 
skrynka ihop v. p.p. höpskråntj e 'skrynk-

la ihop'. 
skrynkig a. skråntj e 'skrynklig' . 
skryp a. skryp, n. skryfft 'odryg, som 

snabbt går åt [ofta om matvaror o.d.]'. 
hon voile skryp en dcennar 'hon 
fick kort levnad den där'. 

skryt n. skryt. 
skryta12  v. skrpte 'skryta; ryta'. se tvit 
dvm int skryte pa de dvm va 
vcerre cenn jag 'så behöver de inte 
skryta över att de har mera [eg. var 
värre] än jag'; skrytt a dota 'skröt 
över dottern'; ga ut a skryt ytt a 
'gå ut o. ryt åt hermer; ja skrytt vtt 
kona a da vcenne dvm sm. 

skrytot a. skr Ptet 'skrytsam'. 
skrå f. skr a 'järnbeslag över skarv'. S. 

[dvs, en bit] från en gammal gryta kunde 
äv. sättas mellan revstång o. golv när 
man varpade. Jfr järn -. 

skråbock m. skråbåkk 'utklädd person'. 
När man gjorde halvkvä 11, kunde nå-
gon roa sig med att klä ut sig i en fäll el. 
päls o. på huvudet sätta horn av käppar 
kring vilka han lindat långa röda sk ä rp - 

halsdukar. Med s. kunde äv. enl. en 
sm. född 1830 menas en i uppstoppade 
o. hopknutna kjolar utklädd figur som 
förekom vid bröllop. När bröllopet var 
slut, satte han sig på taket o. ropade 
som en berguv: »Ut, ut!» 

skråla v. jfr sk rö la . 
skråp m. bsg. skråpen 'hästhov, Tussi-

lago farfara'. Föråldrat. 
skräckel n. skrakeZr 'något fallfärdigt 

el. skröpligt (särsk. om  ngt hopsnick-
rat)'. Jfr under gam mal. 

skräckllig, -ot a. skrekkelre(n) el. skrek-
keiret 'fallfärdig, skraltig'. ston hyll 
pa va skrekkeiret 'stolen börjar bli 
ranglig'. 

skräda" v. skre el. (y.) skrce 'rensa (mjöl 
i grynstamp el. skrädverk, bär, ben ur 
fisk); släthugga (byggnadstimmer)'. vce 
skredd bera 'vi rensade bär'. — bort 
v. skri bått bena 'rensa bort benen 
(ur fisken)'. skrädisten m. skr .st ,1 
'sten i grynkvarnen'. Jfr under följ. ord. 
-verk n. skrevierk ['anordning för grov-
malning av säd varvid kliet frånskils']. 
skrevcerk dce ksmme dell t minn 
tt. dcer ksnne man skrx n hyll- y 
tsnne i gagen, men da man 
hadde skresten bara a notte 
bat vce,da you e bara tri JeZr 
smgaggen ['s. det kom till i min tid. 
Där kunde man skräda en halv tunna i 
sänder, men då man bara hade en skräd-
sten att nöta bort (kli) med, då blev det 
bara tre skäl i var omgång'. Sm. född 
1880. I ä. tid hade man alltså grynkvarn 
i stället för skrädverk. Enligt yttrandet 
ovan skulle man med skrädverk ha 
kunnat i en omgång skräda ett skäl 
mera än med grynkvarn.] 

skräddare m. skr&ddar. Jfr socken-. 
skräddarlära f. bsg. skrieddarliera 
'utbildning till skräddare'. 

skrädderska3  f. skr&ddeyk 'sömmers-
ka'. 

skräddning [f.?] skrieddn i g. 
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skrämma12  v. skriemme. sce-nt hon skuld f. skull. -sätta sig v. skUllscett 
skull skrcemm dvm 'så att hon inte sce. 
skulle skrämma dem'. — av v. p.p. 	skullas v. skåle 'magra (om både folk o. 
skriemmt 'avskräcka'. — ihjäl v. p.p. fä)'. 
hiekskriemmt. — upp v. p.p. åpp- skullror f. opl. skållerer, bp!. skålle- 
skriemmt. 	 ren (endast i pl.) 'primitivt golv av brä- 

skrämmen a. skriemmen 'lättskrämd'. 	der lagda på ett bjälklag, [hellre: enkelt 
skränja v. skrienje 'gråta o. skrika (om innertak av lösa stänger, klovar el. bräder 

småbarn)'. 	 över loger. På detta golv kan man nöd- 
skräp n. skrcep. -korn n. skriepkbri torftigt gå, lägga upp foder osv. 

'sämre korn'. -mjöl n.skriepmjåk'säm- skult a. skult 'kvitt (i en affär)'. nu ce 
re mjöl'. Blandades i kodricka. 	ve skult 'nu är vi kvitt'; liv skult 

skrävel m. bsg. skrieveri, opl. o. bpl. 'låta två betalningskrav gå jämnt upp 
skrieveka 'fot på säl', vårdslöst äv. 'fot mot varandra'. 
på människa'. dra vtt dee skrceveka skultas v. skålte'skaka med hårda knyck- 
'dra åt dig benen!' 	 ar (om t.ex. en kärra)'. dce skslte sce 

skrävelmakare m. skrcevelrmakar'skräv- je to fell skvanp ut viltzhopen 
lare'. 	 'det skakar så hårt, att ni torde väl spilla 

skrävla9  v. skr2evek 'skryta'. 	 ut alltsammans'. 
skrölas v. skråke 'skråla'. 	 skum m. skumm. -tapp m. skåmmtåpp. 
skrövla f. opl. skrOvker 'skrynkla'. 	skura f. skåre 'regnskur'. Jfr regn-, 
skubb a. sksbb 'lekfull'. sksbb a jur tor-, trät-. skurregn n. bsg. skår-

'lekfulla djur'; kattoggen cer se riegne 'regn som kommer i skurar'. 
sksbb 'kattungen är så lekfull'. 	skura8  v. skåre. skur matten 'tvätta 

skubbas v.1  skåbbe 'leka, skoja'. bana mattorna'. Jfr sand- samt under pär-
sksbbe a har se ropet 'barnen m ull. — ut sig v skår åt se 'skura på 
leker o. rasar o. har så roligt'; katta ett ställe som man skall lämna'. skur-
sksbbe 'katten leker'. — ifrån sig v. sand m. skå,sån 'fin, vit sjösand som 
senn dvm hadd fott skåbb kfrånn man strödde på golvet när man skurade 
se rucka 'sedan de hade fått leka sig med kvast'. 
nöjda ett tag'. 	 skurare s. bsg. skåran. 'kvinna som sku- 

skubbas v.2  skåbbe 'skrapa'. sksbb gry-  rar golv'. 
ta 'skrapa grytan'. — ut v. skåbb åt 'i skurra v. jfr skorra. 
sjukdomsbotande syfte skrapa av en skuta4  f. skåte. 
metall o. kasta ut'. hon tcenkt tim skuva sig v. skåv sce 'skrapa av sig 
sksbb ut vtt n.Jfr under kasta ut. skinnet [oavsiktligt på ngt ställe]', han 

skuck m. bsg. skåttjen 'hörn av ngt skuve sce. 
[tyg]'. Föråldrat. En sm. använde det skvak n. skvak 'oväsen, stimmande'. 
om de övre hörnen av fällen som — efter-  skvakal° v. skvåka 'skratta, skrika o. 
som fällen var ngt bredare upptill — går prata'. skvaktrast m. skvåkatråst 
utanför fälltäcket, en annan om fram- 'björktrast'. [Kallas så på grund av sitt 
stickande hörn på halsduk. 	 läte.] 

skugga4  f. skågge. skugg-gräs n. bsg. skval n., skvala v. se skvål, skvåla. 
skågg-grcese 'gräs som växer i skug-  skvammel n. skvåmmek 'blask, skvalp 
gan av träd el. buskar'. Sådant gräs an-  (om t.ex. tunn soppa)'. 
tas kor inte gärna beta. 	 skvimpa v. skvimpe 'skvalpa'. da 
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skvimpes e 'då skvalpar det över'. — stapla ärter'. Skämtsamt. 
ut v. skvimp 4 t 'skvalpa ut'. 	sky13  v. sy. dvm y ksssnen 'de är 

skvitter n. skv åter 'stänk (av vatten)'. rädda för kostnaden'; dvm y hemme 
Äv. om yster flicka. 	 'de flyr från hemmet'; han va sydd 

skvittra v.skvitter 'stänka'. dce skv Liter 'han var avskydd [hellre: man undvek 
a rcegne 'det stänker regn'. 	honom] '. 

skvål n. skt_tl-  'skvaller, prat'. hon ha skyffel f. s'Offel, bsg. -a, opl. bsåffler, 
fott tag tt na slcsk nu 'hon har fått bpl. brikfflen. Jfr s o p -. 
tag på en riktig skvallerhistoria nu'. 	skygg a. sogg el. fogg. -bäckre m. 

skvålal° v. skara 'skvala'. dce slc84-a jåggbiekker glåpord om/till blyg poj-
a rann 'det skvalade o. rann'; skslra ke el. man. -får n. sOggfr 'får som 

ralle 'oupphörligen skvallra'. Jfr gm utegång på sommaren blivit skyggt'. 
rallskvålvagn. 	 -hår n. bpl. så gghi}_zra ['ögonhår som 

skväk m. skya( 'sista bandet på sädes-  skymmer sikten']. Jfr under skygga 
åkern om det är mindre än de andra'. v.2  -lapp m. bpl. bsi3gglåppa 'skygg- 
Skämtsam benämning. Den som tog upp lapp på häst'. -rädd a. skoggriedd 'som 
bandet sades komma att få ett barn under hastigt blir rädd o. skyggar (om häst)'. 
året. 	 skyggas v.1  sOgge. Mest om häst. 

skvälas v. skvc"e4-e 'skrika (om t.ex. får skyggas v.2 	gge ['ge skugga, skym- 
o. get), högljutt gråta (om småbarn)'. mal. da gatt dvm larepp dvm. de 
skvceZre a gr me 'gråta högljutt'. sogge for oga pa dum 'då måste 
skvällben n. sky ieZeb _r1  'höftkam'. man klippa dem (ögonhåren på kalvar-
Skämtsamt. Ungdomar kunde skämta na). De skuggade för ögonen på dem'. 
med varandra gm att gripa i den andres Jfr under skygghår. 
höftkam [så att han skrek]. -bock m. skyla" v.sPle.sce pass dce syl brun 
skvielrbakk tillmäle till skrikig liten 'så pass mycket att det skyler bottnen'. 
pojke. 	 skyldig a. 	lle. ja cer dce stor takk 

skvättl m. skvcett 'liten mängd vätska'. s ylle 'jag är skyldig dig stor tacksam- 
Jfr tom-, vattu-. 	 het'; ja va sce fvlet sylle 'jag 

skvättas v.1  skviette äv. 'stänka (klä-  kommer i sådan skuld (sedan jag blivit 
der); vattna (blommor)'. ga a skvcett trakterad)'. Jfr ut-.  
bommen 'gå o. vattna blommorna'. skyldighet [fl ,s•b/d 11t. 

skvätta till v.2  skviett dal 'häftigt rycka skyldra v. sPller. I uttr. y yller ora 
till [skrämd av ljud]'.  katta skvcette 'klippa med öronen (om häst)'. 
dell. — upp v.skv&tt bpp, pret. skvått skylla v. pres. yyll, p.p. sylld. dvm yll 
bpp = föreg. ord. — vid v.skviett ve = han for e 'de beskyller honom för 
föreg. ord. 	 det'; han voile synd for dce. — 

skvätten a. skviettn 'som lätt rycker till från sig v. jll frann sce 'avvisa en 
skrämd av ljud'. 	 beskyllning, [väl äv. kasta skulden på 

sky s. oböjl. y. tya sta i sy 'två står ngn annan; ursäkta sign yll  frann 
högt upp mot skyn'; oppa sy 'uppe i sce pa annren. 
skyn'; gammyvka ske vcestpa sy skym a. n. fymmt 'skum, dunkel'. 
a chegg fnossn, a gammjcenten skymma v. fPrnme. 
ske 	dit a stapel-  cetien 'gamla skymtas v . f- el. 	mte. 
ungkarlar skall väst på sky o. dänga skynda sig v. ja skull synn me inna 
fnöske, o. gamla ungmör skall dit o. soZra jekk ne 'jag skulle skynda mig 
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innan solen gick ned'; ja brynn me 
sce fot( ja hinn;ja brynnte me. 

skyr m. jfr b 1 å -. 
skyr a. se skör. 
skyra4  f. jPre 'skåra (i timmer, för bott-

nen i stav i laggkärl)'; ett fårmärke be-
stående av ett klipp 
i örats spets o. ned- 
åt'. [Ss. fårmärke 
avser skyra (liksom Skyra (fårmärke)  
sax) på många håll ett v-formigt märke 
från örats spets o. inåt.] skore n jyre 
'skurit en skåra (i en laggstav)'; han 
ssm va bast dell hvgg „syra 'den 
som var bäst till att hugga skåror'. Jfr 
fäll-, lapp-, mank-. skyrtvet m. 
siirtivå 'huggspån som uppstår när man 
hugger en skyr a'. 

skyra8  v. ,spre 'hugga el. skära upp en 
skåra (i t.ex. timmer el. trä)'. jyre fon 
pa gropceen 'hugga skåra med början 
i stockens grovände'. Detta gjordes när 
man skulle tälja hustimmer. Före tälj-
ningen högg man en skåra [tvärsöver] i 
den övre kanten o. klöv lös spånen, 
vilket äv. kallades v eda. Därvid an-
vändes huggyxa. Sedan kunde tälj-
ningen börja. [Denna, som syftade till 
att göra stockens sidor raka o. släta, 
gjordes med täljyxa. Man började med 
att tälja till sidorna. Alla stockar måste 
täljas jämtjocka, medan höjden variera-
de, så att stocken efter täljningen var 
lägre i smaländen än i grovänden. För 
att behålla lodlinjen lade man varannan 
stock med grovänden åt samma håll. 
För att få stocken rak lade man en bräda 
el. spände ett snöre längs stocken. I den 
grövre änden högg man, som nämnts, 
skåror in mot stocken för att underlätta 
arbetet. För att kontrollera att en stocks 
undersida passade till den underliggande 
stocken användes timmerdrag.] — upp 
v. 	bpp fon, a sce kkiv dvm 
lss da senn, a sce var e dell a 
tvkie vce tvkjoksa ['först tälja skyror, 

sedan klyva lös dem (dvs, bitarna mellan 
skyrorna), o. så var det till att tälja (dvs. 
skräda) med täljyxa = föreg. ord]. 

skyssel f. se skyttel. 
skyssen a. bsPssn 'klåfingrig'. 
skytt' m. jytt. Jfr sj ä 1 -. 
skyttas v. JPtte 'ligga o. lura spänt för 

att göra ett språng (om katt)'. hon lag 
a jytte pa n. 

skyttel f. bsg. jg.211a, opl. 
brPillen 'stång i en enklare gärdsgård 
[dvs. stånggärdsgård]', i pl. 'stånggärds-
gård, gärdsgård med 1-3 horisontella 
stänger'. a tuppen hadd cete dcer 
a sce krsp en insm Jpilla a sce 
clodd n 'o. tuppen hade ätit där, o. så 
kröp han innanför gärdselstången o. så 
dog han'; kvkva krsp jerism bry-Men 
'kalvarna kröp genom stånggärds-
gården'. Föråldrat. 

skyttla8  v. sPille 'sätta upp en stång-
gärdsgård'. — av v. j pii iii 'stänga av 
(ett stycke) med en stånggärdsgård'. — 
in v. ,,s.P.21 in 'stänga in (ett stycke) 
med en stånggärdsgård'. ja bryille in 
ja vce hceffvcerke 'jag gärdade in 
med hässjvirke'. skyttladhage m. 
bs.  p illehaga'stånggärdsgård'. 

skål3  f. skak. Jfr knä-, paulus-, trä-. 
skål n., skåla v. se skvål, skvåla. 
skålla v. skblle. skållvatten n. sIddl- 

våttn 'hett vatten till skållning'. 
skålpund n. slaikpiinn [ä. viktenhet = 

425 gram]. 
skåp m. skap, opl. skap, bpl. skapan. 
Jfr gryt-, mjölk-, neder-, säng-, 
v r å -, över -. -säng f. slaipsegg 'säng 
som drogs fram underifrån säng-
skåpet' =draglåda. 

skåpa v. se sk oppa. 
skäfta v. Jiefte 'sätta skaft på (t.ex. yxa)'. 
Jfr under skaft. 

skägg n. jfr h el -. 
skäl m. yal el. fal 'uppstötning av mag-

syra'. ja ha faln. 
skäls n.1  jcl 'vävskäl [dvs, korsning av 
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varptrådar; öppning för skytteln i vävens 
varp]'. lcegg tt vele 'lägga skäl på 
skälpinnarna vid varpning'; btnn sm 
yele 'knyta snöre i skälet när varpen tas 
ur varpan'. Jfr neder-. 

skäls n.2  brelr rymdmått = 1/8 tunna [torra 
varor]. strskkematt skull vara nie 
[skäl på en tunna]. mcen var e 
rsgamatt da var e atte yelr'struk-
na mått skulle vara nio på en tunna. 
Men var det rågat mått, då var det åtta 
skäl'. Jfr k öp s tr o c k - samt under 
skrädverk. 

skäl n.3  brcelr 'orsak'. 
skäla v. yHa 'sträcka benen brett från 

varandra (särsk. om  barn)', ske du lat 
klrceppa legg pa gsZrve a yela 
scenen, da dce ce frxmmene hxr 
'skall du låta ungarna ligga på golvet så 
här med benen från varandra, när det är 
främmande här!'. En bondes förebråelse 
till sin hustru. 

skälgas dep. ft34- jes, ft3c1cles, ft5c1cles 
'grimasera'. 

skälj3  f. ycelf 'tunt skal av is; ärtskida; 
litet musselskal'. n ycelf pa snon 'en 
isskorpa på snön'. Jfr trettondags-, 
ärt-. 

skälla f. jfr kalv-, ko-, v i te r-. skänk 
ljud n. briellfis 'ljud av kreatursskälla'. 
Jfr ko-. -skrammel n. brcsellskråmme 
'skrammel av många koskällor'. -tacka 
f. yielltakk. -träig m. bsg. yielltri34- jen 
' trä Ig med skälla som ko bär'. 

skälla" v. brielle.dvm ycellde tri tag 
t gaggen 'de (viterhundarna) skällde 
tre gånger i taget'. Jfr s n ål sk äl 1 d. 

skälm1  m. ycelm. -rackare m. y&lm-
rakkar glåpord. -rygg m. brielmrågg 
glåpord om/till bedräglig människa. 
-stycke n. jielmsttri. han jolre ne 
bra ycelmstyttf; dogden ce mag,, 
men ycelmstyttia ce fler 'dygderna 
är många men skälmstyckena är fler'. 
Ordspråk. 

skälmot a. brie/met 'skälmaktig'. Jfr under 

små. 
skälva v. se skalv a. 
skämmal2  v. pret. yiemmte 'fördärva'. 

Regnet ycemmte ho; dvm ce ycemmt 
'de är förstörda'. Om hästar som blivit 
förstörda gm oskicklig tämjning. En 
skämd häst kan bli s k ena ktig el. en 
stadhäst el.enpissmärr.Jfrladu-, 
regnskämd. — bort v. y2emm 
p.p. båityiemmt 'fördärva (t. ex. hö el. 
säd gm regn el. fukt), klema bort (barn)'. 
han hadd ycemmt balt vlitthop 
for a 'han hade (gm magi) förstört 
hennes möjlighet att få det hon öns-
kade'. — om v. j&mm åm 'ge en 
uppsträckning'. 

skämmas dep. j.?emmes, pres. ycemms, 
pret. yiemmtes. ycemmtes n na tro 
'skämdes han måntro?'; han ssm legg 
se han ycemms,cerbet n ssm en 
kcer 'den som har legat så länge att han 
skäms, han arbetar sedan hårt'. — av v. 
pret. brc'emmtes å'skämmas så att man 
kommer av sig'. hon rakkt ycemmtes 
a 'hon blev verkligt skamsen'. Jfr under 
bunta upp. 

skänglor f. bp!. brkglen 'ben, skank'. 
Vårdslöst. dra vtt de yceglen 'dra åt 
dig benen!'. 

skänk m.1  ycenk 'gåva'. Jfr efter-. 
skänk' m.2  brcenk 'skåp'. 
skäppa4  f. 43pe, bsg. äv. -n, bp!. av. 

-na 'ram av bräder vilken ställs på släd-
bottnen så att en låda bildas'. Jfr dy ng - 
släd-, lastvagn-, stöttings-. 

skär n. fcer el. ycer 'remsa slaget hö el. 
skuren säd så bred som lien el. slåtter-
maskinens kniv tar'. ta opp bailt 
fcere 'ta upp remsan av skuren säd (o. 
lägg den i kärvar)'; rcefs snna brxre 
'räfsa ut höet från den slagna remsan 
(så att det inte ligger så tjockt)'. 

skär a.1  fcer 'klar (om t.ex. färg, väder, 
ljud)'.fcett e ju 'klart ljud [vid kalla 
lugna kvällar]'. Jfr under följ. ord. 

skär a.2  Ar 'skygg (om djur)'. da dx 
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e Mu e ver da x fsgeri, far 'då skäv n. bsce_ v 'skävor, vedartade delar från 
det är klart väder med skärpa i luften, linstjälk'. Äv. om det som drogs ur när 
då är skogsfågeln skygg'. Jfr skackel -. man slog toppändan av linet gm t ull-

skära [in.?] are, bsg. bara,: [i stället h äc keln. Detta senare spanns till säc-
för väntat bsren]. Svedjeråg skars med kar o. särknedandelar. Jfr frö st-. 
skära. Senare användes skäran när man skävling [ml opl. o. bpl. bs eviga 'bitar 
vid skörden tog upp den med lie skurna av träd (t.ex. sälg) från vilka barken 
säden. 	 dragits för att brukas vid garvning'. 

skära v. jiera, skar, skOre, p.p. sk- skävot a. evet 'som är full av skävor'. 
ren bl.a. bl.a. 'skörda säd; kastrera (häst)'. skölja v. fije,k få cicje , fs cid. Jfr under 
Jcer synn en 'skär sönder den'; va dryckesflaska, pärrev. 
ha skore fceiret 'vi har slutat skör-  skön a. jon, ss. attribut Mfria 'mycket 
den'; dce va n finne ssm skar bra'. dce va bron,rii 'det var bra'; ett 
hcesta 'det var en finne som kastrerade Jona stcelle 'ett trevligt ställe'; ett 
hästar'. Jfr helskurenbyxor. — av brotta vxr 'ett fint väder'. 
v. p.p. åskåren, n. åskOre. — ned v. sköra. jyr 'skör'. xr e kvitt da cer e 

ra né om med som skär ned i vin-  jytt 'om det är kallt, då är det (träet) 
terväg. — ut v. hviera åt om vatten-  skört'. 
ström som tar bort ett stycke av stran-  skörd f.I ftt 4-  el. ,s.94- . ta opp 'a 'ta 
den. dce hadd skore ut dxr. skär-  upp säden o. binda den till kärvar'. ja 
bräda f. erbré el. (y.) -brie. 	ha borie VCE fia i dag. Jfr under 

skärarnål f. bsg. jierarnra 'skärnål'. skett. -gäld f. bsg. 	iella 'kalas 
skärgård m. bsg. ts- rgårL. 	 som gjordes när skörden bärgats'. För- 
skärml m. jcerm [äv. 'plant ändstycke åldrat. -karl mfirZeki%er 'arbetskarl som 

(ss. sänggavel, akterspegel på eka)']. mejar säd med lie'. 
eken dpm ha n ,scerm bak men skörd a. fo4-  'mogen för skörd'. akett 
igge vinniga 'ekoma de har en platt ce fslr; han ske sa da d-x tsli a 
avslutning men inga vindningar'. Jfr fcera da d-ce fsti 'man skall så när 
bak- o. under öppensäng. -mössa f. det är torrt o. skära säden när åkern är 
briermmåss. 	 mogen (dvs, göra allt i rätt tid)'. Ord- 

skärning f. bsg. jieraniga 'skörd'. Y. språk. 
ord. Jfr skörd. 	 skördann f. få_lrånn 'tid för skörd av 

skärnål f.fieriåL-  'nål med trekantig främ-  säd'. -gäld f. bsg. fbirannicella = 
re del'. hon va ssm en jcerlab-  jou skördgäld. Föråldrat. -tid m. bsg. 
'hon var gjord som en skärnål'. 	 f.fianntin = skördann. 

skärpl m. jcerp 'lång smal manshals-  skört [n.] jfr g ubb 
duk'. Lades bakifrån under kragen, vreds skorv n. jorv ['pynt, bjäfs'; glåpord om/ 
så ihop ett par varv [i kors] över bröstet till kvinna med oordentlig klädsel], hon 
o. togs sedan omkring livet. Var endera si ut rakkt VIM e jorv om kvinna 
stickad el. slingrad [dvs. flätad på en med slarvig klädsel, slarvigt beteende 
särskild gaffel]. ro a brcerpa. -hals-  e.d. 
duk m. jierphbAsduk, opl. o. bpl. skörvot a. ,sOrvet 'utmanande el. slarvig 
-d iitja [!]= föreg. ord. 	 i sin klädsel'. 

skärva4  f. „rå-ve. 	 sköt m. skst [möjl. 'ås' el. 'snibb']. n 
skärvot a. ,siervet 'bemängd med skär-  littn skst ut z myra 'en liten höjd 

vor'. Jfr under skravelsten. 	(som skjuter) ut i myren'. [Ordet har ej 
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kunnat bekräftas i Arnäs 1994.] 
	

följa med o. sno sig efter ngt'. Jfr under 
sköts n. Jet ['nät för fångst av ström-  sli m so t. slackerlgröt m. bsg. 11åk-

ming']. lcegg ut Jota. Jfr djup-, kergrbtn 'lös gröt'. -sida f. bpl. 11åk- 
grund-,klabb-,svart-.-båt 

	
kersien 'sladdrig, lös sida (på ett djur 

b åt ' stambåt använd vid skötfiske'. som magrat)'. 
-fiske n. bsg. 	tfiske. -lagn5  n. J4ft- slackrot a. llakkeret 'lös, sladdrig (äv. 
lågn 'längd av utsatta strömmings- om t.ex. ett redskap)'. hcenne va 
skötar'. -sjö m. bsg. hs.iftbriptt. I uttr. ss. llakkeret n grot 'det här var lös 
dvm va pa jotbron 'de var ute i gröt'. 
skötfiske'. -strömming m. bsg. bsyyt- slafat n. //elf4t 'träkärl liknande ett 
striomm igen 'strömming fångad med mjölktråg med ett annat välvt över som 
skötar'. -tid m. bsg. jiyttin 'tid på våren lock'. Föråldrat i denna betyd. I uttr. ss. 
att börja skötfisket'. straks cette vcegg- hon si ut stim e llafat 1 oga om 
smen hakke tt vceggen, da cer e kvinna med stort ansikte. [Numera väl 
Jottin, da fo dvm borj pa vce vanl. glåpord om/till skvallrande kvin-
brotfiske 'strax efter att man (på våren) na.] 
börjar höra väggsmeden i väggen, då är slags n.1  //gg 'stöt, smäll; skär med lie 
det sköttid, då får man börja med sköt- (den bredd som slåtterkarlen går fram 
fisket'. 	 o. slår av höet); slaganfall; rockslag; 

sköta12  v. ,site 'sköta, vårda'. — ihjäl v. rand tvärsöver väv (ofrivilligt åstad-
t z hieZr 'sköta (ngn) tills han dör'. — kommen gm att man inte slagit jämnt 

om v. bs:ot åm 'vårda; ansvara för'. med slagbommen)'. ha laga sägs 
hon jou SM lagar" 'hon tog hand slåtterkarlar göra när de slår efter 
om kreaturen'. — på v. Mft på 'skarva, varandra i jämn följd; han fekk llag 
förlänga'. — upp v. bsift cipp 'sköta ngn [möjl. rspr. för han fekk llage] 'han 
tills han kommer på benen (barnsängs-  fick ett slaganfall'. Jfr bak-, fyll- , 
kvinna, småbarn tills det växt upp en halv-, natt-, tvär-. -borr m. bsg. 
smula, ett uppväxande djur)'. ja ha .2/4gbtin 'stämjärn'. -järn n. hlågjcer  
fcell jou opp en gris vtt dvm for 'fångstsax'. 
'jag har väl skött en gris åt dem förr slags n.2  llag el. (ngn gång) hl a el. hg 
tills den växte upp'. 	 'sort; temperament, humör'. dce va 

skövall v. briyve 'slicka (grädde o.d.)'. firva e llag 'det var en fin sort'; va 
Joy balra ,sta 'slicka av skeden'; cer e dcenne fo llag (el. ha el. 
katta Joy se 'katten slickar sig'. sköv- ha)?; da fekk ja no st va dce va 
tråg n. vtrVg 'nyss tömt mjölktråg fo llakks kvitinfvirk (om en viter-
varur man fick slicka i sig den grädde kvinna); dce ce bra llag tt n 'det är 
som kunde ha blivit kvar'. 	 gott gry i honom'; dce cer de llage 

slabb m. jfr väg -. 	 tt n 'han har det sättet'. Jfr folk- samt 
slabba v.11åbbe. I uttr. llabbe a late under talig. 

'prata mycket om allting'. 	 slaga f. 11Vge, bsg. -n, opl. -r, bpl. -na 
slacker n. llåkker 'ngt mjukt, formlöst 'tröskslaga'. n hcenn 11vgen hon ce 

o. sladdrigt'. 	 for lett vtt mceg 'den här slagan är 
slackgarn n.bsg.11åkkgårle 'skötar som för lätt för mig'. slagltröska v. pret. 

inte håller sig raka i den övre telnen'. lit>getråske'tröska med slaga'. -trösk- 
Detta är beroende av havsbottnen. 	ning f. bsg. ilt)getråskniga 'trösk- 

slackra v. llåkker 'mjukt o. sladdrigt ning med slaga'. -val m.11t3gevåb-  'skaft 



310 

på tröskslaga'. I ena änden en skåra, 
hvbsvn, runt vilken mellanlänken, reel-
le, sitter. Denna ände av slagan slutar 
med knoppen, hgsppen. Mellanlänken 
förbinder s. med klubben. 

slaga v. llåge 'när man drar väven av 
tygbommen lägga ihop väven i breda 
jämna veck så att en tygpacke bildas'. — 
ihop v. llag Ihop vceven = föreg. 
ord. 

slagg n. bsg. lIcille. 
slagga sig v. llagg se 'oförtjänt få ngt'. 

ja llagge me ncelta kaffe 'jag fick 
mig i alla fall en tår kaffe'. Äv. hon ha 
llagge vtt se n lim smkare 'hon 
har fått åt sig en liten smula'. — undan 
v. pret. ja llagge me arma 'jag 
lyckades undgå det'. 

slagslätt adv. llezgllett. I uttr. ss. hon 
ksmme llagllett snna 'hon kom 
lättvindigt undan [sitt straff]'. 

slagör m. 11,441r 'hönshök, [dvs. duv-
hök]'. Äv. glåpord om/till slarvig per-
son. -unge m.11agerbgg glåpord om/ 
till pojke. 

slak a. llak. 
slaktas v. 11åkte. slaktldjur n. 11åkt-
iip. 'djur som säljs till slakt'. -ko f. 
11åktkb 'ko som säljs till slakt'. -sup 
m. llaktstip 'sup som bjöds de i slakt 
deltagande männen'. 

slaktare' m. 
slammeri n. jfr under små. 
slamra9  v. llåmmer. 
slams n. llams 	oordentlighet;] 

slarvig el. omdömeslös kvinna'. 
slamsa v. llåmse 'slarva'. va ha ja 
llamse ne n an' 'vart har jag slarvat i 
väg med det?'. slamsliforor f. op1.11hmsf6-
rer 'slarvigt sätt'. -ko f.11åmskc5 glåp-
ord om/till slarvig kvinna. 

slamsot a.11åmset. hon cer da llam-
set bairt vette 'hon är förfärligt slar-
vig'. Jfr under utbörding. 

slana4  f. llbne. 
slant' m. llant. Jfr silver-, specie-, 

styver-. 
slappertacka Ellappertåkk glåpord om/ 

till kvinna som pratar för mycket. 
slappra f. bsg. llåppera om munnen ss. 

talorgan. Slarvigt uttr. 
slappra v. llåpper 'småbräka (om får); 

prata för mycket (om kvinna)'. 
slarva f. llierve 'trasa'. dee ce dell ga 

ssm 11cerva tt strommen, dvs, man 
får vara i jämn rörelse som en trasa som 
följer med strömmen. slarviskjuta v. 
lliervbvtit 'skadskjuta'. -sparv m. llierv-
spier en fågel som sägs följa efter göken; 
äv. om  barn el. gamling som vill springa 
efter o. följa med andra. 

slarvas v. llierve. 
slasa v. /låsa 'fara fram slamsigt'. han 
llasa a f4- yg 'han slafsar o. springer 
överallt'; han llasa baki seg ce 
deenne 'han sladdrade om det där'. slas-
kil m. llasatjil 'luffare' = vägpil. 

slasad a. llåsat 'slamsig, ovårdad'. han 
cer se llasat tt ld-cea. 

slask m. llask om mindervärdig man. 
slask n. llask 'slaskigt väder el. väg-
lag'. Jfr snö-, vår-. 

slaska v. llåske 'vara slaskväder; äta 
slarvigt'. dce llaske a snoge 'det 
kommer blöt snö'; du llaske a cet 
'du sitter o. äter vårdslöst'. 

slaskig a. n. llåsket om före. 
slavra f. bsg. llavera = s lappra f. 
slavra9  v. llaver 'prata i ett'. slaveri-

tacka f.11åvertåkk glåpord om/till pra-
tig kvinna. -tratt m. llåvertrått glåp-
ord om/till pratig man. 

slekal° v. llaka 'slicka'. llekka ska- 
reni, 'slicka skålen ren'; llekka tt 

se 'snåla åt sig'; han ssm int cet se 
mcett, int llekka n se mcett 'om 
man inte vinner sin bärgning gm arbete, 
så inte vinner man den gm snålhet'. 
slekmes m. 1Qkkames 'person som 
sitter o. också vill ha'. 

slemgräs n. bsg. llenimgriesse ett slem-
migt sjögräs som växer upp om som- 
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maren. 	 kräk'; ja ha gatt n dxnn lltnna 
slepa v. lleppa 'prata'. I uttr. ss.11eppa magg e gagger 'jag har gått åt det 

a lat 'sladdra'. 	 där hållet många gånger'. Jfr s öd re-. 
slepbränna f. bsg.114pabrienna. I uttr. slinga v. il igge, ilagg, llågge, pr. p. 

ss. dvm ce jusssm lleppabrcenna iliggen 'dingla, röra sig fram o. till-
'de skvallrar o. kan aldrig tiga med ngt'. baka'. ga a lligg'[du el. ni] far hit o. 
slepbränngröt m. ll4pabrienngrot dit utan att uträtta ngt'; han ksmm 
'lös gröt [som bränner läpparna]'. Lös lltggen om ngn som går illa därför att 
gröt sägs hålla hetta längre än kall [kall han har ont; dx ce dell a ga menn 
skrivfel för tjock]. 	 rompa lligg 'man får gå så länge 

slett n. ile tt 'muskelsträckning'. 	rumpan svänger (dvs, man får hålla på 
slev3  f. llev. nu  brcennt du opp så länge man orkar)'. 
skafte pa lleva dvs. 'nu sade du ngt slip m. jfr neder -. 
olämpligt [dvs, avslöjade du en hemlig-  slipa12  v. llipe ['med slipsten skärpa ett 
het]'. Talesätt. 	 eggverktyg; gm slipning göra en yta 

slicka v. se sleka. 	 jämn']. — upp /lip bpp 'slipa [ett egg- 
slidra f. llire 'knivslida'. Jfr kniv-. verktyg]', se dvm fekk ta pa lltp 

sliderkniv m. llirhgiv 'slidkniv'. 	opp a lora se i avg 'så att de fick 
slik a. llik 'sådan'. ju /hk 8 m dan börja slipa (liarna) o. göra sig i ordning'. 

'sju sådana om dagen'; lltk a llik slippa v. Weppe, llapp,114pe. nm 
'alltjämt likadan (i fråga om hälsa el. ja hadd lloppe ga 'om jag hade 
utseende)'; ja cr llzkkt vart 'jag är sluppit gå'; da bjerka llapp 'när 
van vid sådant'. 	 björken savade så att nävern släppte'. 

slimmer n. 11(mmer 'ngt tanigt, mjukt Jfr under ingenstans. — bortyr v. 
o. sladdrigt'. 	 11cepp bart 'få dö (efter en svår sjuk- 

slimra v. llimmer 'kela, smekas (med dom el. svåra omständigheter)'. — ut v. 
ngn av motsatt kön)'. da n jcente liepp itt. Jfr under stänga för. — åt 
velle limmer offer n pvike 'när en v. iRepp htt 'få tillfälle till (att göra 
flicka ville kela med en pojke'. 	ngt visst)'. 

slimrot v. llimm(e)ret 'kelsjuk, över-  slippra9  v.1143per 'med tungan försöka 
drivet smeksam (om människor); gelé- få i sig ngt gott (om t.ex. får, hästar o. 
artad [hellre: seg o. klibbig]'. 	 kor)'.11epper vx togga. slipperspol 

slims n. /lims = slimmer. han xr m.1Qppe,spbIr glåpord om/till den som 
ssm e llzms 'han är hållningslös'. 	vill få i sig godsaker. 

slimsa Ellimse 'slamsa, remsa; ngt håll- slipprot a. 1Qpperet 'som gärna vill 
ningslöst'. Jfr kött-. 	 slicka i sig ngt gott'. 

slimsot a. ilimset 'sladdrig; hållnings-  slipsten m.11tspst&t. 	m.11fpst4J- 
lös'. d-ce sce iltmset n Id-xnntg ce ho 'ho under slipstenen i vilken vatten 
hcenne, hon bara llakker krig gem slås vid slipningen'. -sin° m. bsg. llip-
bena 'den här klänningen är så sladd-  stetunOn = föreg. ord -sko m. bsg. 
rig, att den bara snor sig kring benen'. 	//fpsterurån 'rostfärgad fållning i slip- 

slind f. lltnn 'sträcka (i skogsmark)'. stensho'. Kunde ges till ko om efterbör-
Ofta använt i samband med sökandet den inte gått vid kalvning. 
efter kreatur. ja jekk en llinn, men slita v. llite, llet, iltte. llet ont 
znt hslr ja na krxk 'jag gick ett 'arbetade för hårt, [for Ma]'. — av v. 
stycke i skogen, men inte hörde jag några //it 	p.p. ålltte. han ha voile 
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allette.—utv. p.p. årlUtte. 
slitesväv m. llssviev 'väv som var av-

sedd för eget bruk'. n llessvcev vcevv-
de man fore llvttanna. Det var väv 
till ronen a boksen — stryboksen 
var e for gammalt — a annertjola 
a larcennigen a va man ksnn 
behov 	arbetsblusar o. byxor —blån- 
garnsbyxor var det förr i tiden — o. under-
kjolar o. klänningar o. vad man kunde 
behöva']. 

slock n. llvkk 'stort tråg'. Jfr bak-,  
salt-, smör-. 

slockna v. llåkken. vcerken 11vIckne 
'värken avtog plötsligt'. — av v. llik-
ken å= föreg. ord. — ut v.lIzikken åt 
= föreg. ord. 

sloda v. 119 'driva omkring [sökande 
brunstiga honorr. kattgsbba,da dvm 
far balt a ho 'katthannar, när de far 
ut att söka honor'; denn han ga a 
llo (sagt om en man). slodhund m. 
llöhånn 'kringstrykande hund'. Äv. 
glåpord om/till kringstrykande man. 

slok' m. /lok, bsg. äv. llåtjen 'minder-
värdig man, luffare'. Jfr karl-. 

sluddra9  v.11Sdder. 
slug a. llug. 
slump m.11omp.dce jekk pa n llomp 

'det var bara tur att det gick'. 
slumpa sig v. pret. dce llompe se gett 
denn gagga 'det blev ett lyckligt re-
sultat den gången'. 

slunga4  f. .21ögge. 
slungal° v. llögga. llogga sten. 
slurka v.11årke 'rossla'. 
slurv m. llsrv glåpord om/till man. 
slusk m. 1185k. 
slut n. 1lut. lora 1/ut 'slå upp en för- 

lovning'; fekk myttje dell 1/ut 'fick 
mycket till slut'. 

slut a..21ut 'utmattad'. ja cer sce 1/ut 
vce mce 'jag är så utmattad'. Jfr under 
kullra, sten, tusen. -slå v. sup. 
llialliadd 'avsluta höskörden'. 

slutas v. llåte. — ut v. llåt åt, p.p. 

åtlliite 'avstå (från)'. han 1/ute ut 
dell a fara 'han beslöt att avstå från 
att fara'. 

slutas9  dep.11åtes 'sluta'. vtt dce skull 
llutes pa e denn vise 'att det skulle 
sluta på det där sättet'. — bort dep. dce 
hyll pa llåtes båii 'det börjar 
uteslutas [dvs, sluta förekomma, komma 
ur bruk]'. — ut dep. llåtes åt 'uteslu-
tas'. [Väl = föreg. ord.] 

sly n. lly 'gles skog på myrland; [hellre: 
myrland med gles skog]'. mas-mas-
ily'Matts Mattssons slyland'. Jfr m yr-.  
-land n.11Ylånn 'övergång mellan myr 
o. skogsmark'. -länd a. n. .2/P/cenAt 
'myraktig så att där växer gles skog'. 

slydj f. se slö d . 
slå3  f. 1/g. Jfr skrind-, tvär- samt 

under slåig. 
slå v.1  1Iv el. (ngn gång) 11a, lkg, 
lik]] e, p.p. 114=e:ilen, n. Ilie/je. ilv e 
!wir tt huvve a dvm 'slå ett hål i 
huvudet på dem (dvs, på får för att bota 
fårkoller)'; stop isn llv han da han 
terie. da gar e klottig, dce llv 
tjoritg 'överisen slår när den tinar. Då 
går det igenom, det slår igenom [dvs. 
överisen brister] (så att hästen kan ska-
da benen)'; dce llog na fcett da a 
da 'något fjät då o. då gick det igenom 
(för hästen på dåligt före)'; hon l/og 
vtt n 'hon (berguvhonan) högg med 
klorna efter honom'; m tia 1/og 'kol-
milan skakade av sig stybben på ngt 
ställe gm gasexplosion'; han ha voile 
11cellen'han har blivit slagen'. Jfr under 
dåka,korstecken, tjuvben.—av 
v. p.p. ålliejjen, n. ållie j je. —bortav 
v. llv batia 'skaka (loss strömming) 
ur (skötarna)'. — ihjäl v. p.p. 
dcer skull e ha voile hceIrllcejje n 
kcer 'där skulle en karl ha blivit ihjäl-
slagen'; dvm skull 1/yes ihce1-  'de 
(kattungarna) måste slås ihjäl'. — 
(i)kring sig v. llv ikrigg se. ja ha 
lIceue krtgg mce i dag 'jag har 
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farit hit o. dit idag'; szjoirka ha llcejje 
krzgg se 'mjölken har skurit sig'. — 
ikull v. pret. hon llog zkull se 'hon 
föll häftigt'. — ned v. 1l ne om rök el. 
om  fåglar som slår ned på vattnet. — om 
v. 1173 åm 'plötsligt ändra sig (om vä-
der)'. — sig v. 1l5 sa?. ,stbena ha 
11cejle se 'skidorna har blivit skeva'; 
che ha .21cejje see tisdcla tz sare 
'det har kommit kyla i såret'; dce ha 
11cejje se rosa tt bene 'det har 
uppstått ros i benet'. Jfr under kyla f. 
— sönder v. p.p. sVnnilielle.— upp v. 
11?) bpp 'kasta upp bakkroppen (om 
skrämd el. yster häst)'. — ut v. //b zit 
bon 'slå så att blodvite uppstår'. — uti 
v. 1lt ti 'stärka (tyg)'. — vid sig v. 
scepas to we fcell jett fo 
vss 'så pass måste vi väl få bjuda på'. — 
åt v..21/3 åt 'slå till (med vävbommen)'. 

slå v.2  .2lq, .210 g, lladd 'slå hö'. bcet-
ter .21a menn dce fyll tri stra for 
lien cenn dell ta love 'bättre att slå 
den glesaste slåttermark än att ta löv 
som nödfoder'. Ordspråk. — ut v. sup. 
vce ha .Ilådd Ut i vekken 'vi har 
slagit allt hö denna vecka'. Jfr slut-
samt under o - förled. 

slåan [m.1 llban. Jfr under gnällan-
de. 

-slåig a. jfr to 1 v slåigstol. 
slåss dep. ilvss, llokks el. //oss, 	- 

jes el. lliellese. see for WE opp a 
llokks 'så for vi upp o. slogs'. 

slåttl m. /kytt 'slåttermark; slåtterarbete'. 
Jfralder-,betes-,hem-,lag-,lie-, 
ox-, sjöfoder-, tuv-, ut-, änges-. 
-ann f. se d.o. -dagg f. bsg.11t3ttdbg-
ga 'för lieslåtter önskvärd dagg'. Lien 
biter bättre om det är dagg i gräset. 
-folk n. llt3ttffirk 'alla de som deltar i 
slåttern'. -karl m. 1h3ttkier 'slåtterkarl'. 
-lag n. 111:5ttl4g 'sätt att sköta lien vid 
slåttern'. du ha hadd bcetter llvtt- 
lag cenn han 'du har haft större anlag 
att sköta lien än han'. -raning m. lh3tt- 

rn 	['(röjd) slåtteräng vid vatten- 
drag'1. -skifte n. iffittfift 	avskiftat 
markstycke med slätter']. 

slåttann f..2lbttitnn 'slåtter(tid)'. ha du 
borje ilvttanna 'har du börjat slåt-
tern?'; n .11i3ttannkwell 'en kväll i 
slåttern'. -brännvin n..11-bttannbrienn-
v z n. Köptes hem före slåttern. -bröd n. 
lltittannbrå 'bröd som bakades till slåt-
tern'. dce baka dvm scebselt tnna 
ilvttanna.dce va pzkkekvkken, hon 
va bra tjakk a packe we n pzkk.a 
see var e riggeZrkvkken, dce var 
ssm kvkken man baka, men men-
ner a tjakkare a rzgge4-e vce 
groprzgge4-a. a SCE var e rsgbulla 
a SM skull bakas ['det bakade man 
särskilt före slåttern. Det var pi ck ad - 
k aka , den var ganska tjock o. pickad 
med en pick. 0. så var det ringlad-
k ak a , det var som den kaka man bakade, 
men mindre o. tjockare o. ri n gl ad med 
grovringla. 0. så var det rågbullar ock-
så som skulle bakas']. -halsduk m. 
llbttannhkuduk 'ljust, blommigt hu-
vudkläde av bomull som användes under 
slåttern'. Hade rent vit el. krämfärgad 
botten o. bård av blommor o. små blom-
mor på duken i övrigt. Man skulle köpa 
sig en ny varje år. Pigan i gården skulle 
få en, äv. rax tare n om man var gene-
rös. Fanns hos lanthandlarna vid se-
kelskiftet för 25 öre stycket. -kläder s. 
opl. llbttannklrieer 'kläder att bära 
särskilt vid slåttern'. Kvinnorna skulle 
ha en särskild huvudduk, ren bomulls-
klänning o. ljust förkläde. Männen skulle 
ha ny blå bomullsblus, i ä. tid äv. 
strybyxor. -klänning f. llbttann-
kiriennzg 'klänning som man om möj-
ligt skaffade sig att ha under slåttern'. 
Av hemvävt bomullstyg med vit varp o. 
enfärgat rött till inslag. -rustad p.a. 
llbttannrciste 'klädd för slåtterarbete'. 
Jfr under ny- 3. -tid m. llbttannti 
'slåttertid'. 



314 

slåttarel m.11z5ttar 'slåtterkarl'. 
slåvall a..21iivb11 'ojämn o. otillförlitlig'. 
d-x no llvvvilt vce vceren n 
hann tin 'det är ojämn väderlek den 
här tiden'; han xr no llvvv11 'han är 
oberäknelig'. 

släcka v. 
släde m. licea, bsg. -n el. (ä.) .Wati, 

opl. //ica, bpl. -na. Jfr dyng -, kor g -, 
åk-. slädilmd f. llieahin 'hud som 
täckte underlaget i åksläde'. Kunde vara 
av ren el. älg, ngn gång av björn. Fod-
rad med rött, grått el. svart tyg. Baktill 
hängde huvudet över slädkarmen. I hålen 
efter ögonen var rött tyg insatt. Jfr under 
renhud. -hus n. 11Xahiis 'lider för 
alla slags kördon'. Jfr under gård. 
-karm m. llieakierm 'ryggstöd i slä-
de'. -sjuk a. 1liea,s4k 'sjuk av att ha 
åkt lång väg i släde'. int xr a 11cea-
juk en dxnnar 'den där hon är inte 
ängslig av sig'. 

slägga f. lliejje. I uttr. ss. n duktz 
11cejje 'ett stort grant (hon)djur'. 

släkt f. lIcekt. dvm ha vt rviell en 
llcekt 'de har stor släkt'; dce borj no 
pa va laggt ut t llcekta 'det börjar 
bli avlägsen släkt'; llxkta a int go 
stceZra 'släkten är inte lätt att stjäla', 
dvs. 'släkten känns igen på likheten'. 
Jfr bak- samtunderadertondemän-
ning, skjutas dep.2, utbörding. 
-gård m. 1liekt04-  'gård som länge 
gått i släkten'. -kär a. lliektti Xr 'som 
känner stor samhörighet med sin släkt'. 

släkta sig v. lliekt sce 'gå igen som 
släktdrag'. dce sonns dce 11cekt sce, 
han xr se lik forcellera. släkta ut 
sig v.11iekt r sce 'bli större o. sprida 
sig (om släkt)'. bcellunns-11cekta ha 
llcekte ut sce bra, hon ga snati 
over hele sokkna 'släkten Berglund 
har blivit så stor att man finner den 
snart i hela socknen'. 

släktas dep.11iektes 'likna släkten'. han 
llcektes pa dvm 'han liknar dem [ss. 

släkting]'. 
släkte n. lliekte. hon va uta svakkt 
e 11xIcte 'hon hade sinnessjukdom i 
släkten'; hon va uta pcer-annej 
llxkte. 

släktskap m. 1liektske3p. 
slämpas v. lliempe 'slå fram o. tillbaka'. 
dora stog a 11xmpe a llog 'dör-
ren slog fram o. tillbaka'. — igen v. pret. 
hon lliempe tjåzn dora da hon 
jekk 'hon smällde igen dörren när hon 
gick'. 

slämta v. lliemte 'häftigt slå igen (t.ex. 
en dörr)'. hon 11cemte dora 'hon 
slog igen dörren med en smäll'. 

släng m. llxgg, dat. pl. llieggsm. Jfr 
under krok. 

slänga12  v. lliegge. — ned v. p.p. n-
llieggt. Jfr under hänga upp. slängl-
dans m. Wreggd åns 'långdans'. 
-rumpa f. llieggribmp = föreg. ord. 

slängas dep. llieg ges, pret. llieggtes 
'slänga sig, kasta sig'. spcerkes a 
llxgges 'sparka o. slänga sig'; hon 
llceggtes 'hon slängde sig fram o. 
tillbaka (om barn)'. 

slängder a. lliegder 'klok, slug, listig'. 
släntlig a. ll&ntelen ['behändig, läglig']. 
Jfr underhändlig. 

släp m. bsg. lkpen. I uttr. ss. tjor pa 
llepen 'med släde köra på barmark'; 
dce va mceste bara llepen 'det var 
nästan bara barmark (att köra släden 
på)'. 

släpa12  v.114e.Jfrutsläpt. släpgrind 
f. 114grinn 'grind som ej sitter på 
hakar [gångjärn] utan är fästad vid grind-
stolpen med vidjeband o. därför måste 
lyftas fram o. tillbaka'. -göra n. 114-
Ara 'mkt tungt arbete'. -skackel f .114-
skåkkelr 'skackel med smide endast in-
under'. Användes till sommarkördon. 
-skrinda f. 114skrinn 'skrinda på 
medar i vilken man körde hö under hö-
skörden från ängesslåtter' =som mar - 
skrinda. Hade medar av björk [dvs. 
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icke järnskodda medar]. 	 slätna v. llettn 'bli slät o. jämn (om 
släppa v.114pe. han 11cepp int mcen- regnmoln som breder ut sig före reg-

nl bsci lcegger cenn han vell jvirv net)'. — av v.11ettn å= föreg. ord. 
'han (Gud) släpper inte människan slätta f. llåte 'slät mark', bpl. [snarare 
längre än han själv vill'ua rakkt ssm dat. sg.] lletten. I uttr. pa  Vetten 'på 
tag nue hit a 11cepp me dit 'ja, släta marken'. dce va hetta dce 'det 
precis som »ta mig hit o. släpp mig var absolut omöjligt'; da cer e hetta 
dit!» (om ett våp)'; 11cepp mivirka dell a fo no 'då är det alldeles 
'låta sig mjölkas; [hellre: låta mjölken omöjligt att få ngt'; dce ce lletta dell 
rinna ned i juvret (om ko)]'; han llceff- a finn dvm 'det är omöjligt att finna 
te bakken sce bra 'den (husmossan) dem'; dce va hetta vce dce 'det var 
lossnade så lätt från marken'; llieffte absolut omöjligt'. 
hare 'fällde hår (om djur)'; hon ha slö a. .//eg 'slö [om eggverktyg]'. 
llcefft 'efterbörden (efter kalvningen) slöa ned v. pres. du layg ne hgiven 
har gått'. — av v. 1143p å 'släppa iväg; 'du gör kniven slö'. 
bli över'. da han ske 11cepp a dvm stöd f. bsg. //gfjja 'slösäd'. 
ini akeri 'när man skall släppa dem slög a. iteg 'händig'. Jfr hand-, o - . 
(korna) fritt ut på åkern'; fo st em slöra4  f. like 'trasa'. Äv. glåpord om/ 
dce llcepp a no 'få se om det blir ngt till kvinna som anses värdelös. mjvkk 
över'; grotn llcefft a 'det blev gröt lloren sägs en ko göra, när hon har 
över'. — ut v.11iepp 4t, p.p. iitlliefft. rcenlla [dvs. juverinflammation]. Jfr 
llcepp ut katta ' släpp ut katten!'. 	dyng-, käril-, not- samt under spy, 

släpsam a. 114sam ['mödosam']. 	äla . slöribo n. 11 Orbip 'hög av trasor'. 
slät a. het, hon var se het sce dce -docka f. bp1.11Ordåkken 'trasdocka'. 
va fvlet rakkt 'hon var så överdrivet -matta f.11Ormått 'trasmatta'. -söndag 
älskvärd o. len i sitt tal'. Jfr hår- samt m. bsg. 11årsåndan 'sista söndagen 
under skravelsten. -fläck m. llet- före jul (då man bar slitna el. trasiga 
firiekk 'liten jämn plats'. -hyvel m. kläder)'. Till jul skulle man ha nya 
lle_thåvel glåpord om/till inställsam kläder, särskilt kvinnorna, annars fick 
man. -kopp m. lle_tkitpp 'kopp kaffe man »sitta på huggkubben» [trol. i betyd. 
utan dopp'. -käpp m. //ttjcbpp. dra 'inte sitta vid bordet]. Kontrasten skulle 
s., ett styrkeprov varvid man drog i var bli stor mellan de dåliga plaggen o. ju-
sin ände av en käpp. -mun m. bsg. .2/0t- lens nya. -täcke n.bp1.11Ortcekka 'tras-
mim 'inställsamt tal', fara va het- rya' = fös täcke. 
men. -regn n. latriegn 'jämnt, stilla slöras dep. 11åres 'bli trasig'. dce legg 
regn'. -räfsa v. lletriefs 'räfsa rent a llores. 
sedan höet hässjats el. ladats'. -röd a. slörig a. 11Ore 'trasig'. 
lletrå 'enfärgat röd'. -sko m. opl. ikr- smagna v. se smågna. 
skar 'sommarhästsko (utan broddar)'. smak m. smak, bsg. äv. småtjen. Jfr 
-sten m. .2ktstM. Jfr under buller-  dyng-, källar-, lont-, o-, tjär-
sten. -stövel m.11etstelver 'storstövel samt under gammal. 
med slätt skaft'. Äv. glåpord om/till smaka v.småka.dce smaka da elakt 
inställsam man. -väv m. /Utv &y 'icke 'det smakar verkligen illa'; vet du em 
mönstrad väv'. 	 han smaka no 'vet du om han dricker 

slätas9  dep. ltetes 'ställa sig in på ett sprit?'; ja fojtar int hor dce cer, 
smeksamt sätt'. 	 sce fatt ja smaka nanntzg vell ja 
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bara kemma alleegges jorlig kam-
macjora,sa a antstrems mana 'jag 
vet inte hur det är, så snart jag har smakat 
sprit, känner jag det som om jag skulle 
ramla baklänges gm kammardörren, 
sade Arnströms Maria'. smakkarl m. 
småkakier 'man som använder sprit'. 

smakas dep. småkas 'smaka gott'. dee 
smakas e dcenne 'det där smakar 
bra'; dce smakas int na 'det smakar 
inte (på grund av aptitlöshet)'. 

smal a. smal, n. smallt. småltjurra-
ken 'smala ränder av tjurved'. -ben n. 
bsg. smalbene. -Hans m. smålhårby 
personifikation av hungern el. bristen. 
ja ha fott jeest n smalharu z dag 
'jag har fått lite mat i dag'; dee va n 
smalharu vce dc e 'det var knappt 
med det'. -läte n. bsg. smbllåte 'ha-
vandeskapets första månad', vara pa 
smvllote. Jfr f u 1 -. -rygg m. bsg. smål-
råggen. -ände m. bsg. smålieen. 

smedl m. sme, bp!. äv. -ana. Jfr 1 i e-, 
vägg-. 

smedja4  f.smbe, dat. sg. smben.cleeri 
smellen 'i smedjan'. Jfr under gård. 
smedjelbälga f. bsg. sm4bb4-Ja'smed-
jebälg'. -kabbe m. bsg. smejjkåbben 
'kubbe som städet står på'. 

smeta till v. smetta dell 'smälla till, ge 
en örfil'. 

smida" v. smie. 
smitt s. smitt. I uttr. varenda smitt 

'alltsammans'. 
smitter-i-smatter i uttr. 1 smitter-i-

småtter 'i små bitar'. Äv. 1 smitter-
a-smatter. 

smittkoppor f. bp!. smittkeppen. 
smock m. se smuck. 
smorning m. smbrtig. dce va smv-
rligen vtt dvm 'det var lagom åt 
dem'. -lös a. smbnigsles 'som är utan 
smorning'. 

smuck m. bsg. smiikken 'litet lock på 
pannpip'. Föråldrat. 

smuga m. smge , bsg. -n, bp!. -na 'trång 

passage (mellan två hus)'. gcara stog 
sce tett, dee va bara smugena 
'gårdarna (i den °skiftade byn) stod så 
tätt, det var bara trånga passager (mellan 
dem)'. 

smula4  f. smeke. 
smula v. smeZra. 
smulas dep. pres. smelfas e see da ... 

'faller det sönder i smulor, så då ...'. 
smyga v. smPge, snu! g, smOne. 
smyglbränna v. pret. sm  kgbr ien n te 

'bränna (brännvin) i lönn'. -bränning 
[f.?] sm p gbrien ni g 'lönnbränning'. 
-supa v. smkgsiep. -vis n. smkgvis. I 
uttr. pa  smygvis 'i hemlighet (försöka 
göra ngt)'. -väg m. bp!. smkgviega el. 
-na.1 uttr. ss. ga  smygvcega 'utföra 
saker i hemlighet'. 

små a. smo, komp. smOrre, superl. 
smost. I sg. används nästan bara n. samt 
komp. o. super!. Se dock första o. andra 
ex. [han är] smo a seg 'småsnår; du 
skce hvgg smo en ve 'du skall hugga 
små ved[trän]'; da skull dvm hakke 
tv4-jen smott 'då skulle man finhacka 
talgen'; dee va smott em dcer 'det 
var fattigt där'; tycett smott 'skura 
stolar, bord o.d. (medan ngn annan sku-
rade golvet)'; hon skull fo smott 
'hon skulle få barn'; smorre fisk'mind- 
re sorts fisk'; smoste tagen 'finaste 
tågorna'; smo a jceller 'små skällor'; 
dee va sm smo a oga 'det var som 
små ögon'. Ss. förled i ssg: smöbåkka 
'bockkillingar'; smöbåta 'småbåtarna'; 
smöd ika 'de små dikena'; smart Ygg 
'värdelöst småskräp'; smög irp 'småung-
ar, småfisk'; dee va bara smoglry 
snner fvirken 'det var bara småpotatis 
under ståndet [eg. stjälkarna]'; smögrisa 
'nyfödda grisar'; små/åra 'smått arbe-
te'; smöh&ffer 'normala höhässjor (i 
vilka man sedan 1940-talet har hässjat 
äv. korn)'; smöfienter 'småflickor'; 
smökrbsta hcenna ga bara a 
spragg ut a in 'smålymlama här gör 
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inget annat än springer ut o. in'; smö-
lidlen 'småförarglig'; smöpisse 'pis-
sade litet (om märr)'; smör lite 'små-
rutig'; smbr4tek4riennig 'smårutig 
klänning'; smöskög; smöbscell 'skälla 
litet'; smajcelmet 'som gör små skälm-
stycken'; smöllåmmert 'småsaker'; 
han stnösprågge 'han småsprang'; 
smedstå/ 'småsten'; småstbut 'stenigt 
av småsten'. -fadder m. bpl. smöfåd-
dara 'det ogifta paret faddrar'. -folk 
n. smbfrikk 'småbarn'. dvm ha fott 
smofrykke dcer 'de har fått ett barn 
där'. Jfr under spökas. -fotig a. små-
fOte 'som tar små steg'. -fä n. smöfe 
'får o. getter'. -kas f. smökås 'gödsel-
hög bestående av endast ett lass'. -sak 
f. smösåk, bpl. smösåkren. -skaft-
hjul [n.?] se under skafthjul. -skifte 

bpl. smajifta 'de små ägoskiftena 
före laga skiftet'.frann smoj ifta dell 
stoj ifta. -skiftesItid m. bsg. smöj if-
test in 'tiden före laga skiftet'. -skola 
f. bsg. sm  ösk bira. -socker n. bsg. 
stnöshkkere 'krossocker (dvs. smulor 
från sockerskrin där sockret hackades i 
bitar)'. 

småg5  n. smvg 'revorm', en sorts utslag. 
rist baii smvge 'bota revormar gm 
att under vissa ceremonier rista omkring 
det sjuka stället, ofta med brödbitar'. 
Jfr ring-. -gräs n. smbggriess 'gul 
fetknopp, Sedum acre'. Ansågs vara bra 
läkemedel mot revorm. Skulle krossas 

läggas på det sjuka stället. 
småga m. se smuga. 
smågna v. smågne 'smalna'. 
smålal°  v. smis4-a 'slamra hårt'. 
smålig a. stnt14-en 'förarglig'. han var 

sce smaken vce mce 'han var så för-
arglig mot mig'; y/3Zr nt vara smaken 
nu 'var inte förarglig nu!'; ja for 
sma4-et 'det var förargligt för mig'. 

småningom adv. stnåritgsm. I uttr. 1 
smaritgsm 'så småningom'. 

smälll m. smcell. 

smälla v. smcelle, small, smålle. 
smälta f. smielte 'avredning'. smältl-

m jöl n. bsg. smieltmjblre 'skrädmjöl, 
finare mjöl som användes till avredning, 
klimp o.d. el. till välling'. När man en-
dast hade bykvarn med primitiv skräd-
ning, försökte man få mala en säck 
slcrädmjöl på en kvarn med skrädverk. 
-visp m. sm&livisp 'visp lämpligt stor 
för att användas när man gjorde avred-
ning'. 

smälta v. smielte 'avreda'. — ihop v. 
p.p. h4smielte 'vispa samman'. ... va 
hopsmcelte vita a gu4-a tt dvm 
'vitan o. gulan var sammanvispade i 
dem'. 

smöjall v. smbil e, pret. äv. smvggd 'trä-
da igenom, fläta (kilband)'. smvjj 
strompbana 'fläta kilband till strumpe-
band'. Jfr under kängband. smöjd-
strumpband n. bpl. smhildstrompbå-
na 'flätat kilband'. 
Man flätade med två 
färger, vanl. svart o. 
vitt, rött o. vitt, grått 
o. vitt el. rött o. grått. 

smölj n. smuirj 'smulor o. spill från sä-
den vid tröskning'. 

smör n. smvr el. (y.) smor. Jfr bytt-, 
get-, ister-, osaltad-. -ask m. opl. 
o. bpl. småråska 'liten pärtask i vilken 
smör till matsäck förvarades'. -brunn 
n. smårbrånn 'grop med en klick smör 
i ett fat varm gröt'. -bytta3  f. smår-
bPtt. -gås3  f. smårgiys. Jfr hand-, 
kak-, lång-, rall-. -gåsbete m. 
smårgasbetta 'liten smörgås'. -gås-
dag m. bsg. smårgasd ån 'söndag'. 
Söndagen kunde kallas så av barn, där-
för att den ofta var den enda dag då de 
fick smörgås. -käril n. bpl. smita] 
rela 'smörbytta, -tråg, -kärna', mamma 
tjvcette smort] cerela we jeri lagen, 
a senn llog a miv4-ka tt n denn 
lagen a ga vtt kvhia. -lur m. 
smårlitr = skottlur. Skämtsam be- 
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nämning. -slock n. smOrlIbkk 'mind-
re tråg i vilket man bearbetade smör'. 
-tag n. smårtag 'ställe där man enligt 
överenskommelse köpte smör'. -våg f. 
smOrvåg 'våg-
[skål] av näver 
o. vidjor som 
smöret lades 
på när man 
vägde det se-
dan man kär-
nat'. Rund med 
ett kors av nä-
ver. I kanten en träring. 

smörja v. smårje, pres. smor, pret. 
smbeicle, sup. smack/. 

smörjning m. smårlig 'smorning'. Jfr 
t j är -. 

smörjsel f. opl. smålller, bpl. 
len 'smorning'. Jfr ko-, kvicksil-
ver-. 

snag n. dat. sg. snVjjen. I uttr. ss. ha n 
pige pa stivjjen 'ha möjlighet att få 
en viss piga'; hadd n friar pa 
sniwen 'kunde få en friare'; to fcell 
ha na pa sniwen 'torde väl ha 
någon hemlig möjlighet'. Föråldrat. 

snagg n. bsg. strålle 'blank is på vatten 
el. väg, isflen; mkt tunt snölager, rim-
frost'. snvjje pa isn 'knappast märk-
bar förekomst av snö på isen'; stivjje 
dcerpa myra, kann vara e par 
tumm sno 'bara isföre på myren, kun-
de vara ett par tum snö'. 

snaggot a. sidllet 'isig'. dce ce snvj-
jet 'det är isföre med litet snö på'. 

snara, snar, komp. snbraize el. sn åra-
ne. Jfr snart. -gjord p.a. snarlöll 
'snabbt utförd'. -snytt p.a. snår- el. 
sni3rsnYtt 'hastigt utförd'. d-ce-nt snar-
snytt balri ncesan e dcenne 'det är 
inte så hastigt utfört det där'. Skämt-
samt. -tänkta. s n 2_zi cen k t 'kvicktänkt'. 

snara m. [el. fl snVre, bsg. -n, opl. -r, 
bpl. -na. 

snaral° v. snara. 

snarast adv. snårast. takk for mat a 
skamm for drekke — a snarast 
sakkt for vlitthop 'tack för mat o. 
skam för drickat — o. snarast sagt för 
alltsammans'. Skämtsamt talesätt inom 
hemmet när man tyckte sig ha fått för 
lite av ngt. 

snarka8  v. snierke. 
snart adv. o. konj. snatt. ja ta dce see 

snati 'jag tar hellre det'; han va roken 
snati han kamme 'han var alltid 
trevlig, så ofta han kom hit'. 

snarvot a. sniervet 'grinig, snäsig; blå-
sig o. kall (om väder)'. Jfr halv-. 

snaval° v. snåva ['snubbla']. 
sned a. sne, n. snett el. (ä.) sncejj, n. 
sncett. han var se sne 'han var så 
berusad'. -bälgig a. snbie4-je 'som har 
sned buk (om ko)'. -strent a. sn-
strriril 'så beskaffad att mjölkstrålen 
går snett (om kospene)'. -tak n. sniejj-
t åk. 

snes f. bsg. sn 	'lodrät järnaxel som 
överför rörelsen från k v arnk a 1 1 en till 
seglet o. den övre kvarnstenen'. 

snicka8  v.snikke 'snickra'. 
snickare m. snfkkar. Jfr åkredes-. 

snickarhus n. bsg. snikkarhåse 'bod 
där virke o. snickarredskap förvarades 
o. där man snickrade'. Jfr under gård. 

snickning f. snikknig 'snickring'. Jfr 
fönster-. 

snifsa v. snifse 'hastigt skära el. klippa 
av (en bit)'. 

snipa f. snipe 'snokande kvinna'. 
snipot a. snipet 'spetsig, snipig'. Jfr un-
der öga. 

sno13  v. sno. sno bana 'vid skörden 
vrida ihop halmbanden varmed kärvarna 
binds'. Jfr under kattskinn. — in v. 
p.p. insnodd. Jfr under halmkärve. 

snodd m. jfr gaffel-. 
snokot a. snöket. I uttr. fara snoket 

'råka ut för ngt förargligt'. 
snor m. snvr. dra snin 'dra snor upp i 

näsan (i stället för att snyta sig)'. Jfr 
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dropp- samt under grina. -bämmel kvinnorna [o. männen] ibland brukade i 
snbrbcemmel 'lymmel'. -gärs m. sin snusdosa [som smaksättning av snu-

snbrjejj äv. glåpord till pojke. -horn set]'. 
snbrhin 'näsa'. -hund m. snbr- snuva f. snåve. 

hiin n glåpord om/till större pojke. -hy-  snuvig a.1  snåve. 
vel m. snårhåvel glåpord. -killing m. snuvig a.2  snåve 'som saknar horn (om 
snbrueltg 'snorunge'. -skryd [n.?] ko)'. -bock m. sniivebilkk 'hornlös 
snbrskrP 'näsbrosk på kreatur'. -snyta bock'. -get f. snåvejet 'hornlös get'. 
f. snbrsnt glåpord om/till flicka. 	snygga. snogg.han ha jou se snokkt 

snoras9  dep. snbres 'snora'. 	 'han har uppfört sig väl'. Jfr under 
snorig a. snbre. 	 sädestyppa, vistlig. 
snotterbär n. snbtterber el. (y.) -bcer snyktas v. snåkte 'snyfta' . 

'hjortron, Rubus chamxmorus'. -myra snysa v. pret. snåsste 'fnysa'. 
f. snbtterbcermYr 'hjortronmyr'. 	snyta4  f. snPte, dat. sg. sntn 'nos (på 

snurra.' f. snårre. stappa snarra, jceg t.ex. hund), spets (på näbbsko el. skida); 
vell spy, sa fvkajcenten da dvm ansikte'. Äv. glåpord om/till kvinna, han 
akkt karuscell 'stoppa snurran, jag skull ha batta hcervty over snyta 
vill spy, sade själevadsflickorna, när de 'han skulle ha ett slag av räfsskaftet 
åkte karusell'. 	 över ansiktet'; scett opp snyta 'sätta 

snurra' v. snårre. hun snarre rsnnt näsan i vädret'; rann i snytn 'rund i 
a fnll ne stendo 'hunden snurrade nosen (om fören på en skuta)'. Jfr 
runt o. föll ned stendöd (dvs. dödad gm berg-, dyng-, fil-, gräv-, hund-, 
magi)'. Jfr under kvistpojke. 	jänt-, käng-, skidben-, sko-, 

snus m. snus. -ask m. snlisåsk 'snus-  snor-, stöttings-. 
dosa av näver med botten o. lock av snål' v. stia 'blåsa [svagt el. måttligt 
trä'. -burk m. snitsbiirk 'större näver-  men] pinande'. dce sna pa vcesta 
ask för snus med botten o. lock av trä'. 'det kommer ett kallt vinddrag från väs-
-dosa f. snitsclOs. Jfr näver-. -hand-  ter'; dc e sna baka gkoa 'det blåser 
lare m. snitshånnlar om en person varmt från glödhögen'. Jfr under iii. 
som började sälja snus o. tobak i sock-  snådd f. snadd 'iskall jämn blåst, snål-
nen, också vid kyrkan på söndagarna. blåst'. 
-läst m. snicslcest glåpord om/till per-  snål a. sn. dee va snatt vce matn 
son som är begiven på att snusa. -mål 'det var snålt med mat'; dce jekk snatt, 
n. snilsmak 'extramål som under slåt-  dc e jekk sce fot,dce skull ha gatt 
tertiden åts vid 8-9-tiden på morgonen'. saktigare see hann e ha gatt 
Bestod av smörgås, pannkaka, kall fisk bcetter ['det gick hastigt, det gick så 
o.d. -målskaka f. sniismajkbkke fort. Det skulle ha gått saktare så kunde 
'knäckk ak a , ngt tjockare än den van-  det ha gått bättre] . Jfr blå - samt under 
liga o. ringlad endast med grovring- gubbe. -as n. snezirås glåpord om/till 
la' . Bakades till slåttern o. åts vid snus-  snål person. -blåst [m. o. f.] snåk-
målet. -ätning [f.] smisietanig ['nytt-  bkizsst. -gubbe m. snåkgabb. -gård 
jande av snus']. 	 m. snålrgiliZe 'bondgård där man är snål 

snusa12  v. snåse 'nyttja snus; lukta på med allt, särsk. mat'. -hund m. sn.åk-
ngt'. hun snusste pa n. snusböna f. hånn 'snål man'. -skälld p.a. snåk-
bsg. snicsbOria 'någon väldoftande sak fcelld 'som skäller vid minsta anled-

[essens] (förmodligen apoteksvara) som ning (om hund o. kvinna)'. -spänd p.a. 
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snålrspcennt 'snabb att hugga i (om 
häst o. människa)'. sm hcessn ce lite 
vcette snaL.spcennt, sce matt n int 
hinn ta tt timmen forcen han 
flryg i vag. da han si timmen 
ksmm, da bcer e a 'om hästen är 
ivrig att hugga i, så är det knappt man 
hinner ta i tömmarna förrän han rusar i 
väg. Då han ser tömmarna komma, då 
bär det av'. -stackare m. snåirståkkar 
glåpord om/till snål människa. -vatten 
n. bsg. snålrvåttne. dce renn sna4--
vattne krigg tcennen. 

snålas9  dep. snålres 'vara snål'. 
snåld f. snadd 'snålhet'. 
snäll m. snall 'spindelaxelns drivtrissa i 

spinnrockens vingdon; ngt litet o. runt'. 
Jfr hatt-, pingstdags-. 

snår n. i ortnamn ss. kelrbsttsnåre snår-
skog på en gammal kolbotten på Styb-
bersmarks bys skog; låggrosnåre vid-
sträckt björksnår på Västerlandsjö bys 
skog. 

snäll a. snell el. (y.) sncell 'rask, snabb; 
god, vänlig, lydig'. je har a vore 
snell 'ni kom då också fort tillbaka'. 
-resa f. sniellrs 'missfall'. -tänkt p.a. 
sn&lltienkt 'kvicktänkt'. 

snälla4  f. snielle, dat. sg. sn&lln, dat. 
pl. sniellem 'spole, rulle i spinnrock'. 
Jfr borstnings-, finlin-, lin-, 
stry- samt under häcklingssnäll-
rustning, härva v., strysnäll-
rustning. snällidon n. snr?elld brt 
'vingdon med 
trissa i spinn-
rock' .-rust-
ning f. sncell- 
rstnzg 	= 
föreg. ord. Till 
varje sådan hör 	[Snälldon] 
två vingdon, se f i n -, grov-. -vinge m. 
sniellv i gg 'vinge i vingdon'. 

snäppare m. snieppar 'snäppare, instru-
ment att slå åder med'. 

snärla f. sniele 'ödla'. Äv. glåpord om/ 

till kvinna som far omkring, hon ce 
jussem en sncele, hon firyg a far 
a hinn vara vllestans. Hr orm-, 
tjuv-. 

snärt m.sncett. Jfr pisk-. 
snärta v. sn&tte 'skynda sig'. sncette 
a gake 'skynda sig i väg'; sncett so-
pa skatan 'skynda dig söderut till Ska-
ten'; snceit cett n veabsir 'skynda 
dig efter en börda ved!'. — av v. impe-
rat. sn2ett å hemm 'skynda dig hem!' 

snäv a. snev. 
snö m. sno, bsg. -n. Jfr blöt-, djup-, 
drev-,fock-,gamm-,hård-,kall-, 
korn-, lös-, ny-, skar-, sur-, vår-
samt under drev e. -dreve m. snådr-
va, bpl. -na 'snö som blåst hårt ihop 
över väg'. -driva3  f. snådriv. -före n. 
snåfår. -hel a. n. snåhalt 'helt täckt 
av snö (om mark)'. -höjd f. snåhågd 
'den upphöjda rand snö som finns i spå-
ret mellan de båda skidorna'. [Individ.?] 
-kavle m. bsg. snåkåvert 'bykavle som 
går till den bonde som står i tur att 
ploga vägen'. -korn n. opl. snåkcirt 
'trindsnö'. -måre m. bsg. snåmåran 
'torr mörjig snö'. -plog m. snåplrOg. 
-skidbene n. bpl. snksibka 'skida 
att åka i lös snö med'. Ca 4-5 tum bred, 
5-6 fot lång. -skovel f. snåskevelr. 
-slask n. snållåsk. -släppning f. bsg. 
sn  ållieppn ga 'snöns borttöande'. 
-tynge m. bsg. snåtåggen 'tyngd av 
snö (t.ex. på ett tak)'. -ur m. snitr 
'snöstorm'. -vinter m. opl. snåvintera 
'snörik vinter'. 

snöa8  v. snhe. Jfr under flistra. — 
igen v. p.p. j&nnsnåge. 

snöcke interj. snekke mildare svordom 
använd av kvinnor. -gubben m. bsg. 
snekkegebben 'den onde'. 

snöd a. snpv el. snev el. sns 'kal'. Ss. 
s. n snbvve el. n sila el. snegen, 
gen. snees, opl. o. bpl. snega 'den 
onde, djävulen'. dvm hadd cete opp, 
sce dce va vlldeles snett dcer 'de 
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[korna] hade ätit upp [allt], så att det 
var alldeles kalt där'; ksmme snstt 
cette 'kom omedelbart efter'; han si 
ut ssm en sns skull ha troske 
cetten pa n 'han ser ut som om fan 
skulle ha tröskat ärter på honom (om en 
smittkoppsärrig)'; han sag ut ssm 
en sn s rakkt 'han såg ut som själva 
den onde'; ja va oppe finn n sns 
fekk pa se boksen 'jag var uppe 
tidigare än alla'; tag en snu ,d-ce int 
gett dce, dvs. 'det är inte lätt att hejda 
en elak människa'; dce va e snses 
regn dr 'det var ett förbaskat regn'; 
ce denn snsga 'de där jäklarna'. Jfr 
lat- samt snöcke, snödsk, oför-
snödad o. under anhang, dragig, 
Jesuhand-och-snödhand,kves-
ärriggubbe, själ f. -dynga f. snit-
dgg glåpord. -fårskinn n. sni3v- el. 
sniivfabsinn 'fårskinn med ullen bort-
klippt'. -fäll m. sniifiell 'skinnfäll med 
håren bortnötta'. -händer f. bpl. still-
Uennen 'jungfru Marie nycklar, Dac-
tylorhiza (Orchis) maculata' = m aj - 
koblomma, Jesuhand-och-snöd-
hand. 

snödsk a. Självst. form m. snistue 'den 
onde'. Ss. en mildare svordom använt 
av kvinnor. ja no tro ja dce va n 
snsAse pa na vis 'ja, nog tror jag att 
det var den onde (som) på något vis 
(åstadkom detta)'. 

snöre7  n. snåre. Jfr däng -, kil-, li n -, 
tramp-. 

snörpas  v. snårpe. 
snösa12  v. snifse 'fnysa'. 
sockl m. sakk '[socka, kortare] strum-
pa'. Jfr tovad-. -garn n. såkkgån 
'strumpgarn'. -sticka3  f. såkkstikk 
'strumpsticka'. -söm m. såkksåmm trol. 
'nålning, att sy t.ex. sockor el. vantar 
av garn gm att föra garnet med en stopp-
nål i små slingor som griper in i varand-
ra på ett visst sätt'. 

socka v. se såk a. 

socken f. sökken, bsg. sökkna, opl. sökk-
ner. ga  pa sokkna 'gå på rote (om 
fattighjon)'. De fattiga som på detta sätt 
fick sin försörjning fick stanna på de 
olika bondgårdarna olika antal dagar, 
beroende på hemmanets skattetal; Oka-
sökkna 'Själevads socken'; oppi 
lönnbrosökkna 'uppe i »Landsjösock-
nen»'. Skämtsamt om de stora Landsjö-
byarna, Utanlandsjö o. Västerlandsjö, 
som ligger för sig i skogarna i Arnäs' 
socken. Jfr fjäll-. -barn n. sökken-
bån 'fattigt barn som försörjdes av 
socknen gm att auktioneras bort till den 
lägstbjudande'. -hjälp f. bsg. sökken-
itilrpa 'sockenbidrag till de fattiga'. 
-lapp m. sökkenlapp ['same anställd 
av socknen ss. rackare'. Föråldrat.] 
-magasin f. bsg. sökkenmågas la 'Ar-
näs' sockens förvaringsbod för spannmål 
o. mjöl som skulle finnas för behövandes 
räkning'. En stor stolpbod i två våningar. 
-rå n. sökkenrå 'rågång mellan sock-
nar'. Där skulle avrättningar ske. -sko-
makare m. sökkenskomåkar 'skoma-
kare som gick omkring o. gjorde skor'. 
-skräddare m. sökkenskrieddar 
'skräddare som gick omkring o. sydde 
kläder'. -stugu-Karl m. sökkenstukåll 
'Karl som bodde i ett av sockenstugans 
smårum'. -stämma f. sökkenstiemm. 

socker n. staker. ja tog like myttie 
sskkere ssm bera 'jag tog lika mycket 
socker som bär [vid syltning?]'. Jfr 
bröst-, kross-, små-. -gryn n. slik-
kergrn 'krossocker'. -krus n. sitk-
kerkr iis 'sockerskål'. -låda f. bsg. 
shkkerlaci 'draglåda i sockerskri-
n et ' . -sand m. sitkkersån 'olikfärgade 
små sockergryn'. Jfr under sil verdo-
s a . -ser n. stikkers& ' sockerskål' . -skrin 
n. siikkerskrin 'träskrin med inuti fast-
satt huggkniv varmed man högg till soc-
kerbitar ur toppsockret'. I bottnen var 
borrat ett antal hål så att sockersmulorna 
kunde falla ner i en utdragbar låda som 
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satt under skrinet, sockerlådan. 	jag gick o. körde, så fick jag se flickan'. 
soffa4  f. sisffe. 	 Jfr under blocka. 
sol f. solr. la  se tt soka 'lade sig i somlig pron. pl. söm 	sombge trea 
solskenet'. Jfr aftons-, morgons-, 'somliga träd'. 
väder- samt under s p r äg . -backe m. sommarl m. simmar. baka dell sam-
sålrbåkk 'solig sluttning'. -badd m. ma bs 'baka för sommarbehovet'. Detta 
se:Arbådd 'solgass'. i vcejte sokbaddn. skedde i början av maj. Jfr f ör -, h ö g -, 
-båge m. si)4-båga 'bländskydd gm att regn-,sen-,torr-,varm-samtunder 
med handen skugga för ögonen i mot- förra, ifjol. -dräng m. simmar-
sol'. jok solrbsgan. -gadd m. bsg, driegg 'yngre dräng, anställd endast 
sökgåddn 'solgass'. -hetta m. bsg. för den bråda sommartiden'. -fähus n. 
saikhålan. -märken. bpl. sy54-miertja bsg. simmarfehusse [väl fel för -huse 
'skåra el. nål i fönsterkarmen med vars el. -huse] 'fähus som användes under 
hjälp man efter solens gång tog tiden på sommaren (om kreaturen ej var i fäbo-
dagen'. -rök m. bsg. seakrkitien. -skin darna)'. En enkel resvirkesbyggnad med 
n. sy jr 'solsken'. -skindag m. bsg. ett enda rum o. med ingång direkt ut-
sj,ytndzn 'den tid på dagen då solen ifrån. -jord f. bsg. såmmarj bira 'åker- 
skiner som varmast'. -skinlat a. 	jord under sommaren'. ssinmarjoku 
iår 'trött o. oföretagsam på grund av hon ce bra hon — ansågs ha läkande 
solhetta'. -stek n. såna 'solgass'. -ur kraft. Användes till en häst som skadat 
n. bsg. sökisre äv. 'observationspunk-  sig i benet, stigit sig. -ladugård m. 
ter i ett rum för att efter solstrålarnas slimmarlbgak = sommarfähus. Jfr 
vandring veta vad klockan var'. -vägg undergammal. -lamm n. sismmarlåm 
m. bsg. sökvceggen 'solhetta vid en 'lamm som fötts på försommaren innan 
vägg'. mitti sokvceggen. -öga n. bsg. man släppte ut fåren el. på sommaren i 
scYråge 'solskivan, sådan man ser den skogen'. -piga f. sisinmarpige [fel för 
utan den starka strålningen (t.ex. vid -pig] 'yngre piga, anställd endast för 
horisonten el. gm  moln)'. 	 den bråda sommartiden'. -skackel f. bpl. 

solv3 f.1  svIrv 'svala' . Jfr hus-, stubb-. sismmarskåkkken [smäckrare skack-
solv3  f.2  sv4-v 'solv i vävstol, tråd med lar än vinterskacklar]. -sko m. opl. 

öga för varptråden'. -öga n. bsg. sbirv- skimmat,skbr 'hästsko använd på som- 
4e. 	 maren'. -skrinda f. bsg. sitinmarskrin- 

som adv. sim [ssm] 'till den grad'. ssm n a = släpskrinda. -tattare m. 
hgappast 'knappast troligt (el. möjligt)'; sismmartåttar 'tattare som på vintern 
ssm han ce skam4-en 'så fräck han har fast bostad men på sommaren vaga- 
är!'. 	 bonderar'. -tjänst f. bsg. skimmartj41- 

som konj ssm [ssm] 'som om; just som' ta 'dräng- el. pigtjänst som man tog för 
no sag e ut ssm hon dodd i Pli tiden 1 maj-24 oktober'. -ull f. simmar- 
'nog såg det ut som om hon dog i för-  iill 	långa ull som klipptes när man 
tid'; han cerbet ssm han skull ha tog in fåren efter sommarbetet'. -ved 
hcennen ae jams a hannlean ['han m. shmmarv e 'sämre ved (huggspån, 
arbetar som om han hade händerna av kvistar o. d.) som användes vid matlag-
jäms med handlederna (dvs. tafatt o. ning på sommaren'. jyrtivetn va 
långsamt)']; ssm han ksmme 'just ssmmarven. dvm bar in en tt n 
när han kom'; a ssm ja jekk a hanntakksrj, dce fanns int vea-
tyske, sce fekk ja si jcenta 'o. bäst lara da 'huggspån var sommarved. 
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Man bar in den i en handtagskorg, det 
fanns inte vedlårar då.' -väg m. bsg. 
såmmarviegen 'väg som man om som-
maren körde med kärra på'. -värme m. 
bsg. simmarv&rmen. 

somn m. symn, dat. sg. sYmnsm 'sömn'. 
ja hsZre ne 1 svmnsm 'jag hörde det 
i sömnen'. -gåvor f. opl. sYmngåver, 
bp!. -given 'sömnförmåga'. bra svmn-
gaver. -lust m. shmnlicst 'sömnlust'. 
-låt m. bsg. sYmnlatn 'spädbarns nyn-
nande läte innan det somnar'. -lös a. 
stimnlås 'sömnlös'. 

somnas v. sYmne. Jfr under o - förled. — 
av v.9  sYmn å 'somna'. — om v. smn 
åm 'somna igen'. 

somnig a. sYmne 'sömnig'. 
somt pron. sömta 'somt, somligt', som-
ta ha ja fc211 vore vce sm bryk-v 
'en del har jag väl varit med om själv'; 
somta pceren votte smo 'en del 
potatis blev små'; somta a dvm 'som-
liga av dem (om människor)'. Jfr under 
hässjrot, mässing. 

son m. svrt, bsg. svr,  opl. sna, bpl. 
stinan. dce va syn harus pete 'det 
var Petters son'. Jfr bon d-, fiskar-. 
-dotter f. sYnadöt. -hustru f. szYria-
håstru, bsg. -n. 

sop m. sop 'borste av en hundsvans [på 
träkäpp] att sopa bröd med'. Jfr b y -, 
gård-, hund-. 

sopal2  v. spe. sop in drsssan 'sopa 
ihop kvarvarande dråse'. Jfr under 
skottel, stuga. soplmjöl n. sOmitYr 
'mjöl som sopats av brödet vid bak-
ning'. Blev uppblandat med degbitar o. 
skrap från bakredskap. Gavs åt kreatu-
ren. -skyffel f. sOpbsåffel. -vrå m. bsg. 
sOprOn [spisvrå i köket]. Där stod sop-
kvasten o. sopskyffeln. 

soppa f. såppe. Jfr jul-, sviskon-, 
v a tt -, ö 	sopplfat n. såppafåt 'fat 
med soppa'. -kött n. shppatjått. -sked 
f. såppaji 'en smula soppa'. 

sorg3  f. smf. dvm ha fott syrja nu 

om dödsfall i en familj; ta int svrja 
for de nu 'låt inte sorgen överväldiga 
dig nu'. Jfr halv- samt under falla. 
-brev n. sbribrdv 'meddelande om 
dödsfall (särsk. tryckt med inbjudan till 
begravning)'. -folk n. stirffbZrk ' begrav-
ningsgäster'. -karamell f. si3rjkå,ramell 
'begravningskaramell'. -kort n. shrf-
kött 'tryckt inbjudan till begravning'. 
-ring m. sbrfrigg 'mycket stor saff-
ranskringla som förning hem från grav-
öl'. -skara [ml sbri skåra 'begravnings-
följe'. 

sorglig a. n. stirjlet. 
sorgslig a. sh,slen el. seen r sorgsenl. 
sort m. satt, opl. såtter, gen. såttes. 
en sattes lera 'en sorts lera'; ja vet 
int va dce va for sattes strimmig 
['jag vet inte vad det var för slags ström-
ming']; ylle sattes vvrer 'alla slag 
av varor'. 

sot n. sot. -ax n. sOtöks 'ax med svart-
rost'. -eld m. bsg. sötHn. -fälla f. bp!. 
sötfcellen 'svedjefall med ännu öppen 
sotig mark som väntar på sådd'. -harka 
f. bsg. söthierka Iräkratta med järnpin-
nar varmed svedjerågen krattades ned'. 
-ved m. sötv 'sotiga trädrester på nyss 
bränd svedja'. sotven ssm lag kvar 
fekk dvm brcenne hemme senn. 

sotas v. sene ['rengöra från sot (t.ex. 
skorsten); bestryka med sot']. När rågen 
kunde tala, sade den: sot me, senn 
reda ja me fv4-v. — ned v. st n. 
dvm sote ne rsgen te sotfcellen 
'man krattade ned rågen i den sotiga 
marken i svedjefallen'. 

sotig a. sOte. 
sotta v. se sutta. 
sovall v. sirva. hon sv 'hon sover'; 
vce hyll rakkt pa sova ut aga pa 
vss 'vi sover oss nästan fördärvade (dvs. 
för länge)'. Jfr under dova. — ned v. 
skya nd 'bringa (spädbarn) till sömns'. 

sovel n. sbvelr. -stark a. n. silve 4-st&tt 
'som ger bra smak av sovel'. 
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sovelsam a. n. såveirsamt 'som är kraf-
tig som sovel [dvs. (mat) som är fet o. 
ger från sig flott vid tillredning]'. 

sovla sig v. pres. dx ssvek se 'det är 
kraftigt [dvs, drygt] som sovel'. 

sovning f. sisvanzg 'sömn'. dx vott 
tnt nann strvantg for fvIrtie hel- 
ler 'inte heller människorna fick sova'. 

spad6  n. sp. Jfr färg-, ä t tik -. 
spade m. spåda. Jfr bland-, stöp-. 
spann m. spann, bsg. span 'ovalt trä-

skrin [i svepteknik] i vilket man vid 
kyrkfärd medförde kläder som man vid 
framkomsten bytte till'. -rem f. spann-
rånm ['skomakares knärem (som håller 
fast hans arbete)'?]. 

spannmål m. spånnmist4- . Jfr under 
kläm. 

spar n. spar 'ngt hopsparat', särsk. 'gräd-
de, ost o. messmör som man var tionde 
dag hämtade hem från fäbodarna, av-
kastning från ladugård'. [Uppgiften om 
grädde i stället för smör är överraskan-
de.] 

spara v. spåra. n denn ha n bra 
ticertg, hon x duktin dell spara, 
dvm fo stek myttie betat lagar', 
'den där har en duktig hustru, hon är 
bra på att spara, de får sälja mycket från 
ladugården'. 

spark m. spxrk 'hård stöt med foten'. 
sparkas v. spierke. hon spxrk en 
gagg pa gagg 'hon sparkar honom 
gång på gång'. — efter v. spierk iette 
'sparka efter sig (när man åker spark-
stötting)'. — ut v. spierk tät. samma sm 
kon mpirk fulle stvvven da hon 
sperk ut a 'det hjälper inte att kon 
mjölkar stävan full, när hon ändå spar-
kar ut den'. Talesätt om den som vis-
serligen har god inkomst men inte kan 
sköta pengarna. 

sparkare m. spierkar 'sparkstötting'. 
han akkt spxrkar. 

sparkas dep. spierkes. pvjken legg a 
spcerkes om ett spädbarns förnöjda spar- 

Sparrtak dingstak, in- 
nertak med horisontell mittdel som bärs 
upp av två bjälkar'. 

sparsam a. spå,yam. 
sparsamhet f. spiajamht. 
sparv m. speer. han fekk ga som 
spcer frann akse om en som blivit 
utfattig. Jfr gar-, slarv-, tj ek -. -ägg 
n. spriegg. 

spe n. spe 'hån'. -ord n. spUik. Jfr under 
nidgöra. 

specieslant m. sObrzilånt 'speciedaler'. 
spegel m. spiejjel el. (y.) spiegel. Jfr 
pojk-. 

spektakel n. spet4ke4-. han joir spe-
takel- a a 'han gjorde narr av henne'; 
sannt spetakelr 'så förargligt!'. 

spel n. jfr m u n -. -ked n. sOltj 'kedja 
av ryggkotor från någon större fisk (ofta 
torrfisk), vilka genomborrats o. trätts 
upp på ett snöre'. [Deltagarna var två.] 
När man började spela, räknades samma 
antal kotor [20-30 kotor] till vardera 
deltagare, o. av dessa tog man i tur o. 
ordning ett antal i [högra] handen [me-
dan de övriga doldes av vänster hand]. 
En deltagare skulle gissa hur många det 
var. Om han gissade för litet, fick han 
av sina egna lämna den andre så många 
som fattades, om han gissade för myc-
ket fick han också lägga till skillnaden. 
[Om han gissade rätt, fick han överta 
motspelarens kotor. Därefter blev det 
dennes tur att gissa. Den som spelade 
till sig alla kotor hade vunnit.] 

spelal° v. sOla ' spela sten ett spel 

kande. 
sparklföre n. bsg. spierkfåre 'bra före 

att åka spark'. -stötting m. sp&rkståt-
ttg. 

sparlakanssäng f. spalåkaPijiegg [= 
ståndsäng, se d.o.]. 

sparning f. spåran im 'sparande'. 
sparr m., sparra v. se spärr, spärra. 
sparrtak n. 

spietåk 'tre- 
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som särsk. småflickor spelade, varvid riggt kast ne sce pa spisshorte. 
de på olika sätt kastade ut o. tog upp mcen frcemmene dvm sat kngg 
fyra små stenar med den femte. Jfr under vcegga a fras. dce va /milt dcer 
långlur. spelhacka f. bsg. sOlahåk- ['folket i gården satt runt spisen, det 
ka 'narig hud med sprickor'. spelahak- var så lätt att sätta sig på spishörnet. 
ka dce fo n ti vorvattne 'spelhacka Men besökare satt runt väggarna o. 
får man i vårvatten [dvs. smältvatten]'. frös...'. Jfr uppgift under lillbord]. 
Jfr under gräddolja. 	 Jfrjärn-,kammar-,öppen-.-bräda 

spelare? [m. dat. pl.?[ splarsm. I uttr. f. bsg. spissbrka 'träskoning kring 
ga vtt spelarsm 'förstöras'. 	öppen spis'. -domare m. spissdOmmar 

spelmanspenning m. bpl. sOlmans- glåpord om/till en som sitter hemma o. 
piertiga 'pengar som man på danser gör självsäkra påståenden om ting som 
samlade ihop till spelmanslön'. 	han ej begriper. -hälla3  f. spisshiell 

spetsa v. spissa 'splitsa'. — ihop v. 'järnhäll i öppen spis'. -hörn n. bsg. 
spbsa ihåp 'splitsa samman'. 	spisshine 'hörn av hällen i en öppen 

spetsning [f.?] jfr timmer-. 	 spis'. hor ncettjen har e hcenne 
spettal° v. spåta 'bearbeta med järn-  seg, sa uceriga da hon rammelre 

spett'. ja gatt spetta las frossenjo4u frann spisshorte 'hur näcken förhåller 
'jag måste spetta loss frusen jord'. 	sig det här, sa käringen när hon ramlade 

spigg m.spegg [taggfenig fisk av familjen från spishörnet'. Jfr under spis. -krans 
Gatrosteidx]. Äv. glåpord till liten m. bsg. spisskrånsn 'spiselhylla'. 
pojke. Jfr gnäll-, hornig-. 	-kupa f. spiskUp. -lampa f. spisslåmp 

spikl m. sink, bsg. spitjen. Jfr brodd-, 'liten lampa med hållare som fästes på 
hand-, hornig-, hästsko-, lik- den murade väggen i spisen'. -lock n. 
kist-, n ejlik-. -skalle m. bsg. spik- jfr järnspis-. -stolpe m. bsg. spiss-
skbln 'spikhuvud'. -skodd p.a. spik- stb4-pen 'stolpe i öppen spis'. -tång f. 
skådd 'som har förmåga att snabbt klara bsg. spisstbgga 'eldtång'. Användes 
av en situation'. 	 äv. när man stekte strömming. -vrå m. 

spilkum m. 	 bsg. spissrån'vrå vid spisen'. Där hade 
spilla v. spQ11e. Jfr under akta. 	kvasten sin plats. 
spilta4  f. spte. 	 spisa v. pres. spiss 'förslå, räcka till'. 
spinna v. spinne, spann, spånne, p.p. rcekk fcemm kroner? —ja dce spiss 
spånnen, pass. pret. spånnes. du int tie hceller 'räcker fem kronor? — 
spinn sce fara kan grate 'du spinner Ja, det räcker inte med tio heller'. 
så illa, att fåren kan gråta över det'. spit [m.] spit 'retsamhet'. cenn 1 spit 
Uttr. använt om olika slags arbeten. Jfr 'av retsamhet, på pin kiv'. 
bortspunnen. spinnrock m. bsg. spita f. bpl. spiten 'pinne som används 
spinnrbujen el. (y.) -råkken. da ja för att sträcka o. hålla fast väv på blek-
fekk scen mce dcen spinnrakken ning'. 
'närjag fick sätta mig vid spinnrocken'. spita'2  v.1  spite 'spänna ut (t.ex. skinn 

spinnare s. spinnar 'kvinna som spin-  el. väv) med hjälp av stickor el. pinnar'. 
ner'. Jfr ull-. 	 spit jinna vce tivetn 'spänna ut 

spisl m. spiss, dat. sg. spisssm. ja ele skinn med täljspån'. Kalvskinn o. får-
sce spi ssn vott ro 'jag eldade så att skinn skulle spites ti kanta. Annars 
järnspisen blev röd'; gabs,sfulrtje sat rullade sig skinnen, o. då surt dvm 
(vintertid) kring spissn,dce jekk sce ['surnar de]. dvm state foit där de 
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var hoprullade; kkcenn igslive sett se 
spi tt 'klänningslivet sitter så spänt'. — 
ut v. spit ist 'spänna ut (väv till 
blekning)'. Pinnar sattes då gm öglor i 
vävens kant o. ned i jorden. 

spita12 v.2  spite 'pika, ge stickord'. hon 
votte no sims for ce 'hon blev nog 
pikad för det'. Jfr under nidgöra. 

spjuts n. spjut. Jfr björn -. 
spjälk f. spivirk 'spjäla (i t.ex. vävskäl); 

lång smal brödspade, använd vid bak-
ning av tunt bröd'. dra spjvkken 'för-
utse barns kön gm magi'. När man vävt 
en väv o. dragit ur skälstickorna o. man 
vet att det finns en havande kvinna i 
närheten, så kan man dra spivirken 
tri 	gager krig g gatt sce fo n 
vetta em hon skce fo n pojke cell n 
jcente. mot man fon e kvinnfvkk 
senn man ha drcejje spjvkken sce 
fo a n jcente, mot man en kcer sce 
vak e n pvjke. dce va en ssm 
hadd drcejje spjvkken a motse 
tya kcera a hon ssm hon hadd 
drcejje for hon fekk tivelliga r ... 
dra spjälorna tre gånger runt gården, så 
får man veta om hon ska få en pojke el. 
en flicka. Möter man först en kvinna 
sedan man dragit spjälorna, så får hon 
en flicka, möter man en karl, så blir det 
en pojke. Det var en som hade dragit 
spjälor o. mött två karlar o. hon som 
hon hade dragit för fick tvillingar']. Jfr 
ugns-, vänd-. 

spjälkas v. spjårke 'spänta'. du jett 
spjerk na stikker 'du måste spänta 
stickor'; dce spjerkese les n bit 
baki dons 'det spjälkades lös en bit ur 
dörren'. spjälksticka f. bpl. spj årk-
stikken 'pärtsticka'. 

spjälls n. spjell ['skorstens-, ugnsspjälll . 
spol m. jfr sek-, slipper-, stånd-, 

tjär-, väv-. 
spolare m. [!] spökar 'kvinna (el. barn) 

som spolar'. Den som vävde skulle ej 
hindras av spolning, utan denna skulle 

utföras av ngn annan, ofta av ett större 
barn. 

spoljkorg m. spökkårj 'liten pärtkorg 
utan grepe för garnspolar vid vävning'. 
-piga f. spöZrpig '(mindre) flicka som 
har till uppgift att spola åt väverskan'. 
-rock m. ['spinnrock med spoltenl. -rör 
f. spökrO[' spolpipa']. Gjordes av vass-
pipor. -sticka f. spökstikk 'ten som 
sätts in i spinnrocken i stället för snäll-
d on när man skall spola'. 

sportler s. pl. spåller. S. sades båts-
mannen få när han tog upp hemkallet 
o. därtill fick mat av olika slag. Äv. 
'avfall från slaktdjur'. Föråldrat. 

spottas v. spåtte. a spåttkåss öknamn 
på en Karin som alltid spottade som 
magiskt skyddsmedel. 

sprakal° v. språka. 
sprakbär n. bpl. o. kollektivt språkk- 

bcera 'hönsbär, Cornus suecica'. 
spreckal° v. språkka 'gå sprättigt med 

korta steg'. han sprekka a jekk. 
spricka f. jfr vår-, väder-. 
spricka v. språkke, sprakk, spriokke, 

p.p. språkken. han sprekk svnn 'han 
spricker sönder'; dce sprekk tt att 
nageka 'det spricker vid naglarna (om 
hudsprickor)'. 

spridal3  v. spri. — sig v. spri sce.— ut 
v. spri ist. 

spril3  [f.?] spr il 'ngt som spretar ut'. 
sprila v. spr ile 'spreta'. — ut v. spr il ist 

'spärra ut (t.ex. fingrar el. fjädrar)'. 
sprilot a. spr ilet 'spretig (om t.ex. kruk- 

växt)'. 
spring m. bsg. spriggen 'vattenledning' . 

-vatten n. spriggvåttn ' vattenlednings-
vatten' . 

springa v. jfr sp rån g a. 
sprit(anste) adv. sprit o. spritanste. I 

uttr. ss. sprit (spragganste) ny 'ab-
solut ny'. 

spritpass [n.] spritpåss 'vattenpass'. 
spritta v.spriette,spratt,språtte'[stän-

ka,] spritta'. mamma sa for mce dce 
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ja skull scett ftggere bakpa n a 
tatte, sce skull n sprcett a gake. a 
dce lok n 'mamma lärde mig att jag 
skulle sätta fingret bakpå honom (knäpp-
baggen) o. klämma till, så skulle han 
sprätta i väg. 0. det gjorde han'; kvikk 
sce dce sprcett tt a 'rask o. livlig så 
att det spritter i henne'; sprotte framm 
na kslr 'spruttit fram några kol'. 

sprosslingl m. språng 'grov [o. styv] 
stjälk (särsk. om  sådan i hö)'. 

sprottal° v. sprhtta 'böka o. sprätta'. 
;tonen gar a sprstta dczrt lanne. 

sprund n. sprsnn. I golvet hade man ett 
s. för att släppa ut skurvattnet. I en tilja 
satt en uppsågad fyrkant, i vilken biten 
satt kvar mellan skurningarna. — Mitt 
på dryckestunnan satt ett s., ett fyrkantigt 
hål, i vilket man satte tunntratten 
när man skulle fylla tunnan. Jfr kärn 
-så m. spritnnså 'så med sprund i loc-
ket'. Locket var fastlaggat. Mitt i detta 
satt ett mindre runt lock, hårt i öpp-
ningen. Närmare kanten i det stora loc-
ket satt sprundet med en tapp. Användes 
när man sålde mjölk till arbetarna vid 
sågverken. Gm det större locket fylldes 
sån, gm det mindre hälldes mjölken ut. 
Jfr under ty n nel . 

sprunda v. sprhnne 'täta med deg av 
bl.a. lera o. aska kring dryckestappen 
medan drickat jäser'. sprsnne tsnna 
'täta med lera runt tappen i dryckestun-
nan sedan den var fylld'. 

sprutröd a. spritrå 'blodröd av rodnad'. 
sprynga4  f. sprk(gge 'springa'. 
språng n. spragg. Jfr höst-, sjuk-, 

s j ö -. 
språnga v. språgge, språgge, språg-

ge 'springa'. spragg byn 'slösa tid 
gm att besöka den ena gården efter den 
andra'; hon spragge skogen 'hon 
sprang igenom skogen'; ssm jekk a 
spragge tt vitotta dcera gskven 
'som sprang omkring på golvet endast 
iklädd vit skjorta'. Jfr under kasta 

över, små. — upp v. språgg Opp 
'springa ifatt'. språngsjuka f. bsg. 
språgg,sicka 'diarré'. 

språnganste adv. språgganste. Se under 
sprit(anste). 

språngare m. språggar 'god springa-
re'. bra språggara om hästar med 
bra gångfot; we hadd n hcest 
frann vritje.dce va n rektt sprag-
gar dce 'vi hade en häst som var från 
Anundsjö. Det var en riktig springare 
det'. 

språngning f. bsg. språgntga 'spring-
ande'. 

språta v. se sprotta. 
spräcklig a. sprcekkZre. 
spräg a. sprceg 'klar, lysande'. sopa ce 
falt sprceg z dag 'solen är väldigt 
klar i dag (t.ex. efter en frostnatt)'; dce 
ce sprceg a rcenner ce hcenne 'det 
är klara ränder det här'. 

spränga12  v. spriegge. 
sprängd p.a. jfr gorr-, vattu-. 
sprängning [f.] sprceggn i g. 
sprängbär n. bpl. sprceggbera 'orm-

bär, Paris quadrifolia'. 
sprätta v. se spritta. sprättlbåge m. 

spriettbåga 'pilbåge'. [Väl äv. 'sprätt-
båge', dvs, en leksak bestående av ett 
fjädrande spö med ett snöre ss. sträng 
fastknutet i ena änden. I snörets andra 
ände fanns en knut. Den knutförsedda 
änden lades i en skåra mitt på pilen, 
varefter man kunde skicka pilen till an-
senlig höjd gm att hålla spöet med ena 
handen o. pilen med den andra samt 
slunga iväg pilen.] Äv. 'kvick, rask män-
niska'. -skorv m. 'knäppare (en skal-
bagge); snobb'. Jfr under spritta. 

sprättgå v. spriettgist 'promenera för ro 
skull, finpromenera'. 

spröt [n.] jfr v i d -. 
spy13  v. spy. dce ce sce han kan spy 

.210ren 'det är så (vidrigt el. dumt) att 
man kan kräkas trasor'. 

spål3  v. spa 'trolla; förutsäga vad som 
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skall ske, sia'. han spadd tz kolla över vägen gående stänger som bildar 
'han spådde i kort'; hor skull ja ksnn körväg på sank mark]'.  Jfr b o d -, 
spa mce dell dce 'hur skulle jag ha kvarn-. 
kunnat trolla mig till att veta det?'; lap-  spår n. spyr el. spor. Jfr fot-, med-, 
pen han spadde sce hon fekk rist-, ränn-, skidben-. 
vara juk yll szne daga 'lappen spårig a. n. spåret 'som har djupa spår 
trollade, så att hon fick vara sjuk i all (om väg)'. 
sin tid'; spadd thcek e ban 'trollade späd a. spe el. (y.) spe 'späd, smal'. 
ihjäl ett barn'; hon hadd spadd pa dvm var ssm spe a spoa 'de var 
n wie pkager 'hon hade trollat på som späda spön (om ett par kvinnor)'; 
honom (den svekfulle barnafadern) sina spett e llag 'späd sort'. Jfr under 
plågor'; dvm c ssm dvm vore bamm, tomt n. -barn n. spiebån. 
spadd 'de är som om de vore för-  -gris m. sp4ris. -kalv m. spabkv. 
trollade'. Jfr under k ån g ero, spå-, -killing m. sp4 az g 'ej årsgammal kil-
vitergroda. — emot v. spå emåt ling'. 
'möta trolldom med trolldom'. 	spädlett a. spQUt 'magerlagd i ansik- 

spålgroda f. opl. spågrbder = vi ter - tet'. 
groda. dce va spagroder e dcenne, spänna12  v. spienne. spcenn tag tz e 
dvm ksnne spa sce fvkke rake 'hugga tag i det'; han spcennt tt en 
for ont 'det var trollgrodor det där, de 'han högg tag i den'; han spcennt yrt 
kunde trolla så att folk kunde råka ut seg e 'han ryckte till sig det'; spcenn 
för sjukdomar'. -käring f. spåtj &ng yorke en lek då en av deltagarna vänder 
'trollkunnig kvinna'. -lapp m. spålåpp ryggen åt de övriga, böjer sig fram o. 
'trollkunnig same'. -man m. bsg. spå-  håller ögonen slutna. Någon slår honom 
man. I talesättet spaman ha tjva i baken o. alla sträcker upp ena armen. 
vilkor: ettdela log en hcell a taka Den slagne vänder sig om o. försöker 
n sann! ga 'spåmannen har två villkor: gissa vem som slog. Om han gissar rätt, 
antingen ljuger han el. också talar han får den som slog stå. Om han gissar fel, 
sanning'. 	 får han själv stå om igen tills han gissat 

spåka v. spåke 'förutsäga vad som skall rätt. Jfr under tv ärgl isas. 
ske, sia'. spak rcegne 'förutsäga regn-  spännarel m. spiennar 'vävspännare'. 
väder'. 	 spännhök m. spiennhiik 'duvhök'. [Väl 

spån m. span. Jfr hyvel-, likkist-, hellre: 'rovfågel i allmänhet'.] 
tak- samt under lår m. -hyvel m. spänning m. spiennig 'sparvhök'. [Väl 
spåtthbvel 'maskin för framställning hellre: 'rovfågel i allmänhet'.] 
av takspån'. -tak n. spåritak. 	spärr m. jfrkank-, nack-. 

spåne m. spåna 'material att spinna av'. spärrag v. sp2erre 'hacka, klösa, [hugga 
spånldag m. spisnadag 'dag då man med sporrarna (om tuppars stridsme-
går tillsammans o. spinner i någon gård'. tod)]'. kanken ha spcerre mc e 'tup-
-vinter m. bsg. spånavinteri 'vintern pen har hackat mig'. — emot v. spcerr 
från tjugondagen (förr från tredjedag emåt 'spjärna emot'. 
jul) till vårfrudagen då kvinnorna ute-  spö n. spo. spe( dcenna dc-.e skull n 
slutande var sysselsatta med att spin-  fo t ma, spopaen, stog dar 'det där 
na'. Sedan kunde blekningen av garnet spöstraffet skulle han få i Må, spöpålen 
ta sin början. 	 stod där'. -påle m. bsg. spåp4en. Jfr 

spång f. spagg äv. 'kavelbro [dvs, tvärs-  under spö. 
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spöals v. spo 'krafsa (särsk. om  höns)'. ett lass känns tungt. 
— ut v. spå åt 'sprätta omkring'. 	stada [m.] stbe, bpl. -na 'stadkant; frö- 

spökas v. spöke. — ut v. p.p. iitspåkkt mjöl från skogen som ligger gult över 
'styra ut i granna kläder'. 	 vatten o. åkrar'. Frömjölet skadar den 

spökas dep.spåtfes, prei spåkktes 'spö-  späda kornbrodden, särsk. om  det regnar 
ka; krångla (i arbetet)'. dce to fcell bara i små skurar. stven han ce fuZr 
spoties for na 'det torde väl varsla 'stadkanten är ful'. stadilack a. stå-
för ngt'; dce spoties for na smofflek la/ck 'lös i stadkanten'. [Hellre: 'vidare 
'det varslar för att det kommer att bli i den ena kanten än i den andra (om 
småbarn i huset'. Skämtsamt; dce ba-  laggband)'.] Granbandet hos ett lagg-
ra spokktes ['det bara krånglade (för kärl, som var vidare upptill, gjorde man 
mig i arbetet)']. 	 av en liten gran som växt ngt krokig o. 

spöke n. spåke. Jfr käring-. 	som man dessutom täljde så att det blev 
spökt p.a. spokkt 'motig o. svår'. dce vidare i en kant. Det var då stalakkt. 

var ssm dce va spokkt 'det var som -tid m. bsg. stbt in 'tiden omkring Es- 
om det var förgjort'. 	 kilsmässan, den 12 juni'. 

spönnas v. spånne 'sparka'. spönnikäpp stada v. sta 'stanna för att kasta vatten 
m. bsg. spånntlieppen 'käpp el. likn. (om häst)'. 
som man tar spjärn mot'. -trä n. spinn-  stadig a. stbden, n. stbdet el. -tt. Jfr 
tre = föreg. ord. 	 under stenskol(a). 

stabba v. stabbe 'gå styvbent o. med stadlek [m.?] stblek 'stadighet (hos t.ex. 
korta steg (om gammal man)'. 	strå av växande säd)'. 

stabbe m. stabbe 'ståndare (i olika red-  staka v. staka, pr. p. ståkan(es). han 
skap, t.ex. spinnrock)'. Jfr fram-, ksmm stakan(es) 'han kommer gåen- 
stöttings-. 	 de stadigt o. bestämt'. — ned v. pret. da 

stackarel m. stå kkar. Uttrycker oro el. staka dvm n e ston 'då drev de ned 
häpenhet i följ. uttr.: va i stakkan störar'. Jfr under humlegård. — ut v. 
jor du 'vad i all världen gör du?'; va staka åt, p.p. åtståka 'utmärka med 
stakkan bcerjen 1 nylann ske stakar el. pålar; förutbestämma (gm ödet 
nannstan§ 'vart i all sin dar ska Berg i el. Gud)'. staka ut linsonktjetn 'påla 
Nyland fara?'; n littn stakkabs ticerig. in ett område i sjön för linet'; dce var 
Jfr klater-, lill-, skrap-, snål-. 	se utstaka 'det var så förutbestämt'. 

stackIkrok m. bpl. sti3kkekrbka 'krok i stake m. staka, opl. -r, bpl. -na. dce va 
stolpen till öppen spis' = s to lp kr ok . en staka for van jet, a hon sat 
-stolpe m. bsg. sti3kk- el. stkikkstbkpen fast vce labane a trvkjen 'det var 
'stolpe i öppen spis'. -vrå m. bsg. (i fähuset) en stake för varje get, o. hon 
stkikkrbn 'vrå för härd i öppen spis'. 	satt fast med ladband o. trälg'. Jfr 

stad m.1  jfr eld-, gryt-, kak-, lok-. 	glas-,ljus-,rev-samtunderstrida. 
stad m.2  sta, bpl. stieren [märk accen-  stall' m. stv//, bsg. stt51n. boggd se n 

ten! 'köpstad, tätort']. Jfr under vakna. stor n, ny n stvll. -ill a. stz311ill 
stad m.3  sta. I uttr. ss. oga stog 1 sta 'ilsken av att ha stått i stall (om häst)'. 

'ögonen stirrade stelt'. 	 -rum n. stbllrilmm 'kyrkstall'. På kyrk- 
stad a. sta 'istadig (om häst)'. -häst m. vallen uppförde de olika byarna ett stall 

ståhcest 'istadig häst'. Om häst vid tämj-  gemensamt för byn med plats för flera 
ning fått för tunga lass så att den stan-  hästar, allt efter behovet olika stora. Det 
nat, brukar den också senare stanna när var vanligen två rum, ett yttre, själva 
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stallet, o. ett inre, stvllrsmmskamman, stankas v. stånke 'stinka'. 
där man kunde ordna sin klädsel e.d. stannas v. stiene. ska pit du stcen a 
-rumsbotten m. sti3lIrsmmsbbttn, dat. drekk kaffe; votte stcenen(es) ['blev 
sg. -brittnsm 'vindsrum i kyrkstall'. stående]. — av v. stien å 'stanna, av-
Fanns i Stybbersmarks kyrkstall vid Ar- stanna'. stcen a kkakka 'stanna klock-
näs' kyrka. Ett stort rum med bänkar an!'; hxssn stcene a 'hästen stanna-
kring väggarna, lösa säten o. bord. Där de'. 
kunde vallkalas hållas. n del uta stapel' m. st åpeZ r. Jfr bräd-, v ed -. 
fkcerkbana bodde pa n stvllrsmms- stapel n. [i] bsg. stappane 'klocksta-
',van da dvm jekk a lcesste, men pel'. [Möjl. tillfälligt n. bsg. i stället för 
anneren bodde ncer na bonner 'en väntat m. bsg. ståppan.] Jfr k lo c k -. 
del av barnen från Flärke bodde på en stapla9  v. st åpe . Jfr under sky. 
stallrumsbotten när de gick o. läste, men staral° v.ståra 'stirra'. Jfr under st u n ta. 
andra bodde hos några bönder'. -sllucka stark a. stxrk, n. stcett. Ss. s. stcett 
f. bsg. strillsliikka 'lucka framför 'brännvin'; han ssm stxrkene var 
krubba'. -slport m. bsg. stållspbttn 'den som var starkare'. Jfr ar bets -, 
'ytterrum till stall'. -sistädd p.a. st/Vis-  huvud-, mjölk-. -vara s. bpl. stierk-
statt 'som en tid stått på stall (om häst)'. vbren 'sprit'. 
-släta m. [?] bsg. strillsieten 'krubba i starklek [m.?] saerklek 'styrka'. 
stall'. 	 starr f. bsg. steera 'starr, växt av släktet 

staml m. stamm 'trädstam'. 	 Carex'. Jfr under v äp pling. 
stam a. stamm 'som stammar'. 	stat m. jfr k ar 1 -. 
stamn m. stamm, bsg. äv. stan el. stan, statur [m.] stat år 'gestalt, kroppsbygg-

opl. o. bpl. ståmna el. stånna 'stäv i nad o. hållning'. 
båt'. baki stammen el. baki stan 'i stavl m. stav äv. 'stav i laggkärl'. bon-
aktern'. Jfr bak-, fram-. -båt m. ken x full ovest pa staven 'bun-
ståmmbåt 'båt med köl o. spetsig fram- ken är bräddfull'. Jfr ränn -, skidben 
o. akterstäv'. -vrång f. stånnvrågg stave [m.1] ståva, bsg. stavan, bpl. 
'spant närmast fram- el. bakstäv'. 	stavan(a) 'stav i laggkärl'. [Väl sam- 

stamp m. jfr b e n -. 	 manblandning av stava 'stavagran' o. 
stampa f. ståmpe 'mos'. Jfr pär-. 	stav, se följ. o. föreg. ord. Om stäva 
stampas v. ståmpe. d-x en ssm kan 'mjölkstäva' se d.o.] 

stamp snon balra seg den, dvs. 'det stave m. ståva, opl. -r, bpl. -na 'stava-
är en som kan säga ifrån'. Talesätt; batn gran, gran med smal stam i långsamt 
stampe. — ned v. pret. salmpe ne, växande skog'. hvgg stavan 'hugga 
p.p. nålkimpe 'stöta ned (t.ex. en påle smågranar till gärdselband'. Jfr gran- 
i marken)'. dvm stampe ne stor 	samt under stavgran. stavlbjörk f. 
stor 'de drev ned stör invid stör'. — bsg. ståvabj&ka 'björk som vuxit på 
upp v. ståmp cipp. ja hadd yen- torrt land'. Gav hårt virke. Jfr under 
jpette a stampe opp e hak. 	ämbetsved. -börda f. bpl. ståvalyti4-- 

stampare m. ståmpar 'man som tar e-  en 'börda av stavastör'. -gran f. stava-
mot vadmalsväv till valkning'. stam-  gr cen 'stavagran, långsamt växande gran 
par nobstrom 'valkare Nordström'. 	med hård ved'. stavagrcena va stor, 

stampning f. ståmpnig 'valkning av men tabu man am grcenstavan da 
vadmal'. 	 var e smo a stavagrcener ssm 

stank m. stank. 	 ksnne annvxnnes dell bana da 



331 

dvm skull jvZr opp en jvffgaZr rs. fast-,knut-, kvarn-, mjöl-, salt-, 
var stor, men talade man om gran sta-  skravel-, skräd-, slät- samt under 
v e då var det små stavagranar som kun-  frusen. -backe m. sanbåkk 'stenig 
de användas till band då man skulle backe el. mark'. Jfr under torr. -bit m. 
sätta upp en gärdsgård']. -skog m. bsg. se  d. o. -bor m. sanbrir 'stenig kulle'. 
ståvaskcigen 'långsamt växande skog -bunden p.a. n. stkbånnet [väl hellre: 
med långa o. smala granar'. -stör m. sanbånne]. -drög f. sandråg 'kort, 
ståvastår 'gärdselstör av stavagran'. bred o. stadig kälke för transport av 
-ved m. bsg. ståvavn 'virke från sta- sten'. -död a. sandå. Jfr under snurra 
vagran, virke från senväxt skog'. 	v. -fat n. stenfåt 'inuti glaserat lerfat'. 

steckal° v. staka 'sy (täcke) med mel-  Användes ss. mjölkfat efter trågens tid. 
lanlägg av vadd'. 	 -fot m. stkfcit. -har n. sanhar 'ste- 

stegs n.1  steg. Jfr bro-, halv-. 	nigt grund' = ör. -hugga v. sanhbgg 
stegs n.2  steg 'linkärve' linsteg.= 	 'hugga lien i sten'. -klämma f. san- 
stega v.1  saga. — upp v. säga öpp kkc'emm 'blodblåsa som man fått gm 

'med steg mäta upp en sträcka'. 	att stiga hårt på en sten'. -mal m. bsg. 
stegal° v.2  saga 'efter rötningen binda satunbri 'stenig terräng'. -mangel m. 

samman (det våta linet för torkning)'. 	st km izggek 'handdragen mangel med 
stege m. saga, bsg. -n, opl. -r, -na. Jfr sten som tyngder'. -rammel n. san- 

brand-, tak-, ved-. 	 råmmeZr 'i bergssluttning nedrasad 
stegna v. sugne 'svälla o. därvid hård-  sten'. -rösa3 f. stkrås 'stenröse'. -sko- 

na (om deg)'. 	 1(a) f. bpl.sanskbken ['kilformig sten- 
stegport m. sagpcitt 'stiglucka, ingång skärval. ha stenskoZren a lcegg fast 

till kyrkogård med grindar o. överbygg-  sten vce, sce han legg stvdit 'ha 
nad'. 	 stenskärvor o. kila fast (grund)stenen 

stek f. stek. 	 med, så att den ligger stadigt'. -skravel 
steka v. sav, stakte, stekkt. sakkt- n. sanskråveZr 'starkt stenigt område'. 

strzimmtg 'glödstekt strömming'. Jfr -söta f. sansin ['stensöta, Polypodium 
glöd-. — upp v. p.p. öppsalckt. Jfr vulgarel. -teln m. santbn 'stenteln, 
up ps tek tpära. stekl järn n. sakAn. nätets nedre kantlina med stentyngder'. 
'halster'. -panna f. sakpånn. -ström-  stena v. satte 'knyta fast stentyngder 
ming m.sakstråmmig 'fet höstström-  på'. Jfr under flake. — ned v. san 
ming som ej håller att kokas utan steks'. ne,dcc joZr dvm vce cice dvm hedd 

stel a. stek, n. stelt. 	 vtt Jon ['pressa ned med pålagda ste- 
stelna v. sane 'självdö (om djur)'. Jfr nar; sänka med hjälp av stenar ss. tyng- 
självstelnad. 	 der (t.ex. lin el. katt som skall avlivas)']. 

sten m. sten, dat. sg. stensm, dat. pl. stenbit m. stkbit '(bäck)öring'. 
stksm. du cer ssm en sten 	stenig a. sane. 
hceraker, dc e ce bara firtntn tt dce sticka4  f. stikke, dat. pl. stikksm. Jfr 
om argsint person. Se SvLm 1942 s. bryn-, käs-, ljus-, sel-, spol-, 
102 ff.; han sat jusssm pa hetsm strump-, stry-, tråd-, tänd-, 
stensm 'han satt som på heta stenar'; vingel-, väg-. 
dce rcegne batti sansm 'detregnar sticka v.1  stikke, stakk, ståkke, p.p. 
förskräckligt'; san/hit 'absolut slut'. ståkke(n). Jfr njuvel-, påt-. — ut v. 
Jfr bro-, buller-, flyt-, grund-, stikk 4t. han ssm ha go en gsbbe 
grynkvarn-, grå-, jord-, jord-  skcelr n stikk ut ett oge, a han 
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ssm ha elak en gsbbe skce4-  n stigna v. se stegna. 
stack ut bcegge oga, dvs. 'den som stigpolska f. stigpålsk en sorts pardans 
har en snäll man bör ej låta honom veta varvid kavaljeren stiger med höger fot, 
allt, o. den som har en elak man måste dvs, sätter klackens baksida först i gol-
dölja mycket'. sticklordig a. stikkbke vet så att fotsulan står snett upp, var-
'som gärna ger pikar'. -söm m. stikk- efter den med en smäll trycks mot gol-
såmm'under arbete varande stickning'. vet, o. kavaljeren svänger på vänster 
-to n. st ikktb 'stickgarn'. 	 fot. Äv. damen svänger på vänster fot 

sticka v.2  pret. st  ikke, sup. st  ikke. st ikk sedan hon först stigit ned på hela foten. 
vcegen 'sätta granbuskar som märken Höger fot sätts ned som stödsteg. Ka-
vid sidorna av vinterväg [över sjöar, valjeren sägs stige, damen hsppe:stig 
större vattendrag o. myrar]'. stickadl- palske o. hspp palske. 
stubb m. stikkeståbb 'vadderad under-  stil m. se styl. 
kjol'. -tröja f. st ikketriky . 	 stilla" v.1  salle 'utfodra'..ta ske ga 

stickbudd m. st ikkbådd, bsg. -b åcicin a stell kona ja, sce fo du stel! 
[fel för -bsddnl'spigg'. 	 hcessn 'jag skall utfodra korna, så får 

stickerbär n. bpl. stikkerbizra 'krus-  dugehästen'.Jfrhalv-,ring-,trång-
bär'. -sibuske m. stikkerbcejbåsk stilld.- fram v. stM fråmm kona 
'krusbärsbuske'. 	 'utfodra korna till våren då de kan släp- 

stig m. stig. llimparstigen (el. llim- pas ut på bete'. - upp v. stM bpp 
pan) en fästig på Bygdoms skogsmark. hv4-men 'utfodra djuren med halm'. 
[En krokig, slingrande stig. Jfr Anund- [Hellre: 'utfodra med halm så länge halm 
sjö slimpa 'remsa, slamsa'.] Jfr fäbod -. finns'.] 

stiga v. stige,steg,st4je, pr. p. stigen stilla v.2  stell offer eln 'maka upp 
äv. 'trampa skäl i väv', stig fyjkaft bränderna i spisvrån'. 
(tjvceliskaft) 'trampa kypert (tuskaft) stilla adv. salle. star stelle 'står stil-
i väv'; da jogana ta pa stige,da la'. 
vak.  e lannvattne 'när vattenståndet stillhet [f.] sallht. 
i sjöarna börjar stiga (om våren), då blir stim [n.] sttmm 'fiskstim'. 
det landvatten'; han stig i tvitar stinga v. stigge,stagg,stågge 'stånga'. 
'han (hästen) har börjat sitt tolfte år'; stingas dep.stigges,staggs,stågges(e) 
dce stig dell sanna pcenig 'det blir r stångasl. dvm hadd ståggese 'de 
så mycket pengar'; dce ha hcennt dce hade stångats'. 
vtt fvk-ke ha stelle pa nann viter stingsmån f. bsg. stiggsmbna. I unr. 
'det har hänt att folk har trampat på - fora stiggsmvna om ko som sätter 
någon viter'; hon ksmm stigen 'hon ned huvudet o. småbölar, färdig att 
kommer långsamt gående'. - ikring v. stångas. 
imper. stig ikrigg 'vänd dig!'. Tillrop stinn a. stinn. han jekk sce stinn 
till ko. - sig v. stig se 'trampa sig på dcer 'han gick där o. såg så högfärdig 
frambenet så att det blir sår (om häst)'. ut'; han titte se stint. Jfr buk-, 
Jfr under djupsnö.- upp v. stig bpp. väder-. 
dce ha stelle opp vattne pa isn.- stint m. bsg. stintn en fisk som kunde 
ut v. stig åt 'ta ut stegen (särsk. om  fås i sillWriät. 
häst)'. Jfr under gångfot. - åt sig v. stinta4  f. st inte, (i enramsa st intsm, se 
imper. stig vtt dce 'stig åt sidan!'. under s tun ta) 'flicka', men stinte, 
Tillrop till ko i båset. 	 va skrvtt du vtt 'men flicka, vad 
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skrattar du åt?'; ja stinta 'javisst, 
flicka'. Äv. i livligt samtal med gift 
kvinna. Jfr främmande-, grann-
samtunderfin, stor, trösta. stintl-
barn n. st intb ån 'flickebarn'. -mössa 
f. bsg. stintmOssa 'ljusblå bindmössa 
av siden för ogift kvinna'. 

stjäla v. stel-a, stal- , stål-e. han hadd 
no stoZre sokkna dukti a tag 'han 
hade nog bestulit socknen på mycket'; 
ja votte stoiren 'jag blev bestulen'. — 
bort v. p.p. 	 från v. p.p. 
han votte frånnstålre n denn kvirv-
krvppen'den där kalvkroppen blev stu-
len från honom'. 

stjälk f. bpl. /1ken. Jfr under små. 
stjälpa v. se stälpa. 
stjärna f. f- el. ,siene. dce stog bara 
,syenen for oga a dvm 'dc såg 
stjärnor för ögonen'. Jfr under blinka. 
-klar a. ,sieijkl-år. -skopan f. bsg.,scen,-
Jkbpa en stjärnbild. Sannolikt Corona 
borealis. [Corona borealis är en mindre 
»rund» stjärnbild med många stjärnor 
vid Björnvaktaren. Väl hellre: 'Karla-
vagnen'.] 

stock m. stakk, bsg. stb.ttlen.11v stvt-
tjen bal-a se 'göra slut på sin oföre-
tagsamhet'. Jfr mockrum-, sud-, 
sur-, tröskel-. -lås n. bsg. st2ikk-
lse ['lås med järnmekanism i en 
träklump']. stakklase  dce hadd dvm 
pa fvnedora a pa bodoran 'stock-
lås hade man på farstudörren o. på 
boddörrarna'. -såg f. ståkksag 'grov 
såg att såga av träd med'. -vägg m. 
st&kkviegg 'innervägg bestående av 
stockar (icke beklädd)'. -vält m. st&kk-
vie.24 'vält att jämna till o. packa 
samman åker med efter sådd'. -välta v. 
st&kkv&It 'köra 
med stockvält'. 

stod f. jfr man-. 
stod n. jfr grind-. 
stoft n. jfr under gammal. 
stol l  m.1  sto, bsg. äv. suran. 1 bsg. 

äv. om  fårmärke. 
Jfr band-, bo- 
bin-, 	gun g -, 
hjul-, kärr-, 	Stol (fårmärke) 
låd-,mjölk-,pinn-,red-,rissel-, 
räck-, tolvslåig-, täck-, vind-, 
väv-, ör-. -ande m. bsg. stökåndan 
'den besvärliga stolen'. n dcenn 
stolrandan han far sce,ten 'den där 
förbaskade stolen far så där (om en stol 
som håller på att gå isär)'. -karm m. 
stöl-kierm. 

stol m.2  stol-  'förgreningar av flera skott 
från samma rot'. Jfr björk-. 

stola ut sig v. su5 4 t seg 'förgrena sig 
i flera skott från samma rot (om t.ex. 
säd)'. 

stolpe2  m. stbirpe. d-ce bra menn 
han ha bana innafore stvl- pen, 
sa pappa. han menAte dce vtt da 
dvm va smo a ksnn vell hyll sce 
oppi spissn, da visst man da va 
man hadd dvm najj 'det är bra 
medan man har barnen innanför (spis)-
stolpen, sa pappa. Han menade, att när 
de var små o. kunde vilja hålla sig uppe 
vid den öppna spisen, då visste man då 
var man hade dem'. Jfr fj är di n g s 
grind-, hängsel-, revträ-, spis-, 
stack -. stolplbod f. stbl-pbb 'bod på 
stolpar (där förråd av mat förvarades)' 
=härbärge. -krok m. bpl. sttil-pkråka 
'krok i stolpen till öppen spis'. -skes-
ma f. bsg. stbl.pbssma 'den sista sma-
la bredd av kärvar (1-2 kärvar) som 
hässjades intill stolpen i en storhässja'. 

stops n.1  stop ett mått [= 1,3 liter]. Jfr 
halv- samt halvstopflaska. -häm-
tare m. stöphcemtar 'hämtare rymman-
de ett stop'. -mått n. stöpmått 'mått 
rymmande ett stop'. 

stop n.2  se stöp. 
stopp m. stspp 'något varmed man täp-

per till en öppning'. Jfr k äll-, ränn-. 
stoppas v.1  stiippe 'placera (ngt) inuti 

(ngt); laga gm stoppning'. stsppe n 
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pa se 'stoppade den på sig'; stepp 
strompen 'stoppa strumporna'. — ned 
v. sttipp ti..stapp ne pceniga du 
'stoppa du pengarna tillbaka i plånbo-
ken'; stspp ne tcekke kriggsm en 
'stoppa om honom'. 

stoppal° v.2  steppa '(få att) upphöra 
fungera; härda ut'. dce stsppa int 
&eller 'det räcker inte till heller'; hon 
stsppa lcegger 'hon håller längre (om 
man gör si el. så)'; a dce cer e mcerke 
ssm ce stsppande 'o. det är ett märke 
som är säkert'. Jfr under s n urra f. 

stoppmint a. ståppmint 'som har kort 
minne, glömsk'. 

stoppning f. bsg. stitppniga 'stoppning, 
fyllning'. 

stor a. stor, komp. stbrre, superi. ston. 
Substantiverade former pl. stören 'de 
stora, storfolk', komp. m. sg. stårren, 
f. sg. stOrrena 'den större', n. sg. 
stOrrene 'det större'. Emfatiskt stön-
ande, störianste, t.ex. n storiande 
hop 'en väldigt stor hop'; hon ksmme 
vce n storiande risbsir 'hon kom 
med en stor risbörda'. stor pa se 
'dryg, högfärdig'; stor ti matn 'som 
äter mycket'; e stott e flrak 'ett stort 
stycke'; stoste boen 'bonden med det 
största hemmanet'. Ss. förled i ssg (se 
äv. under eget stickord): störbedrOv-
iren 'ytterst bedrövlig'; störbegråvnig 
'begravning med många gäster o. stort 
gravöl'; störbrå 'mycket bra'; störbåta 
'stora stackmoln'; stimiåkksvcerk 
'mycket stort arbete utfört på en dag'; 
störd it] e dcenna 'det där stora diket'; 
störfin 'mycket fin'; n störfinstint 
'en fasligt fin flicka'; störfriemmen 
'sällsynt, långväga främmande'; stör-
fehunn glåpord; störfotf blar 'man 
som gör sig stora förtjänster'; stör-
gammbib-ka 'den stora, gamla björ-
ken'; si du störgåmm-miera jon-
kes 'ser du Jonas' stora gamla märr?'; 
e störgrånnar 'ett utomordentligt gott 

skördeår'; st ö r gr Opgr cenan 'stora, 
grova granar'; n dcenn störgriasseln 
'den där stora karlen'; störgi24- 'rik 
bondgård'; råkön we störhöna 'den 
röda kon med de stora hornen'; stör-
hOkktes 'ytterst högtidlig(t) o. fest-
lig(t)'; störkalås 'stort gästabud'; stör-
kåks 'förmögen o. självmedveten per-
son'; ksmma stökössa lockrop på ko; 

ceffe var e n störkeks for nagre 
sondagar sen n. no var e da n 
trihsnnre mcenniser dcer.dce ksmme 
billast pa billast, a dvm danse 
hele nytta 'i Älvsjö var det en storkox 
för några söndagar sedan. Nog var det 
då omkring 300 människor. Det kom 
billast på billast, o. de dansade hela 
natten'; störtf ceft 'skrytsamt tal; skryt-
sam person'; störmitiZrkar 'ko som 
brukar mjölka mycket'; störprata- 

ier i g 'synnerligen pratsam gumma'; 
störråsanes 'ursinnig'; n störrikgålr 
'en mkt rik gård'; störrUte 'storrutig'; 
stöpa 'illa sjuk'; sus:4'754u 'de stora 
sälarna'; stösift 'stort skifte'; störskrik 
'skrika våldsamt'; störskriitar 'person 
som skryter mycket'; n stås lipar 'en 
svår alkoholist'; du hyll pa va rakkt 
stöstint 'du börjar bli stora flickan'; e 
stkvågar 'ett svårt nödår'; ste)tåm-
pen 'den verkliga kraftkarlen'; e 
störtjakkfithus 'en obehagligt fet o. 
tjock människa'; stört:låt 'gråta hög-
ljutt'; stöt-trial 'mkt elak människa'; 
stört år; störår 'snöstorm'; störvråk 
'gräslig människa'; stretar 'person 
som äter mkt'. Jfr full-, mat-, är-
samt under hop, skol. -bjudd p.a. 
stöt-klådd 'nödbjuden, svårbedd'. -bod 
f. störbo 'mjölkbod i fästuga'. -bom 
m. störbomm 'garnbom i vävstol'. 
-bord n. störbb4r 'köksbord' [dvs, det 
normala matbordet i köket i motsats till 
lillbordet]= stugubord. -böndag 
m. bsg. störbonndån 'tacksägelseda-
gen [som firas i oktober varje år]'. -bön- 
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dagstid m. bsg. stOeb iyndast in 'tiden mine daga, men vllri storlanns-
omkring tacksägelsedagen'. Märkestid vcegen. Skämtsamt härm. -långt f. bsg. 
då t.ex. tröskningen börjades. -del m. st sorliegta 'det sista av varpen, från 
bsg. sterrd eln 'de flesta, majoriteten'. 	garnbom till slagbom'. 

stord m., storda v. se stol m.2, stola storkna9  v. stbun 'övergå från flytande 
ut sig. 	 till fast form, stelna [om t.ex. smör el. 

storfadder m. ste)rfizddar 'äldre, gift flott]'. 
fadder'. -famn m. se under famn ved. storlek m. st0-1k, bsg. -ktj en. 
-folk n. stkft54- Ic 'förmögna el. fram-  storlett a. stiprUt 'stor i ansiktet'. 
stående människor'. -förkläde n. bsg. storm m. stvrrn. 
st Pr- fårrIcirce 'midjeförkläde (utan stormas v. stbrme äv. 'aggressivt försö-
hängslen) som gick runt kjolen'. -gub-  ka tigga sig till ngt (om barn)'. 
bel m. sti)rgirbb 'rik man, herreman'. storlmake m. sti,rmöka, bpl. -na 'fyra 
-gudfader m. st&ghffar 'den gifta trådar som följs åt i skälet vid varp-
gudmoderns make (som jämte henne var ning'. Jfr under lillmake. -penning-
fadder)'. -gudmoder f. st&gitmmor ar m. bpl. sthrpi_eritga. han ha bara 
'den gifta gudmodern'. Hon bar barnet storpceniga 'han har bara stora sed-
till dopet o. gav barnet (senare) gud- lar'; y en storpceni ga 'tjäna stora sum-
morsskjorta el. gudmorssärk. -göra v. mor'. -pissmöre m. bsg. steirpissms-
stcsjara 'göra (ngt) särledes bra'. -helg ran ['hästmyra']. -rumd a. sten-p-i:mr 
f. sti)rhieki 'större kyrkhelg (ss. jul, 'som tar stor plats (om människa i t.ex. 
påsk, pingst)'. -hop m. st&h4p. dvm säng el. åkdon)'. -råtta f. stOrrixt 'brun 
ce ssm storhopen 'de är som de flesta råtta, Epimys norvegicus'. -sinne n. bsg. 
andra människor'. Jfr under hop. stk inne '[häftig el. plötslig] ilska, arg-
-huvul f. bsg. ste,rhicvvela 'tiden mel-  sinthet'. -sintmärr f. stkintmeer glåp-
lan våranden o. slåtteranden (dvs, från ord om/till argsint kvinna. -skifte n. bsg. 
omkring den 10 juni till Saradagen)'. stkifte 'sammanförande av spridda 
-hässja f. stbrhieff 'hög stationär korn-  gårdslotter till stora sammanhängande 
hässja'. storhceffa vce hadde hem- brukningsdelar'. [Storskifte förekom i 
me 	hon var tjuge:ya stcegger Arnäs under senare delen av 1700-talet.] 
helg, a dce va sceks rsmm, tri pa -skola f. bsg. stkka 'folkskola'. 
var sida [rspri] sm lon 'den stora -ställe n. stkt&// 'stort torp som kan 
kornhässjan som vi hade i mitt hem var föda 3-4 kor o. häst'. -stövel m stc-
tjugutvå stänger hög, o. det var sex av-  ,sarvelr 'stövel som räcker upp till knä-
delningar mellan stolparna, tre på var et'. -tjock a. stemjakk 'höggravid'. 
sidan om logen'. -karamell f. bpl. st:or- -torpare m. st&thrpar 'torpare som 
köramcellen 'karamell i färggrant (rött) har ett torp som kan föda 3-4 kor'. En 
papper med lång frans, själva karamel-  s. i Högbysjön hade sju kor, kvigor, 
len ca 15x10 cm'. Köptes på marknader kalvar o. häst. -tå m. bsg. sten an. 
av pojkar till flickor som de ville upp-  stotta 19  v. stinta 'stamma'. 
vakta. -karl m. sthrIccer 'förmögen in-  straff n. straff äv. 'odräglig människa'. 
flytelserik man'. -kas f. sterrkås 'hög Jfr kyrk-, livs-, synd-. 
av gödsel på åkern, bestående av 5-10 stramal° v. stramma. 
lass'. -landsväg m. bsg. st&lånnslke- strand f. stran, opl. strc'enner, bpl. 
gen 'landsväg som är huvudled (i Arnäs striennen. se  sag ja int anner 
främst E 4)'. myttie ha ja sett i strana 'så såg jag inte den andra stran- 
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den'; net strana 'nere vid stranden'. 
-humle m. bsg. strånhömmert 'miss-
ne, Calla palustris'. [Kanske hellre 'å-
kermynta, Mentha arvensis'.] -stryk m. 
strånstrik, bsg. -stritjen el. -strY-
tjen ['strandpipare, lEgialitis hiaticula']. 
-ved m. bsg. strkznvn 'drivved'. 

strax adv. straks(t). 
strecks n. strekk äv. 'klädlina; busstreck; 

anfall av sjukdom (t.ex. smärta)'. Jfr 
fång-, göd-, host-, kläd-. -söm m. 
straksåmm 'efterstygn'. 

stregel n. str4ek 'enstaka förekomst 
(av fisk i nät, av växtlighet osv.)'. clic 
ce bara na stregek om strömming i 
sköte. 

stregla v. str4ek 'dra ut, så att det blir 
tunt'. stregeke ut 'hässjade så tunt 
(att hässjan blivit onödigt lång)'. 

stren1  m. stren 'fin (mjölk)stråle'. 
strena v. pres. stret/. ' mjölka en fin 

stråle'. ja ske ga a stren baka 
kon 'jag skall gå o. dra mjölken från 
kon'. Jfr sned-, vindstrent. 

strid m. strt. 
strid a. str.  -bodd p.a. n. stribött 'som 

vid hopsyning dragits så att de båda 
styckena inte kommer rätt emot var-
andra (om tyg el. nät)'. 

strida" v. strz 'kämpa, slita ont', han 
fo stf -i sam stakan tt strommen 
'man får kämpa sig fram som en stake 
som står i en ström'. Talesätt. 

stridighets f. strid liQt. 
strita12  v. strite 'spruta i fin stråle'. dce 

strzte baki oskare 'vatten sprutar ur 
öskaret, därför att det är så otätt'. 

strock n. [bsg.] stråkke 'stråke (till mu-
sikinstrument)'. 

strocka [m.?] strakke, bsg. -n, opl. -r, 
bpl. -na 'arbetsstund mellan två pau-
ser'. När man tröskat ett framlag, 
sades man ha troske n strakke. Jfr 
svett-, vil-. 

strockllöv n. bsg. stråkklOve 'löv som 
repats till foder'. -skäl n. striikkjir 

'struket skälsmått'. 
strofl  m. straff '[kortare] historia, [kort 

stycke (ur ngt)]'. n straff baki ka-
tjesn 'en bit ur katekesen'. Jfr under 
gammal. 

stroff m. bsg. straffen 'stropp, del av 
säck ovanför tillknytningen'. lcegg hop 
straffen, sw ja fo knyt at n. Jfr 
säck-. 

stroffa v. straffe 'knyta ihop (en säck)'. 
struketmått n. strakkemått 'struket 

mått'. Jfr under skäl n.2  
strump m. stromp, bsg. strömpen, opl. 

strömper, bpl. strömpen ['strumpa']. 
Jfrsurben-. -band n. strömpb ån. Jfr 
smöjd-. -bandled m. strömpbanU 
'det ställe strax nedanför knäet där man 
virade strumpebanden'. -bandtofs m. 
bsg. strömpbantixfsn. -bandväv m. 
strömpbanviev. dce va n stromp-
banvcev ce dcenne skämtsamt om 
smal väv. -förfot m. strOmpfbrf 
'strumpfot'. han jekk tt stromp-
fvrfotten 'han gick i strumplästen'. 
-sticka f. strömpstikk. 

strunas v. strke '[vara nära att kvävas 
därför att] man sätter ngt i vrångstru-
pen'. 

strut m.1  strut ['konformigt ihåligt före-
mål']. 

strut m.2  strut 'häftig stråle'. Jfr eld-. 
strutas v. striite 'spruta fram'. gkogga 
sam roken strute klottig '(i bastun 
fanns) gluggar som röken sprutade ige-
nom'. 

stry n. stry 'blånor'. Jfr häcklings-, 
inslags-, mellan-, revto-, tull-
samt gro v stry väv . -byxor f. bpl. 
strpbOksen 'byxor av blångarnsväv'. 
-nage m. stryfirijga 'rulle av kardade 
blånor'. -garn n. strgårt 'blångarn'. 
-härvkrok m. bsg. strOicervkröken 
'vid spisstolpen fastvälld särsk. stor krok 
på vilken man satte blångarnshärva när 
den skulle vridas ihop'. -nedandel m. 
bsg.strYneaMn 'särknederdel av blån- 
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garnsväv'. -påse m. bsg. strYphssan 
'liten påse vari blånor till rengöring av 
bössan förvarades'. Hängde på jakt - 
remmen. -rock m. bsg. strYrt5ttjen 
'spinnrock på vilken man tillfälligtvis 
spann blånor'. ce fell int sce ropet 
sett a trsa strynittien hceller 'är 
väl inte så roligt att (ständigt) sitta o. 
trampa stryrocken heller'. -snälla f. 
strYsniell 'grov spinnrocksrulle att spin-
na blånor på'. -snällrustning f. bsg. 
strYsncellrbstntga 'grövsta vingdon 
med trissa för spinning av blånor'. 
-sticka f. strYstikk 'blån-
fäste, kräkla för blånor'. 
-to n. strit O 'blångarn'. 
-tostång f. strYtbstagg 
'stång på vilken blångarns-
härvan träddes upp o. la- 
des på snön för att blekas StrYsticka 
el. torkas'. Vid blekningen hade man 
två stänger, vid torkningen bara en. Jfr 
tostång . -väv m. strYvilev 'blångarns-
väv'. 

stryk' m. stryk, bsg. strytfen 'luffare'. 
Äv. glåpord. Jfr s tr an d-. 

stryk n. stryk. -pojk(e) m. strYkpbjk 
'illa behandlad pojke'. 

stryka v. stryke, strs k, stråkke. stryk 
lagar 'måla ladugården'; stryk lien 
'bryna lien'; stryk _leen (love) 'repa 
enris (löv)'; stryk hcessn atabak 
'med ett drag i tömmarna få hästen att 
backa'; hon stryk katta cett roggen 
'hon stryker katten efter ryggen'; han 
hadd bara strokke bakilcegges a 
statt a kkefft vce ora 'han (hästen) 
hade bara gått baklänges o. stått o. klippt 
med öronen'; ja ha strokke lotta 
'jag har strukit skjortan'. Jfr tv är - samt 
struketmått o. under o-, ny. — till 
v.strYk dll 'plötsligt slå till'. — under 
v. p.p. hnnenrOkke. — vid v. stryk 
.v. 'dö (om djur)'. katta ha strokke 
vce. stryksticka f. strYkstikk 'fosfor-
tändsticka' = rits ti ck a; långt bryne 

med handtag = brynsticka'. 
strypa v. strype, strt4fte, strufft. 
Strå5' 6  n. stra. han ha int jo tt e 
strass gagn 'han har inte gjort den 
minsta nytta'. Jfr döds-, gräs-. 

strågna v. jfr struna. 
stråig a. n. strået 'bemängd med halm-
strån'. 

stråk n. se strock. 
stråka [f.?] se strocka. 
stråklöv n. se strocklöv. 
strålsjukdom m. bsg. strål tikdommen 

'strålsvamp i hästhov'. [Stråle 'inners-
ta del av hästhov'.] 

sträcka v. striekke.— sig v. striekk sce. 
— upp v. striekk Opp 'ge en upp-
sträckning'. 

sträckas dep. str&kkes 'sträcka på sig'. 
strämnas v.strcbmne 'stelna (om en lem, 

av värk, ålderdom el. om  lik)'. — åt v. 
striemn .zt 'stelna till'. 

sträng m. strcegg 'metalltråd; den längd 
av en varp som utgörs av ett varv om-
kring varpan'. Man talade om attecene-
strceggen o. scekscenestrceggen allt 
efter varpans storlek. -märke n. striegg-
mcerk 'märke av rödkrita [el. sot] o. 
fett som man satte för varje sträng 
vid uppläggningen'. Sattes för att göra 
det lättare att beräkna hur mycket man 
vävt. -rissel m. strieggrU.2 'rissel med 
botten av metalltråd'. -sot n. streggsOt 
'märke av sot o. fett som man satte för 
varje sträng vid uppläggningen'. -såll 
m. strieggsåll 'såll med botten av 
metalltråd'. 

sträng a. strcegg. binne fon rikttt 
strceggt 'binda först riktigt hårt'; 
strceggt e vcer 'hårt väder'. 

sträte m. jfr skogs-. 
sträv a. strev el. strcev. -gräs n. bsg. 
strbgriesse en sort strävt gräs, möjl. 
'stagg, Nardus stricta' = h är a . 

strö n. strg 'ämne som sprids under krea-
tur i bås, spilta o. kätte för att suga upp 
urin o. avföring'. 
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strö" v. strof. 	 k ad-. 
ströjall v. stritne 'häftigt förfölja, jaga stubb' m.2  stsbb '[i marken kvarståen-

(vanl. kreatur)'. stroll jcedden 'sätta de ändar av slaget hö el. skuren säd]; 
nät för gäddor utanför vassen o. sedan getsvans'. Jfr halm-, 1 i e -. -ax n. bpl. 
ro  i vassen o. slå med årorna för att stitbbizksa 'ax som vid skörden skurits 
skrämma dem i nätet'. — bort v. p.p. av med endast ett kort stycke halm kvar'. 
bkistriblid 'jaga bort (kreatur)'. — ihjäl stubbe2  m. suibbe. Jfr alder-, föskig-, 
v. p.p. h&estrbijd 'jaga, förfölja till tj är- samt under såga. stubblhöjd f. 
döds'. 	 stifrbbhkrgd 'en stubbes normala höjd'. 

ström m. stromm. Jfr under slarva f. -käll m. bsg. subbtjé4n. S. finns i 
ström a. n. strommt. dce x strommt träd som sugit upp väta så att de är 

dcer 'det är strömdrag där.' 	 mörkbruna i stubbhöjd el. högre. Sådana 
strömming m.strzimmig el. strimmig. träd spricker lätt i stark kyla. -svedj f. 
strvmmigen ssm ce gsre tt, sa bpl. sthbbsv4jen 'svedjeland med 
svenan t bodsm sm ojelestrom- kvarstående stubbar'. 
migen 'strömming som det är gorr i, stubbot? a. n. sttibbet 'full med stub-
sade S venen i Bodum om orensad bar'. 
strömming'. Jfr blodlake-, fjärd-, stubbsolv f. bsg. stiippsbeva trol. 'hus-
färsk-, hård-, is-, klabb-, kok-, svala, Delichon urbica'. Har kort stjärt. 
lek-, not-, rom stut-, senfådd-, stuga m. sttige, bsg. -n el. sten, opl. 
skarp-, stek-, vår- samtundero- -r, bpl. -n el. -na äv. 'kök—vardags-
gälad. -sibåd n. stri3mmtgsbb 'bud rum'. vce fekk vlln sop stugen pa 
att färsk strömming finns att köpa på kvxlla 'vi fick inte sopa köket på kväl-
ngt ställe'. -sifis m. bsg. strbrnmigs- larna (för om man gjorde så, blev man 
fisn 'simblåsa hos strömming'. -sikrok fattig)'; tt stugen sine 'i sina stugor'. 
m. bsg. strtimmigskrciken 'två skötar Jfrbakför-,brygg-,fattig-,kock-, 
lagda så att den ena bildar tandgård mikaeli-, sexknutad-, tioknut-, 
o. den andra (en d j up sk ö te) en mot tom-, torpar-, tvättar-, värmar-. 
landgårdens yttre ände öppen rundel, stugulbord n. bsg. stågebciee 'köks-
krona'. Den övre sköttelnen skall lig-  bord'. -bro m. bsg. stågebrcin 'farstu-
ga i vattenytan, dvs. flarnstött. trappa'. -dörr f. bsg. stfiedåra 'köks-
[Samma form som s i kkro n a se d.o.] dörr'. -golv n. stiigegitev 'köksgolv'. 
-sikrona f. bsg. strt3mmigskrcina 'run-  scette matgryta mitt pa Stugegslr-
del i en strömmingskrok'. -silur ve 'satte matgrytan mitt på köksgolvet 
m. strt3mmigsliir 'kokt, oftast kall ström-  (vid ett magiskt förfarande)'. -gris m. 
ming lagd mellan två bitar knäckka-  stinegris glåpord om/till en som hellre 
ka'. Om brödet var mjukt, rullades sitter inne än är ute i arbete. -ill a. stil-
strömmingen in. Vanligt mellanmål. geill 'som brukar vara vid dåligt lynne 
-sinot f. bsg. strz3mmigsniata. -sjskog inomhus'. -knut m. dat. sg. sttigeg14-
m. bsg. strt3mmigsskcillen. I uttr. ss. tsm. -rädd a. stågeriedd 'som är rädd 
fara el. vara tt strvmmigsskollen för att vara ensam inne (om barn)'. -vind 
'fara el. vara ute o. köpa strömming'. m. bsg. stågevin 'vind ovanför köket'. 
-sistim n. strtimmigsstimm. 	-värme m. bsg. steigeviermen. vara 

strömråk f. bpl. stri4mmråken [' ström-  rcedd sm stugevcermen. 
drag'[. 	 stul n.1  stue 'oväsen'. 

stubb m.1  stsbb 'underkjol'. Jfr s ti c - stul n.2  stue. Belagt i rimmet nu cer e 
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pa pik, a v11 e tsnner pa ha stantet e homyr 'han har buttert 
stue 'nu är det slut på julen, o. alla humör'. 
tunnor står stjälpta (dvs. tomma)'. 	stup m. bsg. sttipen 'stupränna till kvarn'. 

stulal° v. stitlra [väl äv. ståke i alla -ho m. bsg. st  tiphOn = föreg. ord. 
former. Jfr ex.] 'hastigt stjälpa'. bana -ränna f. ståprienn = föreg. ord. 
legg a stupa dcera geZrve 'barnen stupa v. stf/pe, stgp, stOppe. ja stsp 
ligger o. vältrar sig på golvet'; stu4-a tt matta 'jag snubblade i mattan'; sm 
overcenne 'stjälpte överända'; dce stu- ja styp tt ne 'om jag råkar finna det'. 
4-a a galre 'det stjälpte i väg'; stulre — till v. stPp dHl 'börja växa [om 
tt 	sce 'hällde i sig (en dryck)'. stul- sädesbrodd]'. stupstock m. st ilpståkk. 
vända9  v. st 4-v&nn 'slå kullerbytta'. stupad a. sttipat 'ilsket envis', hon var 

stulig a. n. snik-et 'bökig'. 	 se stupat, hon Joke ne Inte. 
stumma v. stämma 'gå med korta steg stut m. stut 'strut; kvarntratt'. I bsg. äv. 

(om t.ex. en gammal människa)'. dvm 'magen, bälgen'. Jfr brak-, gott-, 
ksmme (a) stämman 'de kom gående kvarn-, näver-. -ås m. bpl. stittixsa 
som åldringar (om igelkottar)'. 	'en av de två åsar på vilka kvarntratten 

stummels n. stömmelr 'liten tunna, hög i en skvaltkvarn ligger'. 
men ej så vid o. med löst el. fastlaggat stuta uti sig9  v. ståt 1! sce 'proppa i 
lock, [kanna]'. Till förvaring av mjöl, sig'. 
salt o.d. samt som förvaringskärl för stutot a. stistet 'buffelaktig'. 
dricka ute på slåttern. Jfr mjöl-, salt- styck s. opl. stYttjen 'enhet av ngt (vid 
samt under lagga fast. 	 angivande av tal)'. n par styttjen 'ett 

stumpl m. stomp. 	 par stycken'; n fcemtt—scekstt styt- 
stund3  f. stvnn. hon sat tt a v11 tjen. 

stvnn 'hon satt tålamodsprövande länge stycke7  n. stYttje äv. 'sädesåker; spets 
[eg. tiden (ut) o. alltid]'. Enligt sm. född (nederdel) i bindmössa'. hon hadd 
1853 föråldrat; rcedd em stvnnen styttje a mossa 'hon hade bindmös- 
'som tar väl vara på tiden'. Jfr a ft on s 	sa'; nagre styttja 'några bitar'. Jfr 

stunt m. stsnt 'rund pärtkorg; laggkärl bak-,gårds-,havre-,korn-,rump-, 
med lock; butter o. tvär person'. Pärt- råg-, sid-, skälm-, åker-. 
korg, en meter hög, användes t.ex. att stygg a. sing 'otäck; ful; sjuk'. Ss. s. n 
ha bröd i vid vallkalas el. att bära löv i stOgge el. ståggen 'djävulen'; stiogga 
när man strök löv som kreatursfoder. 'otäck kvinna'; dvm ssm va celler 
Jfr bland-, näver-, tjockbland-. va  stogg dell a supe 'de som var 
-korg m. stäntkärj = föreg. ord. 	äldre var svåra att supa'; ja cer se 

stuntas v. stänte 'göra ngt med korta, sting i dag 'jag är så sjuk i dag'; nu 
tvära rörelser; vara tvär o. grinig'. stsnte ske je Jo st pa stingen, tcenkt ja 
tt bakkhoPie 'stöta i bockhorn (för att 'nu ska ni få se på den lede, tänkte jag'; 
under vallgång hålla björnen på av-  stinga dce 'din fuling!'; stinga vet 
stånd)'; jekk a stsnte pa om en 'det vete katten'; va stinga var e 
gammal kvinna som gick med käpp; clienne 'vad i all sin dar var det där?'. 
stintsm stara stsnt epa, ur en gåta: Jfr under vindbiten. -pack n. sting-
'flickan (som sitter vid vävstolen) tittar /Mak 'otäckt pack'. -vana m. stågg-
uppmärksamt o. arbetar med korta, tvära våna 'ful vana'. 
slag'. Lösningen är vävstolen. 	styggas9  dep. stågges, pret. äv. (ä.) 

stuntot a. stäntet 'butter o. tvär'. han st011ese. han stinges a e tt-811er 



340 

vce katta 'han är stygg nog att plåga 
katten'; ja ha stoggese a fott hosta 
'jag har fått en elak hosta'. 

styggelse3  f. ståggels. 
stygghet f. bsg. stågghUa. dee var da 

stoggheta 'det var då fördömt!'. 
styl m. styl 'tryckstil'. 
style n. stYle 'fågelstjärt'. 
stymmel m. ståmmel 'svans på får o. 

svin'. Jfr h år- samt under tyska. 
styng m. stogg 'håll'. hon ha fott 
sann sting vit broste 'hon har fått 
sådant håll i bröstet'. Jfr ör-. 

stynga ihop v. p.p. hbpstågge 'sy ihop 
tillfälligt (med stora stygn)'. Ej om 
kläder. 

styppla9  v. ståppeir 'stappla'. 
stypplot a. st åpp(e)Zret '(som går) 

stapplande'. han koll pa va stopp-
et 'han börjar gå stapplande'. 

styr s. styr. I uttr. ss. ta styr pa dvm 
'hejda (lugna) dem'. 

styrall v. st Yre, pr. p. styran äv. 'skju-
ta (ngt) framför sig'. ga a styr tivkken 
'gå o. skjuta kälken framför sig'; styr 
stort over gsL-ve 'skjuta stolen fram-
för sig över golvet'; styr zjcenn laa 
'skjut till lådan'; du styr ihop mat-
ten vce fotten 'du skjuter ihop mattor-
na med fötterna'; ga a styr fotten 
'gå [inte] o. släpa fötterna efter dig'; 
styr batta fotten 'torka av skorna 
(mull el. annan smuts)'; ksmme stY-
ren 'kom försiktigt gående'. — på stYr 
pa 'skjuta på'. — upp v. styr bpp 'föra 
upp (med verktyg), skjuta uppåt'. Jfr 
under veka. 

styv a. styv, da skull isn vara styfft 
tummen tjakk 'då skulle isen vara väl 
en tum tjock'. 

styvlbarn n. stPb ån. -dotter f. stPdbt. 
-fader m. stiifår. -moder f. stPmbr. 

styver s. stYver. hcerre minn styver 
utrop av häpnad. -slant m. stverlIcint 
['äldre slant av lågt värdel. - 

stå v. sta, stog el. (trycksv.) sto, statt, 

pr. p. ståenes. Jfr pan n s tå tt. 1. 'ha 
upprätt ställning', sta el. star e; sta 
stor (nu) till småbarn när man vill lära 
dem stå på fötterna; dce sto kiva kce-
ra dcer 'det stod två karlar där'. 2. 
'befinna sig, vara'. dce va bara dell 
a sta pa briberta da han skulle 
nannstaru 'det var bara att åka skidor 
när man skulle någonstans'; dora sta 
pa troskati 'dörren (har sjunkit o.) 
vilar på tröskeln'; dora sta 	las 
'dörren hålls fast av låskolven'; sta i 
lurt om säd innan axen kommit ur blad-
vecket. 3. 'vara overksam'. sta a lates 
'stå [inte] och lata dig!'; gryta sta 
'grytan kokar inte'; int tcenk ja sta 
hceri hvkve dan ['inte tänker jag stå 
här o. vänta halva dagen']. 4. 'bestå, 
förbli'. cm e hcenn vcere fo sta 
'om det här vädret får förbli en tid'; 
star e tri daga, star e atte 'står 
det (vädret) tre dagar, står det också i 
åtta'; da dce stog skaran lcegge 
'när skarföret höll sig länge'. 5. 'uthär-
da'. han skull ha statt yonig en 
hcenn im 'man skulle ha haft denna 
tid överstånden'. 6. 'ansvara (för)'. sta 
skadan 'ansvara för skadan'; ja sta 
vce dce ja ha sakkt 'jag står vid det 
jag har sagt'; ja skull sta for hcerve 
'jag skulle sköta om att härvla (allt 
garn)'. Jfr under bränna v. 7. I frasen 
stå vid lag 'inte förändra sig'. hon sta 
vce lag 'hon verkar inte bli äldre'. 8.1 
frasen stå åt huvudet. che sta n 
han tvcerkar vit huvve, dvs. 'det är 
svårt att förstå'. 9. med prep. efter. han 
stog (etter n denn loka 'han 
eftertraktade det där jordstycket'; 10. 
med prep. om. dce stog cm live 'det 
gällde livet'. 11. med prep. till. pret. 
dce sto ju inte dell a bcera dce 
dvm fekk 'det var ju inte möjligt att 
bära allt som de fick'. — av v. pres. 
menn dce star a 'medan det pågår'; 
am ja skull ha statt a e dcenne 
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'om jag skulle ha haft detta överstån-  hässj-. 
det'; åstatt p.p. n.'övermogen (om hö stådal° v. stba 'stötta, sätta stöd mot'. 
el. säd); överstånden (om ngt svårt som stva hagan 'sätta stöttor i gärdsgården'; 
man varit med om)'. ho hyll pa va stva hceffa 'sätta stöd mot hässjstol-
astatt 'höet börjar ha stått för länge parna'. — igen v. stYci il&nn dora 
(utan att ha blivit skördat)'; stulit cer 'stänga dörren med en stötta'. 
dce astatt nu 'snart är det överståndet stål n. stak äv. 'botten i det lager i en 
nu'; sm dce vore astatt cenda 'om skvaltkvarn som kallas klös'. Jfr 
det vore över ändå'; sm e hcenne ha fl in t-. -rand f. stålrrån 'rand i läder 
vore astatt, sce han ha fott e där barklagen inte riktigt trängt igenom; 
tutti tanken 'om det här ändå vore degrand i dåligt gräddat bröd; fastklämd 
överståndet, så att man inte längre be-  rand av mjöl på kvarnsten'. Jfr under 
hövde tänka på det'. Jfr under a v s tå t t . kläm. 
— efter v. stå &tte. dce sta cette sce ståla v. ståZre 'på magiskt sätt skydda 
myttje 'det är så mycket som är o-  med stål'. da dvm hadd oturi, da 
gjort'. — för v. stå får 'stå i vägen o. skull e stalres ['om man hade otur 
skymma; förestå hushållet (åt ngn); an-  (med kreaturen), då skulle man kasta 
svara för'. sta for sce nt han si stål (över dem)']. 
mce 'ställ dig framför mig, så att han stånd [m. bpl.?] stfmna säges det vara 
inte ser mig!'; hon slog for Int n när kornet står upprätt på tegen. 
'hon förestod hushållet åt honom'; hon ståndidygn n. bpl. stl3rindågna 'dag-
stog mikals-fart for 'hon förestod jämningsdygn'. Jfr höst-, vår-. -korn 
gubben Mikaels hushåll'. — på v. stå n. bsg. st?3nnkbrie 'korn som står upp-
på 'pågå; dröja'. dce sta int pa sce rätt på tegen'. -rätt a. sti3nnrtt. I unr. 
lcegge 'det håller inte på så länge'. — ss. sta stynnrett snner 'stå rak under 
på sig v. imper. sta pa je bra nu (t.ex. ett tak)'; han jekk stvnnrett 
'förbli vid samma hälsa!' Välgångs-  der 'han kunde gå rak där'; han ga 
önskan vid avfärd; han sta pa se stynnrett 'han går rakryggad (dvs. kru-
bra 'han verkar vara vid god hälsa'. — sar ingen)'. -spol m. bsg. stbnnsp07, 
sig v. pres. no sta han se 'nog går ['trädymling i timmervägg'[. hvgg 
det honom väl'; ja sto me bcetter stannsport dce jor dvm da dvm 
'jag klarade mig bättre'. — till v. stå binge 'hugga s., det gör de när de byg-
dHl. hor kan dce sta dell 'hur kan ger'. -säng f. 'tvåvåningssäng'. Består 
det ha sig?'. — under v. stå inner 'ha av säng, sängtak, sängskåp o. 
fortsatt verkan', ja hadd inflrcensa draglåda samt förlåt framför säng- 

vekken ssm var, a dce star en. 
snner cenn 'jag hade influensa stång f. stagg, bsg. stågga, opl. st&g-
föregående vecka, o. det känner jag av ger, stieggen. Jfr blad-, börds-, 
än'; ja at m mabsve sce dce star järn-,kläd-,lum-,mur-,nät-,rev-
snner cenn ['jag åt i morse så att jag trä-, stryto-, stäm-, så-, ved-
är mätt än'[. — utför v. pres. han sta band-. -hål n. bpl. stågghiara 'hål 
ni nann utfor 'han står inte i vägen för stång i kornhässja'. 
för ngn'. — över v. stå iver 'gå över stånga v. stågge 'förse (kornhässja) med 
tiden för kalvningen (om ko)'. 	stänger'. 

ståd n. stv 'stötta'. bcera opp tya stv ståt m. bsg. stbtn. stytn sks e vyra, 
'resa två stöd (mot hässjstolpen)'. Jfr for skce n dra n pa n tlyZrke 'ståt 



342 

skall det vara, om man så skall dra den 
på en kälke'. 

ståta v. se stotta. 
ståtlig a. suiteltn. 
stäckig a. stiekke(n), komp. stiekkene, 

superl. stcWckest 'kort; vresig, tvär'. dce 
va stcekken en mcenntj 'det var en 
kort människa'; han hobst y sce stcekke 
t dag 'han låter så tvär i dag'. Jfr 
under sjunga. -dräkt a. stiekkedriekt 
'andfådd; som ofta vill vila (om skämd 
häst); snäsig'. ja cer se stcekkedrcekt 
da ja skce ga offer n bakke 'jag 
blir så andfådd då jag skall gå uppför en 
backe'. 

städa v. sada. 
städja v. stce el. (ä.) ste 'få (blod) att 

stanna (gm magi)'. ste biron 'med läs-
ning få ett blodflöde att stanna'. 

stäk m. stek 'värk (särsk. i ben men äv. i 
händer o. handleder)'. Då skall man 
under lock koka stäkgrä s o. tvätta 
det sjuka benet med lagen. (Enligt en 
sm. har lag på mjölb risär 	större 
verkan.) Sedan skall benet bindas om 
med ngt värmande. ha fott sann stek 
tt e ben; fekk steken tt e ben. 
-gräs n. bsg. stagrchsse 'strängstarr, 
Carex chordorrhiza'. 

stäka v. satje 'dofta (om en ticka på 
sälg)'. [Hellre: 'stinka'.] 

ställa v. stielle, stiellte, stcellt el. 
(y.) stcelld. dce Mila int stcelle 
vcere 'det går inte att få det väder man 
vill ha'; dce ce int gett stcell resa 
hemme 'det är inte lätt att i förväg be-
stämma vad som händer under resan'; 
han ce tyuggen stcell n no i 
gaggen 'man måste klara ett nödläge i 
sänder'; stcell sce dce val,-  na for 
dce 'laga så att det blir ngt (gjort) för 
dig!'; han kan stcell me tt na 
klrater 'han kan laga så att jag råkar i 
svårigheter'; stcell vcertjen'(med magi) 
stilla värk'. Jfr åter- samt under otur. 
— om v. saen itm 'ordna (så att ngt blir 

utfört)'. stcell em sce dce valt-  'utför 
det där fortast möjligt!'. — till sig v. 
st&11 dM sce 'grimasera, åbäka sig'. 
— undan v. st cell hnna 'sätta (ställa) 
åt sidan'. — åt v. sall åt am celn 
'sköta om elden (så att den brinner gm 
att lägga på nytt bränsle el. vända på 
vedträna så att den tar bättre fart)'. 

ställe7  n. stielle äv. 'litet torp som kan 
föda 1-2 kor o. 3-4 getter'. Jfr ab - 
borr-, bär-, fri-, fäbod-, hem-, 
skam-, stor-, torp-, tvättar- samt 
under fin. 

ställning3  f. stiellntg 'byggnadsställning 
(e.d.); omständighet, förhållande; ngt 
som är illa (i uttr. för förargelse)'. dce 
hor ja pa v11 n stcellntg 'jag drar 
den slutsatsen av alltsammans'; n sann 
stcellnz g 'hur illa har det inte gått!'; va 
stcellnzg 'hur tokigt!'. 

stälpa v. stt3l-pe, stbite, stva 'stjälpa'. 
stv4-p oga 'stjälpa upp vitögonen (om 
t.ex. kreatur som dör)'. Jfr under tråg. 

av v. p.p. distbit 'stjälpa av (t.ex. 
lass)'. legg &smit 'ligger hjälplöst om-
kullfallen (vanl. om  djur men äv. om  en 
berusad människa)'. — bortyr sig v. 
stvirp baZrz se 'vräka ur sig (otrevligt 
tal)'. — ikull v. pret. stvil tkul-n 
'stjälpte omkull honom', p.p. ktillstbil• 

sig v. stblrp se 'kasta sig'. Vårdslöst 
uttr. stvlrp sce vtt Dyn 'dränka sig i 
fjärden'; han smit sce tt scegga 
'han kastade sig i sängen (om onykter 
person)'. Jfr under ådal sbl eka.— upp 
v. stblep Opp tjoin 'vika upp yt-
terkjolen o. fästa upp den vid linningen 
(för att ej smutsa ned en fin kjol)'. — ut 
v.stblrp ist 'falla omkull'. dce toffel 
ha stvii ut nann haga nu 'ngn del 
av en gärdsgård torde väl ha fallit om-
kull nu (så att korna kommit ut)'. 

stämma' f.1  stiemme 'sammanträde; 
röst'. dcert stimmen 'i den del av en 
långlur där ljudet trängs samman'. Jfr 
socken-. 
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stämma f.2  bsg. stiemma 'urinstämma, hela byns skog va instceggt 'när 
stranguri'. stämgräs n. st&mmgriess hela byns skog var omgärdad med stäng-
[väl 'groblad, Plantago major (särsk. frö-  sel'. — upp v. stiegg cipp 'sätta upp 
ställningen)']. Med lag kokat på detta (en gärdsgård)'. — ut v. stiegg ist 'ute-
botades urinstämma. Främst medicin för stänga'. 
djur men användes äv. för människor. stängel m. stieggel 'stång framför en 
En sm. i Västerlandsjö hade därmed bo-  spilta el. mellan hästarna i ett stall el. 
tat en häst som djurläkaren misslyckats mellan stockarna ien lappskyrlada' . 
bota. -trä n. stiemmtr 'trä med själv- stängsel f. stcegl, bsg. stcegila, opl. 
vuxet hål i (t.ex. kvisthål) gm vilket stiegiler, bpl. stkgllen. 
man slog en vätska för att bota urin-  stänkal2  v. stienke 'stänka (kläder)'. 
stämma'. 	 stättl m. stett 'käpp i käppskrinda [bild 

stämma12  v. stcemme Av. 'kalla inför under vande]; spjäla i grind'. 
domstol, (låta) åtala'. 	 stätta4  f. satte 'käpp i käppskrinda [bild 

stämning f. stcemnig 'laga kallelse till under vande]; spjäla i grind'. 
domstol'. 	 stäva f. sttivve el. (föråldrat) stVve 

stämstång f. bsg. stiemmstagga 'stång [sttive],bsg. -n, bpl. -na. stvvven hon 
varmed dammluckan till en skvaltkvarn va full. Jfr get-, mjölk-, piss-, 
höjs el. sänks; stång varmed vattenhju-  rost- samt under sparka ut. 
let i en skvaltkvarn stoppas'. [Den förra stöd n. sto. Jfr s tå d . 
betyd. trol. genuinare; den senare täcks stödja v. sto. han karm int alls sto 
av ordet bladstång.] Jfr bladstång. pa  bena 'han kunde inte alls stödja sig 
-hål n. bsg. stiemmstagghhke 'hål för på benen'; vce fo sto pa grotn 'vi 
stämstång'. 	 får äta mest gröt'; sto pa pceren 'lita 

stänga12  v. stiegge el. stienje äv. 'gär-  till potatis som mesta födan'; anesbon 
da in (ett område)'. nu stcegg ja dvm sto pa e 'Arnäsborna har påfal-
dora; stcegg haran 'stänga hare'. En lande märkbara e i sin dialekt'; dm sto 
ritlek med två deltagare. Man skriver pa biratt 'det ligger en blå ton under (i 
ner ett antal siffror, varefter den ene tygets färg)'. 
säger till den andre att dra streck från stök [n.'1] jfr under gammal. 
siffra till siffra tills ett mönster bildats stöka8  v. sthke 'arbeta, ordna, städa'. 
o. man ej längre kan fortsätta. [Trol. stek pa boke 'duka bordet'; stsk 
ofullständig beskrivning. Jfr Tillhagen— baka boke duka av bordet'. — bort v. 
Dencker, Sv. folklekar o. danser II s. sthk balt, p.p. beittsthke 'städa un-
250 en lek som kallats Rita Ramsele- dan'.1a ska stsk balt ncelta 'jag 
rosor. Därvid ritar man utan att lyfta skall städa undan en smula'; ja ha 
pennan runt siffra efter siffra (i siffer-  stake balt e sce ja kan int finn 
ordning) så att ett mönster bildats.] — at e 'jag har förlagt det, så att jag inte 
av v. p.p. åstieggt. — för v. st&gg kan hitta det'. — ihop v. stig( ihöp 
får. stagg for sce nt dvm llcepp 'städa ihop, packa samman (t.ex. för att 
ut 'stäng till öppningen så att de (krea-  fara till el. från fäbodarna)'. — på v. 
turen) inte slipper ut'. — igen v. p.p. sthk p di 'hålla på (o. ordna el. arbeta)'. 
icennstieggt.dora va jcennstceggt — till v. sthk dal 'städa; ställa till 
da ja ksmme 'dörren var stängd då oreda'. stökrum n. stijkråmm 'rum som 
jag kom'. — in v. stcegg in, p.p. in- lämpar sig endast till att ställa undan 
stieggt 'stänga inne; kringgärda'. da saker i'. 
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stöklig a. jfr o -. 
stölot a. sthiret 'grov (om ljud i långlur 

som är illa gjord)'. dce va stsket e 
ju tt dvm. 

stöling m. stit /ri g 'kålrot som växt upp i 
en tjock stam utan att bilda en riktig rot, 
kålrot el. rova som bildar fröstjälk; glåp-
ord om/till lat o. vårdslös människa'. 
Jfr 1 a t-. -slrot f. bpl. satir! gsråtten = 
föreg. ord. 

stönas v. ståne. 
stöp n. bsg. stöpe 'överis, is som bildats 

gm att vatten stigit upp på kärnis o. 
sedan frusit; is (el. vatten) som bildats 
[av snö o. vatten] på kärnis'. da stoptsn 
terle da v624-  e stope 'då överisen 
tinar, då blir det stöp'; bcer stope 'bär 
stöpisen?' -is m. stöpis 'överis; is som 
bildats av snö o. vatten på kärnis'. han 
frys oppzfrann men terte netfrann, 
frann tfurisn 'han (stöpisen) fryser 
uppifrån men tinar nedifrån, från 
kärnisen'. Jfr föreg. ord. 

stöpa4  f. ståpe 'större deg'. Jfr blod-
k aku -, k a k -. stöpislock n. ståp1lt5kk 
'stort degtråg'. -spade m. bsg. ståp-
spådan 'lång brödspade som användes 
till stora bröddegar'. -ämne n. ståp-
iemn 'degspad'. 

stöpal2  v. ståpe 'stöpa (t.ex. ljus); sätta 
till en stor deg'. stop usa; man dceggte 
tvkien vce okshamman pa &lott-
oksa o. hackade den på k öt tk abben , 
innan man kcekkte ['smälte] den (när 
man skulle stöpa ljus). Jfr tvär -. 

störl m. stor, bpl. äv. ståran. hvgg ston 
'hugga stör till gärdsgård'. Jfr alder 
brand-, dyng-, fröd-, hag-, hum-
le-, järn-, stav- samt under humle-
gård. -gård m. stårgåk 'tillfällig 
gärdsgård bestående av i marken ned-
drivna störar'. dce ksnn vara kv4-va 
a fara a sce,a fv4-ke latrin behov 
fara bati,a da jo4-e dvm ssm en 
rastpass vtt dvm, a dvm ksnn 
ceta tnnsm dcer. dvm stampe ne 

stor i stor, da dvm joZre n storgal. 
dce va tgge le pa n cell sce. dvm 
scette stora tett,da dvm hadd fot: 
in dvm.senn nappe dvm bara opp 
en 4-6 stora da dvm skulle ta ut 
dvm ticenn.StOrl va i kcerahogda, 
a sce var n spetse pa fyre stder. 
da ksnn dvm int hspp over,a sce 
for dvm int vida 'det kunde vara 
kalvar o. får o. så, o. folket kunde behöva 
fara bort, o. då gjorde man som en 
rastplats åt dem, o. de kunde äta inom 
där. Man stötte ned stör vid stör (i 
marken), när man gjorde en störgård. 
Det var inget led el. så. Man satte 
störarna tätt, när man hade motat in dem 
(kreaturen). Sedan plockade man bara 
upp 4-6 störar, när man skulle hämta ut 
dem igen. Stören var i manslängd, o. så 
var den fyrsidigt spetsad. Då kunde de 
inte hoppa över, o. så for de inte över 
stora vidder'. -hål n. strhilir 'hål efter 
el. för gärdsgårdsstör'. -par n. stårpår 
'par gärdsgårdsstörar'. 

störas v. ståre 'sätta störpar till ny gärds-
gård; sätta störar till stöd för humle-
rankor'. 

störot a. stret 'grov o. rak (om växt); 
stel o. frånstötande (om människa)'. 

större a. komp. se  under stor. Jfr under 
skafthjul. 

största, super!. se under stor. 
stöta12  v. ståte äv. 'gnugga (tvättkläder) 

på tvättbräda; hoa (om berguv)'. stot 
kZrea gjordes i två omgångar: stot fre 
o. stot iette; sa: a stint om berguv. 
— ut v. ståt ict (dvm)om berguv som 
med sitt läte bådar någons död. Jfr under 
skråbock. stötbräda f. ståtbr'tvätt-
bräda' . 

stötta f. bpl. ståiten 'stötta' = s tå d . 
stötta v. ståita 'stötta' = ståda. 
stötting m. ståttig [timmerkälke]. lcegg 

ihop ststttga 'dra upp den ena tomma 
stöttingen över den andra'. Kunde göras 
när man körde utan lass; han va ssm 
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en statt ig 'han var tvär o. besvärlig'. 'dia modern'; su pipa 'suga på pipan'; 
Jfr bak-, fram-, spark-, vallad-. sudd sce jvlrv 'diade sig själv (om 
-doning m. bsg. ståttigdönigen 'ett ko)'. 
par timmerstöttingar jämte flake (bvttn) sugarbarn n. s ågarb ån 'dibarn'. 
och skäppa'. -sllass n. bsg. stått Igslåsse sugen a. sågen. 
'fullt lass på ett par stöttingar'. -slmanke sugga4  f. shgge. Jfr dyng-,gris-,jul-, 

bsg. ståttigsmånken 'tvärträ mellan lat-, svart-, söl-. 
stöttingsmedama, vilket bär upp lasset'. sula f. o. v. se sål(a). 
-slmede m. bsg. ståttigsmiejja. -si- sullen p.a. jfr vattu-. 
skäppa f. bp!. ståttigsj4pen 'skäp-  sumla9  v. sinnmeir 'arbeta slött o. plan-
pa för stötting'. -sIsnyta f. stått igssnt löst'. ga a sommelr.— ihop v. pret. se  
'brätte på stöttingsmede'. -*tabbe m. sommelre dvm ihop e 'så rörde de 
ståttigsståbb 'ståndare som sitter en ihop det'. 
på vardera sidan av stöttingens manke'. summets n. sömmelr glåpord om/till kvin- 
Hindrar lasten från att falla av. 	na som inte har ordning omkring sig. 

stövare m. stavar en sorts hund. 	sump m. bsg. sömpen 'ränna som leder 
stövel m. st ve, bsg. ståven, opl. vattnet från kvamdammen till vatten-

stbvker. Jfrkrökt-,lappsko-,skit-, hjulet, kvarnränna'. 
slät-, stor-, älg-. 	 sund5  n. sann. 

subbig a. n. såbbet ['blöt o. smutsig']. sunnal prep. sånnal 'söder om'. son-
dce ca ssbbet e fore 'det är sådant nal jon (an) 'söder om sjön (ån)'. 
före att lös snö fastnar vid skodon o. sunnan [m.?] sånna 'sunnanvind'. 
kläder'. 	 sunnan [prep.] sånna 'söder om'. son- 

sud f. su 'övre kant på båt, reling'. -band na an 'söder om ån'. -efter adv. [o. 
slibån 'list ss. förstärkning på utsidan prep.] sånnartiette 'söderifrån'. -före 

av båtens kant'. Av gr an stave. -stock [prep.] sånnafåre ['söder om']. -vä-
m. bsg. såståkken 'yttersta kanten av der n. sånnav&. -över adv. sånna-
b å t fl ak en på ömse sidor'. Bestod av ver 'söderifrån [hellre: mot söder]'. 
en stock kluvet rundvirke med den sunnerst a. komp. sånnest el. sånnen 
kluvna sidan upp o. urtag för vränger- 'sydligast'. sonneste febostugen 
na. 	 ltbaZr 'den sydligaste fäbodstugan i 

sudal° v. sa 'lägga (båt) på sida så att Lidböles fäbodar'. 
den blir flott om den kommit på grund'. sup' m. sup. Jfr färd-, slakt-. 
sua batn. 	 supa v. såpe, stip, såppe 'dricka (särsk. 

sudd m. sadd äv. 'tyglapp med socker alkohol)'. a hadd soppe n full 'och 
söndertuggade skorpor ss. tröstare åt hade fått honom att dricka sig berusad'.—

småbarn'. dra var n dukti sadd uti sig v. såp ti se 'äta (ngt flytande) 
(om en ungtjur); tagg na tt ssddn med sked'; sup tt de miv4-ka 'ät 
vtt lille hcenna 'tugga ngt i sudden mjölken!'. suphål n. såphiar 'tillhåll 
åt det här lilla barnet'. Jfr h ö -, under-. för drinkare'. 

sudda v. sådde 'göra ngt med dålig ener-  supan n. såpari 'soppa'. han sam int 
gi o. förmåga'. hon ssdde a hall pa supare vell supe, han skce int 
'hon arbetade utan resultat'; dra sad- uotte hgupe 'den som inte vill äta 
de a rcegne 'det småregnar'. 	soppa, han skall inte heller få plocka i 

suga" v. su, sup. äv. suggd. Äv. ss. sig (»nypa») kött'. När man på sönda-
starkt v.: secge, sag, såne. su mora garna fick köttsoppa o. kött, borde man 
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i huvudsak äta soppa som till stor del sårtnizia 'självsumad mjölk'. -råk f. 
bestod av potatis, rötter o. klimp. Först s år r åk 'smalt stycke sank mark'. -saft 
sedan kunde man ta kött på bröd. -mat m. bsg. såjåftn 'osötad saft'. -skopa 
m.såpanmåt 'soppa o. annan mat som f. sårskbp glåpord om/till butter kvin- 
äts med sked'. 	 na. -snö m. stirmif 'kramsnö'. -stock 

suparel m. såpar 'alkoholist'. Jfr under m. såt-nå/ck 'stock som legat så länge 
stor. 	 i vatten att den blivit genomdränkt'. Jfr 

supning f. såpne g. 	 under gammal. -strömming m. bsg. 
supp m. supp 'hund (smeksamt)'. Ss. sitr bstrOmmtgen. -timmer n. bsg. 

lockord suppen!; cer du n litn supp sktimmere 'surt sjunktimmer'. Jfr 
du smeksamt tilltal till en liten hund. 	under lake m.1  -tjärn f. sisrtnn 'tjärn 

supsam a. såpsam 'begiven på sprit-  med sanka stränder'. -tå m. bpl. sårtåa. 
drycker'. 	 Sådana tår har man när man t.ex. av 

sur a. sur äv.'fuktig, blöt; trumpen, sur-  vatten o. fukt fått sprickor mellan tårna 
mulen; som vid mulet o. disigt väder o. skinnet där fått blåsor o. lossnat. -vat-
håller sig stilla i träden (om skogsfå-  ten n. sårvåttn 'skämt vatten (t.ex. 
gel); som ej värper o. skrockar som om havsvatten i en skreva); magsyra'. -ved 
hon ruvade (om höna)'. Ss. s.: n setre m. sårve 'rå ved'. -väder n. sårver 
'den lede, fan'; hon trodd n sure 'fuktigt, dimmigt väder'. den va4-  na 
va lss 'hon trodde själva fan var lös'; surver nu da srra hskker oppt 
den ce ssm en sure vell ha e 'det skogen 'det blir fuktigt väder nu, då 
är så besvärligt som fan kan göra det'; orrarna kuttrar i skogen'. -äsen p.a. 
[en] sur a biles '[är] surmulen o. sårdese 'för mkt jäst'. stopa ha votte 
hänger läpp'; &orten en sur da dvm surcese. -öga n. bpl. såråga 'rinnande 
ha vcerpe n kull. Jfr etter-. -ande öga'.-ögad a. sårbge 'som har rinnan- 

bsg. såråen 'illaluktande andedräkt'. de ögon'. surogeftsken skämtsamt om 
-bark m. bsg. sårbiertjen 'avflådd blöt ruttnande fisk som flyter på vattnet. 
bark'. -ben n. sårbm '(ben med) ben-  suraktig a. n. såråkt it 'en smula sur'. 
sår'. -benstrump? [m.?] bpl. sårberi- suras dep. såres 'vara trumpen'. 
strcimpen 'lång ullstrumpa (skämt-  surna v. jfr under spita v.1  
samt)'. -bäck m. sårbiekk 'bäck som surra8  V. s rre, pr. p. sårrn. hon sarre 
rinner gm sumpig mark'. -dal m. bpl. a lat 'hon surrar o. pratar i ett'. surr-
såclålran 'liten dal där det är surlänt'. humla f. sitrrhimmelr 'person som 
-dimma f. sitc/imm 'dimma i milt pratar mkt el. ordnar mkt i fråga om 
väder'. -drävj f. sårdrievj 'sankt stäl-  arbetet'. 
le'. -fot m. opl. sisrfåtter 'fot med fot-  surv m. ssrv 'ngt hoprafsat'. hele ssr-
svett'. -gubbe m. sårgitbb 'butter gub-  ven 'alltsammans'. 
be'. -hål n. siirhit k 'sankt ställe'. -höna surva ihop v. sitrv thip 'röra ihop 
f. sårhim ['sur höna, ligghöna']. Jfr utan ordning'. 
under sur. -källand n. sårtjbklann survot a. sitrvet 'oredig, ihopbökad'. 
'mkt blöt mark med k äl skog ' . -land sutta v. sitta 'suga smackande (om di- 

sårlånn 'fuktig mark (t.ex. vid myr)'. barn)'. 
-lingbär n. sårlinnbcer 'sur lingon-  svad n. sva 'sänka [i terrängen]'. 
sylt'. -länd a. n. sårliennt 'fuktig (om svag a. svag. svag en rost; hon vol-
mark)'. -mist m. bsg. sårmistn 'mist te svag 'hon blev sinnessjuk'; ja ha 
[dvs, dimma] i varmt väder'. -mjölk f. svakkt e huvve 'jag har anlag för 
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svindel'. Jfr ben- samt under släkte. svaral° v. svåra. han fo fcell svara 
-is m. bsg. svågisn 'svag is'. -modig for e han ssm ha jott e. 
a. svågmbd i 'sinnessjuk'. -sint a. svåg- svart a. svatt. svåttn 'den svarte'; 
sint. -tid m. bsg. svågtin 'tid med svåtta 'den svarta'; svåtte 'det svarta'; 
dåliga skördar'. 	 Jfr kol- samt under hilka, ko. -ax n. 

svagår n.svågår 'nödår'. dvm ce just bpl. svattaksa= sotax . Jfr under s ä d . 
tfenlen stkk cett svagara 'de är just -får n. bpl. svåttfåra 'får med svart 
lämpade att hämta svagår (om sådana ull'. -il n. bpl. svåttila 'mörkt åsk-
som tar lång tid på sig att uträtta ett moln; svart kåre på vattnet'. -kant m. 
ärende)'. Jfr under stor. -slmat m. bpl. svåukånta 'bränd kant på hårt 
svågåffmat'nödårsmae. -sltid m. bsg. bröd'. -kjortle m. bsg. svatiti011n 
svågastin 'år med missväxt'. 	['svart finkjol']. Jfr under vi tk j o r t- 

sval a. sycelr, n. svcett. 	 le . -käll m. syåttuiell 'mörkfärgad tjur- 
svale m. sybka 'boningsrum (yttre rum) ved' = s tub bk äll. -mull f. bsg. svOtt-

i fäbodstuga'. Där fanns öppen spis, målla. Jfr under fegdröm. -mur m. 
säng, bord o. stolar. Jfr b a s tu -. 	bsg. syåttrruir/ 'av sot svart del av mur 

svalg n. svvIri. Jfr krok-. 	 i öppen spis'. -myra f. bsg. svåttmkra 
svall n. svv// 1. 'svullnad (t.ex. i handled 'djupt liggande lager myrjord utan syn-

av överansträngning i samband med liga växtdelar'. Användes till bruk-
reumatisk värk el. i halsen med heshet ningsråd. -rost m. bsg. svåttråstn 
o. feber)'. svvlle ksnn hcesta fo. Då 'brunrost på säd'. rcegn t oppen sce 
hostade hästarna o. svällde upp i halsen. dce cer inte bra, da valt e 
Ej varbildning som vid kvarka. 2. 'sår- svattrastn. da dce hyll pa aksga, 
valk på trädstam'. dce you e svv11 da ce saa oppen,da vaZr e e dcenn 
da bcerken nner nevere votte sotaksa ism dce rcegne tt a 'regn i 
skada, da dvm skar for Jufft da öppen säd är inte bra, då blir det svart-
dvm tog nevere 'det blev svallved rost. Då det håller på att gå i ax, då är 
när barken under nävern blev skadad, sädens skal öppet, då blir det de där 
när man skar för djupt då man tog näver'. sotaxen om det regnar i den'. Jfr under 
Jfr björk-. -björk f. svisllbst&k 'björk såd. -sjuk a. svått,råk. -sko m. bpl. 
med svallved; svallved från björk'. An-  svåttskån 'helgdagssko'. -sköt n. bpl. 
vändes till yxskaft o. skidor. -is m. bsg. svatts;pta 'strömmingssköte utan 
sybllisn. -ved m. svbilven 'sårvalk fångst'. dra svausota 'dra upp tomma 
på trädstam'. 	 skötar'. -sugga f. bsg. svåttsågga 

svamp m. svamp äv. 'svullnad som kom-  'svartnade bränder i bakugn'. Om elden 
mer av sjukdom'. d-cer nt nann fetta görs upp felaktigt, så brinner det ytterst 
ce dcenne,dce cer nann svamp 'det i ugnen medan det svartnar i den inre 
är inte fetma det där, det är svullnad'. 	delen. dce ce bara svattssgga int 

svampa upp v. svåmp åpp, p.p. åpp- omn 'det är bara svartnade bränder inne 
svåmpe 'svullna på grund av sjukdom'. i ugnen'. -tjuka f. svåttti kik 'gammal 

svanka f. svånke 'svacka'. 	 björkticka'. Användes oberedd att bära 
svantetid m. bsg. svåntetin 'tiden om-  eld i. -ugn m. svåttåmn 'bakugn ur 

kring Svantedagen den 10 juni'. Då bör- vilken man sopat all glöd före grädd-
jarstorhuvuln somräcker till Sara- ningen av rågbröd'. [Trol. åsyftas här 
dagen. 	 mjukt rågbröd.] -vatten n. bsg. syått- 

svars n. svar. 	 viutne 'fiskevatten där man inte fått 
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fångst'. -vind m. bsg. svatt v i n '(tredje) n. sv4&n 'järn varmed man brände 
vind utan fönster'. -vinter m. bsg. hål i skinnsåll'. -my n. bsg. svån 
svåttv intet/ 'den mörkaste o. kallaste 'svidknott (en mygga mindre än knott)'. 
delen av vintern'. 	 svedjning f. bsg. sviennzga 'svedjan- 

svarvas v. svierve. svarvstol m. svierv- de'. 
stbk. 	 svedna v. jfr sveden. 

svarvarel m. svcservar. 	 Svenen m. [bsg.]svkan öknamn på en 
svas n. svas 'sorl, surr'. e obegrtplet mani Bodum. Jfr under strömming. 
svas a ta 4-  'ett förfärligt surr o. prat'. svedning [f.?] svålig 'bildande av svall-

svasal° v. svåsa 'sorla (av prat)'. dee is'. 
svasa a let 'det surrade av prat'. 	sveg m. svceg el. sveg, bsg. äv. svienen 

sveda" v.2  sve 'frysa (till), bildas svall-  'kvist, vidja (att aga småbarn o. driva 
is'. da sve a svnn 'då fryser hon kreatur med); svege 
(den upptagna myrjorden) sönder'; dce svege m. svaga  'vidja av vriden björk att 
sve 'det blir svallis'; kvcena svedd bära hö el. halm i'. I toppänden gjordes 
'kvarnvattnet frös så att kvamen stan-  en ögla som grovänden stacks igenom 
nade'. — igen v. pret. svedd ucenn så att en snara bildades om bördan; bars 
'isa igen'. 	 [i grovänden] över axeln. 

svedd s. bsg. svUdn el. svMda. I uttr. svep m. svep 'snedskuren ände på trä-
ss. han tis4-e uta sveddn (uta band i laggkärl'. 
svedda) 'han körde med våldsam fart'. svepa12  v.1  sv49e 'svepa (lik)'. 

sveden p.a. n. svennt '(vid)bränd'. Bröd svepal° v.2  sv4pa 'fladdra till (om t.ex. 
kan bli svennt när det är för mkt mjöl låga, norrsken, våg av hetta)'. 
på det när det skall gräddas. dce lakt svett m. svett. Jfr hand -, häst -. -bränd 
sven. -bränna f. svnbrienn 'gräs-  p.a. svttbrcent 'genomdränkt av svett 
bevuxet ställe där isskorpa skadat väx-  [o. därav skör] (om t.ex. klädesplagg)'. 
ternas rötter'. -gubbe m. svMgåbb m. svettbrcennt bro var bröd som man 
'gubbe som vill vara med överallt för mättat med svett gm att hålla det i arm- 
att skaffa sig vinst'. Jfr S v en.en 	-vin- hålan. Gavs åt nyinköpt djur som inte 
ter m. sv&ivinter 'vinter med sträng trivdes för att få det tryggat. -rand f. 
kyla'. 	 siQttr an 'rand av svett o. smuts'. 

svedj3  f. sven 'svedjeland'. gåmmsvet- -strocka [m.?] svttstråkke 'arbets-
ja 'Gammalsvedjan (ett torp i Bygd- stund som gjort en svettig'. 
om)'. Jfr stubb- samt under fälla f. svettig a. svette. 
svedjelland n. svenlånn 'område där svicke m. bsg. svfkken 'svicka, tapp för 
det svedjats'. -råg m. svenråg. Såddes lufthålet i drickestunna'. 
i Stybbersmark senast på 1830-talet. 	svida" v. sv ie äv. 'känna stark oro', da 

svedja v. sve el. svcell, pret. syende el. svidde ne ssm eln 'då sved det som 
sv&nde, sup. svend 'sveda gm brän-  eld'; dee svalde tt me over e 
ning; basa; bränna svedja'. bro ha dcenne 'jag oroade mig djupt över det 
votte svedd 'brödet har blivit bränt'; där'; ja ha svzdd tt e dcenne 'jag 
sve el. svcen bana 'i eld mjuka upp har oroat mig för det där'. Jfr il 1 -. — 
granband till gärdsgård'; inna ilvtt- sönder v. sv i sbnn 'förtäras av oro'. 
anna da svend dvm 'före slåttern ja var se ja ksnn ha sv zdd svnn. 
svedjade man'. — iväg v. sve nic'eg svimmas v. svimme. — av v. svimm 
'fara iväg el. göra med fart'. svedljärn p.p. åsvimme 'svimma'. ticeliga matt 
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ha sv imme a 'käringen var nära att svälla v. svielle, svall, svålle. — till v. 
svimma'. 	 sviell dal 'svälla o. bli tät (om lagg- 

svin n. svyn el. (y.) svzn. Jfr fyll-. kärl)'. — upp v. pret. dvm svåll Opp 
-dunge m. bsg. svOldciggen 'gödsel se dvm volt sam e grotfat oppt 
o. strö som trampats samman i svin-  ogsm 'de svällde upp, så att de blev 
stia'. -galla f. sviingb11. Användes mot som grötfat i ansiktet'. 
frostskador. -hus n. sv ynhås. -ister n. svälta v.sv&lte,svalt,svålte. Jfr under 
svånister. -mjöl n. sv1?imp54-  'mjöl räbba. — ihjäl v. svcelt th&k, p.p. 
för utfodring av svin'. -no m. bsg. hsvålte. 
svOinbn 'ho för utfodring av svin'. svängal2  v. sviegge. 
storre jepp cenn en svynno ha svängrem f. bsg. svieggrmma 'svång-
sant 'större skepp än en svinho har rem'. -slsölja f. bpl. svieggrmmssvir-
stjälpt'. Ordspråk som varnar för över-  Jen 'sölja i svångrem'. 
mod; da vtljen x go romms e ps svära v. jfr torr-. 
tt n svynno 'när viljan är god, ryms svärfader m. svc?erfår.svcerfan mcenn 
det sju i en svinho'. Ordspråk. -otta f. 'min svärfar'; d tut svcerfajj 'till 
bsg. svYniatta 'den tidiga timme då svärfars'. -gård m. bsg. sv&rfargån 
man var uppe för att slakta julgrisen; 'svärfars gård'. -hem n. svetTrfarhemm 
mkt tidig morgonstund'. -päls m. svpn- 'svärfars hem'. 
piels glåpord. -rygg m. sv Ynrågg glåp-  svärfolk n. sv&rfbirk 'svärföräldrar'. 
ord. -syra f. bsg. svPnsyra en Rumex- svärja v. svXrje, svor, sv åre el. svOre. 
art [väl 'ängssyra, Rumex acetosal. han darre a svor 'han dundrade o. 
Tuggades av barn. 	 svor'. Jfr under leva om. 

sviskon n. opl. sv  isken [fel för sv is-  svärjare m. svierjar 'man som svär mkt'. 
kan], bpl. sv  iskana en sorts plommon. svärmoder f. sv&rrrnOr. 
-soppa f. bsg. sv  iskanjiippa 'soppa sy2  v. sy, pass. s Yes. — åt v. s Y åt 'sy 
på plommon, russin, risgryn o. vatten till (t.ex. en reva, en sprucken söm)'. 
(ev. äv. saft), avredd med potatismjöl'. syddrosmössa f. bsg. sYddrosmåssa 
Mat som bjöds vid högtidliga tillfällen, 'bindmössa av svart siden med maskin- 
t.ex. på slåtteröl. 	 broderade blommor'. Bars vid högtidliga 

svordomsande m. svöclomsånda 'svår tillfällen av både gifta o. ogifta kvinnor. 
svärjare'. 	 sylnål f. synåk. Jfr under fin. -skrin 

svulten p.a. svålten. 	 n. s Y skri n. Kunde vara fyrkantigt, 
svåger m. svåger. 	 rosmålat [dvs, prytt med arnäsrosor] 
svålband n. bsg. svåZrbåne 'markytan o. med mellanväggar avdelat i fyra rum. 

o. 2-3 tum under'. Där ruttnar nedsla-  sydlig a. sPdh. Y. uttr., mest om vind. 
gen stör o.d. -bit m. sv -b it 'stycke Jfr under västlig. 
fläsksvål (varmed man smorde stekpan-  syerska3  f. sYebsk 'sömmerska'. 
na el. pannkakspanna)'. -slip m. svåZr- syfte n. såfte 'ögla på skälla varigenom 
llip glåpord om/till överdrivet arbetsam skällträlgen löper'. 
person. -torv n. bsg. svå4-tbrve 'torv syl m. syl. 
med åtföljande grässvål'. 	 syll m. bsg. såln 'svullnad'. 

svånge m. bsg. svåggen 'svacka'. 	syllen a. sållen 'svullen'. 
svångrem f. svåggranm. 	 sylta f. sYlte en maträtt av kött. Jfr k il - 
svägerska f. sv&gejk. 	 ling -. 
svälja v. svtikje, svbitle, svvdcl. 	syn3  f. syn 'synförmåga; vision; ansikte 
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(endast bsg.)'. ja ha go en sytt 'jag syskon n. såskan, bpl. såskåna. -kull 
ser bra'; han hadd vcenne syna pa m. bsg. såskankåln 'syskon födda i 
dvm 'han hade förtrollat deras syn, så samma äktenskap'. 
att de såg ngt som ej förekom'; oppz syssla4  f. sPlle. sce ja fo sett pa 
syna 'i ansiktet'; st ill ut i syna 'se sylla 'så att jag får sitta med mitt 
ond ut i ögonen'; ja scette vtt syna arbete'. Jfr kvälls-. 
pa a 'jag ansatte henne hårt'. Jfr syster3  f. 1. såster, opl. såstrer, bpl. 
brand-, ög-. -öga n. se d.o. 	såst(e)ren. a såster 'min syster'. Jfr 

synal2  v. spe. chmi synni mura vid under äldre. 2. såster, opl. såstrer, 
brandsyn; dvm syn da matn 'det bpl. såstren [tveksamt om akut accent 
syns på dem att de får nog med mat'. — är riktig] 'trädning i väv med två trådar 
av v. sk iyi 'avsyna'. 	 i solv o. rör'. Kunde vara ett oavsiktligt 

synas dep. sånnes, pres. sonns, pret. o. fel el. också var hela väven trädd så när 
sup. sånntes. sonnes gym 'synas man skulle väva syster väv. Jfr under 
vitt'; dce sonns rcegne 'det ser ut att äldre. -dotter f. såsterdOt. -väv m. 
regna'; Iggentig sonntes e 'ingenting bsg. såstervieven 'väv som är solvad 
syntes'. 	 så att två trådar följs i solven'. 

synd3  f. sonn. d-ce sttm sonna for e syt m. bsg. stn. I uttr. pa  sytn 'i 
'det är som om det ont är vill det!'. grossess'. 
Förargat utrop. -levan n. sånnlevan syta12  v. siite 'sköta (spädbarn)'. syt-
'vilt liv'. -straff n. sånnstråff 'bråkig, pall m. sPtpt511 'pall som man använde 
odräglig människa'. Jfr et te rsynd- när man skötte om spädbarn'. 
s tr a f f samt under vett. -tal n. sånn- sytare m. jfr barn-. 
tåZr 'ogudaktigt tal'. 	 syte n. ste 'spädbarn (som skall skö- 

synen a. sk el. (y.?)sPert 'synsk'. vit,- tas)'. Jfr under lill-. 
ben 	va sytt 'gubben kunde se det sytningsgirig a. sPtnt gsjeren 'som krä- 
andra ej såg'; hcesta a hunna ce syn ver mkt skötsel (om spädbarn)'. 
'hästar o. hundar ser det som människor sål m. sa 'stort laggkärl med öron'. Jfr 
i allmänhet ej ser'. 	 blöt-,kläd-,sprund-,tunnbland-. 

synk a. mink 'sank'. myra var sce -stång f. såstågg 'stång att bära vat- 
sonk 'myren var så sank'. 	 tenså med'. em ja cenn sta vce 

synka v. såntje 'sänka lin till rötning'. sastagga dcerz dorsm emot pce-
sonk line. synkplats m. sånkp4-åss niga sce ske dvm dell me cenda 
'ställe där man sänker lin i vatten för ['om jag så står vid dörren med så- 
rötning'. 	 stången (o. håller) emot pengarna, så 

synöga n. sOafg 'pupill (i öga)'. dvm skall de ändå till mig']. En bondes skryt. 
scett vtt synloge pa n rektet 'de så13  v. sa, pret. pass. såddes. sa  linje 
angriper honom allvarligt'. 	 'så lin'; sadd gresst 'sådd glest'. — ut 

syra f. spre ett slags mkt segt, tråddra- v. pret. sådd åt, p.p. zitsådd 'utarma 
gande fil som ibland förekom i ä. tid. (en teg) gm att länge odla säd på (den)'. 
syra va sce seg sce dce jekk ann så adv. sce el. sce [sce] el. se  [sel. a han 
ga bakilcegges n fjvhgsvceg a se joke 'o. han gjorde så'; ja kan int 
dra a cett seg 'filmjölken var så seg se scene hor utlatmmen ja cer 'jag 
att det gick an att gå baklänges en fjär-  kan inte uttrycka hur rådlös jag känner 
dingsväg o. dra den efter sig'. Skämt-  mig'; dce ce sce bedrovket sce ja 
samt om syra. 	 kan znt sce scene'det är så bedrövligt, 
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att det inte kan beskrivas'; vtt dvm kokats så länge att spadet kokat in'. 
sce skull lora 'att de skulle göra så'; Användes som enklare smörgåsmat. 
8172 du 02 ltkkevis am e dcenne a sådan pron. sann. Jfr under t.ex. styng, 
see 'du kan gärna vara okunnig om den stäk, ställning, van. 
saken'. Jfr under döda, klaga sig, sådd m. sadd 'såningsarbete; utsådd säd'. 
taga kvar. -härna(n) adv. (e) seren Jfr höfrö-, korn-, råg-, själv-. 
el. siznen el. s&na el. scen, 'så här'. e såg3  f. sg. Jfrbåg-Jätved-, stock-, 
scenen cer e 'så här är det'; vsZe nt tvärved-,ändved-.-bladn.setgb4-4. 
vara scenen gsvet tnt 'var inte så -bladstål n. bsg. sezgblraståZre 'stål 
här dum!'; va sksss du pa,ssm kan avsett till sågblad'. 
bcera dceg at scenen 'vad brås du på såga8  v. seige. sag balra stsbben 'så-
som kan bära dig åt så här?'; va ske ga av trädet'. såglmåre m. sågmitra 
du fora scenen cetter 'varför gör du 'sågspån'. -spån n. sågspdtn. -tugg [n.?] 
så här?; scen gar e dell 'så här går seigtågg 'sågspån'. 
det till'; pa mona scen tid it 'på sågas9 dep. sägas 'känna sig sugen (efter 
morgnarna så här tidigt'; da tog dvm ngt)'. ja ssgas cett div 'jag längtar 
tt 	da, ragen, scen 'då tog de i rågen efter att få smaka det där'; ja sis gas 
så här'. Jfr under kosta på, skåla, pa na 'jag känner mig sugen efter 
tossa.— pass se under pass 1. 	något'; ha sotte a sis gas 'har suttit 

så konj. sce el. se  [se,]. ism dce skull o. känt sig sugen'. 
hcenne se han ksmm 'om det skulle sågbete m. sgbetta 'liten bit mat (vanl. 
hända att han kom'; sce-nt 'så att — ngt salt) som man tar när man känner 
inte'. Jfr under lod n., såra, taga sig sugen'. 
kvar, trygga, åti.—att sed.o. 	såkal° v. sitkka 'göra ngt med kraft o. 

så interj. sv  rop till kor o. andra kreatur fart, [slå, smälla]'. hon snkka tt sceg 
(t.ex. när de drivs efter en väg): sv! ga viltzhopen 'hon slängde i sig alltsam-
vcegen nu!; sv! he dceg a gaZre; sv! mans'. — till v. shkka dell 'slå till'. ja 
va cer e nu! 	 sskka dell vtt n 'jag klämde till ett 

så att konj. s-vtt. Jfr under ak ta, bin-  slag åt honom'; ja sskka dell a 
da för, filommanlag, otur, borie 'jag högg i o. började'. 
skaft, stänga för, åte. 	sål3  f. sa4-  '(sko)sula'. Jfr fot-, näver- 

såd3  f. sa 'sådor, skal på säd'. da dce samt under gammal. -käng m. opl. 
rcegne tt oppen sa, da va 4-  e siartliegger, bpl. -tjieggen 'sulad 
tommsaa, dce va lr tggen ticene pjäxa'. -kängpar n. jfr under gammal. 
'när det regnar i öppen »såd», då blir -läder n. srircer 'sulläder'. 
det bara tomma sådor, det blir ingen såla4  f. sitlre '(sko)sula'. 
kärna'; bara saa 'bara sådorna'; d-ce sålal°  v. sa 'sula (en sko)'. 
for sent sekte da saa e bakt såledens adv. sielen,s 'på så vis'. Int 
abreZre 'det är för sent att sikta, när cer e scelenj sakkt 'inte ärdet således 
sådorna är bak i ändtarmen'. Talesätt sagt (att jag menar så el. så)'. 
om ngt som försummats. Jfr tom- samt såll m. sall. Jfr järn-, korn-, råg-, 
under säd. -tunn a. n. såtånnt 'som skinn-, sträng-. -slvarp m. bsg. 
har tunt skal (om säd)'. korte ce sa- sållsvierpen 'såll gjort av skinn från 
tsnnt. 	 kojuver'. Lappar tillverkade sådana 

såd n. sv 'spad'. -lösrot f. opl. sIss- skinnsåll.Jfrunderd.o.,svedjärn. 
rOtter 'kålrot i tjocka skivor, vilken sålla v. såle el. (y.) sålle. han fo sale 
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aska 'man måste sålla askan'. 	hemvävd-, kapp-. -band n. siekk- 
sållning f. sållnig. 	 ban 'snöre varmed säck knyts till'. 
sång m. sagg. Jfr under k öka. 	-hörn n. bpl. siekkhkoria 'nedre hörn 
såning f. sånig 'såningsarbete'. 	av säck'. I dem grep man tag när man 
såpa f. såpe.da han skull kokk sapa skulle hjälpa till att lyfta en säck. -stroff 
da skull n stikk ne en fjer tt a m. siekkstråff 'del av säck ovanför till-
(luten skulle vara så stark att fanet gick knytningen '. 
av fjädern). Jfr hemkok ad -. 	säd f. se el. (y.) sce [äv. 'utsäde], da 

så pass adv. se under pass 1. 	 aksa ha nykroppe balrt skstte,da 
sårs n. sar 'skada i hud el. eggverktyg'. mr e oppen sce. da saace alldeles 
Jfr lut-. 	 oppen a gapa a da dce ksmme 

sår a. sar 'sårig'. dvm votte sar pa rcegne tt dce,da vett e ba svalt-
tjtkka 'de blev såriga på spenarna'. -fot aksa 'när axen nyss har krupit ur skot-
m. bpl. scirfOtten 'sårig fot'. -kicka tet, då är det öppen säd. Då sådorna är 
m. bpl. sårtjikka 'sårig kospene'. Be-  alldeles öppna o. gapar o. då det kom-
handlades på morgnarna med smält mer regn i det, då blev det bara svartax'. 
(häst)ister. -tand f. bpl. sårtiennen. Jfr ligg- samt under svartrost. 
va ja ha fort sartcennen (om en sädeslkorg m. seskårj 'korg att bära 
känsla av att tandköttet var sårigt när utsädet i vid sådd'. Korgar av rottågor 
man om hösten ätit lingon). -tå m. bsg. gjordes av i trakten bosatta lappar. Äv. 
såtån. I uttr. ga  pa satan 'nätt o. av pärt med grepe av kluven enstam. 
jämnt lyckas'. -tänt p.a. sårtient 'som sesksrja jokes uta rottager. -korn 
har ömma tänder'. Det kan hästar bli, n. ses- el. (y.)si%eskön 'korn till utsäde'. 
då de betat fräkne. 	 -lår m. s&slår 'lår för säd'. Fanns i 

såra v. såra 'bli sörjig'. — upp v. såra förrådsboden. fekk scen t sce ssm 
öpp 'bli sörjig'. dce ha borje pa tuppen pa sceslara 'fick sätta sig 
ssra opp pa tsn i dag sce d-ce som tuppen på sädeslårarna'. Talesätt 
bara svjje 'det har börjat bli sörja på om den som får allt från början. -pära 
isen i dag, så att det är bara modd'; f. sespier 'sättpotatis'. -råk f. endast i 
vcegana sera opp 'vägarna blir sörji-  bsg. sesråka 'råk i isen på Stybbers- 
ga (om våren)'. 	 markssjön om våren'. Av hur o. åt vil- 

sårad a. n. sårat 'sörjig (om väglag)'. ket håll den gick upp tog man märke för 
dm ce ssrat e fore. 	 att bedöma kommande års skörd. -typ- 

såre m. bsg. såran 'blött, sörjigt före'. pa f. opl. s&stYpper skämtsamt om 
ssran dce ce snon a vattne;ja sta kvinna som sådde. Att så var kvinnogö-
tt ssran 'arbetet går sakta för mig'. ra. Den som sådde klädde sig finare, 
Jfr vår-. 	 ofta i vitt. dce skull vara snogg a 

såt n. sat 'fog el. springa mellan golv-  scestypper. -vecka m. endast bsg. 
plankor el. väggstockar'. Jfr golv -, s&svekken 'vecka på våren då det är 
vägg-. 	 rätt tid att så'. Räknades vara mellan 

såta v. se sutta. 	 Urbanus o. Optatus, dvs. 25 maj-4 juni. 
säckl m. smkk, bsg. s&tti en . scekk opp säga v. siejje el. stege, pres. seg el. 

el. scekk ihop tillsägelse vid ifyllning seg, pret. se  el. sa, sup. sakkt, inf. 
av säck till den som höll ut säcken. Han pass. scells, pret. pass. såes, sup. pass. 
skulle då lyfta den så att vecken för-  såkktes. int cer e lova scejj dce-
svann o. innehållet sjönk ihop. Jfr by x -, nt hon finns 'inte tjänar det något till 
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att säga att hon (vitran) inte finns'; va sällan adv. seellan. 
sg en 'vad säger han?'; d-x int sällskap n. seellskbp, dat. sg. si?ellskå-
sakkt dee va likkt ylle gagger pen. sm han x fb-er ti scellskapen 
'det är inte säkert att det blir lika alla 'om man är flera i sällskap'. 
gånger'; int scells e nu 'inte säger sällsynt a. seellskt. 
man så numera'. — från v. p.p. dx voue sämre a. komp. siemmer. siemmeri 'den 
freinnsiikkt 'det blev sagt ifrån (att det sämre'. -löte n. seemmerlåt 'sämre peri-
inte var tillåtet)'. — för v. steg  får od (av t.ex. sjukdom)'. -sida f. bsg. 
'underrätta'. ja ske scejj for dx d- simmerska. pa  scemmersia 'sämre 
ee int na golora 'jag skall tala om än annars (om t.ex. hälsa el. humör)'. 
för dig att det inte är ngt lätt göra'; sxg -öga n. bsg. seemmeråge 'det öga som 
for a dee hon skce kamma hit 'säg ngn ser sämre på'. 
åt henne att hon skall komma hit'. — sämskskinntröja f. siemsks in trbjj 
ifrån v. siejj ifriAnn 'neka (ngn att sämst a. superl. scemst. uta seemsten 
göra ngt); ge (ngn) en befallning el. 'av de sämsta'; siemste tin 'den svåras-
tillrättavisning'. — sig v. steg  se, tryck- te tiden'. 
sv. sce-ss, pret. sa-ss, han sce-ss int sända4  f. sienne 'bryne, brynsten'. dpm 
ksmma ihsg e 'han säger sig inte llifft tutt ron vce seenna ['man 
komma ihåg det'; da sa-ss a si n slipade bort råeggen med en s.']; scen-
'då sade hon sig se honom'. Jfr under na dee cer hon ssm ja yxne 
minnas.— åt v. seejj btt 'omtala för, kniven vce. scenna va futt 's. det är 
ge (ngn) en befallning el. tillrätta-  den som jag vässar kniven med. S. var 
visning'. ja sa Du a ne 'jag sade det gjuten'. sändbryna f. seennbrbri ett 
till henne'; da sa ja z9tt n dx han slags bryne. n scennbryn var av-
skull ga 'då sade jag till honom att sedd for lia, hon var a jutt. 
gå'. 	 som4-ige va rstinsvcerve (men ovala 

säker a. s eker el. (y.) sieker. 	 i formen) 'en s. var avsett för liar. Den 
säkerhet f. seekerhet. 	 var också gjuten. Somliga var svarvade 
säl m. se själ. 	 runda'. 
sälg f. sceb. Jfr under asp, gammal, sända12  v. scnne äv. 'överräcka'. scenn 
torr. -pipa f. sieljpip 'blåspipa gjord rnx n denn hammarl 'räck mig den 
av en sälgkvist'. Jfr under blåspipa. där hammaren'. 
-vrid f. bsg. selivria 'masurknöl på sänder scenn. I uttr. sm scenn 'i sänder'. 
sälg'. Detta var den finaste masurknö- n dag tim scenn. 
len. Togs helst under savtid, så att bar-  säng3  f. scegg äv. 'nedre sängplatsen i 
ken lätt lossnade. 	 en tvåvåningssäng'. ga dell sceggs 

sälja v. sielje, pres. se2/, pret. 	'gå o. lägga sig'; legg dell sceggs 
sup. salld. dell sceljes 'till salu'; ja 'vara sängliggande sjuk'. Jfr kam m ar -, 
ha nt a salld n 'jag har icke sålt sjuk-,skåp-,sparlakans-,stånd-, 
den'. 	 öppen-. -balk m. sieggbbirk 'sida i 

säljarel m. seeljar. han ssm sta S8M säng'. -botten m. sieggbbttn 'övre säng 
sceljar 'den som är säljare'. 	 i en tvåvåningssäng' = sängtak. 

säljning [f.?] gen. sieljnigs. I uttr. dell -börde m. bsg. [snarare: n. dat. sg.] 
sceljnigs 'till försäljning'. -slväv m. sieggb134-en 'sängbotten'. -dags adv. 
bsg. sieljnigsv&ven 'väv som vävs sieggelkzkks. -foder n. sieggfOr '(lös) 
till försäljning'. 	 sänghalm'. -fotände m. bsg. sieggfåt- 
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ieen 'sängens fotände'. -gårlig a. sing- mindre stacka?. 
gåelen 'färdig att gå till sängs'. -halm säte7  n.1  säte ['sittbänk (utan arm- el. 
m. scegghbirm '(lös) sänghalm av råg'. ryggstöd), plats där ngt sätts']. Jfr f ör -, 
-hjälp f. bsg. sceggibirpa '(flerfärgat) klapp-,knopphäckel-,lik-,väv-. 
rep som hängde från taket ned över säte7  n.2  opl. o. bpl. sieta 'hövålm, mindre 
sängen'. För åldringar o. sjuka när de höstack'. sätifiö n. sthi 'vålmat hö'. 
skulle resa sig. -kläder s. opl. scegg- kast ut setho 'kasta ut vålmat hö till 
kkUr, bpl. sceggkhea. -korg m. siegg- ytterligare torkning'. -höhop m. siet-
kår) 'säng med 2-3 dm höga kanter, håhop 'hövålm'. 
flätad av pärt'. Användes som enklare sätt n. jfr bärgnings-, gång-. 
säng för tillfälliga besökande, ss. luffare, -sätt p.a. jfr upp-. 
tattare samt fattighjon som gick på sock-  sättas v. scette, pr. p. siett(e)n(es). hon 
nen. Särskilda sängkläder hörde till den-  scette i lann dcer 'hon rodde i land 
na säng. Jfr under lusask. -krans m. där'; han scette pa a fra gen 'han 
bsg. sieggkrånsn 'list i taket ovanför förhörde henne'; ksmme scEttenes (el. 
[envånings]säng som sängförhänget är scettn) 'kom sättande'. Jfr under o 
fästat i'. -lag n. seglåg 'det att en b å s , syn. — an v. scett ånn 'börja'. da 
pojke o. en flicka ligger i samma säng'. du scett ann a ga frann stan 'då 
hon 	ha hadd seglag i nytt. du ger dig till att gå från staden'. — bort 
-liggande p.a. s.?eggl4gen(es). -låda v. scett bått hemmane 'sälja hem-
f. bsg. segla 'låda under sängen i manet'. — efter v. scett cett(e) 'lämna i 
tvåvåningssäng med plats för två barn'. förvar; flytta fram; förlora, inte få 
-rum n. sieggriimm. d-ce gstt sm tillbaka'. scett cett spcennan 'flytta 
sceggrsmme her. -skåp m. o. n. fram spännaren (i väven)'; ja fo scett 
sieggskei.p 'skåp sammanbyggt med en cett tut for e dcenne 'jag får förlora 
tvåvåningssäng i dess fotände'. -skärm tid för det där'; n denn ha ja fott 
m. sieggjcerm 'rygg el. bakbalk i scett cette sce myttie for 'den där 
gustaviansk säng'. -tak n. bsg. siegg- har jag fått förlora så mycket pengar 
tåke 'övre säng i en tvåvåningssäng på'. — för v. s.%ett får 'sätta framför, 
(med två liggplatser)' = sängbotten. spänna för (en häst); föreskriva'. scette 
-takdörr f. bpl. s&ggtakdbran 'dörr brun for 'spände för den bruna hästen'; 
framför övre säng i en tvåvånings- int cer e na scett for vceka int 
sän g ' . -vacker a. sieggvåkker 'som 'inte är det något att sätta för världen 
ser vacker ut när hon ligger'. Väl (dvs, han är för oerfaren av denna 
knaspoj k arnas terminologi. 	världens svårigheter)'; ja scette for 

sänka12  v. sienke 'få att sjunka'. 	dce han skull kamma 'jag bestämde 
särk m. scerk, dat. sg. scertism 'linne att han skulle komma'. — ihop v. scett 

(kvinnounderplagg); nedre del av ett lin-  ihåp 'sjunka samman; få att sjunka 
ne, sytt i två delar'. Skarv i midjan. samman'. snon scett ihop 'snön sjun- 
Syddes av väv av blångarn. Jfr brud-. ker ihop'; ske nt vce4-a scett ihop 
-fåll m. bpl. sierkfiblla äv. försmädlig en denn sce var e fcell snnlet 'om 
benämning på tjocka kanter på tunn-  livet inte kommer att tukta den där så 
bröd. -nedandel m. s&rkn4del= n e - att han blir mindre stor av sig, så vore 
d a ndel. 	 det väl underligt'. — ned v. scett n — 

särskild a. n. el. 	 på v. siert på 'fordra (i fråga om 
sätas v. siete 'vålma, räfsa ihop (hö) till prestation)', p.p. påsiette 'prövad, vars 
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arbetsförmåga prövats', hon you int o.d. till Uppsala o. Stockholm'. -om 
pascette na 'hennes arbetsförmåga blev adv. o. prep. siftsm 'söder om'. lag 
inte prövad (el. hon fick ej lära sig ta sosm tvwise 'låg söder om Tors- 
ansvar för sitt arbete)'. — sig v. scett riset'. Jfr under råda v.2. -på prep. 
sce 'sjunka (ihop)'. bara dce fo scett såpa 'söderut på'. Jfr under snärta. 
sce 'om det får sjunka till bottnen (om -åt adv. såat ['söderut'. Uttrycker 
grums)'; joka scett sce da der frys befintlighet]. han er ba soat a 
ihop 'jorden sjunker in, när det blir nolrat 'den finns både när man far mot 
tjäle (t.ex. en sten kan bli synlig men söder o. mot norr'. -över adv. o. prep. 
försvinner när jorden tinar)'. Jfr under såver. fcera sover 'fara mot söder'; 
ben, o- förled, sitta, skjutlera. — en bit sover skogen 'ett stycke 
sig för v. sup. hon hadd siette sce söderut i skogen'. Jfr under gå åt. 
Or hon skull int ha na ban ['hon södre a. Självst. form: m. son, n. såre 
hade föresatt sig att hon inte skulle ha ['sydlig']. rett i son 'rakt i söder'; 
barn']. — sönder v. sett sinn 'dela han jekk 	SOP1 'den (en väg) gick 
(vid omplantering av växter)'. — till v. mot söder'; ga sore 'gå södra vägen'. 
ilen dM 'lämna från sig, [offra]; börja'. -slind f. bsg. vce ga sårilinna hcen-
ja fekk scett dell e dcenne 'jag fick na 'vi håller oss åt söder'. 
förlora det där'; der scett dell a siifs n. sofs 'lortaktig el. oordentlig kvin-
rcegne 'det börjar regna intensivt'; pvj- na'. Jfr dyn g-. 
ken scette dell a skrike 'pojken söfsot a. såfset 'lortaktig, oordentlig'. 
började skrika'; scett dell hagan 'sätta söka12  v. ske 'bekomma illa, vålla svag- 
störpar till ny gärdsgård'. Jfr under het el. illamående; söka läkarhjälp'. 
humör. — undan v. scett itnna. — matn sok mer 'jag blir trött sedan jag 
upp v. siert Opp. scett opp vceven ätit'; dvm sokkt n visgsbb ['de 
'sätta upp en väv'. Jfr uppsätt. — vid rådfrågade en klok gubbe']; ja ha 
v. ses:ett vie 'låta leva o. växa upp (om sokkt for e 'jag har rådfrågat läkare 
husdjur)'. — åt v. siert dit 'lämna i för det'. Jfr under hälsa. 
förvar'. 	 söl n. st2t4- ['slask, slabb']. 

sättarel m. s&ttar 'man, kvinna el. barn sölas v. s$jke ['slaska, slabba, spilla på 
som sätter potatis'. Jfr pär-. 	 der va bara en ssm int stare 

sättning f. jfr upp-. 	 na, a han hadd int na stare 
söder [ml. siyd(er). Jfr under ådal s- batti 'det var bara en som inte sölade, 
bleka. 	 o. han hade ingenting att söla av'. Tröst 

söder adv. se. såruårkdora 'södra kyr-  till den som sölar. söllföre n. sbkfer 
kodörren'; siobsia 'södra sidan'. -efter 'smutsigt väglag'. -sugga f. st'a-shgg 
adv. set 'söderut (till ett bestämt stäl-  glåpord om/till lortaktig kvinna. 
le)'. -i prep. sot 'söderut i (på, till osv.)'. sölja4  f. siqrje. Jfr s vängrem s-. 
sot skapen 'i skåpet som står vid södra söljig a. stiZeje 'rosig, fläckig (om fläck-
väggen'; sol per-jann s-lvgan 'i Per ig häst, om kvinna som vid havandeskap 
Janssons ladugård som ligger i söder fått fläckar i ansiktet)'. hynna er svkje, 
(från den talande sett)'; søz sksffe sa n matte tjxnbcerj 'hyndan är 
'söder i Skortsed'. Jfr under tjock. rosig, sade Mattias Tjärnberg'. Härm. 
-ifrån adv. 4iifran 'från söder'. Jfr sömi m. somm 'söm, sömnad(sarbete)'. 
under tråna. -körare m. sertjerar ja ta fcell sommen vce mer 'jag tar 
'person som körde foror med smör, fågel väl sömnadsarbetet med mig'. Jfr häst- 
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sko-, sock-, stick-, streck-. 
sömma' v. såmme. sörnikorg m. bsg. 

såmmkårjen 'sykorg'. -nål f. såmm-
n Mr 'synål'. -ring m. såmmrigg 'sy-
ring'. -tråd m. såmmtrå 'sytråd'. 

sömmerska3  f. smmejk= syerska. 
sömn m., sömnig a. se somn, som-
nig. 

söndag m. såndåg, bsg. -dån, bp!. 
-dågan. Jfr dyng-, slör-, tomas-
mäss -. -slafton m. bsg. såndasåftan. 
-sidygn n. bsg. såndasdågne [fr.o.m. 
lördag kl. 18 till söndagkväll.] Då fick 
pojkarna gå på knas. -slmorgon m. 
bsg. sotidasmbran. 

sönder a. svnn. en firote ee svnn 
snner skrinna 'en tvärslå är sönder 
under skrindan'; tatte s5-en 'tryckte 
sönder den'; jcera svnn en 'skära 
sönder den'; llog svnnt'slog sönder'. 
Jfr bryta, dela, falla, gärda, 
hacka, hugga, häva, kila, kö-
ra, piska, skrida, slå, svida, 
sätta, targa sönder. 

sörja v. sårje, sKide, socict 
sörpa f. sårpe 'grismat bestående av po-

tatis, mjöl o. köksavfall samt varmt vat-
ten'. 

sörpa v. sårpe 'sörpla'. dvm (korna) 
fekk sårp ti se e dcenne. 

sötlbulle m. såtbåll, bsg. -bitln 'mat-
rätt av rågmjöl, malt o. vatten vilket fått 
stå o. s ö tn a o. sedan kokats upp'. Bru-
kades i brist på annat som sovel på bröd. 
Skall äv. ha varit långfredagsmat. -kopp 
m. såtkhpp 'kaffe med dopp (då man 
ej drack på bit utan lade i socker)'. 
-mjölk f. såt/ni/5 -k 'mjölk i dess tidi-
ga stadium medan den ännu har kvar 
den söta goda smaken'. [Väl snarast: 
'oskummad mjölk som grädden inte 
hunnit flyta upp på'.] Jfr under lä p pj a. 
-ost m. bsg. såtbssn en osträtt. Ost-
massa rörs sönder o. kokas i sin egen 
vassla tills den blir gulbrun o. söt. Trak-
tering i fäbodarna när man hade kalas 

där. [Äts med sked ur djup tallrik.] 
sötna9  v. såttn '(låta) bli söt (om t.ex. 

malt, rågdeg)'. mamma hon bZranne 
hon ba hemmrsgmj04-e (groprsg-
nijoire)a tiofftrsgmloke(sammsikt). 
a hon sottne ne. hon vcermte bli-a-
na a sce hadd a tryoZre da tt 
llvkke a jo 4-  n grabbe tt dx a 
.2log dit n den b4-ana.hon hadde 
kokke hon,sce hon va kokksohet.a 
see reke na ihop e see dx voti n 
deg.sen strodd a tripol-e over a la 
pa n gammal n hannduk ell e 
lakan a see tjva ksdda over,a see 
fekk e sta vcermt dell a sottne.ja 
tro dce fekk sta over nvtta. hon 
tjcennt ju cetter vce figgere da 
hon vcnie sottne. a da dx hadd 
sottne fcelret da hedd a dit jestn 
['mamma hon blandade både hemråg-
mjöl o. köpt rågmjöl. 0. hon lät det bli 
sött. Hon värmde vassla o. så hade hon 
mjölet då i tråget o. gjorde en grop i det 
o. slog i den där vasslan. Hon hade ko-
kat den så att den var kokhet. 0. så 
arbetade hon ihop det så att det blev en 
deg. Sedan strödde hon mjöl över o. 
lade på en gammal handduk el. ett lakan 
o. så två kuddar över, o. så fick det stå 
varmt till o. bli sött. Jag tror det fick stå 
över natten. Hon kände ju efter med 
fingret då den (s tö p a n , dvs. degen?) 
blev söt. 0. då det hade sötnat färdigt 
då satte hon till jäst']. sötnaddeg m. 
bsg. rsgbulla balri såttned4en 'råg-
bullar av sötnad deg'. 
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ta v. se taga. 
tabbig a. tåbbe 'som har ojämn päls'. 
tabelras n. tabrå,s 'stort missöde, bråk'. 
Jfr under en obest. artikel. 

tack [n.] takk. I uttr. ss. takk for i 
gar, takk ske je ha; takk a takk; 
heder a takk; myttlen takk; tusn 
takk; takk for stryk. Det hände förr 
att barn skulle visa sig ödmjuka gm att 
tacka för den aga de fått. Jfr under 
skyldig. 

tacka4  f. tåkke. Jfr blaver-, skäll-, 
slapper-, slaver- samt under läm-
ja. tacklamm n. tåkklåm 'lamm av 
honkön'. 

tacka8  v. tåkke. ticere vn nt takke 
'kära du, tacka inte!'. 

tacknämlig a. tåkkniemlren. 
tacksam a. tåkksam. no cer e takk-

samt 'nog är det tacknämligt'. 
tacksägelse3  f. tåkksiegels äv. 'medde-

lande om dödsfall som uppläses vid den 
första högmässan efter dödsfallet i den 
avlidnes församling', dce jolres takk-
scegelsa cett han i hceirj PIM var 
'det gjordes tacksägelse efter honom i 
söndags'. 

tafs m. tafs äv. 'snöre i stenen i stentel-
nen'. 

tag n. tag äv. 'grepp; omgång, tids-
period'. vce fo ta vss e tag dell 'vi 
får ta i på nytt'; hon la emot n 
duktig a tag 'hon motsade honom 
kraftigt'; hon hadde dce tage ti se 
'hon hade det sättet'; pa tage om fisk 
som nappar. Jfr under i-, sken-, 
smör-, tattar-, tjuv-, torr-, ägg-. 

taga v. tåga [tåga] el. ta el. (ngn gång) 

ta, pres. ta el. (ngn gång) ta, pret. 
tog, sup. tielle, p.p. tkien, imper. 
ta. dce fo n ta ssm han fo e 'man 
får ta det som det blir'; han ta int 
masken 'den (fisken) nappar inte'; han 
tog int kroken 'den (fisken) nappade 
inte på kroken'; da han tog aga 
frann a 'när han ett ögonblick såg 
bort från henne'; la tog e for da? 
'jag antog att det var så'; senn tokks 
dvm dell febet 'sedan togs de till 
fäbete'; hon hadd int tcelle kull--
ven 'hon (kon) hade inte blivit dräktig 
efter betäckningen'. Jfr u ti 	v i te r- 
tagen samt underbak, blindbock, 
kläm,land,leksen,o- förled, vara 
s. — av v. tå å 'avtaga; lägga undan; 
vika av'. dce hadd tcelle a sce 
myttie pa a 'hennes krafter syntes ha 
avtagit så mycket': ta a hofro 'låta 
en del av en åker stå o. mogna för skörd 
av höfrö'; ta a pa vinsterhana 
'vika av åt vänster'. — bort v. pres. int 
tå n bått e for se n denn 'den där 
är då aldrig generös'; p.p. båttiejj e (n). 
va du ce baticelje 'vad man ser litet 
till dig';fe ha vore fvli balicellen 
'det är fasligt länge sedan ni kom på 
besök'. — fast v. p.p. hon voile fåst-
tielle 'hon blev fasttagen'. — fast sig v. 
ta fast se 'fatta tag'. sce tog en 
fast se ti blerka 'så fattade han tag i 
björken'. — från v. p.p. han ha voue 
frånntielle n denn sylla 'han har 
blivit fråntagen det där uppdraget'. — 
för sig v. ta får se 'förse sig'. — igen 
v. tå iM2n 'återta; stänga; känna igen'. 
dce tog iicenn en 'han blev åter 
sjuk'; dce ha tcelle iicenn me 'jag 
har fått ett recidiv'; ta iicenn digra 
'stänga dörren'; Ja kan int vlls ta 
licenn en 'jag kan absolut inte komma 
ihåg vem det är'; ja cer se ~ren 
dell a ta iicenn fv4-ke 'jag har så 
svårt att känna igen människor'; ta 
toket 'ta fel'. — ihjäl v. p.p. hCeirtielle 
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'döda'. — ihop v. tå ihp 'räfsa samman 
(hö för ladning el. vålmning)'. — in v. 
tå in, p.p. intiejje 'inta (medicin, 
sprit); ta logi'. — kvar v. tå kvcir 'få 
(ngn el. ngt) att stanna'. ta kvar 
ldrakka 'stanna klockan'; sce var dvm 
sce trsllet scR dvm tog kvar kvce-
ria for n 'så var de (de osynliga) så 
förargliga att de stannade kvarnen för 
honom'; da tog en kvar a dceri 
laga,' 'då höll han henne kvar i ladugår-
den'. — mot v. pret. sce vit dce int 
tög mbt 'så att det inte tog emot'. — 
ned v. tå ne '[besegra, göra maktlös,] 
misshandla, behandla illa'. hsll pa ta 
ne n rakkt 'höll på att alldeles fördärva 
honom'. — på v. 1. ta (el. [ta]) pa, 
pret. to (el. [to])pa 'börja'. ja ta pa 
gkomme 'jag börjar glömma'; ho ta 
pa va astatt 'höet börjar bli över-
moget'; han to pa ga 'han började 
gå'; dce to pa rcegne 'det började 
regna'; 2. tå på 'vara påfrestande'. 
dce sonntes rakkt dce to pa a 'det 
syntes verkligen att det var påfrestande 
för henne'. — på sig v. tå på se 
'erkänna'. dce ta ja pa mce 'det 
erkänner jag'. — sig v. tå sce 'bli bättre'. 
— sig för v. tå sce får 'ta sig före'. dce 
gar vilt han ta sce for 'allt man 
tar sig för lyckas'. Ordspråk; hon to 
sce for ga a vara hien 'hon 
började gå o. vara försmädlig'; hon ha 
tcejje se for tjvcett matten idag 
'hon har tagit sig före att tvätta mattor i 
dag'. — till v. tå dell 'tilltaga'. vcerken 
ta dell 'värken tilltar'. — till sig v. sup. 
aken ha tcejje dell se rvkka 'det 
har blivit rost i säden'. — undan v. tå 
ånna 'ta till flykten'. — upp v. tå öpp 
Av. 'ta upp vid skörden o. binda säd till 
kärvar (kvinnogöra); odla upp (ett 
ställe)'. tog opp svenrsgen 'tog upp 
råg på svedjefall'; da n lapp ho se 
ne a to opp e tvrp pa skogen,sce 
gatt n fcell ha dellstvnn uta 

jiftescegan 'när en lapp slog sig ned 
o. tog upp ett torp på skogen, så måste 
han nog ha tillstånd av skiftesägaren'; 
hon ha tcejje opp tjotte 'hon har 
blivit fylligare'. Jfr under skär n. — ut 
v. tå åt 'hämta (ngn)'. ja tog ut a 
'jag hämtade henne'. — åt v. tå at 
'stanna upp (någonstans) på en resa'. 
vce tog at i selticen 'vi stannade 
upp i Seltjärn'. — åt sig v. tå (el. tb) 
z5tt se 'ta till sig; ta illa upp'. han tog 
vtt se skaka 'han drog till sig skå-
len';fo fcell tv va se han ssm vell 
'den som känner sig träffad får väl ta åt 
sig'. Jfr under behöva. 

tagare m. jfr igen-. 
tagas dep. tågas el. takks, pres. takks, 

pret. tokks, sup. tiejjese 'bråka, retas 
(med ngn)'. dvm ha holk pa takks 
sm e 'de har bråkat med varandra om 
det'; han tokks vce a 'han retades 
med henne'. 

tagg m. bpl. tagga. 
taks n. tak, bsg. tåtje, dat. sg. tåtjen. 
oppa tatjen 'uppe på taket'. Jfr 
bryggstugu-, fähus-, halm-, 
kyrk-, näver-, sparr-,säng-, val-
vad-, varm-, vattu-. -dropp n. 
t4kdråpp. -fäste n. bsg. tåkfceste 'stock 
som ligger tvärs över takveden nedtill 
på ett nävertak o. håller fast denna'. 
Stocken hålls fast med pinnar under-
ifrån o. stenar ovanpå som tyngd. -ha-
ke m. tåkhåka 'hake som fäster tak - 
skiden'. Jfr under rätskid. -ränna3  
f. tåkrcen n. -skid f. bsg. tå/q ia 'bräda 
som användes för att kunna lägga 
takspån i raka rader; kluvet trä som 
underlag för nävern i nävertak'. -spån 
m.tåkspk. -stege m. tåkstega 'stege 
på tak'. -stol m. tåkstb( r. -ställ n. bsg. 
t åkst &ile 'kroppås med från ved-
bandet gående stöd, underrede för 
tak'. takstcella 'kroppås o. takstolar'. 
-ved m. tåkve 'rundvirke som ligger 
på nävertak för att hålla fast nävern'. T. 
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går från takåsen nedåt till takskägget. ett rep ovanför huggskåran, annars 
-veda v. tåkv&t 'lägga takved på ett sprack tjurveden och lossnade, när man 
nävertak'. -vedfäste n. tkikvcifcest = högg. -yta f. bsg. t1311Pta 'ytved i tall'. 
takfäste. -vedträ n. tåkv4tre 'trä Användes för tillverkning av askar, såll 
som läggs som ta kved på nävertak'. 	o.d. i svepteknik. Kvistren t. revs till 

taka v. tåka 'förse med tak (för tillfälligt pärt, varav gjordes spånkorgar. Jfr 
bruk, t.ex. en vedkast)'. 	 under pärtkorg. 

takts f. takt musikterm. 	 tallrik' m. tållrek. -slhilla f. bsg. tåll- 
tal n. tak, dat. sg. tåken. ksmma se rtkshilla 'vägghylla för porslin'. 
dell taff 'komma till tals'; grånn- tame m. tåmma 'vana, sed, [benägen-
sentåke 'Grundsundamålet'. Jfr b r e d - het]'. Föråldrat. dce kan vara ba 
(å)vid-,göd-,inuppå-,på-,skoj-, bra a dakin tamma 'det kan vara 
synd-, tok-, utanvid-. 	 både bra o. dåligt sätt'; dce ha vore 

talal° v. råka el. tbira. a du taka 'så den tamman tt dom 'de har haft det 
du pratar!'. Jfr f u I -, g o d -, i n -. — på v. karaktärsdraget'. Jfr tjuv -. 
tåka på 'klandra'. — uti v. tåka t i tamp' m. tamp 'stor o. kraftig karl el. 
'nämna'. ja hak han taka tt na pojke'. dre va tampen dce 'det var 
'jag hörde att han höll på att nämna en kraftig o. morsk en!'. Jfr under g am - 
ngt'. 	 mal, stor. 

talg m. trkj 'fett från nötkreatur o. får'. tana [f.] tbrie 'remsa, slimsa' 
Jfr får-, ko-, njuran- samt under tand f. tann, bsg. tånna, opl. tcenner, 
stöpa v. -dank m. bpl. thkjclånka. bpl. tiennen, dat. pl. tånnsm. Jfr 
Gjordes av fårtalg. -fete m. bsg. tbkj- fram-, sår-, ty- samt under ond. 
fettan 'talg'. tvkjfettan pa varna -gård m. tånngåk 'människans tand-
gör man ljus av. -ljus n. t234-114s. -oxe uppsättning'. -värk m. bsg. tånnvcer-
m. thZeicilcs 'talgoxe, Parus major'. Jfr yen. En specialist på att trolla bort tand- 
köttkäckling. 	 värk sade att det finns nio olika sorters 

talig a. tbke(n) 'pratsam'. dce va tvket tandvärk.Jfrbarn-,gikt-,hungrig-, 
e llag tt n 'han hade ett pratsamt ros-, trött- samt under göra bort. 
sätt'. Jfr bäg-, fram-, fri-, hög-, tanka f. jfr miss -. 
lång-, tvär-. -gåva f. opl. tbiregåver tanke m. tånke. sce ja Jo ne baki 
'god förmåga att prata'. 	 tanken 'så att jag får det ur tankarna'. 

tall' m. tyll, bsg. tåln. Jfr berg-, gadd-, tankfattig a. tånkffitten 'fattig på tan-
grov-, grön-, inved-, malm-, kar'. 
tjur-,tjär-,torr-. -bark m. trillbierk. tapetsera v. tåppebscera. 
-bet m. bsg. ti311btn 'tallkvistar som tapp m. tapp. Jfr dryckes-, hö-, 
vintertid tagits in till getterna ss. ombyte moln-,rost-,skum-, tunn-. 
i födan'. -bjälk(a) [f.] bpl. tbllbjtikken tappas v. tåppe. 
'tallbjälkarna'. -bor m. tz311bYr 'låg kulle targas v.tierje 'sarga'. — sönder v. pres. 
med tallskog'. -flar m. bsg. ti3//flrån ja aerj st5nn e rakkt 'jag sargar 
'yttre grov tallbark'. -land n. ttill-lånn [river] sönder det alldeles'; p.p. sYnn-
'mark med tallskog'. -lid f. bpl. 11311- tierje 'söndersargad'. 
lien. -nål f. bpl. tbIlnåken 'tallbarr'. tarm' m. tcerm. Jfrars-,tom-,åtsel-. 
-tjur m. tr311t34r 'tjurved i tall'. An-  tarva v. jfr to r f t a . 
vändes till skidor. När man skulle hugga taska4  f. tåske äv. 'hölje av näver över 
talltjur, måste man först linda den med tyngd ss. nätsänke'. 
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tattare m. tåttar 'asocial person som 
vagabonderar med sin familj'. Jfr som - 
m ar -. tattarlkavle m. bsg. tåttarkåven 
'kavle som angav vilka som stod i tur 
att ta emot tattare'. -lass n. tåttarlåss 
'hästskjuts full med tattare'. -mägde n. 
tåttarmiegd 'tattarfölje'. -pack n. tåttar-
påkk = föreg. ord. -tag n. tåttartåg 
'asocialt uppförande'. 

tattaraktig a. tåttaråkti el. -en 'som 
liknar tattare'. 

tatterska f. tåttejk 'tattarkvinna'. 
tavla f. tåve -,bsg. tåveka, opl. tåvirer, 

bpl. tåven. 
tecken n. taken. 
teg m. teg, opl. o. bpl. t&ga. sånkdaf-

tiegana 'tegarna i Synkdalen'. -bredd 
f. opl. agbrKlder 'en åkertegs bredd'. 

tegas9  dep. agas [endast opersonligt] 
'förebåda (ofta gm kliande)'. dce tegas 
fv4-ke 'det känns som om det skulle 
komma främmande'. 

tegel n. ageZe. Jfr rå-. -sten m. agek-
san. 

telefonstolpe m. bpl. t illefou tbirpa. 
teln m. jfr flar-, nät-, sten-. 
teni m. ten äv. 'yttersta delen av vingen 

i snälldon'. [Hellre 'spindelaxel i ving-
don'.] Jfr far g -. 

tena f. tbie 'tina, [mindre] laggkärl'. 
tenav. se  tina. 
tenn n. tcen. -fat n. tienfåt. -fathilla f. 

bsg. t&nfathilla 'hylla för tennfat'. 
tepa v. ape 'uppträda förnämt [el. till-

gjort] (särsk. med avseende på sättet att 
gå); ta för sig endast lite (mat)'. tepe 
pa tana 'gick fint på tå'; han tepe 
pa troskvn 'han trippade över trös-
keln'. 

tepot a. apet 'som tar för sig lite (mat), 
som äter lite'. 

tesked3  f. ty j. 
test [m.] test. Jfr h å r -. 
texten f. tcfeksn 'predikotext; ämne för 

samtal'. 
tid m. tt. hon hadd nann ti olevvd 

innassm hon levvd 'hon hade ngt 
kvar av sin livstid, eftersom hon levde'; 
han fett no leva sinn tt ut 'man 
måste nog leva sin livstid ut (som svar 
när ngn är sjuk o. önskar dö)'; hon sat 
tt a v11 stvnn 'hon satt (o. pratade) 
omåttligt länge'; han fvcicl vss tt a 
v11 stvnn 'han följde oss jämt o. stän-
dige; dvm ha fcell tin pa se 'de har 
gott om tid'; han ha tin bcera hemm 
en 'han har skyldighet [bör ha tid] att 
bära hem den'; dce rvttn pa tin 'det 
ruttnar så småningom'. Jfr af ton - 
vards-,ann-,midsommars-,not-, 
sav-,skördann-,sköt-,slåttann-, 
stad-, storböndags-, svagårs-, 
tolv-, torr-, vårann-, års-. -söken 
a. tisitujen 'som inte låter tiden gå sig 
ur händerna'. -års adv. t ilkff 'tidigt på 
året (om växtlighet)'. dce gar tiaff i 
jar 'allt går tidigt i år'. 

tidaholmare m. bsg. tidahbl-man en 
finare sorts gigg [dvs, ett tvåhjuligt åk-
don, tillverkat vid vagnfabriken i Tida-
holm]. 

tidas dep. t fes, tiddes,tiddes 'bli bruns-
tig (om ko, get, sugga [o. tacka])'. 

tidburen a. tibåren 'som kalvar före 
jul (om ko)'. -kalv m. bpl. tibåren-
kvirva 'kalv som fötts på hösten'. -ko f. 
t ib årenko 'ko som kalvar före jul'. 

tidbär a. t ib cer 'som kalvar före jul (om 
ko)'. -ko f. t ibcerkb 'ko som kalvar 
före jul'. 

tidd a. udd 'brunstig (om ko, get, sugga 
[o. tacka])'. 

tiden a. ten '(vid kyla) icke frusen; 
upptinad'. -vinter m. aenv inter ['vin-
ter utan tjäle i marken']. -år n. aen ar 
'år då snön kommit på ej frusen mark'. 
Dåligt år för jordbruket. 

tidig a. t id in. 
tidning3  f. t in ig. -siblad n. t in igsb4rå 

'exemplar av en tidning'. 
-tids a. jfr hög - . 
tiga" v. tige. sm  je int tig, ga ja 
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oppa tvrie 'om ni inte tiger, går jag 
upp på torget (med skutan)'. Sagt av en 
skutskeppare som råkade skada kaj-
kanten i Öviks hamn o. därför fick ovett 
av en myndighetsperson; ss. s.: han usir 
tig tt a 'han tystade henne'. 

tigga" v. aga, pres. tegg. jekk en a 
tega 'gick han o. tiggde?'; tegg fussn 
'be att få åka med'. 

tiggare' m ajjar. tiggarikavle m. bsg. 
tiwarkaven, 'kavle 
som tillhörde byor-
ganisationen o. an- 
gav vilka som stod 	[Tiggarkavle] 
i tur att ta emot tiggare'. Jfr under 
kavle. -pojk(e) m. aggarptkik. 

tigglapp m. t4gelapp ['tiggande same']. 
Fattiga samer från södra lappmarken 
kom ännu omkring 1900 enstaka el. fa-
miljevis ned till Ångermanland o. tigg-
de mat, mjöl o.d. Mottogs alltid välvil-
ligt. 

tilja4  f. alje. 
till adv. dell. da fanns inte bcerken 
dell 'då fanns det ingen bark alls'; ja, 
ja har n fcell dell 'ja, jag har väl en 
ytterst liten smula av den'; du x bra 
dell 'du är på ett bra ställe'. Jfr under 
sötma samt i särsk. förbindelser med 
verbblecka, blåna, bräga, bära 
(sig), draga(s), dramma, dri-
va, flyga, gissa, glemma, gå, 
göra (sig), hela, hålla, höfta, 
höra, klafsa, komma, mörka, 
plumpa, höfta, höra, ramla, 
rinna, rusta, råda, skena, 
skratta, skvätta, smeta, stry-
ka, stupa, stå, stöka, svälla, 
såka, sätta, taga, torva, tussa, 
tvärflyga, tvärskala, tyga, 
vara, vilja till. 

till prep. dell. ga  dell tiorkes 'gå till 
kyrkan'; ha du vore dell tforken 
'har du varit till kyrkan?'. Jfr under t.ex. 
eljest, en pron., fårlycka, fäll-
täcke,förevis,kalkos, kattfot, 

klädtvättare, kläja, knipen, 
kväll, köp, mellangöra, miss-
tycke, märke, noppa, näver, 
räcka v.1 , rätt a., sälja, ting, 
torkning, vana, vardags, vid-
under, vilje, vinter, vittna, 
väg, år. — dess adv. o. konj. se  tills. 

till inf.-märke dell el. (ngn gång) de 'att'. 
han cer se trellet, see gammeri 
ksmm dell ta n 'han är så elak, att 
den onde kommer att ta honom'; d-x 
se kvifo,samt dell borie 'det är så 
gruvsamt att börja'; e gett ar dell 
fiske 'ett bra år att fiska'; lett de ga 
a spragge 'lätt att gå o. springa'; vce 
ksmm dell ssva otulle 'vi kommer 
att sova ovaggade'; bcetter ila menn 
der frdl tri stra for lien cenn dell 
ta love 'bättre att slå den glesaste 
slåttermark än att ta löv som nödfoder'; 
det var mjuk a behxnli a jiben, 
dell rxnne '... mjuka och behagliga 
skidor att åka på'. Jfr under dags, fara 
v., finna, flyt, häv, komma, 
kommendera, mörk n., varda. — 
att inf.-märke han kemme dell a st 
in »mig fonstere 'han råkade se in 
gm fönstret'. Jfr under tj uvget, ut, 
utsättad. 

tillbaklans, -ars, -s, -st adv. dellbåkarig, 
dellbåka,s el. -es,Mlbaks(t) 'tillba-
ka'. 

tillfälle n. dllfcell. 
tillfällsam a. n. dMfcellsåmmt 'läglig'. 
tillhåll n. dä/hiil/. 
tillra9  v. 
tills 1. adv. Mes 'till dess'. sat n cen-
na deles 'satt han ända till dess?'. 2. 
konj. Mes el. dells. deles tin va 
beari hanem 'tills tiden hade gått en 
ur händerna'; han sat dcer dells 
larakka va tie 'han satt där tills 
klockan var tio', tillstånd n. dälstz5nn. 

havanes dellstunn 'gravid'. 
tilllsätta v. pass. Mlscettes. -tygad p.a. 
dMtPge. -verka v. pass. pres. 
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vierkes. 
timma4  f. timme 'timme'. tiva timme 

'två timmar'. Jfr r all-, v il - samt under 
tre, två. 

timmer n. timmer. Jfr brand-, grov-, 
hus-,huvulhugget-,huvul-.-bröt 
m. timmerbrbt. -byggning f. t im-
merbOnnig. -flytte n. bsg. timmer-
fkiottje 'timmerflottning'. -golv n. 
timmergSkv 'golv av täljt timmer'. 
-gröt m. bsg. timmergrOtn 'gröt som 
från granngårdar bars till den gård där 
karlar från byn hjälpte till att timra hus'. 
Gröt av vetemjöl el. risgryn o. oskum-
mad mjölk östes upp i en bytta vars 
botten o. sidor var bestrukna med smör. 
Kokta ägghalvor lades ovanpå o. bröd-
skivor hörde ofta till. Givaren borde helst 
komma o- 	
sedd fram 
till husbyg-
get. Om det 
var två som 
bar byttan, 
gömde sig 
den ena o. 
smög sig 
bort när de sig 
kom nära 
husbygget. -karl m. timmerkcer 'arbeta-
re vid husbygge'. -lass n. timmerhiss. 
-man m. = timmerkarl. -navare m. 
timmernåvar 'timmerborr'. Jfr under 
gälpall. -spetsning [f.?1 timmer-
spssnig ['skarvning av två stockar 

[Timmerspetsning] 

varvid den ena änden läggs ovanpå den 
andra och urtag görs så att de båda stoc-
karna bildar en sammanhängande lång 
stockl. -väg m. bsg. timmerviellen 
'för timmerforsling uppkörd vinterväg'. 
-vägg m. timmerviegg. -välta f. t im-
mervcelt '(plats med) avstjälpta tim- 

merlass'. 
timmerning f. timmenig 'arbetet att 

uppföra ett timmerhus'. 
timra9  v. timmer. 
tina f. se te n a . 
tinal2 	tke 'tina (om ngt fruset)'. Jfr 
under klubba v.2. — upp v. térj Opp. 
Jfr under skjutlera. 

tina12  v.2  tke 'med kuggvagn köra 
över dråsen så att agnarna slås av kor-
net; [eftertröska med slagal'. tu/ drss-
san reftertröska dråsen'[. 

ting n. tigg, bsg. äv. tinje. vce hadd 
vore dell tiggs vce a vekken 'vi 
hade varit till tings o. vittnat'. 

tinga v. jfr upptingad. 
tinning m. se tunnhöse. 
tio r. tie. -knutstuga [m.?[ bpl. tiehgut- 

[Tioknutstuga] 
stiiena u.ö. [Väntad term är tioknutad-
byggning.] -tals adv. tiet 4f. 

tionde [n. bp1.] tiena 'andel av produk-
tionen som skulle tillfalla kyrkan'. 
-smör n. bsg. tiensmbre. 

tionde r. tiente.tiente gagga el. t fent-
gågga 'tionde gången'; tient var 
stvkpe 'var tionde stolpe'. 

tisdag m. tisdag, bsg. -dan. Jfr fet-, 
vit- samt under måndag. -slny n. 
tisdasnY 'nytändning på en tisdag'. 
cer e fyre ttsdasny (under året) da 
vak e e goar, sa farrmora. dce 
fone hon fekk nyvlmenakka sce 
sag a cette die ['om det är fyra t., då 
blir det ett gott år, sade farmor. Så snart 
som hon fick den nya almanackan, så 
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såg hon efter det']. 	 tjakk dcer 'alla flickor som blev gravida 
tiss m. tiss 'bröstvårta'. 	 där'; d-ce 	tjakkt sol vcen 
tistra f. tister, bsg. tistera, opl. tistrer, hcenna 'det är fasligt tjocka moln 

bpl. tistren 'gnista'. Jfr eld-. 	söderut [eg. söderut i den här världen]'; 
tistra9  v. tister 'gnistra'. dce tistere pa tjakken 'havande'; tj&kkpikke-
Mut mun 'det gnistrade ur skorste-  kvkken 'mjuk kaka, rätt tjock, pickad 
nen'. 	 medträpick' E=pickadbrödl.hon 

tit3  f. t it 'långt borst [agn] på kornax'. (ringelkakan) va uta samma sto-
da tita lxgg ihop se da skce n pe ssm tjakkpikkekvkken (av rågmjöl 
brcera 'då borsten lägger ihop sig (dvs. o. samsikt). Jfr jämn- samt under 
inte längre står spridd), då skall man sirap. -blanda f. tpikkbZrån 'mes- 
skära (säden)'. 	 smör'. -blandstunt m. ticikkbk4.nstsnt 

titel' m. tgtte/. 	 'kärl att forsla messmör i från fäbodar- 
tittag v. titte. Jfr t j uv -. 	 na'. -bröd n. tj&Ickbrå 'rågbulle av 
titulera v. tPttel&a. 	 sötnad deg' =rågbulle. -kant m. bpl. 
tjabbag v.tjabbe 'gå smått o. jämnt (om tjåkk-kånta 'tjock kant på hårt bröd'. 
åldringar)', han x ute a tjabbe a Fel som uppstår vid kavlingen. -skalle 
gar.— uppå v. pres. han tjabb epei m. tylikkskibll glåpord. -vedad a. n. 
'han går smått o. jämnt'. 	 tjeikkvat 'av tjockt virke (om t.ex. ett 

tjadda v. tjcidde. I uttr. tjadde a ga = baktråg)'. 
föreg. ord. 	 tjocka f. tyikke 'havsdimma'. Kommer 

tjadden s. tjciddn. I uttr. vara pa höst o. vår. 
tjaddn 'vara med barn'. Föraktligt. 	tjockare? [m. bsg.?] tiirkkan 'seg uthål- 

tjasal° v. &låsa 'ge ett mjukt kippande lighet, sisu'. d-ce sce bra tjskkan ti 
ljud'. tjasa a gogge 'gungade väsande a 'hon är så duktig'. 
(om myr)'; dce tjasa nner fot ten tjockt f. bsg. tjåkda [väl fel för tjåkta] 
'det klafsar under fötterna'. 	 'tjocklek'. ratt ihop e pa bredda, 

tjaska v. tjåske 'klafsa'. 	 inte pa tjakda 'klämma ihop det på 
tjeksparv m. tjaspier en fågel (lite vit bredden, inte på tjockleken'. 

på kinderna o. ljus på bröstet o. mörka-  tju n. tf u 'den del av lien som fästes vid 
re på vingarna), [trol. 'talltita, Parus orvet, lielår'. Då har de tatte pa tju 
montanus']. Enl. en annan sm. =tvint '... tryckt på lielåret'. 
['bofink, Fringilla ccelebs'. Talltitans tjuder n. tjur. -kedja f. tj eirtj iejj 'kedja 
läte kan beskrivas som ti-ti-tä-tä, bo-  till tjuder'. 
finkens som kvint]. han borj pa late tjudras v. tj fire. 
ticlit pa von, han lat rakkt ssm tjugo r. tj4ge el. tjii.gi . Jfr under pas m a. 
han 	hete 'han börjar låta tidigt på tjugondag m. bsg. tj6(g)end4n. -sidans 
våren, han låter som han heter'; hor n m. bsg. tj  iigendasd ansn var ett stort 
han frann vxnster see cer e bara kalas med förning som hölls på tjugon-
otur,frann hoger jor e iggentig dagen. Smedsbyns gårdar turades om 
['om man hör den från vänster, så bety-  att hålla det. -sur m. bsg. tjiAgendask 
der det bara otur, från höger gör det 'snöstorm som brukar komma omkring 
ingenting']. 	 tjugondagen'. 

tjimmel [m.?] se kimmel. 	 tjuka f.1  tj fike 'ticka (på träd)'. Jfr 
tjittra v. sekittra. 	 björk-,fisig-,gran-,ost-,svart-, 
tjock a. tjakk. ?ylle 'center sam "ekk v i t-. 
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tjuka f.2  tj4lce 'räddhågad person'. x 
ssm en tjuke 'är som en feg stackare'. 

tjukot a. tj4ket 'räddhågad'. 
tjulta8  v. tjålte [= tulta]. — uppå v. 

&dat ep å 'tjafsa på'. 
tjumpot a. ty3mpet 'otymplig, kort o. 

tjock'. 
tjunsl m. kitins 'kluns'. Jfr v res -. 
tjur m. tjur 'hård, hartsrik ved i krokigt 

vuxna träd [särsk. barrträd]'. tjur vak 
e tt v11 e tre ssm vxks kroke 'tjur 
blir det i alla träd som växer krokiga'. 
Jfr gran -,skidben-,tall- samt under 
smal. -gran f. tj årgrcert 'gran med 
tjur i'. -råk f. bpl. tiårråken 'blåaktig 
strimma av tjur i trä'. -skidbene n. bpl. 
tj  årjiberta 'skida av talltjur'. Under 
sådana skidor fastnade inte snön. Jfr 
dock under grant j ur. -tall m. 
'tall med tjurved'. 

tjuras9  dep. tj isres 'vara envis'. 
tjurlbock m. tf firbåkk glåpord [om/till 

envis person].- hålla v. tiårit611 'envist 
hålla fast, hålla med våld'. -is m. bsg. 
tjårisn 'tjock kärnis'. -kött n. bsg. 
tiårtjåtte 'envishet', bara tjurtjotte 
ti a. -skalle m. tj års/4511= föreg. ord. 
dce va bara tjurskvIn 'det var 
endast envishet'. -tiga v. tjkig 'tiga 
envist'. 

tjurot a. tjicret 'mkt envis'. 
tjutal2  v. tjf4te. tjute a gruie 'gråta 

högljutt'. dvm tjute opp, vcerjbossm 
'de (vargarna) tjuter i Vargbåset [ök-' 
namn på ett lapp t or p i Stybbersmark]; 
da tjutt n °himlat 'då tjöt han för-
skräckligt'. Jfr under stor. tjuthorn n. 
titithån 'bockhorn som vallhjonet blåste 
i'. Användes bl.a. till att skrämma björn. 

tjutas ut dep. pres. tj4tes åt 'tränga ut 
(om ngt tjockflytande som tränger fram 
gm en spricka)'. 

tjuttra v. tjhtter 'tala hastigt, lågt, [o-
tydligt o.] hemlighetsfullt'. 

tjuvl m. tjyv. tjPv-Ner-prejn 'Tjuv-
Per Persson (känd tjuv)'; tipves aritg 

utrop av förargelse; da var nt na 
ta, sa tlyven da han tog dori. 'det 
var inte ngt att ta, sade tjuven när han 
tog dörren'. Jfr dag-, gårds-. -ben n. 
tiPvbk. I uttr. .21v tjyvben 'sätta 
krokben (för ngn)'. -fiska v. ripvfisk. 
-get f. tipvi 'get som tagit sig in på 
olovligt område'. Äv. glåpord om/till 
tjuvaktig kvinna. tjyvjetten ssm va 
fvlen dell a fara jorizg hagana 
fekk bxra ksjje ['tjuvaktiga getter 
som var svåra att fara genom gärds-
gårdar fick bära kors (som hinder)']; 
dx var n tjyvjethop dxrvx hceffa 
'det var en hop getter som stal ur 
hässjan'. -gods n. bsg. tj  jivgse. -gub-
be m. pvgirbb 'rackare till gubbe'. 
-inte-vätte(n) pron. tjv in tv tett el. 
tj.Pve intvcettn 'absolut ingenting'. 
-katta f. tjPvkått.dvm ssm cer ssm 
tjyvkatta 'de som är som den stjälande 
katten (snabba att ta sin chans)'. -ko f. 
tiPvkci 'ko som har benägenhet att bry-
ta sig gm gärdsgårdar'. Äv. om tjuvak-
tig kvinna. -krok m. tjPvkrk glåpord 
om/till tjuvaktig karl. -käft m. bsg. tipv-
tlieftn 'försmädligt tal'. -käring f. tjPv-
tArtg 'tjuvaktig gammal kvinna'. -låna 
v. tipv/07. 'låna utan att fråga o. utan 
avsikt att behålla'. ja ha tjyylorm e 
a d ce 'jag har lånat det av dig utan att 
fråga'. -lögn f. bpl. tjpvlågnen 'illasin-
nad lögn'. -ord n. bsg. t4vcSke 'beskyll-
ning för tjuveri'. dvm ha fott tjyv-
oke 'det har spritts ett rykte att de varit 
tjuvaktiga'. -pall m. bsg. tjPvpVln 
'skampall att stå på för den somi ådömts 
kyrkstraff'. ja to fcell sta i vegen 
for je,sa tjcertga da hon stog pa 
tjyvpvin 'jag torde väl stå i vägen för 
er, sade käringen, när hon stod på 
tjuvpallen'. Ordstäv. -rackare m. ti Pv-
rakar glåpord. -rolig a. tAvrciken 
'kvick, tokrolig'. -se v. tivs 'blänga 
snett på'. -skjuta v. tiPvbs tir. -skälla v. 
tj_syyjiell 'beskylla för tjuvaktighet'. 
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-snyta f. tjYysnyt glåpord om/till tjuv-
aktig kvinna. -snärla f. tjpvsniel glåp-
ord om/till oärlig, snabbt smygande 
kvinna. -tag n. bpl. tjpvtåga 'anlag 
för tjuvnad'. -tame m. bsg. iptiztn-
man ['benägenhet att stjäla']. -titta v. 
tj4vt i tt 'titta i smyg'. -tur m. tj:yvtår 
'stor tur'. 

tjuvaktig a. tj yvizkten. 
tjuveri n. tjpver i 'tjuvaktighet, stöld'. 
tjuvot a. tjPvet 'tjuvaktig'. 
013  v. tja 'överanstränga (särsk. häst); 

(ss. p.a.) andfådd'. dvm tjadde hcessn, 
a ce dcenne ce fcell int na mykke 
tiol, a betvka for 'de överansträngde 
hästen (vid tämjningen), o. det där är 
väl inte mycket att köpa o. betala för'; 
ja spragge sce ja votte see tjadd 
'jag sprang så att jag blev så andfådd'. 
— sig v. tj dt see 'ge sig till tåls'. tja 
dce, stinta 'ge dig till tåls, flickar; 
hon tjadd see inte form hon fekk 
e 'hon gav sig inte till tåls förrän hon 
fick det'; em hon skull ha tjadd 
see, hadd e gatt bra 'om hon hade 
givit sig till tåls, så hade det gått bra'. 

tjålag v. tj jtk e 'kinka, gnälla o. tjata'. 
tjäckel f. tickkke4- , bsg. -a, opl. tjiekk-

per, bpl. ticekkken 'krokyxa (för att 
holka ur tråg el. skava av bark)'. 

tjäckla9  v. ticekkeir 'holka ur med tj äc - 
kel; käxa, tjata'. 

tjäder m. tj ar [vanl. 'tjädertupp']. -vin 
[n.] tj Urv i q, 'spelplats för tjäder, [tjä- 
derspel]'. -älde n. y iar 	' tjäderhö - 
na med kycklingar'. 

tjälal°  v. tja 'kyla, frysa (till is)'. dce 
tjvka tt fotten 'det är kallt om 
fötterna'; sta nt a tivira nu 'stå inte 
så att du blir genomfrusen!'. 

tjäle m. tj ra 'tjäle (i marken); köld'. 
senn tiviran hadd gatt ba4-e jo4-a 
'sedan tjälen gått ur jorden'; nu hyll 
:ivran pa 11ceppe 'nu börjar tjälen 
gå urjorden'; mot tivZran jvkp tgge 
/*tonarm 'mot kyla hjälper intet för- 

stånd'. Talesätt. tjällblomma f. bpl. 
tjtilrabbbmmen 'kabbeleka, Caltha pa-
lustris'. -blomster n. bpl. tjf24-ab1rems-
tera = föreg. ord. -bränna f. tAira-
brcenn 'gräsbevuxet ställe där tjäle o. 
isskorpa skadat växternas rötter'. -fall 
n. tjti1raft511 'hål el. grop i vägen som 
uppstått vid tjällossning'. -gägar m. bsg. 
tjbkaj Uart 'den g äg ar som kommer 
först på våren'. [Väl en Aira-, Des-
champsia- el. Poa-art.]. -sprucken p.a. 
tjblrasprOkken 'spräckt av stark köld 
(om skog)'. Jfr under stub bk ä 1 1 . 
-vatten n. tj f2Zrav z an 'smältvatten 
(medan det är tjäle i marken)'. 

tjäna v. tiMe 'ha plats som dräng el. 
piga; förtjäna'. tjen bonnpig 'tjäna 
som piga'; tytt ftskardreegg; tjen 
ut are 'tjäna ett tjänsteår ut'; hon &ten 
se sonn pa e 'hon samlar sig synd 
(dvs, gör orätt) gm det'; &levt pa se 
na kkceer 'ta tjänst för att förtjäna till 
kläder'. — av v. ti 07, a 'avtjäna'. yen, 
a e dcenn straffe. 

tjänarel m. ti Mar. 
tjänas dep. ti :enes 'gagna, vara bra'. va 
&lenes e dcenne dell 'vad tjänar det 
där till?'; em dce skull tjertes na 
dell 'om det skulle tjäna till ngt'. 

tjänlig a. t.anlen 'lämplig, lämpad'. 
tjenlet va de 'lagom åt dig!'. Jfr 
under dynga v. 

tjänlighet f. opl. tMnIthåter. 
tjänst3  f. tjerm. ta tjerm 'ta tjänst'; 
hon ha fore bcart tjerma 'hon har 
lämnat sin pigtjänst'. Jfr o sommar-. 
tjänestlkamrat m. tjheskcimrat ['per-
son som har tjänst hos samma bonde 
som en själv']. -piga f. tjblespig 'tjäns-
tepiga'. 

tjänstaktig a. tibustråkten. 
tjära m. [el. f.] tj0-e.dvm bruke smorj 
dvm vce tjeren. tjärlbrännare m. 
tarebriennar. tjerebrcennara dvm 
ha tcejje gaddn a brcennt tjeren 
'tjärbrännarna har tagit gadd och bränt 
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tjära'. -dal m. tfer(e)chitk. -gadd m. på vilken blångarnshärva träddes upp 
tiregådd 'tjärgadd, svampinfektion i o. lades på snön för att blekas el. tor-
talltopp som förorsakar tjärbildning i kas' = strytostång. 
veden; ved bemängd med tjära på grund tobak m. töbak. 
av sådan infektion'. Upphuggen tjärgadd tocken pron. m. o. f. sg. thkken, n. sg. 
kallas törve. hel e tvin kan vara titIcke. dee fanns bara nann enn-
tferegadd. -ljud n. tf &ei it 'lyra i tall staka takken en 'det fanns endast 
fylld med tjära'. -loppa f. tj relcpp en någon enstaka sådan'; takke tykk ja 
art gräshoppa. -smak m. bsg. tMre- sm, sa ticerzga sm ralle 'sådant 
småken. -smörjning m. tj ersmiiriig tycker jag om, sa käringen om skvallret'. 
'smorning av svinister o. tjära'. -spol Ordstäv; tskken ve CE bra 'sådan 
m. t.Mrespbk 'långsmalt tjärvedsstycke'. ved är bra'; tskke vxrke 'sådant virke'. 
-sticka f. tj restikk 'sticka späntad av — därna pron. va  ce tskke dcenna 
tjärved'. Användes när man tände upp for forer 'vad är detta för fasoner?' 
eld o. som bloss att lysa med i ladugår-  Jfr under skravelsten, åkrede. 
den. Där fanns en huggkubbe med en tofs m. tufs. -mössa f. tåfsmåss. Jfr 
stor flat sten, som man lade de brinnande under utböling. 
tjärstickorna på. Jfr under j ul-. -stubbe toft f. jfr ro-. 
m. tj restibb. -tall m. bsg. tj retiln. tok3  n. tok, han var ssm e tok 'han 
-tunna f. tMretånn. -tvet m. tj retjvét bar sig åt som en tok'; toka a bana 
= tjärsticka. tieretivet detärtvcid- tykk sm rotiolla 'tokar o. barn tyc-
stikken av tjärig ved att använda till ker om röda kjolar'; ja hadd fore 
eltcenne. -vatten n. tj krevåttn 'vatten vlldeles pa tok 'jag hade farit alldeles 
på tjäran i tjärbytta'. En bytta tjära fanns åt fel håll'; [det är] pa tok vce a 'hon 
alltid till hand. Litet vatten hälldes på är gravid (om ogift kvinna)'. Jfr halv - 
tjäran, så att denna inte skulle torka. samt under fara för. -as n. tökås 
Detta vatten kunde användas ss. medi-  glåpord. -foror f. pl. tökkrer 'dumma 
cin, särsk. mot epidemiska sjukdomar. tilltag, dumma fasoner'. -fukter s. pl. 
-ved rn. bsg. tJ revn 'tjärig ved (t.ex. tökfåkter 'dumma tilltag'. -historia f. 
till tjärdal)'. -törve m. tj reuitrv 'tjärig bpl. tbkhtst&zen '(drastisk) skämthis- 
torr ved till eldtände' . 	 toria'. -härvel m. tökhcervel glåpord. 

tjäram v. tj&a. tiera forten 'tjärade -näck m. tökncekk glåpord. -skalle m. 
fötterna'. [Inför sommaren lär man ha tökskibll glåpord. -skratta v.tåkskrbtt 
kunnat tjära fotsulorna för att dessa 'skratta överspänt o. utan anledning'. 
skulle tåla att man sprang barfota.] 	-tal n. tölct4ir 'dumt prat'. -tratt m. 

tjärig a. tf &e. Jfr under gadd m.2 	töktrått glåpord. 
tjärn3  f. tenn. han skull jut bion, tokas9  dep. tOces 'prata tok, skämta'. 
dcert tenna 'han skulle skjuta björnen tokot a. töket 'vansinnig; dum; felak- 
vid tjärnen'. 	 tig'. doe ssm toket cer 'allt som är 

to n.1  to 'sänka med slät mark i el. mellan galet'; hon x fvle toket cett (el. tt ) 
berg'. Jfr b er g -. Hit hör möjl. äv. n 'hon är förfärligt kär i honom'; toket 
trall-. 	 panne 'fel kokkärl'. Jfr under g orran - 

to n.2  tp 'garn'. Jfr förbörds-, in-  de, trygga. 
slags-, rall-, rev-, stick-, stry-, tolfte r. t151e. tvue gagga el. thtt-
ull-. -råd f. tåra 'spånad (att spinna gågga 'den tolfte gången'. z tVtidir 'i 
av)'. -stång f. bpl. tåstceggen 'stång tolfte året'. Jfr under stiga. 
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tolv r. tvirv. Jfr under 
seland. -slåigstol m. 
trikv llages t Ok 'stol 
med tre slåar på var 
sida'. -skilling m. 
tbb-vjalig'tjugufem-
öring'. -tid m. bsg. 
tbirvt in [grav accent o-
sannolik] 'omkring kl. 
12'. 	 [Tolvslåigstol] 

tolvman m. tblrvman 'nämndeman'. da 
vce jekk forbz tvb-vmans 'då vi gick 
förbi nämndemansgården'. -slmora f. 
tbIrvmansmOr. du ksmm dell va 
tvkvmansmor sägs till den som råkar 
väga upp ngt alldeles precis, varken mer 
el. mindre. 

tom n. tomm, dat. sg. tömmen 'tid (att 
göra saker o. ting)'. ja har nt na 
tomm dell dce 'jag har inte ngn tid till 
det'; ja ha int tomme 'jag har inte 
tid [hinner inte]' ; hon tykkt han hadd 
tomme dell a betvli-a 'hon tyckte att 
han hade skyldighet att [el. borde kun-
na?] betala'; a se fekk en do cette 
tommen 'o. så fick han dö efter hand 
(om en levande orm i en flaska sedan 
man slagit brännvin i flaskan)'. Jfr 
måltids-, skettes- samtundergod-
tomskarl, -människa. 

tom adj. tomm äv. 'snål, gnidig, glupsk'. 
t tömmen 'utan lass'; han tya,-  i 
tommen 'han körde med lastfordon utan 
lass'; tömme itztvcett 'rakt ingenting'. 
Jfr under backe. -fläck m. tömm-
flrebkk, bsg. -friettjen 'bar fläck (i t.ex. 
åker)'. -hals m. tömmhåff glåpord om/ 
till snål person. -hund m. tömmlånn 
glåpord om/till glupsk människa. -hål 
n. tömmh.'94-  'gård där man inte har 
nog mat'. Föraktfullt uttr. -hälsning f. 
bpl. tömmhlsnigen 'hälsningar utan 
speciellt innehåll'. -hös m. tömmhbs 
'tanklös människa; glupsk människa'. 
Glåpord. -kopp m. tömmkirpp 'kopp 
kaffe utan dopp'. -loge m. bsg. tömm- 

lön.dvm bruke trosk tommlon ett 
vcerv senn dvm hadde troske 
siste frammlage, sce dvm skull 
lcett !we dce nu hadd dvm llute. 
dce small duktet da 'de brukade 
tröska tomma logen ett varv, sedan de 
hade tröskat sista framlaget, så att de 
skulle låta höra att de nu hade slutat. 
Det smällde hårt då'. -märr f. bsg. 
tömm-miera 'märr körd utan fordon'. 
-skvätt m. tömmskviett 'kopp kaffe 
utan dopp'. Vårdslöst uttr. -släde m. 
bsg. tömmilckan 'släde utan lass'. tisk 
tommilcean. -stuga [m.?] bsg. tömm-
stizen 'stuga där ingen är inne'. hceri 
cer e tommstuen. -såd f. bsg. tömm-
saa 'tomt skal utan kärna i sädesax'. 
Jfr under s å d f. -tarm m. tömmtierm 
glåpord om/till girig människa. 

tomasmässosöndag m. bsg. tåmmas-
mcessOndan 'söndagen före julhelgen'. 

tommas9  dep. tömmes 'snåla [åt sig, tigga 
förtäckt]'. 

tomt m. bsg. tömtn 'tomte'. Ett ondsint 
dragväsen med endast ett öga i pannan. 
dvm hadd tomtn dceri gatt; ssm 
en lzttn tomt,han va tun a hadd 
spce a ben a hadd romossa pa 
huvve 'som en liten tomte, han ... hade 
smala ben o. en röd mössa på huvudet'. 
Jfr underdensamme, ända v. 

tomt3  f. tomt. Jfr dyngkas-, gårds-, 
k a s -. -groda f. tömtgröd 'groda som 
håller sig i el. intill ett fähus'. Ansågs 
ss. ett slags rå höra till platsen. -orm m. 
tömtbrmen 'orm som håller sig på en 
tomt, ofta fähuset'. Ansågs vara gårds-
rået. Skulle behandlas väl. 

tomta v. tömte 'ständigt gå omkring o. 
ordna'. ga a tomte om en gammal o. 
ensam människa. 

ton3  f. ton [äv. 'melodi']. 
topp m. tapp 'pannlugg på häst'. 
tor m. jfr v arm -. -kil m. se d.o. -skura 

f. se d.o. 
toras v.töre 'åska'. dce tore a rcegne 
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'det åskade o. regnade'. Jfr under 
ljunga, västi. 

tordyvel m. töclåvel. -salt n. bsg. tö-
clovelsbite 'magiskt verkande salt att 
ge kor mot ränsel'. Bereddes gm att 
en tordyvel togs före gökgal o. lades 
levande i salt. 

torfta v. pres. tytt, pret. o. sup. tbite 
'behöva, (van!. i nekande satser) vara 
tvungen', du tytt int bry dce sm e 
'du behöver inte lägga dig i den saken'; 
ja hadd int tviie Jora ne sm ja 
hadd trodd mce 'jag hade inte behövt 
göra det om jag haft tillförsikt'. Jfr under 
möda, skryta. 

torgs n. tvrj. Jfr under tiga. 
torka f. tårke. 
torka8  v. tårke. sce fekk dce legg a 

torke 'så fick det ligga o. torka'; tork 
cett lanne 'torka (hö) utbrett på mar-
ken'; vce jett tork klrea 'vi måste 
torka kläderna'; tork tz se 'äta (av 
plikt) ngt som ej smakar'. Jfr bastu-, 
väder-. — av v. tårk 	p.p. åtOrke 
'torka (om växter)', han fekk sta 
dells han torke a a gadde se 
,s134-v 'den fick stå tills den torkade och 
blev bemängd med tjära (om tall som 
blev tjärig gm att den torkade, ej på 
grund av skada)'; senn voit dvm 
atorke 'sedan torkade de bort'. tork-
väder n. tårkvcer. 

torkarväder n. tårkarvcer 'torkväder'. 
torkas9  dep. tårkes 'torka'. 
torkil m. törtj il 'blixt'. 
torkning f. tårknzg. scette opp se 
dell torknigs 'hängde sig (makaber 
omskrivning)'. 

torn n.1  tvn 'knäpp i en vidjeklave'. Jfr 
under knape. 

torp n. tvrp. Jfr lapp-. 
torparel m. tbrpar. om  dce ha vore 
n tvrpar har n lega dcer 'om det 
hade varit en torpare, så hade han legat 
där'. Skämtsamt talesätt när man varit 
nära att falla; tvrpart äv. 'puckel som 
botten i flaska'. Jfr la p p -, stor-, vall -, 
årtals- samt under rimpa. torparl-
folk n. thrparfbirk 'torpare med hustru 
o. familj'. forcellera va tvrparfvirk. 
-kopp m. tbrparkirpp 'stor kopp kaf-
fe'. Uttr. som antyder att bönder skulle 
vara snålare än torpare. -slipsten m. 
thrparilipsten 'tvåkrona'. Skämtsam 
benämning. -stuga [m.?] bpl. tbrpar-
ståena. -ställe n. tbrparstiell 'torp'. 

torr a. tor, n. tutt. tårflriekk 'torrt stäl-
le'; n tårstkbakk 'en torr, ofruktbar 
stenig backe'; tårs&ljen 'torra sälgar'. 
Jfr ladu-, väder- samt under gam-
mal, mager, skam. -damm n.bsg. 
tåcjamme 'rykande torrt damm'. -falske 
m. bsg. tårf&sken 'torr falaska'. -fö-
da f. tårfå 'icke tillagad mat (t.ex. 
smörgås)'. -hö n. tårhå 'torrt hö'. -jord 
f. bsg. tårjo4-a 'myrjord till strö'. -kvist 
m. tårkvist 'förtorkad kvist'. -kött n. 
tårtiOtt 'torkat kött'. -land n. bsg. tår-
låne 'torr mark [i motsats till t.ex. myr1'. 
-ljud n. tårf å 'lyra i trädstam vilken 
inte fyllts med kåda'. Uppstår om trädet 
skadats vintertid el. om  skadan är djup. 
-länd a. tårlcent. -löte n. tårlåt 'torrt 
område mellan två våta ställen (i t.ex. 
myr); tid med torka mellan regnperi-
oder'. -mat m. tårmåt = torrföda. 
-matad p.a. tårmåta 'som mognat under 
torrt väder (om säd)'. -myra f. tårm Yr 
'torkad torv, torvströ'. Vid beredning 
av torvströ fick de upptagna myrkokorna 
först frysa sönder, sedan höggs kokor-
na sönder med gräfta o. sist kördes 
kokorna sönder med rullharv. -rake m. 
tårråka, bp!. -na 'mindre, torrt barr-
träd'. -råk f. tårråk 'torr strimma i ngt 
(t.ex. i träd efter blixtnedslag)'. -sjuka 

[Torn] 
torn5  n.2  ton,. Jfr k y rk 



369 

f. bsg. tå, y åka en sjukdom hos potatis 
orsakande torra bruna fläckar [i blasten]. 
-sjukdom m. bsg. tårjukdömmen = 
föreg. ord. -skodd p.a. tårskcidd. -skog 

bsg. tårskOgen 'träd som torkat på 
rot'. Kunde ingå i torpares vedbrand. 
-skratta v. tårskrtitt 'skratta konstlat'. 
-sommar m. tårsåmmar 'torr varm 
sommar'. -svära v. pres. tårsvier 'fylla 
sitt tal med svordomar'. -tag n. tårtåg 
'torr period'. -tall m. tårttill 'tall som 
torkat på rot'. Jfr under in i. -tid m. 
bsg. tårtin ' tid av torka'. -ved m. tårve. 
-vuxen p.a. n. tårvåkset 'som har vuxit 
under långvarig torka (t.ex. lm)'. -väder 

tårv.?er 'torrt väder'. 
torsdag m. töjdåg, bsg. -dan. på tog-
dagan da buffer tralla 'på 
torsdagarna för trollen sina kreatur till 
fäbodarna'. -sIkväll m. bpl. töjdas-
kvcella. Jfr under prydlöv. 

torskura f. tårskitr 'åskregn' . 
torv(e) (f. o.) n. tvrv el. tbrve, bsg. tz)r-

ve el. tbrva 'torv till strö'. tior hemm 
(na) tvrve ['köra hem torvströ']. Jfr 
svål-. torvihus n. bsg. tbrvhiise 'bygg-
nad till förvaring av torv använd till 
strö'. -lada f. tbrvlbe = föreg. ord. -strö-
dyssja f. tbrvstrodPff 'torv sönder-
körd o. utbredd till torkning'. 

torva4  f. tbrve. Hrgräs-,jord-,moss-
samt under getingstucken, skor-
va. 

torva till v. thrv dell 'smälla till', han 
tvrve dell tut n 'han gav honom en 
örfil'. 

tossa v. tåssa 'ideligen o. tröttsamt hands-
kas (med)'. vs4-  nt tsssa vce katta 
scenen 'handskas inte så där med kat-
ten!'. — till v. tåssa dell 'gm små 
handrörelser jämna till (t.ex. innehållet 
i ett bolster)'. du skce tsssa del! 
bsstere 'du skall ordna till bolstret så 
att det blir jämnt'. 

toster n. tös ter smeksam benämning på 
liten rar flicka. Jfr lill-. 

tostra f. töster, bsg. -a, opl. töstrer, 
bpl. :östren 'gnista'. Jfr eld-. 

tostra9  v. töster 'gnistra'. dce toster 
bak' mun 'det kommer gnistor ur 
skorstenen'. 

tottas v. tåtte 'klämma, trycka till'. tåt-
te på tju 'tryckt på lielåret'; han 
voite tåtte 'han blev klämd'; matt 
ha tatte thce4-  Ince 'kunde rent av ha 
klämt ihjäl mig'. Jfr under sprätta. — 
ihop v. tått thöp 'klämma ihop'. — 
ned v. p.p. netåtte 'nedklämd; betryckt 
(ifråga om personliga förhållanden)'. — 
sönder v. pret. tåtte st5-en 'tryckte 
sönder den'. — åt v. pres. da tått ja 
åt 'då trycker jag till'. 

tov m. tp.v 'brodd (på växtlighet); åker-
stycke med uppvuxen brodd'. dce ha 
voile lagg en tov. Jfr höfrö-, 
r å g -. 

tovas v. töve 'valka'. — ihop v. p.p. höj,-
tOve. tovadsock m. bpl. tövesåkka ett 
slags socka som tillverkas gm tovning 
av ull i hett vatten, sedan formning till 
socka, varefter den sys o. formas ytter-
ligare. tovlbräda f. bsg. tövbrea 'valk-
bräde'. -mangel m.tövmågge4-  'mang-
elliknande inrättning för valkning av 
vadmal'. Är fast nedtill o. möjlig att 
röra fram o. tillbaka upptill. Bild i Väs-
terbotten 3:74 s. 151 (Umeå 1974). 

tovas dep. töves 'gå i brodd (om råg) 
[dvs, skjuta upp o. bilda tovarr. Jfr 
under kappsäd. 

traktera v. p.p. traktera. Jfr o tr akte-
rad o. under bjuda. 

trall m. bsg. trall. 
tralla8  v. trålle. trall lata 'tralla dans-

låtar'. trallto n. trållk 'samlingsplats 
för ungdom (dvs, en stig el. annan plats 
där ungdom kom samman, pratade, tral-
lade o. hade roligt)'. 

tramps n. tramp. 
trampa3  f. trampe. trampsnöre n. 
trampsnår 'snöre mellan skaft o. tram-
pa i vävstol'. trampsnore va lakkt 
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't. var ej tillräckligt spänt'. 
trampas v. tråmpe. tramp lven 'trampa 

ihop höet vid ladning'. — sig v. tråmp 
se 'låta sig trampas samman (om t.ex. 
snö)'. Jfr under v år såre . 

trana4  f. trike. 
trappa4  f. tråppe. trapplkontor n. bsg. 

tr  4p/cl:Int ore ['skafferi el. skrubb 
under trappan. -steg5  n. tråppst4. 

traska v. tråske. han traske a jekk. 
kase m. trast, bsg. äv. tråssn. -ägg n. 

bpl. tråstiegga brukade småpojkar 
dricka ur. 

tratt m. tratt. Jfr fyll-, gorm-, göd-, 
tok-, tunn-. 

travl m. trav 'trave'. Jfr v ed -. 
trava v.1  tråva. komme travan 'kom 

travande'. Jfr under löga. 
travam v.2  tråva 'stapla i trave'. 
tre r. tr. bara tr Yen 'bara tre personer'; 

klrakka hblrvtr i 'klockan halvtre'; en 
gagg1 tritimmen 'en gång var tredje 
timme'; trihånnre 'trehundra'. Jfr 
under tröska, tum. -bandhage m. 
tribanhåga 'gärdsgård med tre band 
på störparet'. -bladmas s. tr iblramås 
'kortspelet mas när tre kort ges på hand'. 
-klubbigvagn m. bsg. tr  ikZrobbe-
våggen 'tröskvagn med tre vältar'. Den 
mellersta välten var försedd med en le-
kare. -trodhage m. tritrohåga 'gärds-
gård med tre horisontellt lagda stänger, 
vilande på vidjeband'. -tvinnad p.a. n. 
tjvznn tr ful/inne 'tvinna ihop garn 
med tre trådar hoptvinnade'. -vägskäl 
n. trivcegabsel 'vägskäl där tre vägar 
möts'. 

tredje r. tr4je.tr4jen i arLigen 'den 
tredje i ordningen'; tr4Lgågga 'tredje 
gången'; trOMsma tt romme 'tredje 
bredden mellan stolparna i storhässjan'; 
tr4ja,svållak 'valack mellan två o. tre 
år'. Jfr under kalvmage, var pron. 
-dag m. trOjclåg,bsg. -dån 'tredjedag 
jul'. skull rcekk dell trjjdasmbran 
'skulle räcka till tredjedagens morgon'. 

-männing m. tr4fincennzg 'tremän-
ning, syssling, kusinbarn, nästkusin'. 
-åring m. tr4iårz g 'häst i tredje året'. 

tredska sig fram v.tresk [-k-]sce framm 
'med möda bana sig väg'. Det fick man 
göra då man på hösten måste slå sönder 
isen med en stång för att komma fram 
med båt; vce mskka da 	senn 
fekk vce msk vss framm 'vi skot-
tade (snö) först, o. sedan fick vi kämpa 
oss fram'; hcessn bara trzske se 
framm 'hästen fick mödosamt trampa 
sig fram (gm djup snö)'. 

trefaldighetsbrunn m. trefåld zghets-
brånn 'källa där man drack vid trefal-
dighet'. 

trettio r. tr&ttt. 
tretton r. triettan. 
trettondag m. bsg. triettand ån. -Otid 

m. bsg. [ möjl. f. bpl., jfr under blid f.] 
triettandasbZri(e)n 'blidväder vanligt 
kring trettondagen'. -skäva f. tråtan-
daksgåv [trå.-] 'liten gåva som kastades 
in till mottagaren [på trettondagen]'. 
Föråldrat. -siskälj f. tr&ttandasbrielja 
'isskorpa som bildas på snön vid tret-
tondagstid'. Skall ligga mitt i snön, dvs. 
det skall komma lika mycket snö efter 
den som före. -sitid m. bsg. tr&ttan-
dastin 'tiden omkring trettondagen'. 

trettonde r. tr&ttante. tr&ttantgågga 
'den trettonde gången'. 

treven a. se tri v en . 
trevlig a. trvZren. Jfr o - . 
trint m. bsg. trintn. I uttr. ss. hon ce 
pa trintn 'hon är gravid'. 

trivas dep. trives. dce trzffs int lagge 
roghvirmen tt dvm 'inte ens ngt så 
långt som råghalm skulle de kunna 
behålla i sig (på grund av sin lösmynt-
het)'. Talesätt. Jfr o 

triven a. trven 'som äter vad som bjuds 
o. ser ut att må gott (om kreatur)'. Jfr 
o 

tro m. tro. I denn tron levvd dvm. 
tro" v. tro, pr. p. tråenes. hon trodd 
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hon skull kamma snna 'hon trodde 'det är bara illvillighet av honom'. -skott 
att hon skulle undkomma'; dee va n. trhllskittt 'kolik hos ko'. Ansågs ha 
vttera dxr trodd dvm 'de trodde vållats gm övernaturligt inflytande. 
att det var vitror där'; tro sm han trsllskstt var e no de snnerjo-
ksmm 'jag kan undra om han kommer'. diska stim radd for. dee trodd 
Jfr under feg,skä mm as. — sig v. pret. dvm nog.frkke dvm bruke forfora 
hon trodd se int 'hon vågade inte 'trollskott var det nog de underjordiska 
[el. hon gav sig inte tid (till tåls), hon som var orsak till. Det trodde man nog. 
kunde inte vänta]'; tim ja ha trodd Människor, de brukade förgöra'. 
mee 'om jag hade haft tilltro till mig trollaktig a. tritlffikten 'som gärna syss- 
själv [om jag hade vågat]'. 	 lar med magi'. 

troda4  f. tre ['stång i gärdsgård el. häs-  trollas dep. trhlles 'vara förarglig'. sett 
sja']. Jfr för-, gärdsel-, hässj-, a trgllles, kkxppa jere 'sitt (inte) 
flack-, sjöhag- samt undergiga. 	och var okynniga, ungar!'. Jfr under 

trolig a. tre)ken. 	 gammal. 
troligtvis adv. trbketvis. 	 trollot a. tritllet 'elak, besvärlig, okyn- 
trolls n. trall 'elak människa; (i ord-  nig'. trsllet 1 men 'som säger elakhe-
språk o. talesätt:) övernaturligt väsen'. ter'; han jok ut n dell a vara 
e 	trsll bah v11 reltion 'en för-  trallet 'han förledde honom till att vara 
skräckligt elak människa'; fan var e elak'; va trsllet 'så förargligt!'; dx 
trsll,a mora var e trs11,dce karm ce ofocieervade trsllet 'det är 
int vak na anne bah pviken;dee förskräckligt besvärligt'. Jfr under h im - 
x no steelld dell see tralla ska. mel, ill, omänsklig, styggas, 
fvkies 'det är nog så ordnat, att två taga kvar. 
likasinnade följs åt'; da han tvka tross m. trvss 'grovt tåg'. sxnn beerj-
tim trslla xr dvm deert foten fan en tross 'räck fader Berg en 
sägs när ngn oförmodat kommer in just tross!'. Härm. 
när man talar om den personen. Talesätt; troviljebok f. bsg. tr ,Dveljeb 'oka. I uttr. 
vllrt xr e see la ggr mella beerja ss. dce ce uta troveljeboka dee 'det 
vtt in: trslla trxffes dvs. 'två lika-  är en enfaldig tro (el. tro på en lögn)'. 
sinnade ser nog till att de träffas'. Ord-  truga4  f. trOge 'tryga, snösko, skarbå-
språk; vllrt <er trslle sce sto tt vtt ge'. trugvid f. bpl. trOgvien 'vidja till 
znt d-x nann dogd pa ne 'aldrig truga'. 
är människan så elak att hon inte har truga13,12 v. try el. trUge 'truga, nödga, 
ngn dygd'. Ordspråk. Jfr berg- samt tvinga'. in: vell ja tru dx'inte vill 
under lycka, räknas, stor, tors-  jag truga dig'; hon ske see trues 'hon 
dag. -foror f. bpl. tritllfipren 'elakhet'. måste trugas'. — ihop v. pret. trådde 
-fukter s. opl. tritllfitkter 'okynne'. Liz& e 'trängde ihop det (om ett ox- 
-gubbe m. trållgitbb 'klok gubbe (som horn som kokats o. formades till 
botar sjukdomar, hittar tjuvgods, sätter kruthorn)'. — uti sig v. gatt tru tt sx 
på olycka osv.)'. -konst f. tritllkhnbst. 'måste äta av plikt (ngt som ej smakar)'. 
int ce feell dee nann trsllkstist trum5  n. trsmm 'stock avsedd till ved, 
int 'inte är det ngn svårighet'. -nacke [kort o. grov stock]'.  Jfr ved-, samt 
m. trhllnåkk glåpord om/till illvillig under yxskaftlängt 
person. -skalle m. tritllskz511= föreg. trumdike n. trömmdik 'täckdike'. I ett 
ord. d-ce bara trsllskvin bah n smalt dike läggs två stockar på bottnen 
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ett stycke från varandra o. en tredje stock 
ovanpå, så att en ränna bildas. Den övre 
stocken skall vara en plogfåras djup 
under markytan. Andra konstruktioner 
förekommer. Jfr under floddike. 

trummal° v. trimma 'fälla träd med 
yxa; hugga av en stock i längder'. 
trsmma ven 'med yxa hugga stockar i 
till ved lämpliga längder'. — av v. 
trimma 	'hugga av'. trummadtvet 
m. bsg. trimmativtn 'huggspån som 
uppstår när man hugger av en stock'. 

trumsjuka f. bsg. trimm,staa. När en 
ko fått t. skall man sticka en kniv el. ett 
särsk. instrument i kon mellan tredje o. 
fjärde revbenet uppe vid ryggen o. in i 
våmmen, så att en del av våmmens in-
nehåll sprutar ut. 

trutas dep. trittes 'truta med läpparna i 
en butter min'. 

tryckal2  v. tråkke. dce-nt nog dce 
vce4-a trokke,cenn da? Id.cea ske 
trokke a'det är inte nog med att världen 
(livet) trycker, kläderna trycker också'. 
Kan sägas av gamla som tycker att klä-
derna känns tunga. — ihop v. p.p. höp-
tråkkt. — ned v. p.p. nåråkkt 'ned-
stämd, betryckt'. 

trygga v. trågge 'med magi få (ett nyss 
inköpt kreatur) att trivas på det nya 
stället; trivas på ett nytt ställe (om 
kreatur)'. trogg vce gag,'få (ett djur) 
att känna sig hemma på gården'; a sa 
fekk vce da ha bro 	vss a ga 
in dell dvm a mut dvm a trogg 
dvm a roes lavce dvm,sce dvm 
skull va minner jogg a toket 'och 
så fick vi då ha bröd med oss o. gå in 
till dem (de under sommaren förvildade 
fåren) o. muta dem o. trygga dem o. 
röra oss tillsammans med dem, så att de 
blev mindre skygga o. tokiga'; n jet 
ssm inte alls trogge 'en get som 
inte alls trivdes'. Jfr o -. 

tryggig a. jfr o -. 
tryne n. trPrie. trynträ n. trPritr 'red- 

skap av trä med 
en repögla som 
sattes över trynet 	[Trynträl 
på gris vid slakt, så att den inte kunde 
skrika så mkt'. 

tryta v. tr Yte, pret. trst. kraften tryt. 
Jfr under putt. 

trytlig a. jfr o -. 
trå s. tra. I unr. jo4-  cenn i tra 'gjorde 

(det) av ren retsamhet, på pin kiv'. 
trå a. tra 'trånande'. han ce tra cett 
brcennvzge 'han tycker mkt om bränn-
vin'; hcessn ce tra cett fvkke 'hästen 
vill vara tillsammans med folk'. Jfr 
folk-, mamm- samt under m am ma. 

trå" v. tra 'tråna (efter ngt)'. sce dvm 
jusssm tradde cetter e. Om kor som 
ville ha salt. -salt n. tråsblt 'sleke, 
salt som man gav korna så att de vande 
sig vid att gå hem'. -saltpåse m. bsg. 
tråsvitpåssan 'slekeväska'. 

tråd m. tra. Jfr aln-, beck-, blå-, 
nåls-, skomakar-, söm-. 

tråd6  n. trs 'trampa, pedal (i t.ex. spinn-
rock, vävstol)'. -band n. bp!. trhbana 
'snöre mellan skaft o. trampa i vävstol'. 

trådal° v. Irja 'trampa'. tra spinn-
mulen 'trampa spinnrocken'; hon sta 
a trsa 'hon (en kalvsjuk ko) står o. 
trampar'; ha fott tra va dvm 'har 
varit tvungen att trampa fram o. tillbaka 
med dem'. Jfr under str y rock. — ned 
v. trita tt 'trampa ned'. trsa ne 
hagan 'trampa ned gärdsgården'; int 
ske dvm fo trsa ne mce int 'inte 
skall de få trampa mig under fötterna'. 
trådIsticka f. trhastikk 'trampsticka 
(som förenar trampa o. hjul i spinn-
rock)'. -stickband n. bsg. trhastikk-
bane 'band el. snöre som förenar tram-
pa o. trampsticka i spinnrock'. 

trågs ii. trug. Gjordes av alved. unr: 
kan en stv4p trvga se vce4.  vtt int 
dvm ramme4-  nann gagg 'aldrig 
kan man stjälpa tråg så väl att de inte 
ngn gång ramlar'. Ordspråk om miss- 

=t) 
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hälligheter i äktenskapet. Jfr fil -, 
sk ö v -. -fylla f. opl. trt3g5ller 'tråg 
fullt av ngt'. -hilla f. bsg. trtighila 'trä-
ställning i mjölkskåp med två rader 
pinnar att sätta mjölktråg på'. -hyvel rn. 
trbghkivel 'på undersidan 
ngt rundad hyvel varmed 
man hyvlade tråg på insi- 
dan'. 	 Tråghyvel 

tråkam  v. tråkka 'göra ngt enformigt o. 
tröttsamt'. trskka a ga; trskka a 
kesa; trskka a ro.—uti sig v.trakka 
tt sce 'med olust äta mat man inte 
tycker om'. 

trånas  v. tråne. hon trane cett matn 
sortfrann,sa n mzkals frans 'hon 
längtar efter mat söderifrån, sade 
Mikaelssons Frans'. Om en råk i isen 
på våren som gick upp i riktning söder-
ut, ngt som bådade dåligt år, så att man 
måste köpa säd. 

trång m. jfr lad-. 
trång a. tragg. -skesma f. trågMsme 

'den sista, smala bredden som man 
hässjar i en storhässja'. I t. gick det 
vanl. två, ngn gång tre, kärvar. -stilld 
p.a. tråggsalld 'som har dålig matlust 
(vanl. om  djur)'. -strupt a.tråggstrzifft 
'trång i strupen'. fvlet va du x 
traggstrufft kan sägas till den som 
inte förmår att äta. 

trås dep. trass, pret. tråddes 'retas'. ja 
trass vce deg 'jag retas med dig'; 
traddes vce n 'retades med honom'. 

trä6  n. tre 'trä; träd'. Jfr brygg-, 
bröst-, bär-, gen-, hål-, klapp-, 
krök-, lätt-, löv-, självvuxen-, 
skackel-, skilj-, spönn-, stäm-, 
takved-, tryn-, ved-. -arbetare m. 
trå&rbetar.han ar sce da-en trecer-
betar sce ven matt znt brenne da 
han hvgg en 'han är så dålig träarbetare 
att veden knappast brinner när han 
hugger den'. Härm. -band n. tra,4tz 
'band av gran för laggkärl'. -flaska f. 
bpl. trffiråsken 'Iaggat mjölkkärl' = 

dryckesflaska. -kasta f. traåst 
'kastskovel, träskovel använd vid 
kastning av säd'. -mede m. bpl. trå-
mkja 'trämed'. Jfr under valladstö t-
ting . -nögel f. bpl. trnOge4-en 'kran 
av trä'. -pick m. tr4ikk 'spetsig trä-
pinne varmed man pickade rågbröd före 
gräddningen, [brödnagg bestående av 
en rund träskiva med handtag mitt på o. 
metalltrådar som taggar på undersidan]' 
= brödpick. -plog m. tr4lreo_g 'plog 
att köra ihop clråsen med'. -sked f. tr4i. 
Det var vanligt att man köpte ett dussin 
träskedar före slåttern. Man åt då ofta 
kallgröt o. kunde råka bryta av ett skaft 
i den hårda gröten. -skål f. trskåZr. 
-vrid3  f. trkvri 'skål urholkad ur en 
masurknöl från en björk'. 

träd n. se trä. 
träda f. bsg. tria 'åker i träda'. 
träda" v.1  tre 'träda (solv i en väv, på 
en nål)'. tre jza 'träda vävskeden'; tre 
pa naka 'trä inålen'. 

träda" v.2  tre el. (y.) trce 'lägga el. låta 
ligga i träda'. vce ske tre n bit 'vi 
skall lägga ett stycke i träda' ; ja trx n 
hxnn vekken ja 'jag skjuter upp det 
den här veckan'. 

trädesjord f. treesibfr 'jord som ligger i 
träda'. 

trädning [f.] trJizg ['arbetet att träda 
solv o. vävsked i en väv']. 

träffas v. trieffe. — för v. trieff får 
'råka ut för en sjukdom gm övernaturlig 
tillskyndan'. trceff for a rak for 
onnt dx x samma sak; trceffe for 
vxrken 'råkade ut för värk'; da n ko 
voile juk sce trodd dvm hon 
hadd trceffe for. Jfr underkångero. 

trägas dep. tr4es 'arbeta ihärdigt'. 
träl m. trce4-.cerbet ssm en trce4-,sa 
dvm em en ssm ksnn cerbet ba 
natt o dag. 

träla v. tre. 
träig m. trvkj 'klave av vidja el. järn'. 
Jfr bjäs-, dubbelt-, en-, järn-, 
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lill-, läder-, skäl!-, vid- samt under 
stake. Bild under torn. 

trälga v. tri,lrie 'sätta en träträlg (el. i 
senare tid en järnkedja) på var med för 
att i halt före bromsa i utförsbackar'. 

tränga12  v. tr&gge äv. 'behöva, vara 
nödvändigt för'. je trcygg in: fvrke 
han, han votte fvrke tnna han 
for hemma 'jag behöver inte förmana 
honom, han blev förmanad innan han 
for hemifrån'; in: trceggt du stcegg 
vit ihop in: 'inte behövde man gärdsla 
in alltsammans inte'. — om v. dc trcegg 
mc e in: sm 'det är inte min sak (att 
göra det)'; im dce skull trcegg mce 
sm sce jole ja fcEll e 'om jag vore 
nödsakad, så gjorde jag väl det'. — ut v. 
p.p. tittrieggt. 

träns m. trcens 'den del av betslet som 
ligger i hästens mun'. 

träta8  v.trcsette ['banna, ge (ngn) ovett'], 
äv. om  hönas kacklande när hon värpt. 
trcett pa dvm 'gräla på dem!'; horien 
trcette da dvm ha vcerpe.— upp v. 
trått bpp 'gräla på (ngn)'. trätskura 
f. triettskår 'skur av ovett'. 

tröda v. pret. trodde, sup. trodd 'stu-
ka'. Ja trodd(e) tummen 'jag stukade 
tummen'; han ha trodd sce 'han har 
stukat sig (i handen el. foten)'. 

trög a. trsg el. (föråldrat) trvv. trvv sa 
gammL-en men vce sceg trsg; han 
hyll pa va trvv, oksn hcenna 'han 
börjar bli [väl hellre 'vara'] trög, den 
här oxen'. Härm efter gammal torpare 
som sade så om sin lie. -bedd p.a. trög-
Udd 'svårbedd'. -förd p.a. n. tritgfått 
'kall o. trög (om före); motig'. -körd 
p.a. trisguittt 'som är slö o. ovillig 
(om häst)'. 

tröja4  f. trbije 'kort rock el. kofta el. 
tröja'. Jfr hälsing-, innani-, lak-
knipp-, mjölkar-, natt-, sämsk-
skinn-, under-. tröjärm m. bpl. 
trivierma. Jfr under nävrätt. 

trösam a. jfr o -. 

tröska8  v. tråske. trosk i tri 'tröska 
tre stycken'. Då skulle var o. en tröska i 
sin egen takt. — ihop v. tråsk thöp 
'stiga i bredd o. tröska sista stycket på 
mitten av logen'. Vid början av varje 
fram lag delade paren på sig o. bör-
jade vid var sin ände, o. när de möttes 
på mitten tröskade de slutligen i bredd 
så att man visste att allt blev genom-
tröskat. tröskislaga f. tråskilbge 'slaga 
för tröskning'. -vagn m. bsg. tråsk- 

[Tröskv agn] 
våggen. Innan man tröskade med sla-
ga, kunde man köra över säden med t. 
Jfr under nare. -verk n. tråskvierk. 

tröskarel m. tråskar 'person som trös-
kar'. tröskarlhjälp f. tråskariblrp 'lejd 
hjälp vid tröskning'. -väder n. trås-
karv ier 'klart kyligt väder med hög luft 
så att säden lätt slås ur'. 

tröskel m. tråsktik. Jfr dörr- samt under 
kvicksilver. -stock m. bsg. trås-
kvkstakken. 

tröskning f. tråsknz g. 
tröst f. trost. 
trösta8  v. triste. trosta dceg varnande 

till barn; trosta dceg, stznte, har du 
llielle svnn fate ängsligt beklagande 
vid missöde. 

tröstlig a. jfr o -. 
trött a. trott. Jfr kvälls-, ög-.-löte n. 
tråttlåt 'stund av trötthet'. dce ksmm 
e trottlot va me 'det kommer över 
mig en stunds känsla av trötthet'. 
-tandvärk m. bsg. trått-tånnvcerken 
'tandvärk beroende av utmattning'. 
-vorden p.a. tråttvblren 'bliven trött'. 

tröttna9  v. tråttn.— av v. tråttn å 'bli 
uttröttad'. — bort v. tråttn bått 'dö 
stilla (om åldring)'. — bortyr v. tråttn 
bålet = föreg. ord. han ha trottne 
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bah nu grannabslan 'husbonden i 
granngården har dött nu'. 

tubettaxel m. tåbettöksar 'svängel ge-
mensam för de båda skackelparen vid 
parkörning'. 

tuga [f.?] bsg. t4gen 'draglänk i skack-
lamas tvärträ som förenar skacklarna 
med släden el. kälken'. 

tugammal a. tgårnmal 'tvåårs (om krea-
tur)'. Föråldrat. 

tugg [n.?] jfr såg-. 
tugga4  f. t. gge. ceta tagga 'äta det som 

andra tuggat'. Man tuggade åt småbarn 
som skulle börja få fast föda; cet du 
tagga du sam cer se stor? Föraktfullt 
till den som säger efter det som andra 
sagt. 

tuggas v. tå gge. tuggrätt m. opl. tå gg-
retta 'varmrätt till smörgås'. 

tuggning f. tåggnig 'smörgås ss. trak-
tering; smörgåsbord'. var e taggniga 
pa gravolre dcenna 'bjöds det på 
smörgåsar på det där gravölet?'; ta na 
baki taggniga 'ta av smörgåsbor-
det'. Jfr bord-. 

tuktas v. tåkte. Jfr under gammvärl-
d en . 

tull m. ts//, bsg. tåln 'toppände (av träd 
o. andra växter)'. Jfr gran-. -ände m. 
bsg. tållieen 'toppände'. 

tulla f. dille, dat. sg. tåln 'vagga'. tulli-
balk m. bsg. tållblYrken 'övre kant på 
vagga'. -kant m 
bsg. tållkåntn= 
föreg. ord. -rissel 
m. tållrell 'ris-
sel som står på 
grova vaggme-
dar'. Användes 
att sålla spån med. 

tullas v.1  tålle 'vagga'. Jfr o t ulla d . 
tulla v.2  pass. tåldes 'dra toppänden av 
linet gm tullhäckeln'. tullibäckel 
f. tållhiekkeir 'grovhäckla för linets 
toppände'. -stry n. tållstr 'de grövsta 
o. sämsta blånorna'. 

tullkvarn f. tållkviert ['kvarn där man 
fick sin säd mald mot en viss avgift 
(t.ex. i form av en del av det malda 
mjölet)'l. 

tulta v. tålte 'pyssla o. vårda'. holle 
pa tålte vce bana 'hållit på att vårda 
o. hjälpa småbarn'. 

tulubb m. tållub, bsg. äv. tålupen en 
sorts päls. 

tum m. tumm [längdmått, 24,74 mm]. 
styfft tummen tjakk 'väl en tum 
tjock'; n tri fyre tumm. Jfr halv-. 

tum n. jfr häst-. 
tumla9  v. törnmeZr. vce tommelre tt 

hvlrmen 'vi tumlade i (jul)halmen (på 
golvet)'. 

tummas v. tömme 'tumla'. hcessn ha 
tomme hcerien 'hästen har tumlat här'. 

tunas v. dine 'gnola'. han jekk a 
tum a sagg. 

tunder n. tånner, bsg. (enl. en sm.) äv. 
tånnere 'gammal björkticka'. Använ-
des när man måste bära eld från ngn 
längre bort belägen gård. -eld m. bsg. 
tånner- el. (enl. en sm.) tånnerin 
'eld som tänts i gammal björkticka'. T. 
brände man, när man skulle sätta 
fontanell; likaså när man bar eld från 
en gård till en annan. 

tung a. togp„ komp. tågger, superi. 
togst. Självst. former: m. tåggen., f. 
tågp,era 'den tyngre', n. tåggere 'det 
tyngre'. togg pa tommen om en häst 
som inte vill lyda tömmarna. Jfr b a - 
k a n -, fram-. -bröstad a. töggbråste 
'som andas tungt'. -förd p.a. n. töggfait 
'tung att ta sig fram gm med kördon'. 
toggfait dell kamma framm.-gådd 
p.a. tögggatt 'tung att gå (om t.ex. 
moddig väg)'. -körd p.a. töggtjail 
'som inte vill lyda tömmarna (om häst)'. 
-sint a. töggsint. 

tunga4  f. tögge. Jfr folk-. 
tungsam a. n. töggsamt ['besvärlig, 
svår']. dce tjcenns sce toggsamt 
(både fysiskt o. psykiskt)'. 
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tunn a. tsnn. Jfr s å d -. -blanda f. bsg. 
tiinnbZråna 'vassla'. Användes som 
stöpämne när man skulle baka före 
slåttern. -blandså m. bsg. thnnblrånsan 
'sprundså i vilken man hämtade vassla 
från fäbodarna'. -bröd n. se d.o. -läte 
n. titnnlbt 'tunt parti (av ngt som annars 
är tätt el. tjockt)'. 

tunna f. tånne '[cylinderformat el. bu-
kigt] träkärl'. Äv. rymdmått om åtta skäl 
[ca 1501]. han vet int mer cenn tim 
han ha bodd tt n tsnne a cete ut 
jorltg sprsnne 'man vet inte mer än 
om man hade bott i en tunna o. ätit gm 
sprundet'. Talesätt om djup okunnig-
het.Jfrdrickes-,dryckes-,dyng-, 
tjär-, ugns- samt under giva v., 
kastning, skäl n.2  tunnitapp m. 
bsg. titnntåppen 'tapp nedtill på 
dryckestunna'. -tratt m. bsg. titnn-
tråttn 'Iaggad tratt gm vilken drickat 
slogs ned i tunnan'. 

tunna v. thnne 'tappa det nybryggda 
drickat i dryckestunnan'. 

tunnbröd n. tå nn brb 'tunt bröd av ojäst 
deg på kornmjöl, vatten o. salt'. Jfr under 
nagga v. -bakst m. bsg. titnnbro-
bi;ikstn 'bakning av tunnbröd'. Skedde 
första bakdagen. -bryta f. bsg. thnn-
brobrYta 'bryta på tunnbröd'. -deg 
m. bpl. titnnbrodUan 'mindre deg som 
man gjorde när man bakade tunnbröd'. 
Tunnbröd var ju ojäst, så att man när 
det blev slut på degen omedelbart gjor-
de ny. -kaka f. opl. nagre tånnbro-
kbkke 'några kakor tunnbröd'. 

tunnhöse n. bsg. thnnåse 'tinning' .sm 
dce hadd tcejje vtt tsnnosn lutnn 
e ha gatt rakkt pa tok 'om det 
hade tagit åt tinningen, kunde det ha 
gått alldeles på tok'. [I detta ex. m. el. 
möjl. n. dat. sg. Se T. Bucht, Några 
ordförklaringar s. 20 f. (Språkveten-
skapliga Sällskapets i Uppsala Förhand-
lingar 1925-1927.)] 

tunnkäng m. [jfr kä n g] bpl. ttinnticeg- 

gen 'osulad pjäxa'. Jfr under k äng - 
h alm . 

tunnland n. tånnlann [ytmått för 
åkerjord, ca 0,5 hektar]. 

tupp' m. tupp. 
tur m.1  tur 'omgång, bestämd ordnings-
följd'. dce jekk tun pa byn 'det 
gick i tur o. ordning bland byns bönder'. 
Jfr ligg-, ox-. 

tur m.2  tur 'lyckträff, lycka'. hon ha 
tun, dell krceka 'hon har tur med 
kreaturen'; han stim ha tun, behov 
en igge fonann 'den som har tur 
behöver inget förstånd'. Jfr gr o v 
karl-,o-,tjuv- samt underabborre, 
stor. 

turas dep. pret. cice tårese se lokldret 
'det hände sig så lyckligt'; dce turese 
rakkt bra for mce 'jag hade verkli-
gen god tur'. Jfr o -. 

tura sig9  v. dce httte pa tur se pa 
dce vise 'det råkade hända så tursamt'. 
Jfr turas. 

tursam a. jfr o -. 
tusen r. ttisn. Ss. adv.: dce va tusn 
llut 'det var absolut omöjligt'; the va 
titsende llut 'det fanns ingen möjlig-
het'; i tusende mcesk 'i små, små 
bitar'. 

tuss [m. el. f.] opl. titsser, bpl. nissen 
el. titssa 'småbarnssocka'. 

tut m. bsg. ttitn 'dihorn; napp på dihorn'. 
du ce lit n a du ce sneell, du ske 
fo vceltg tt tutn t kvcell, tim du 
tutn vell smaka. Ur en vaggvisa. 

tuta v. titte 'blåsa i bockhorn'. 
tuva4  f. titve. Jfr myr-. tuvirams n. 
titvrtåtns 'sträcka tuvig mark i slåtter'. 
vce jett liv tuvramse idag 'vi 
måste slå den tuviga marken idag'. -slått 
m. bsg. titvillittn 'tuvig slåttermark'. 

tuvig a. tåve. 
tvage [m.1 tjvbga el. (y.) tjvciga, bsg. 
-n, opl. -r (jfr dock ex. nedan), bpl. 
-na 'granrisviska'. Användes tillsam-
mans med skursand för att skura stolar, 
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bord m.m. dvm skull mra vess a som tuskaftväv'. roner Jok dvm uta 
tyvgara pa var ko tt feboen 'de tycellskaftbuttn. a dce hadd dvm 
(fäbodpigorna) skulle göra ett visst antal dell bästervcev a 'arbetsblusar för 
tvagor för var ko de hade att sköta'. Jfr män gjorde man av tuskaftbotten. 0. 
disk-, tv iller-. tvaglhög m. tjvt3ga- det hade man till bolsterväv också'. 
håg. n tivvgahog ssm han känn tvet m. ti vet 'hugg- el. täljspån; stickor 
ha kaste ihcek gammhcesta vce 'en o. likn. avfall från ved'. Jfr k å tad -, 
hög risviskor så stor att man kunde ha skyr-,trummad-,tvär-,ör-.-backe 
kastat ihjäl gamla hästar med den'. -ris m. tivtbåkk 'det ställe där man högg 
n. tivågaris 'fint granris varav man trädstammarna i för ved lämpliga läng-
band tvagor'. da dvm var dcert der'. -boss n. bsg. tivåbässe'fint avfall 
febon da nywekstn ha ksmme, från huggspån'. -brukt f. tivtbritkt 
da skull n gcega tivagartse'... när 'huggspån från vedbacken ss. gödsel'. 
årsskotten har kommit, då skulle man Spånen risslades (i tv e tri s sel) var-
gnaga (dvs, skala av barken av) tvagris efter de mindre kunde blandas med ko- 
(— det savade då)'. 	 gödsel i gödselrännan innan den kördes 

tvara [ml tivbre, bsg. -n, opl. -r, bpl. ut på åkern'. Ansågs särsk. bra för 
-na 'grötkräkla (av en talltopp)'. n hcenn lerjord. -kas f. tit, tks 'hög av hugg-
tfvvren han hvll pa va rakkt llut. Jfr spån'. -korg m. uvtkitri 'korg med 
gröt-. 	 spån o. stickor'. -rissel m. tivtral 

tvara v. tivtira 'vispa (ned mjöl vid gröt-  'grovt såll att sålla huggspån med'. Jfr 
kokning) med hjälp av tvara'. Man tog tullrissel. -ur m. bsg. tjtitiiri. I 
tvarans skaft mellan handflatorna i de uttr. ss. stog tiveturi baZra dvm 
rakt utsträckta händerna o. förde dem laggt dell skokks 'stod som ett yrväder 
hastigt fram o. tillbaka så att tvaran snur-  av spån från dem (stora träd som blixten 
rade runt. Sedan mjölet vas nedvispat, slagit ned i) långt in i skogen'. 
skulle man med tvaran snett mot bottnen tvi interj. tfvy. tjvy vaZre 'tvi vale'; 
stampa gröten. — upp v. ta a tivbra ssm va knsttret uta tivy 'som var 
öpp mpAla ncelta 'ta tvaran o. vispa oerhört knottrigt'. 
upp (sur)mjölken en smula'. tvarad- tvillertvage m. uvMertivaga om en 
välling m. tivi3ravielig 'välling av person som far runt utan mening. far 
mjölk vari man med tvara vispat ned sam en tivellertivaga. 
mjöl'. 	 tvillingl m. tMllig. Jfr under s p j älk . 

tve- ss. förled se äv. t y -. 	 tving [m.?] jfr skruv-. 
tvegräfta v.pret. tiv4rcefte 'gräfta rän-  tvinnas v. tivinne.tivinn tritivinne 
der i en teg så att det blir lättare att 'tvinna ihop tre trådar'. Jfr under tre - 
harva'. [Därvid högg man vid nyodling o. tvåtvinnat. — ihop v. p.p. höj,-
med en flåhacka (gräftyxa) tvärs över uv inne. Jfr under lyra f.1  
de tänkta plogfårorna för att hugga av tvint m. tivint ['bofink, Fringilla eec- 
rottågor o.d.] 
	

lebs']. Jfr al der- samt under tjek - 
tvehågs a. tivailkks 'tvehågsen'. da sparv. 
cer dvm fusssm tivehalcks 'då är de tvinta v. uv inte 'låta som en bofink'. — 
ovissa om vad de skall besluta'. 	uppå v. pres. han tivint ep å a 

tveskaft n. uviEnskåft ['tuskaft']. Jfr jogg ['han kvittrar som en bofink o. 
under stiga. -botten m. tivieffskaft- sjunger']; pret. han tivinte pa sce 
bbttn 'bottenvävnad med uppknytning dce va fvlet rakkt 'han gick med 
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fasligt raska o. korta rörelser'. 
tvirra v. trarre 'sno runt med iver o. 

brådska'. hon jekk a tiverre dcera 
gskven 'hon gick o. snodde runt på 
golvet'; hon stog a tiverre a tabu 
sce ja vet int va hon tcenkte 'hon 
stod o. talade fram o. tillbaka så jag vet 
inte vad hon tänkte'. — uppå v. uv&r 
ep di 'fara hastigt fram o. tillbaka (om 
insekt el. människa)'. 

tvirras dep. tiv&res 'bli öglor på (om 
för hårt tvinnat garn)'. 

tvirrot a. tiv&ret 'full med öglor (om 
för hårt tvinnat garn)'. 

tvitta8  v. k/våte 'med räfsa slå ut strängar 
av hö så att det blir jämnt utbrett för 
torkning'. 

tvittra v. tjvitter 'kvittra'. 
tvivel [n.] tjvivek [möjl. fel för tjvi-

vel]. 
tvivla9  v. tjvivek. Jfr föreg. ord! 
tvungen a. tiviiggen. ja jett tjvug-

gen ga 'jag måste nödvändigtvis gå'; 
du jett tjvugget fora dce 'du måste 
absolut göra det'. 

tvungenhet f. tiviiggenht 'tvång'. 
tvy interj. se  tvi. 
två r. tya. tivrlien 'de två'; dce va 

yva styttja 'det var två stycken'; han 
va JOU  i tjva 'han var gjord i två 
delar'; dvm va tjvaen 'de var två'; 
celler tjvaen 'de två äldre'; att 
(dcerve) tjvålbena 'bredvid de två 
ladorna som står tillsammans [väl ort-
namn]'; hele tjvcitimmen fore 'hela 
två timmar förut'. -tvinnad p.a. n. ss. s. 
tpåtjvinne 'gam med två trådar hop-
tvinnade'. 

tvåll m. 
tvär a. tjvvr. Om man skall sätta en stor 

deg, blir det fron en stope a tjvvr 
pa na vis 'kort skör deg o. tvär på ngt 
vis (om man tillsätter mjöl för hastigt)'; 
vilt a tivra 'allt utan undantag'. Jfr 
under aven, våg f.1  -backe m. bsg. 
tivt3rbilkken 'brant del av backe'. -djup 

a. 	n. tjv ri i4ff t 'bråddjup'. -dö v. 
tjvVr0 'dö bråd död'. -ettrot a. tjvVr-
et(e)ret 'tvärilsken'. -fall n. bpl. tjvir-
fblla 'fibrer i trä som går i annan riktning 
än huvuddelen av fibrerna'. Ett träd kan 
ha vuxit krokigt men sedan rätat till sig 
så att kroken blivit överväxt. Då uppstår 
tvärfall som gör motstånd mot hy-
veln. -flyga till v. tivbrfirg da 'plöts-
ligt (o. oväntat) rusa fram (äv. om  smär-
ta)'. -glisas dep. tjvVrgirises 'plötsligt 
stirra'. spcenn-hakke-ti-a-tjvvrgkises 
skämtsamt om en plötslig ansträngning 
för att t.ex. lyfta ngt. -grummig a. n. 
yvVrgråmmet. I uttr. ss. dce va tivvr-
grommet 'det mulnar så hastigt'. -gå 
v. tivVrgi3 'gå omedelbart'. ja jett 
tjvvrga 'jag måste gå ögonblickligen'. 
-hand f. tivVrhan. Jfr under så pass. 
-kall a. n. tivbrkt5.21t 'hastigt kall'. 
-komma ihåg v. pret. ja tjvVrkiimm 
ihg e 'jag kom plötsligt ihåg det'. 
-komma på v. pret. dce tivbrkilmme 
pa 'det kom på mycket hastigt (om t.ex. 
sjukdom)'. -purra v. pret. tivbrpilrre 
dit nijoke ['rörde hastigt ned en mängd 
mjöl (i deg el. gröt)']. -skväla till v. 
pret. tvVrskvieZre dell 'plötsligt skri-
ka till (om en bock som skrek till av 
smärta o. föll död ned)'. -slag n. tivi3r-
11.4 'tvärslå'. -slockna v. pret. sce 
tivVrilblckne ne 'så slocknade det 
helt plötsligt'. -slå f. tjvtrlkig.  -somnig 
a. tivVrsbmne 'plötsligt sömnig'. 
-stryka v. tivi.rstrYk 'bryna lien så att 
den blir för tvär i eggen'. ha tjvvr-
strokke lien. -stöpa v. p.p. tivbr-
stOfft 'på en gång sätta till för mkt 
mjöl i en deg'. Då blir det svårare att 
baka brödet och det blir inte så gott. 
-taga v. tjvVrta 'plötsligt ta'. a tjvvrta 
mce pa e hcenn scene 'o. överrumpla 
mig på det här sättet'. -talig a. tivhrtbire 
'som svarar tvärt o. snäsigt'. -tvet m. 
tivVrtivet glåpord om/till person som 
är tvär i sitt tal. -ved m. tjvbrv 'trä 
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avkapat på tvären'. [Hellre 'fibrer i ved n. bpl. tåbblrigsbana 'tvillingbarn'. 
vilka växt i annan riktning än de flesta i -sipojk(e) m. bsg. t Ob b 4-  i gspibi ken 
stammen' el. möjl. 'yta av virke som 'tvillingpojke'. 
kapats tvärsöver fibrerna'.] -vedsåg f. tycka v. tPttle,tPkkte,tykkt. tyttj vtt 
tivbrvasag 'kapsåg'. 	 dce vara 'ta illa upp'. Föråldrat; no 

tvärs adv. tjvvff el. tjvvbsv.ja for trvvff tykkt ja dce ja for lagt frann 
emot ja skull fara 'jag for tvärs stcelle dit ja skulle 'nog tyckte jag att 
emot som jag skulle fara'; tivvAr jag for långt från det ställe dit jag skulle'. 
tjim t g 'tvärtigenom'; tjvvff sm 'tvärt — om v. pres. ja tPttj int åm e. 
om'; tjvvff a lann 'rakt fram utan tyckas9  dep. tyss 'tycka sig'. ja tyss 
tanke på väg'. -över a.tiv&sjover 'som minnes 'jag tycker mig minnas'; hon 
ger avvisande svar'. -över prep. tjv& 	tyss vara 'hon tycker sig vara (ngt 
over. han jekk tivv,svover vcegen. märkvärdigt)'; hon tysse vara former 
-överrandig a. tjvåssoverråne 'tvär-  cenn anneren 'hon tyckte sig vara 
randig'. 	 överlägsen alla andra'; ja tysse rakkt 

tvärtöverrandigförkläde n. tjvhit- ha hceclas menn ja var dcer 'jag 
overranefårrklece 'tvärrandigt förklä-  tyckte mig rent av ha helgkänsla medan 
de'. 	 jag var där'; no tysse ja fara laggt 

tvätt' m. tjvcett.vce hyll pa vce tjvcettn frann stcelle dit ja skulle 'nog 
idag 'vi håller på att tvätta kläder i tyckte jag att jag for långt från det ställe 
dag'. Jfr dyng-, grå-, katt-, kläd-. 	dit jag skulle'. Jfr tycka. 

tvätta8  v. tjviette. tjvcett gryten (tj ce- tyckt p.a. tykkt 'tilldragande, behaglig'. 
rela,trvga) 'diska grytorna (kärlen, trå- Sa? himmelens fenstngaende tykkt 
gen)'; tjvcett kkea 'tvätta kläder'; n hcerve 'en så utomordentligt behaglig 
tjvcett smort 'tvätta (skura) möblerna'; räfsa'; dce cer nt na tykkt vtt dvm 
tjvcett ulla 'tvätta fettet ur ullen'; tivcett 'det är inte trevligt för dem (tranorna 
bada gsZrve 'skura golvet'. Jfr under när de kommer medan snön ligger 
väder. — upp v. p.p. åpptiviette. kvar)'. Jfr bråd-, o-. 
tvättadkläder s. bpl. tiviettek4yea 'ny-  tydlig a. tid len. 
tvättade kläder'. Jfr under fegdröm. tydubbel a. n. tPdåbbet 'tvådubbel'. 
tvätt(es)vatten n. tjviett(es)våttn En polsktrall löd: lisa, lisa, lisa, 
'vatten som man tvättar sig i'. tvättl- ~bet finn,tydsbbet finn,orimkit 
gryta f. tiviettgrPt. -kläder s. opl. vcermt 'Lisa, Lisa, Lisa, dubbelt skinn, 
tiviettker 'nytvättade kläder; [kläder tvådubbelt skinn, orimligt varmt'. 
som skall tvättas] '. 	 tygs n.1  tyg el. (föråldrat) ty. 

tvättare m. jfr kläd -. tvättarldag m. tyg n.2  ty 'skaft på handräfsa'. 
tjviettardag, bsg. -dån 'dagen före tygas v. tPge 'tilltyga'. han tyge na 
julaftonen (när man skulle skura köket)'. vllde les fvlet 'han hanterade henne 
tjviettardakskvieln ['kvällen före jul-  förfärligt illa'; ja ha tyge kkcea 'jag 
aftonen']. -stuga [m.?] tiviettarstine har farit illa med kläderna'; va tyge 
'tvättstuga'. -ställe n. tiviettarstiell se fvlet 'var så illa hanterad'. — till v. 
'plats där man har tvättgryta o. där man tPg dal 'tilltyga, förstöra'. 
tvättar kläder'. 	 tykrokig a. tPkråke 'ytterligt krokig'. 

tyarbete n. tkierbet '[dubbelarbete], tynge m. tågge 'tyngd'. dce va n 
arbete som måste göras om'. 	 toge pa ne 'det blir en tyngd på 

tybblingl m. tåbb 4-1 g 'tvilling'. -slbarn det'. Jfr s n ö -. 
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tynnel m. tånnel 'laggkärl att forsla 
mjölk, filmjölk, smör el. messmör i' = 
s tu n t. Hade bottnar i bägge ändar, ett 
tre- el. fyrkantigt sprund i ena bottnen 
och en svicka i mitten. Kunde ha vidje-
handtag o. vara vidare upptill än nedtill. 
[T. torde avse ett laggkärl med lock 
men med ngt skiftande utseende. Bilden 
nedan efter foto från Övik.] n tonnel 
hadd tya bruna a ett fyrkanths4-
ti overe byttn ssm dvm ilog ne 
miyirka tz.dce ksnn fcell ga n 
trcetti—fotti liter tt 
n. dvm hadd e 
litermatt vce lagt 
e skaft ssm dvm 
stakk ne tt e 
dcenn hriZre a 
tog opp mjvirka 
vce. cityn va 
lcett a reruora 
lortig e dcenn 
hslre. men ja 
ha bara sett Tynnel 
tnivZrktonneln art,strsinmen pa 
buron.dym sallde ticeitmpirka dell 
dommje vtt cerbetara 'en t. hade två 
bottnar o. ett fyrkantigt hål i övre bott-
nen som de slog mjölken i. Det kunde 
väl gå omkring 30-40 liter i den. De 
hade ett litermått med långt skaft som 
de stack ned i det där hålet o. tog upp 
mjölken med. De var lätta att rengöra 
gm det där hålet. Men jag har bara sett 
Arnströms på Burön t. De sålde kärn-
mjölk till Domsjö, till arbetarna. Jfr 
under sprundså. 

typpa4  f. tPppe 'höna'. typp typp typp 
lockrop på höna. Jfr säd e s 

tyrve n. se törve. 
ty sig v. ty se. hon tydd se inte 'hon 

gav sig inte till tåls'; dvm tydd se 
dell varven 'de tydde sig till varandra'. 

tyskas v. tPske '(försöka) tala riksspråk'. 
hon hyll pa tyske nu 'hon håller på 
att göra sig till o. talar riksspråk'; tysk 

bcekker, du har se svensk en 
stommel 'gör dig inte till med talet, 
bagge, din svans är så svensk'. Talesätt. 

tysta. rost. Jfr halv-. 
tysthet f. tåsthet. ga  t tosthet. 
tystlåtig a. tAst/åte 'tystlåten'. tostlatet 
e fr4-k 'tystlåtna människor'. 

tystna9  v. tssn. han tossn nu. — av v. 
aissn å 'tystna'. dvm tossn a nu. 

tyta4  f. tPte 'ngt utskjutande, [pip]'. 
tytala v. tPtbci 'säga om samma sak'. 
tytand f. tPtånn 'ny tand som kommer 
där den gamla sitter kvar'. 

tytig a. n. tPtet 'som har utskjutande 
hörn'. 

tyträdd p.a. tPtriedd 'trädd med två trå-
dar i vävskeden'. 

tål m. ta, bpl. äv. (ä.) ten. Jfr stor-, 
sur-, sår-. -bit m. bsg. tåbitn 'brodd 
framtill på hästsko'. 

tå6  n. ta, dat. sg. tåen 'fägata'. ga oppi 
ta cett korta 'gå upp till tået efter 
korna'. korta sta no4- i ta (taen)' 
norr i tået'. Jfr dyn g -, fä-, fäbod-. 

tåg3  f. bsg. [äv. i kollektiv betyd.] tåga 
'tåga, rottråd'. Jfr humle-, navel-, 
rot-,tågbär- samt under björnbär, 
små, tågrissel.-bärn.sed.o.-korg 
m. tågkitrj 'korg av rottågor'. Gjordes 
främst av lappar men äv. av andra. 
-rissel m. tågrell 'rund rissel med bot-
ten av gran- el. talltågor o. sidor av 
aspvirke' = korn ri s sel. Kunde vara 
upphängd i ett rep som lagts över en ås 
el. stående på en bock där den skakades 
fram o. tillbaka. dce va bre a tager 
tt tagrelln. dvm va fcell n 
hvZrvtumm. 

tåg n. tvg 'rep; järnvägståg'. -ände m. 
bsg. tbgeeen 'repände'. 

tågbär n. tågber 'stenbär, Rubus saxa-
tilis'. -tåg f. bpl. tågbcertågen 'reva 
av stenbär'. Kunde användas till att 
binda samman lin steg. Barn gjorde sig 
små korgar av dem. 

tåla v. ta, tcjcLe,  tsckl äv. 'behöva'. 
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han ts4-  e sce vcele 'man behöver det täljning f. bsg. tb4-Inzga. Jfr under 
så väl'; dce tslr cenn 'det behövs mer skyra v. 
(tar längre tid)'; da han cer se trott, tällsen adv. t&lsn 'än mindre'. ja drekk 
sce han tall-  se Inte brvirv 'när man tnt n kspp, tcelsn tya da 'jag 
är så trött att man inte står ut med sig dricker inte en kopp, ännu mindre då 
själv'. Jfr under tät. 	 två'. 

tålamod n. thiramb. -slpåse m. titlra- tämja12  v. timme. tcemm en 'tämja 
mospåssa skämtsamt om en tålmodig honom'; dak-et tcemmt 'illa tämjd'. 
människa. 	 Jfr lättämjd. 

tålig a. jfr o 	 tämming m. tc'emm zg 'unghäst som bör- 
tålmodsam a. jfr o 	 jat tämjas'. Jfr under r öm pling . 
tång f. tagg, bsg. tågga, opl. tc'egger, tända12  v. tienne. d-ce jusssm han 

bpl. t&ggert. strommigen stekkte tcenn eln pa leen 'det är som när 
mamma pa tagga 'strömmingen stek-  man tänder eld på ene'. Talesätt om en 
te mamma på eldtången'; han ssm ha som lätt blir tvärarg. Jfr u ti t än d. — på 
tceggert .21cepp brcenn se em hcen- v. tenn på. tenn pa dcert spissn 
neri 'den som har andra som uträttar 'tänd upp eld i spisen'. — upp v. tenn 
saker åt sig behöver inte själv få obe-  åpp eln 'göra upp eld'. Jfr under ljus 
hag'. Ordspråk. Jfr eld -, h o v -, k u 1 -. 	n. tändsticka3  f. tiennstikk. 

tånglake m. tågglåka en fisk vars hu-  tänja sig8  v. tenn fe [för tenn se? 
vud liknar en lakes men som har smal Enligt EO är detta v. °böjt.] om kreatur 
kropp, väl 'tånglake, Zoarcus vivipa- som försöker nå ngt på andra sidan av 
rus'. tagglakan han fanns hcer en gärdsgård. hon stog a tcenn fe 
for. 	 over hagan 'hon (kon) stod o. sträckte 

tår3  f. tar. Jfr mjölk-. -ögd a. tåråggd. sig över gärdsgården'. 
tåt1  m. tat. no wir e hyll tt tata tänka12 v. t&nke el. (ä.) tentle. ja skull 

'nog tål det att man håller det i tyglarna fcell tcentj sm lora de 'jag hade väl 
(om självsvåldigt barn)'. Jfr garn-. 	ämnat göra det'; hon tcenk sm „su 

täcka v. tcekk lven 'lägga nävertak på 'hon (grytan) tänker koka'; ja har nt 
ladan'. Jfr u p p - . 	 a vore tcenkt 'jag har inte tänkt (göra 

täckarväder n. tiettjarvier 'lugnt, vac-  så)'; dce var nt se tcenkt 'det var 
kert väder då det är lämpligt att lägga inte så förutbestämt'. Jfr under giva 
nävertak'. 	 ihjäl,kösa,tänkt.—sigv.pret.dvm 

täcke7  n. tiekke, bsg. äv. t&ttle. Jfr f äll 	tienkt sce int 'de tänkte sig inte för'; 
fös-, slör-. täckstol m. tiekkstblr dvm tcenkt sce ksmma vtt pcentga 
'anordning att sticka täcken i'. [Ca 2,5 'de tänkte att de skulle komma åt 
m lång o. 1 m hög. Är försedd med pengarna'. 
vrid- o. spännanordning. På långsidor-  tänkbar a. tienkbår äv. 'betänklig'. dce 
na stänger mellan vilka det blivande va tcenkbat rakkt 'det var verkligen 
täcket spänns.] 
	

betänkligt'. 
tälja v. tbirje, tbdcle, tyckt. da sat tänkt a. tcenkt 'kvicktänkt'. Jfr o s e n -, 
dvm a tvcici tjvagarzse 'då satt de snar-, snäll-. 
o. skar riset till tvagor i lagom längd o. täppa12  v t&ppe,t&ffte,tcefft. När kol-
putsade det'; tbc-lcistikken ['de täljda milan slog el. brann ojämnt, måste man 
stickorna']. Jfr under sk yra , tjär- tceppe. Man måste mskka jolra dit 
tv et . täljlyxa f. tb4rjOks 'skrädyxa'. 	a klrsbbe; cette larakka sczeks pa 



382 

loclaskvceln cer e tcefft 'efter kloc-  tögn f. bsg. tVgna se under töjd. 
kan sex på lördagskvällen är det all-  töjall v. trille. — ut v. p.p. iittålld 
deles omöjligt (att fiska i en viss sjö)'. töjd f. bsg. trijda. I uttr. ss. je tvida 

täsken a. tieffen 'matt, kraftlös, matled (tvgna) 'låta sig töjas'. 
(särsk. om  djur)'. 	 töm3  f. tomm. lett pa timmen 'släpp 

tät a. tet el. (föråldrat) oett. tett mell efter tömmarna'. Jfr under sn ålspän d. 
vcerva sa oceriga da hon sat pa -karl m.tåmmkcer 'god körkarl'. -knut 
kvcenv ggen 'tätt mellan varven, sade m. tåmmhgåt 'knut som används i töm-
käringen då hon satt på kvarnvingen'. mar o. som inte kan gå upp'. [Dvs. 
Ur en skämtsaga; hi311 tål 'behålla 'käringknut' 1 	f. tåmmlåkk, 
innehållet, tiga med en sak'; ja vet bsg. 	'tömögla'. .ilog hcessn 
int em bonken hyll tett 'jag vet vce tommlottia. -nyckel m. tåmm-
inte om bunken håller tätt'; hon kan n YkkeZe 'metallögla gm vilken tömmen 
int hyll tett 'hon kan inte låta bli att löper'. [Sitter på selkroken (däckel- 
skvallra'. Jfr under skola v.1 

	
bågen).] 

tätas v. tåe 'göra tät'. 	 tömma8  v. tåmme. 
täte m. te.te 'långmjölk, långfil; täte, ämne tör v. pres. tor el. (trycksv.) to, pret. 

till långmjölk'. lon tetn 'låna täte (i tscIcl. no tor e vara oppcet n 
ngn granngård)'. Jfr under gå ut. tätl- hunnre ar snait 'nog torde det vara 
gräs n. tågrcess 'sileshår, Drosera ro- nära hundra år snart'; (enda tor nt n 
tundifolia el. longifolia'. Enligt flera sm. kamma na 'han torde ändå inte kom-
tog man sileshår o. silade nymjölkad ma'; han toffel vara sammyller vce 
mjölk på för att få tätmjölk. -liv n. bsg. mceg 'han torde väl vara jämnårig med 
tålive 'täte'. -mjölk f. tåmfbirk 'lång-  mig'; 	tscici fcell vara tie ar 'jag 
mjölk'. -mjölkbryta f. atmivirkbrYt torde väl ha varit tio år'; int tscici 
'maträtt av tunnbröd o. långmjölk'. han bry seg em dce 'inte torde väl 
Sommarmat. 	 han bry sig om det'. Jfr under gifte, 

tätom adv. atitmm(t), komp. mer te- pass adv., saggsida, skulta, 
tsmmt el. tååmmare 'ofta'. 	spökas, stälpa ut, tjuvpall. 

tävj m. key) 'säregen, obehaglig lukt, töras v. tåjje, to j el. töjje, te:we el. 
lukt som är karakteristisk för ngn'. Jfr toyy. ja tojj int 'jag törs inte'; em 
kvinnfolk-, lapp-. 	 ja tojje dce 'om jag vågade det'; em 

tävj f. tervi = föreg. ord. Jfr ko-, ox-, ja tojje frage 'om jag vågade fråga'; 
rå-. 	 ja to j int ga 'jag vågade ej gå'; int 

tävjig a. tievj e 'obehaglig (om lukt)'. hadd ja tojj Jora ne; em ja skull 
hon lakkt se tcevje. 	 ha toAse 'om jag skulle ha vågat'. Jfr 

tävla9  v. tievelr. 	 under böra. 
täxna8  v. tieksne 'bläcka i träd vid skall-  törel' m. tårel 'kärnstav'. Jfr k är n -. 
gång'. Jfr under våndragare. 	törna f. tåne 'törnros (krukväxt)'. 

täxning f. tieksn ig 'bläckning i träd gjord törstig a. tåjte. 
vid skallgång'. da lirua vcenne fo n törve n. tårve 'småved av tjäriga tall-
ga cett n denn tceksniga 'när toppar'. Användes till eldtände. Jfr 
skallgångskedjan vänder, får man gå tj är- samt under under tjärgadd. 
efter bläckningen'. 	 tövel n. tåve 'tafatt, handfallen per- 

tödag m. tOdag 'dag med töväder'. 	son'. 
täg f. tog 'hässjetåg; notrep'. Jfr not-. tövla9  v. tve Zr ' vara tafatt i arbetet; [kläm- 
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rna, illa hantera,] tufsa till; tumla om 
med varandra (om barn)', hon gar a 
tovelr a intvcett var e for a 'hon 
arbetar så tafatt att hon inte får ngt gjort'; 
je fo int tovelr ve kattoggen 'ni 
får inte hålla på o. tufsa till kattungen'; 
dom legg a tovelr pa gsZrve 'de 
[barnen] ligger o. kryper över varandra 
på golvet'. — ned v. tOvelrné grcesse 
'trampa ned gräset'. 

tövlot a. tv(e)et 'fumlig i sitt arbete'. 

TU 
udd' m. odd. Jfr under renhud. 
udde2  m. ödde. Jfr skarp- samt under 
vass. 

uggla f. se ögla. 
ugni m. omn, bsg. omn, dat. sg. ögnsm. 
baka omn 'bakom ugnen', dvs, mel-
lanrummet mellan spiselmuren o. väg-
gen där veden förvarades. Jfr bak-. -si-
kara [m.?] ömnskbre, bsg. -n, opl. -r, 
bpl. -na'ugnsraka'. -sikvast m. bsg.örns-
kvåstn 'lång björkriskvast varmed man 
sopade kol o. aska åt sidorna i bakugnen'. 
-sispjälk f. ömnsspjblrk 'brödspade att 
vända brödet i ugnen med' = 
spi

vänd- 
äl k . -sltunna f. bsg. örnstånna 'den 

murade bottnen med valv i en ugn för 
bakning av tunnbröd'. 

ull f. u// särsk. 'lång höstull'. Jfr buk-, 
sommar-, v it- samt under stuntkorg, 
vårskorv. -hund m. ållidinn 'pudel'. 

-korg m. tinkiirj 'korg med ull'. -luden 
a. n. zill-lOet 'tjockt luden av ull (om 
t.ex. fårskinn med ullen kvar)'. -luden-
fäll m. ill-lbenfcell 'fårskinnspäls med 
ullen kvar'. -ludenhund m. zill-låenhunn 
'pudel'. -sax f. zillsåks. -spinnare s. 
ållspinnar 'kvinna som spinner ull'. ja 
x zggen ullspznnar 'jag är inte skick-
lig att spinna ull'. -to n. zilltb 'ullgarn'. 
-tonyste n. ålltonst 'ullgarnsnystan'. 
-äka f. bsg. !Mac: 'ullfett, (naturligt) 
fett (o. smuts) i ull'. 

ulv m. sky. Föråldrat. han ssm cet lave 
84-ven,ske n tjute lavx 34-ven 'den 
som äter med ulven skall tjuta med ul-
ven'. Ordspråk. 

umma8  v.zimme 'humma (om oartikulerat 
läte)'. 

undan adv. o. prep. 13nna. snna for 
valt snna 'undan för undan'; ja ba 
me snna 'jag bad att få slippa'; he 
deg snna 'gå undan!'; han cer se lat 
sa han ga znt snna stryk 'han är så 
lat att han inte ens går undan stryk'; ta 
framm skon unna sxgga 'ta fram 
skorna som står under sängen'; lo unna 
n vcevstole 'ludd taget under en vävstol 
(för magiskt bruk)'. Jfr under akta sig. 
-fall n. ånnafbll 'lutning från den punkt 
där man står'. -färd f. tinnafielr 'möj-
lighet att komma undan'. -tagare s. 
tinnatizgar 'kvinna som vid tunnbrödsbak 
övertar bröden från kavlaren, [naggar o. 
gräddar dem]'. 

under n. linner. da voile han utan 
snner cerj 'då blev han naturligt nog 
arg'. Jfr under undra o. undras. 

under adv. o. prep. Anner, superl. un- 
nest. 	len snnest 'lade ene underst'; 
snner tut 'under tiden'. -arm m. bsg. 
hnneriermen 'nedre del av ärm'. -hal a. 
n. tinnerhiett 'hal på grund av att snö 
ligger på is'. -hålla v. imnerhbll. -kjortle 
m. ånnert16.21 'underkjol'. Jfr vit-. 

underlig a.hnn(e)len.dce si snnlet ut 
for vore oger 'det ser underligt ut för 
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våra ögon (men så är Guds rådslut)'. 
underrättelse f. hnneriettels. dce ksm-

me snnercettelsa 'det kom underrättel-
se'. 

undersam a. .inne§itmm 'förundrad'. 
underskrift f. itnne§kr4t. -sudd m. 

kinnersitdd 'ringaktad passopp'. -tröja f. 
tinnertriw. 

undervisning f. nnerv isn tg. 
undra9  v. kinner. ja kan nner va 

saksa cer na§§ 'jag undrar var saxen 
är någonstans'; han nnere pa va 
hon mennte 'han undrade över vad 
hon menade'; int nner dce hon 
ksmme da 'inte att förundra sig över att 
hon kom då'. [I det sista ex. för E0 upp 
snner ss. s. Trol. oriktigt.] 

undrande? [m.? bsg?] itnneren. I unr. 
ta opp snneren 'göra nyfikna frågor'. 

undras dep. hnne§ . I unr. ss. ja snney 
vetta 'jag skulle vilja veta'; tnt snne§ 
'inte underligt'. [I det sista ex. för EO 
upp snne§ ss. s. Trol. oriktigt.] 

undvara v. ånnvara. 
ung a. ogg, komp. i (gger, superi. ogst. 

Ss. s. pl.: ,(e)ren 'de yngre'. eigger-
tjvapojka 'de två yngre pojkarna'; cn 
dcenne matt fogan sett tt oggren 
nu 'det där har nästan blivit en vana hos 
de yngre nu'. -folk n. öggfi5Zrk 'nygifta'. 
ga oggfriZrk 'gå i fina kläder till kyrkan 
söndagen efter bröllopet [om de nygifta]' . 
-häst m. ögghiest 'just inkörd häst'. Jfr 
under römpling. -karl m. bpl. öggkce-
ran 'ung karl'. -mora f. se d.o. 

unga8  v. ögge 'föda ungar (om t.ex. katt, 
råtta)'. katta ha og ge. 

ungdom m. öggdömm. I oggdommen 
tjennte ja 1 trontg 'i min ungdom 
tjänade jag i Trehörning'; bjudd hemm 
nann oggdomm 'bjöd hem några ung-
domar'. -slfröd m. bsg. öggdommsfritn 
'sund ungdomsfrodighet'. -sjhelg f. 
öggdommshiekj 'helg när ungdom in-
bjuds till gästabud i fäbodarna'. 
n. öggdommsjitn 'ung människa'. -si- 

skara [ml öggdommsskitra 'skara 
ungdomar'. -slvän m.öggdommsvienn. 

unge2  m. ö gge. Jfr etter-, katt-, mus-, 
slagör-. 

ungefär adv. tinjefcer el. tIggefcer. 
ungefärligen adv. uggefierltggen [väl 

hellre ugefckltgen el. isggefckligen]. 
ungel n. öggelr 'tunn hinna av mögel'. 
ungmora f. öggm Or 'nygift kvinna'. 

ungmorikalas n. öggmorkålas ['kalas 
för släkten morgonen före (!) bröllopet'. 
Anordnades av brudens systrar el. kvinn-
liga släktingar. Gästerna medförde då 
lämpligen en brudgåva.] -klänning f. bsg. 
öggmorkhtnnzga 'ny fin klänning som 
den nygifta hustrun skulle ha till kyrkan 
på ungmorhelgen'. -helg f. öggmor-
hceZej 'söndagen efter bröllopet'. Jfr under 
ungfolk. 

unika f. bsg. tipitka 'oval el. rund träask 
att förvara bindmössan i vid färd till 
kyrkan'. Gjord i svepteknik, kunde vara 
drygt tjugu cm lång o. sex cm bred, 
bemålad med blommor. 

unna8,12  v. tinne. dce ce snnt 'det är väl 
unnat'. 

upp adv. opp. I särsk. förbindelser med 
verb jfr andra, arbeta, arga, blanda, 
blottna, blåsa, borda, borra, bruka, 
bryta, bränna, bulla, bulna, buska, 
bygga, bära, dika, dikta, draga, däm- 
ma, dänga, egga, fjäta, flyta, fost- 
ra, fräta, föda, giga, giva, glisa, 
gloppa, glötas, gå, gärda, göra, ha- 
ka, harka, hinna, hitta, hunta, hura, 
husa, hänga, hässja, häva, kasta, 
klarna, kläcka, knarra, knyta, kom- 
ma, krabba, kåra, käfta, linda, lya, 
lyfta, lysa, lägga, lätta, löta, mjölka, 
multna, mäta, pinna, reda, reka, 
repa, reta, rinna, rita, rydas, räkna, 
ränna, röra, sjuda, skida, skifta, ski-
na, skjuta, skola, skotta, skrifta, 
skruva, skvätta, sköta, slå, språng-
a, stampa, stega, stiga, sträcka, stäl-
pa, stänga, svampa, svälla, såra, sät- 
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ta, taga, tina, träta, tvara, tvätta, 
tända, äla, äsa, äta upp. -binda3  f. 
öppb i nn 'läderrem som förenar draglä-
der med selkrok, [dvs, den rem som går 
nedåt från putan till selknäet]' . -bindning' 
m. öppbinnig= föreg. ord. -bruten p.a. 
öppbrOtten 'selbruten'. Jfr under b u n ta . 
-dagandes adv. öppdåganes. I uttr. han 
jekk oppdaganes om ngn man sett som 
gengångare. -drag n. bsg. öppdråge. I 
uttr. ss. kkakka ha stcene i Opp-
dra ge 'klockan har stannat därför att 
den inte blivit uppdragen'. -dörr f. bsg. 
öppdOra 'övre del av dörrpost'. dce bruk 
int sette tt oppdoran for han int 
'det (som han skall göra) brukar inte sitta 
fast för honom'. [Väl talesätt om den 
som ser till att saker blir gjorda.] 

uppe adv. öppe. Jfr under fr amom. 
upp efter adv. o. prep. öppet el. -tet 'upp-
åt; intill, nära'. Ss. adv. äv. 'till övre 
byggnaden i gården [om hus som ligger i 
en backen du jett ga oppet cette ne 
'du måste gå till övre byggnaden efter 
det'; oppet ditt jonkes 'uppåt till Jonas' 
gård'; hon lag oppet bv4rtjen 'hon 
låg intill sängkanten vid väggen'; da stog 
a oppcet n buske 'då stod hon intill en 
buske'; pjuke oppcet pvjka 'stå o. 
klänga mjukt kring pojkar'; han lag 
oppet a 'han låg med henne'; dce bcer 
oppet n fcemtan scekstan hsnnre 
'det närmar sig femton—sextonhundra 
kronor'. Jfr under tör. -fattning f. 
öppfåttn i g. -för adv. o. prep. öffer. ga  
offer n bakke 'gå uppför en backe'; 
dce lsga offer hele mun 'det flammade 
uppför hela spismuren'; sop offer spisn 
'sopa aska o. skräp upp mot eldvrån (i 
öppen spis)'. Jfr under bunta, djupsnö, 
ren f., slimra. -genom prep. öppjånig. 
han ha int sett mer cenn himmeln 
opplonig MIM, dvs. 'han är alldeles 
oerfaren'. Talesätt. -håll n. öpph1311 'uppe-
hållsväder'. -hållsväder n. bsg. öpp-
hvllsviere. -i prep. öppt 'uppe i'. oppi 

myra 'uppe i myren'; oppt tatjen 'uppe 
i taket'. Jfr under ansikte, dynga v., 
surväder, ved. -ifrån adv.öpptfrånn. 
-körningsbrygga f. bsg. oppthionigs-
brOgga 'körbar brygga till övre delen av 
en ladugårdsbyggnad'. -lega m. 6ppl4ga 
'snö i trädgrenar (särsk. gran)'. Jfr jul-. 
-leva v. öpplba. -ljus a. n. öppjåsst 
'fullt synlig', han jekk rakkt opp-
jusst dcer 'han gick där utan att dölja 
sina besök'. -lysning f. öpplYsn mg. -lägg-
ning f. bsg. öpplceggniga 'första varv 
av varpen'. Jfr under 1 äg ga upp. -ned 
adv. c'oppn. 'uppochned'. sta/i-p a oppne 
'stjälp henne uppochned!'. -näsa m. öpp-
niesa. -passlig a öpp-pcisselen 'villig 
att hjälpa till (i hemmet)'. -på adv. se  
uppå. -riktig a. 6ppré kim. -skov n. öpp-
skål. -stektpära f. opl. öppstekktkerer 
'uppstekt potatis'. -ståndelse f. öppsån-
dels 'uppseende, sensation', de votte 
n fvle oppstvndels dce vce hadde 
matten 'det blev mycket prat o. utlägg-
ningar därför att vi hade skaffat oss mat-
tor (på 1850-talet)'. -såt n. öppsåt. -sätt 
a. öppscett 'rådlös (på grund av brist på 
ngt)' . ja lete kkakka se fvlet, ja 
socicl a doenes.d-ce ilvttannld•ak-
ka,a ja voile se oppscett da ja va 
utan 'jag sökte klockan så förfärligt, jag 
sörjde den som om den varit död. Det är 
(den mindre dyrbara) klockan som jag 
brukat ha på slåttern, och jag blev så 
rådlös utan den'; ja voile se oppscett 
va matn 'jag har blivit så rådlös ifråga 
om vad jag skall laga mat av'. -sättning 
f. öppsiettnig 'förstoppning'. ja ha 
fott oppscettniga. -tagare' s. öpptå-
gar 'kvinna som vid skörden tar upp säden 
o. binder kärvarna'. -till adv. öppdal 
[el. snarare öppdel]. -tingad p.a. öpp-
tigge 'bortlovad'. -tuktelse f.öpptiatels. 
-täcka v. p.p. öpptiekkt. -tänklig a. n. 
öpptcenklret. -under prep. öppitnner 
'uppe under'. vaffor skull han behov 
kamma a scett se oppsnner ncesan 
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pa han 'varför skulle han behöva komma 
o. sätta sig så nära honom'; oppsnner 
tatje 'tätt under taket'. -vid prep. öpp-
vce 'intill'. oppvce bron 'på övre sidan 
om (men intill) bron'. Jfr under fram-
om, stolpe. -vinkkärra f. öppvinktkerr 
'tvåhjulig kärra vars överrede kunde stjäl- 

[Uppvinkkärra] 
pas bakåt, så att lasten kunde stjälpas ur 
sedan bakbalken tagits bort. -vuxen p.a. 
öppvOksn. vce va oppvoksn a ban 
hcer 'vi var uppvuxna (barn) här'. -växt 
m. bsg. öppvckkstn. i oppvcekstn 'un-
der uppväxttiden'. -å 1. adv. ep<4.1 särsk. 
förbindelser med verb jfr bläkta, fäkta, 
jabba, nöta, parva, passa, pilta, pir-
ra, raska, sarga, tjabba, tjulta, tvin-
ta, tvirra uppå. E0 för alltid e till föreg. 
verb (bkiekte pg's osv.). 2. prep. a. öppa 
'uppe på'. oppa bakken 'uppe på 
backen'; oppa take 'på taket'; han legg 
oppa vin 'han ligger på vinden'. Jfr 
under banko, komma sig. b. epa 'efter'. 
Jfr under gång f. -åt adv. öppat 1.'i den 
byggning som ligger uppe på gården; övre 
gården'. 2. 'övre (bond)gården [om en 
grupp hus som ligger i en backen ha je 
rsnnksnen hceri brojistugen —nx 
han x oppat 'har ni den runda korgen i 
bagarstugan? — Nej, den är uppe i den 
andra byggningen'; oppat hxnna 'uppe 

i den övre gården här'; n jonk oppat 
'Jonas i övre gården'; n jonk neat 'Jonas 
i nedre gården'. I byn Kvaved fanns två 
bönder som hette Jonas. För att skilja 
dem åt gav man dem namn efter gårdarnas 
läge; jonkes-oppas-mora 'hustrun till 
Jonas i övre gården'. -över adv. o. prep. 
öppover 'till en högre upp belägen gård; 
uppför'. han jekk oppover 'han gick 
till den övre gården'; han jekk oppover 
bakken. 

url m. ur 'yrväder, snöstorm'. n littn ur 
'ett vanligt yrväder'; cer e n stor n 
rigg krig g maen,da va lr e n litn 
en ur,men cer e n litn en rigg,sx 
val,-  e n storur 'om det är en stor ring 
kring månen, så blir det ett litet yrväder, 
men är det en liten ring, så blir det ett 
stort yrväder'; dee va magg e ura 
kngg trcettandastin 'det var många 
yrväder vid trettondagstiden'; dc:e stog 
ssm en ur kngg dvm 'det yrde 
omkring dem'. Jfr kut-, snö-, tjugon-
dedags-, tvet-, vrak- samt under stor. 
-väder n. iscrvr = föreg. ord. 

ur prep. jfr yr. 
ura v. ilre 'vara yrväder'. dce hyll pa 
ure a snoge. 

ursäkt m. o. f. egiekt. 
usel a. tissel. 
uslig a. iijjlen el. (föråldrat) tallen 'usel'. 
ut adv. ut. Förstärkande frf. a. äv. Litande 

el. i tanste. iiticrbet 'utarbetad'; titUtt 
'helt avbetat'; 14tfinten 'utfattig'; 
åtgåmmal 'mycket gammal'; ja va 
iitlltt 'jag var fullkomligt utmattad'; ja 
cer ,sce utande .21ut 'jag är så helt 
utmattad'; ja cer a ut for dell a si 
'jag är också utsatt för att se (syner)'; 
hon votie ut for dce sat n stor n 
tjakk en grode dcen lagar dcer 
'hon råkade ut för att det (alltid) satt en 
stor tjock groda i ladugården där'; dcv 
rxkk no ut mx 'det räcker nog så 
länge jag lever'; n dxnnar hon flryg 
hcer ut a forut 'den där hon springer 
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här jämt o. ständigt'. Föråldrat. Jfr verb i utbys a. o. adv. tbPss '(som är) från en 
särskilda förbindelser beta, bida, bj äs a, annan by'. utbyss ksmme ju a 'folk 
bleka, blekna, bryta, bussa, draga, från andra byar kom ju också'. 
dragas, dö, falla, fara, flaka, föra, utbörding m. tkikig 'myling, ett i hem- 
gå, gå sig, gäta, göra, hava, härda, lighet mördat o. nedgrävt spädbarns 
häva, kalla, kasta, käsa, klina, kom-  vålnad'. dce va strannylann pa e 
ma, komma sig, kvista, köra, leva, sur/le dce var n utbskig, dce va 
lida, lova, narra, nöta, pena, ramla, dcervce n me dce va e litte ban 
ringla, rinna, riva, roska, rusta, rutt-  ssm hadde tufsmossa a hadde 
na, räkna, räta, rödja, röta, se, skju-  gatt kr:gg lven a grinfu. dce var 
ta, skjutsa, skrapa, skubba, skvimpa, nann S8M hadd jou a ve na ban 
skära, slockna, sluta, slå, släppa. dcer ['det vari Strandnyland på ett ställe 
sparka, spita, sprida, sprila, staka, det var en myling. Det var vid en lada 
sticka, stiga, stälpa, stänga, stöta, som det var ett litet barn som hade tofs- 
taga, vaka ut samt under full, tunna mössa o. hade gått omkring ladan o. gråtit. 
f. -arm m. bsg. åtiermen ['arm i en Det var ngn som hade haft ihjäl ngt barn 
längd skötar som går från land utåt till däri; utbslrigen cc weest pa 11cekta 
kronan']. 	 'mylingen är värst mot släkten'. [Talesätt 

utal adv. [! o. prep.] åtal 'utanför'. 	om en hänsynslös man, (dvs. 'släkten är 
utan adv. åta 'utantill'. lcesa uta 'läsa värst')]; han cc ilamset a trallet 

utantill'; du log prcest, du predik rakkt ssm en utbsk-ig ['han är slarvig 
uta 'du ljuger, präst, du predikar utantill'. o. elak rent av som en myling']. Jfr under 
Skämtsamt talesätt när ngt ohållbart blir varda ut. 
sagt. Jfr under innan. 	 utbördsmänniska f. Litbsfmcknnif 'elak 

utanlför prep. åtafor. Jfr under kasta människa'. Föråldrat. hon ha fell vllri 
över. -före adv. estafiire . 4 adv. o. prep. vore nann utbsfmcennif'honharväl 

tand 'utanpå'. tri vcerv kcerana utan! aldrig varit svår att ha att göra med'. 
varven 'tre varv karlar, det ena efter det ute adv. åte el. åtce.cice cc iggen ssm 
andra'. Om ett björnskall; dce sett tnt do inna dagana cc ute 'det är ingen 
utan, 'det sitter inte utanpå'. Talesätt som dör innan hans livsdagar är slut'; 
om ngt som plågar. Jfr under b ratt, lapp-  hagan cc ute 'gärdsgården har fallit 
sko, skata. -ipå adv. tan(pa 'utanpå'. omkull'. -göra [n.] OJ lyra 'utom-
Föråldrat. u tar/. (pvrtittlen'ytterrocken' . husarbete'. 
-till adv. åtadHl u.ö. -vid adv. åtavce utlefter prep. tcet. han jekk utcet wegen 
'utanför'. hon va jusssm utavce v11 'han gick bort efter vägen'; sett a si 
e gagger "hon var liksom utanför alla utcet ncesan 'sitter sysslolös'. -fall n. 
gånger'. -vidtal n. atavcekik'sådant som bsg. åtfzille 'sjunkande vattenstånd'. -rör 
man säger utan att mena det'. 	adv. o. prep.' åtfbr 'i vägen', du cc 

utav prep. yta 'av'. bena uta e litte utfor me 'du står i vägen för mig'; ston 
ban ['benen av ett litet barn']; tya uta sta utfor 'stolen står i vägen'; han sta 
kona 'två av korna'; dce g4-emma uta ni nann utfor 'han står inte i vägen 
selvere 'det glimmade av silver'. Jfr under för någon'. -rör adv. o. prep.2 tiffer 'ned-
t.ex. fiske, fällrök, ras n.1, skravel- för(e). han jekk uffer rena 'han gick 
sten, släkte, svedd, sädeskorg, längs åkerrenarna'; han hadd ksmme 
sämst, tjock, troviljebok, tveskaft- uffer hit 'han hade kommit hit ned 
botten, tvi. 	 (från en (jällsocken)' . Jfr under bränna 
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v., gata, hulka, hål, hällbacke, åka 
v. -genom adv. o. prep. &An t g. han 
for e dcenne utjortig 'han for utåt gm 
trakten här'; han for utjonig dora 
'han for ut genom dörren'. 

uti adv. o. prep. et:  [at ii el. (van!.) tt el. 
tt 	'i'. ... la n ce tt ti 'lade i en ärta'; 
takk for dce ssin ti ha vore 'tack 
för det som har varit i [det]' . När man 
återlämnar ett kärl i vilket man fått ngt 
som gåva; vce bara in kvikkselve ti 
troskvn 'vi borrade in kvicksilver i 
tröskeln'; hon var se loket ti en 
'hon var så kär i honom'; mamma ilog 
ti a e dcenne 'mamma slog i henne det 
där'. Jfr avråda, blanda, driva, hålla, 
häkta, lägga, slå, stupa, tala uti samt 
under t.ex. bakrodd, etter, grina, 
grubbla, ond, vatten, värde, åkrede. 
[I vissa fall kan det vara svårt att skilja 
mellan prepositionerna i o. u t i. Jfr ex. 
under fegd, redot, taga åt.] -tagen 
p.a. titiejjen 'ivrig, starkt intresserad'. 
hon votte se titcejjen da hon sag 
e 'hon blev så ivrig då hon såg det'. 
-tänd p.a. t ien n t = föreg. ord. 

utljord f. åttå 4-  'skifte långt från gården'. 
-kommen p.a. Ya/d:ramen 'rådlös o. 
orolig'. Jfr under grina. -laga f. 
'skatt som skall erläggas'. -lekt p.a. åt-
lakt 'vars lektid är över (om fisk)'. -lärd 
p.a. å tbfbc/cl. -läsen p.a. fitliesen (pa e 
dcenne) 'utstuderat knepig (ifråga om 
det där)'. -mark f. isitinierk 'långt från 
byns bebyggelse belägen skogsmark', 
dvs, allt som ej är inhägnat. hedd krce-
ka pa utmcerka i dag 'förde kreaturen 
(på bete) på skogen i dag'. -matad p.a. 
iitmåta 'mogen (om säd, potatis o.d.)'. 
pceren ce utmata 'potatisen har vuxit 
färdigt'. -mogen a. n. titinget 'fullt mo-
get (om lin)'. -munt a. åtmirnt 'som har 
utstående tänder'. -märkt a. å tm &tt. 

utom adv. o. prep. Litsm. dce ce fcell 
utsm dce da 'det är väl dessutom det 
då (förutom det överenskomna)?'; utsm  

vilt anne 'förutom allt annat'; utsm 
han var e fcell iggen dcer 'förutom 
honom var det väl ingen där'. 

utlplågad p.a. åtp4-age 'plågad till det 
yttersta'. -på prep. Litpa. utpa ncesse 
'på yttre delen av näset'. -rikes a. o. adv. 
åtrikes. fin a utrikes hcerra 'fina 
utländska herrar'. -ropt p.a. Litråfft 'om-
talad för en viss egenskap, [berömd]'. 
-rum n. åtriimm 'kallrum, ej vinterbonat 
rum'. -räkning f. opl. åtrekniger. 
-rätta9  v. triett. -satt p.a. se utsättad. 
-sida f. bsg. tsia. -sikt [E] opl. åtsater 
'möjlighet'. -sjö m. å tftskr 'skogssjö, sjö 
belägen på utmark'. -skjuten p.a. atskåt-
ten'som har utstående o. lösa bogar [dvs. 
icke hårt spänt skinn vid frambogen] (om 
ko)'. dom ssm cer utskotten bogana 
a benig a si skraklaret ut, dce cer 
go a iniv4-kkor 'de som är utskjutna i 
bogarna o. beniga o. ser rangliga ut, de är 
godamjölkkor'. Jfr bogskriden. -skjut-
ning f. bsg. ettesåtntga 'den del av ett 
tak som skjuter utanför väggen'. -skott 
n. åts/ditt 'lymmel, rötägg'. -skylder 
s. opl. titbsidder 'skatt'. -skyldiga. åt,sPlle 
'ytterligt skuldsatt'. -slag n. åtllag. -slått 
m. eft.ilått 'långt borta belägen slåtter'. 
dce va n utilvtt S8M dom lladde 
a bette ['det var en slåtter långt borta 
som de slog och betadel. Jfr under ko-
körare. -släpt p.a. Lit/Mfft 'utsläpad'. 
-socknes a. o. adv. isitsåkknes '(som är) 
från annan socken'. dom ksmme ut-
sokknes. -socknespojk(e) m. utsökknes-
pbjk 'pojke från annan socken'. -spökt 
p.p. se spöka ut. -sten m. bpl. ettstMa 
'stor sten som ligger ett stycke ut från 
strandkanten'. -steniga. n. åtskizet 'med 
stora stenar som sticker upp över vattnet 
ett stycke ut från strandkanten'. -supare 
m. tsbpar 'alkoholist'. -sättad p.a. 
iitsiette 'utsatt, som råkar ut'. ja cer 
sce utscette for dell a fo ringla:41e 
'jag råkar så ofta ut för ryggskott'. 

utsidan prep. iissn 'strax bredvid, strax 
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nedanför'. nyste legg ussn da 'nys-
tanet ligger strax bredvid dig'; ussn kab-
ben 'nedanför huggkubben'. 

utterbär [n.?] ötterbcbr 'odon, Vaccinium 
uliginosum'. 

utivakad p.a. åtvåka. -vuxen p.a. åtvåk-
sen. -väg m. fitvc'eg. -väga sig v. åtvie-
ga se 'finna en utväg'. sm vce skull 
hinn utvcega oss Jo hemm e 'om vi 
skulle kunna se oss en möjlighet att få 
hem det'. -väntad p.a. åtviente 'som 
väntat så länge att tålamodet tagit slut'. 
-å prep. uta 'ute på'. uta bron 'ute på 
bron [trappan]' . -ände m. bsg. åtieen 
'den ände på en strömmingslagn som går 
mot havet'. lannceen a utceen pa 
yotlagn (utlagda från land) -ände adv. 
åtinde. Förstärkande frfr a. sce utende 
trott. -ätare m. bp!. åtietara 'person 
som lever på andra'. -ödas dep. åtbs 
'utdö'.11cekta ksmm dell utos 'släk-
ten kommer att dö ut'. -över adv. o. prep. 
iitover 'från bygden mot kusten'. bsikke 
utover'sända ut till yttre bygden'; dom 
for utover oakeiz 'de for bort över 
Öåkern (dvs, över åkrar hörande till byn 
Överön)'. 

vacker a. våkker. tri vakker a fetter 
'tre vackra [dvs, friska o. välväxta] getter'; 
han jekk i vakker gagg 'han gick i 
långsam takt'; ga vakket'gå försiktigt'; 
du fo fara vakket framm 'du får fara 

varsamt fram'. Jfr under gulla interj. 
-hand f. bsg. vakkerhana 'högra 
handen'. Småbarn tillsägs att räcka fram 
v-en när de hälsar. -sida f. bsg. våkker-
sia 'den vackra sidan'. -väder n. våk-
kervier 'vackert väder'. -vädersgubbe 
m. bp!. våkkervcenitbba 'stackmoln'. 

vad [n.] va. I uttr. ss. hålla v. el. slå v. 
vad pron. o. adv. va. senn sat ja a 
tcenkte pa va faksnne han var 
'sedan satt jag och tänkte på hur litet han 
visste'. Jfr under landbonde, led a., 
vindbiten. 

vadd m. gvadd 'barnunge'. Nedsättande. 
n denn gvaddn ske legge ti vilt 
ssm er 'den där ungen lägger sig i 
allting!' Jfr grin-. 

vadmal n. v&mmcar. -slkläder s. opl. 
viemmabskkcker. -slrevgarn n. vcsemma,s-
r kvgan 'varpgarn till vadmalsväv'. 
-sistamp ffi. v&mmaytåmp. 

vadning m. jfr ny-. 
vagn m. vap,g. Jfr hjul-, kugg-, last-, 
lik-, trösk-. -slbod f. bsg. vaggsbaa 
'bod för förvaring av kördon'. -slhjul n. 
vaggspilr. -sllider n. bsg. våggslire 
'bod där kördon förvaras'. 

vak f. vak. Tre vakar går årligen upp i 
Västerlandsjön: iep,gesvåka,sn.?ettvåka, 
åvåka. Jfr bäck-, vind-, å-. 

vak a. vak 'klarvaken'. Jfr morgons-, 
vecko-. 

vakal° v. våka. fa lag a vaka i nytt 
'jag låg sömnlös i natt'. Jfr under julnatt. 
— ut v. vaka åt 'nattetid spionera på 
(ngn)'. vaknatt f. vbkkenbtt. 

vaken a. vi3ttien. 
vakna v. vaken, pret. o. sup. vakne. dce 
va menigen fotst dce stan skull 
vall-  strsmm men sce vakne dom 
over dce dce va for grsnnt dceri 
fcellssnne 'det var först meningen att 
staden (Övik) skulle anläggas i Ström, 
men så kom de att tänka på att Fällsundet 
var för grunt [som hamninlopp]' . 

vakning f. bsg. våkaniga 'vaka, vakande'. 
vakta8  v.våkte. 
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vall m. vak 1. 'käpp, stör'. Jfr kött-, skak-, 
slag-. 2. '[gamla]  rötter i myr; vindfälle; 
bråte'. dom ha brotte opp van 
baki myren ['man har (vid nyodling) 
brutit upp rötter från döda träd ur myrar-
nal; ja skull brcenn opp nann vak 
'jag skulle bränna upp lite stubbar o. ris 
(från en nyodling)'. Jfr drag-, myr-. 
Kan i bet. 'vindfälle; bråte' möjl. föras 
upp under vål. -fälla f. våkfcW/ 'vind-
fälle, plats med omkullblåst skog'. dce 
si ut hcer sce dc e ter sim han 
ksmm ritt n vakfcell om när det är 
ostädat o. många saker framme. -gran f. 
våkgrcert 'gran som blåsts omkull med 
rötterna'. -grind f. våkgrinn 'gallerverk 
med ca fyra tum mellan var spjäla fram-
för kvarnens stupränna'. Hindrade bråte 
o. is från att komma till kvarnhjulet. -ved 
m. våkvi,  'omkullfallna träd i skogen; 
»stubbar» i myr'. 

valack m. vållak 'kastrerad häst'. Jfr under 
femte, tredje. 

valborgmässa s. vållermiess 'den första 
maj'. Jfr g am m- samt under n y- 1, skita. 
valborgmässlmorgon in. bsg. våller-
mcesmbran 'valborgsmässomorgon'. 
-natt f. vållermcesnbtt 'valborgsmässo-
natt' . 

vall in. vull, bsg. våln, dat. sg. vållsm. 
Jfr fäbod-, gist-, kyrk-. -kalas n. 
vållkalås 'mindre fest (mindre gravöl, 
ungmorkalas o.d.) som hölls på ngn 
stallrumsbotten på kyrkvallen'. -tor-
pare m. vålltårpar 'torpare under präst-
bolet' . 

valla v. vålle 'bestryka (skidor el. medar) 
med valla'. valladstötting m. bpl. vålle-
strittiga 'stötting med trämedar bestru1cna 
med tjära'. Användes vid sträng kyla då 
en sådan gled lättare än stöttingar med 
järnskodda medar. volleststtiga dom 
hadde tremcella ssm va voile vce 
tieren 'vallade stöttingar hade trämedar 
som var vallade med tjära'. 

valot a. n. vi-et 'full med val, ostädad'. 

valpl in. vokp. 
valpa v. våkpe 'få valpar'. 
valvs n. vrkv äv. 'välvt tak i bakugn'. 
valv a. vov, n. vov 'rund, [välvd]'. 
valva v. vi) ve 'förse med valv'. valvad-

tak n. bsg. våkvetåke 'välvt tak'. Fanns 
hos somliga i långfarstun. 

valvlett a. vl34-1,/t 'som har runt ansikte'. 
van a. van. va  ce van sannt grann-
wer 'vi har vant oss vid att ha så vackert 
väder'; hon ce int &etter vart 'hon 
är inte van vid bättre'. Jfr o- samt under 
bonde, den. 

vana [m.] vårta. dce ga dell n varia 
'det blir en vana'; dce bcer baka (baki) 
vanan 'det går [dvs, avviker] från vanan'. 
Jfr stygg-. 

vande2  in. vånne, bsg. vin 'sidobalk i 
skrinda; vågrät slå i käppskrinda'. 

Vande 
vandra9  v. vånner. 
vandring m. bsg. våndrigen el. (enl. en 

sm. född 1855) vandrinjen 'tröskvand-
ring'. 

vanlig a. vulen el. (y.) vån/eg. Jfr o-. 
vanlighet f. vånliUt. 
van& m. gvann, bsg. gvan 'sork'. gvan 
ha bkasst opp 'sorken har kastat upp 
jordhögar'. Jfr mull-, vattu-. -blåst3  f. 
gvånnbkåst 'jordhög efter sork'. 

vantl in. vant 'vante'. Jfr finger-, 
handsk-. 

vanvård m. bsg. vånvitn. I uttr. legg 
vanvsrt 'ligga i vanvård'. 

var a. var 'uppmärksam, försiktig'. jett 
vara var sm se 'måste vara försiktig 
med sig'. 

var pron. var, n. vatt. bcerj var sceg 
'rädda var och en sig själv'; [v ce] b cecid 
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var vss 'var och en av oss räddade sig 
själv'; var smf 'var sina'; pa var 
vore jifta 'på vart o. ett av våra skiften'; 
skok var vann '[vi] skakade var sin'; 
valt ar; trenvardag 'var tredje dag'; 
trellvattar 'vart tredje år'. Jfr varn 
pron., annan-, samt under ljus n., 
något-litet, tionde, undan. 

vara s. våra.luttr. ss. ta sce dell vara 
'ta sig i akt'; ja tog e dellvara 'jag 
tillvaratog det'. 

vara [f.?] vbre, opl. -r, bpl. -n 'han-
delsvara'. 

vara v. våra el. (ngn gång) vbra, pres. er 
el. (y.) c(r) [cje(r) el. T(r)], pret. v a(r), 
sup. våre, konj. pret. vöre. dce kan 
fcell sce vara 'det kan nog vara så'; 
strut ske e vvra, for skce n dra n 
pa n tivirke 'ståt skall det vara, om 
man så skall dra den på en kälke'; nu ha 
ja jo u dce ssm toket cer 'nu har jag 
gjort ngt galet'; du ssm ogg cer 'du 
som är ung'; ja ha nt a vore tcenkt 
'jag har inte haft för avsikt (att göra så)'; 
ute ssm ute cer,a inne ssm inne 
cer 'nu får den vara ute som är ute och 
inne den som är inne'. Kunde sägas 
skämtsamt när man stängde farstudörren 
för natten; han ssm stcerkare var, 
fekk ga fore 'den som var starkare fick 
gå före'; tog /mitt dce ssm vcebyt var 
'tog bort det värsta'; lajans i lsnne 
var 'Larssons som (en gång) bodde i 
Lunne'; han bcer sce rakkt at ssm 
han inte vore krok 'han bär sig åt 
alldeles som om han inte vore klok'; v ö,s-
bsegb 'var så god!'. Jfr under t.ex. all, 
avstått, efterbörd, faddergåvor, 
gullbrud, halvsorg, kvida, minnas, 
o- förled, ork(es)liten. — så v. vara  se 
'förmå'. int ha han vore se vara 
vce 'inte har han förmått vara med'. — till 
v. vara  dal rexisteral. sce no visst 
vce dce vce va dell 'så nog kände vi 
att vi fanns till (efter en mödosam dag)'; 
han hadd vcerken sce han matt int 

ha konne vara dell 'han hade värk så 
att han knappt kunde uthärda'. — vid v. 
våra v&.v1lri vore vce pa tskke 
'aldrig varit med om sådant'. är-det-så 
konj. se  d.o. 

varandra pron. vart5en (enligt E0 [vår-
ben] el. [vårben] el. lvaråen1), gen. 
vaArånnabs.dvm va inte sce olrgrann 
vce varven 'de valde inte så fina ord vid 
sin uppgörelse'; dvm lag em varven 
'de låg huller om buller'. Jfr under agg, 
allihop, fattigfolk, tyda sig, utani. 

varda v. våZre el. val,-  el. (en gång) va, 
pres. va'-  el. va(r), pret. vötte el. you, 
sup. vålm el. vöire 'bli', ha gett for 
valre 'har lätt för att bli ...'; ja fo dvm 
int dell valre 'jag får dem inte att 
växa'; senn ja to pa valre 'sedan jag 
började växa upp'; senn val,-  e llvtt-
anna 'sedan blir det slåtter'; dce sonns 
int vak na em en Idet tycks inte bli 
ngt med honom], han tycks inte återfå 
några krafter'; sce var e krsbbitara 
'så blir det krubbitare' da var e fy/et 
'då blir det farligt'; da borie ja pa va 
trott 'då började jag bli trött'; Ja votte 
sce fvlet rcedd 'jag blev så förskräckligt 
rädd'; senn ja fodd voile 'sedan jag 
blivit född'; dce vottint lcegge form 
han ksmme 'det dröjde inte länge förr-
än han kom'. Jfr förvarda sig, vorden 
samt under t.ex. död, ny 3, vattenkrå-
ka. — av (vid) v.vell n va å ve n 
bonne se ske n llv n spik ti n 
brcee a kast vtt vattnen, do far n 
dit a jor a vi se 'om man vill bli 
kvitt en bonde, så skall man slå en spik i 
en bräda och kasta den i sjön. Då far han 
dit och gör av med sig' (dvs, en bonde 
riskerar livet för en spik). Jfr under hand-
svett, häst.— om sig v. vå hm se 'bli 
förändrad (till det bättre el. sämre)'.— till 
sig v. vå Zr dal see 'återhämta sig (efter 
en sjukdom)'. hon ha voile dell se.—
ut v. pret. han våtte åt for samma 
utbo&-ig 'han råkade ut för samma my- 
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ung'. Jfr under ut. 	 var det ena stället för notdragning efter 
vardags adv. vieclas.ja er se vceclas 	det andra'. Jfr not-. 

dag 'jag är så vardagsklädd i dag' ; bcetter varpa8  v. vierpe 'dra in noten'. 
cenn pure vceclas 'bättre än i rent vars adv. jfr under bära. 
vardagslag'; dell vceclas 'till vardags-  varse a. vaj. ja voile va ,s n. 
bruk'. -kaka [f. bsg.?] v&cidaskibkken varsel [f.] vå,s,sel. Jfr under dörr. 
'vardagsbröd'. -vist(a) f. bsg. v,?eclas- var sin pron. se  under var pron. 
vsta, dat. sg. vc'eclasvstn 'i vardagslag'. varstans adv. vancirus. Jfr något-. 
I vceclasvestn 'i vardagslag'. 	vartannat pron. n. våttånne [acc.? Jfr 

varelse3  f. vårels. 	 varenda], mot vattanne. sce laes e 
varenda pron. varråtda [acc.? Jfr vart-  dcenne pa vattanne 'så lades det där 

annat] el. vare'nda, n. vat6nda [acc.?]. på vartannat'; sm vattanne 'om vart- 
Jfr under hjon, komma bort, smitt. 	annat'. 

varför adv. våffor el. våffer.vaffer. 	 fanns vartefter-annat adv. vattcet ånne. I uttr. 
e mer 1 gammettn 'varför fanns det SS. vara vaticet anne 'vara likadan'. 
mera i äldre tid?'. 	 vart — eller konj. vsit — ell 'vare sig — 

varg' m. vcerj. Jfr under knipa, tjuta. eller'. Föråldrat. vstt dvm ha nann 
-grav f. vierjgråv 'fångstgrop för varg'. ell int. 
Gropen var försedd med en fallucka med varvs n. vcerv. Jfr under draga v. -tals 
åtel. Torde ha varit i bruk till omkring adv. viervtåff. 
1825-35. 	 vase2  m. våsa, bpl. -na 'grupp av små 

varifrån adv. vårtfran. 	 granar vid en ryssja'. Man drev ned granar 
varken — eller konj. vårken — cell. Jfr i bottnen fram till ryssjans arm. Då gick 

under bryta v. 	 fisken efter granarna och ryssjearmen in 
varm a. vcerm. -guva f. bpl. vi-ermgåven i ryssjan. Jfr ryssj-. vasgård m. våsagålr 

'fläkt av varm luft'. -hus n. bpl. v&rm- 'vase vid ryssja'. 
htisa 'fähus i ladugård'. -sommar m. vass a. gvass el. (y.)vass.vassåddn dcen-
bsg. viermsåmman 'varmaste delen av na 'den där skarpa udden (om en udde 
sommaren'. -tak n. viermtåk 'innertak'. på en ö)'. 
-tor m. viermtår 'åskmuller utan blixt vassade interj. vassade bedyrande. jo  
under sommarhetta'. dce ce bara vcerm- vassade 'jo säkert'. 
ton ssm gar. -vatten n. bsg. vierm- vatten n. våttn, dat. sg. vattnen. liv a 
våttne. -vattuskopa f. viermvbtteskop se vattne 'urinera'; de ha vore mim 
'skopa varmt vatten'. 	 vattnen 'det har varit lite mitt emellan 

varn n. bsg. vie 'kuddvar'. Jfr kudd-. 	med den saken'; d-ce int tt vattnen, 
varn pron. vart 'varje, var o. en'. van d-cc tt veren 'det är inte i vattnet, det 
dag 'varje dag'; van dan 'var o. en är i luften'. En Grundsundabondes härm 
dag [-= varje dag tagen för sig?]'; for av Aniäsboma; han fsll vtt vattnen 
van gagg 'för varje gång'; van kcer 'han föll i vattnet (dvs, sjön)'; kast vtt 
'varje karl'; pa van stzkke 'på varje vattnen 'kasta i sjön'; tt n del vattn 
sticka'. Jfr var pron. samt under sexman, 'i somliga skogssjöar'; ibenavåttne 
stake. 	 'vattnet i Idbyån'. Jfr dropp-, flöd-, 

varnal° v. vårta. Jfr under kångero. 	het-, häst-, hög-, kall-, kallkäll-, 
varp m. Jfr sålls-. 	 kok-, koksöd-, kvarn-, kvälls-, kä- 
varp [n.] vcerp 'notvarp, ställe där not ril-, land-, mat-, nordrunnen-, pär-, 

drages'. dce va vcerp ve vcerp 'det rak-, regn-, ren-, rolk-, salt-, skogs-, 
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skål!-, snål-, sur-, tjäl-, varm-, vår-, sommar)'. korle va- vvttesprceggt 
värk- samt under blåsa v., kasta av da dce ce rcegnig a ssmmara 
sig, mitti. vattsoppa f. bsg. vVttsiippa 'kornet blir bemängt med vatten då det 
'saftsoppa'. Ansågs som kalasmat. Senare är regniga somrar'. Jfr under källåder. 
blev det brukligt att komma med vbtt- -sullen p.a. n. vbttesållet = föreg. ord. 
sitppa till barnaföderska i stället för -så m. w3tteså 'vattenså' . -tak n. vbtte- 
barnsängsgröt. Den var av linnbcer- tåk 'yttertak'. -tistel m. våttetisteln en 
silft[n] el. blråbcc,såftn [lingonsaft el. tistel som växer upp då det är blött, [en 
blåbärssaft], olika ssm man hadde. fibbla, en art Hieracium, kärrfibbla, Crepis 
Så skulle det vara injefcera tt, paludosal -vann m. bsg. vi3ttegv4n 'vat-
iinefcerakksnsa a russin,a sce skull tensork'. -väg m. vt3ttewtg 'den väg man 
e vara risgryn tt n dcen 	har att gå för att hämta vatten'. -välling 
vattulblemma f. vintebiremm 'blemma m. bsg. vbttevieligen 'välling av korn-
som uppstått på spädbarns hud av fukt o. mjöl, vatten [o. salt'. -värvd p.a. vbtte- 
värme'. -bäck. m. vi3ttebiekk. -drag n. vie« 'omfluten av vatten'. -växt p.a. 
viktedråg. -draga v. vtittedrå 'vattna vi3ttev&kst 'som huvudsakligen vuxit i 
ur'. -droppe m. vVttedrhppa. -drög f. regnväder (om IM o. säd)'. -ämbar n. 
vbttedrejg 'kälke att dra vatten på'. -fluka w3tteiembcer 'vattenämbar; ämbar vat-
f. vz3ttefbilc 'vattenpöl'. -fora f. vi3tte- ten'. -åder f. vbttedtr. 
f5r. -glas n. vi3ttegb-iis 'glas vatten'. vattna9  v. våttn, pass. vattnes. vattn 
-grubba f. vVttegrbbb 'grop med vat-  kona 'vattna korna'; vann line 'röta 
ten, vattenfylld grop'. -ho m. bpl. vritte- linet'. — bortyr v. p.p. båttivåttne 'vatt-
håva. -kråka f. bpl. vbttekniken 'moln-  na ur'. 
tapp som innehåller regn'. em dce ce vatto adv. vVtte 'vattnigt'. div hyll pa 
blratt ssm vtt rcegne a dce firyg blras witte 'det börjar blåsa fuktigt (strax 
smo a vit a msntappa over, sce före regn)'. Jfr Fries i SvLm 1982. 
kulles dce for vvttekraken, dce va vattring f.? våttrig. I uttr. sta 1 vatt-
straks rcegne 'om det är blått som före rig 'stå vågrätt (efter vattenpass)'. 
regn o. det flyger små vita molntappar vavla v. våvelr, pret. våvlre 'plumsa fram 
över, så kallas det för vattenkråkor, det (t.ex. i snö), mödosamt ta sig fram (t.ex. i 
blir strax regn'. -lag n. bsg. våttekge svår terräng)'. 
'slipyta på ett eggverktyg'. -Iegadved m. vaxa8  v. gvåkse 'skälla med korta o. svaga 
bsg. vi3ttelgaven 'vattendränkt virke'. skall (om liten hund)'. 
-lok [m.] vr3ttelbk 'vattenpöl, [vatten-  veck n.vekk äv. 'träring i svepteknik (kring 
samling som saknar regelbunden tillrin-  en sikt, ett såll, en rissel, en pärtask); 
ning o. som kan försvinna vid torkar. uppveck på en ryssmössa (jfr under 
-pass [n.] vbttept5ss ['lodstock'], en hälsingöra)'. 
triangelformad ställning med ett nedhäng-  vecka [f.?] vekke, bsg. -n, opl. vake, 
ande snöre med tyngd i. När denna tyngd bpl. -na. hon strm va hit i vekken 
står rätt emot en skåra i en underliggande 'hon som var hit denna vecka'; hon for 
tvärslå så står det kontrollerade föremålet 	vekken ssm var 'hon for förra 
i vattring. Jfr SvLm 1983 s. 202. -sjuk veckan'; morrmora kamm hit vtt 
a. n. viktejiikkt (om mark). -skvätt m. vekken 'mormor kommer hit nästa vec-
vbtteskviett 'en skvätt vatten'. -sprängd ka'; hon ha vore balle i tri vekke 
p.a. vbttesprieggt 'bemängd med vat-  da 'hon har varit borta tre veckor då'; ja 
ten (om jord el. om  kom efter en regnig dce vekkena to fcell ha gatt foti 
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'ja, de veckorna torde väl ha gått fort'. 
Jfrjul-, led-, rockstugu-, råglös-, sara-
dag s-, säde s-, yrkdag s- samt under tre. 
veckovak a. vakeviak. Jfr under mån-
dags lat. 

vecka till v. gvdcka ddl 'vicka till'. 
ved m. ve, dat. sg. vhsm el. vbismen 

(jfr Inledning s. 8) äv. 'skog'. rett n ve 
skull dom ha da dom skull hygge. 
dom sag pa bcerken, tog lss bcer-
ken en bit. va  bcerken rett, jekk 
rett ne, sce va ven rett 'rakt virke 
skulle man ha när man skulle lagga. Man 
såg på barken, tog lös barken en bit. Var 
barken rak, gick rakt ned, så var virket 
rakt'; d-ce tfceln ti veizsm (el. 
verismen)' det är infruset vatten i veden'; 
fagert sett tt ven 'fågeln sitter uppe i 
träden (vid disigt väder)'; nere tette 
ven 'nere vid skogstopparna (horison-
ten)'; han ha votte ncerre opp: ven 
'han har blivit grundlurad'; han ha 
ksmme hokkt opp: ven da 'han blev 
en betydande man då'; han va lite 
vcette opp: ven 'han var lite över de 
andra'; dce fv4-j varken ve celler 
kvist 'det är ingen som helst reda med 
det han säger'; dce va laggt ini ven 
e dcenne 'det tog lång tid det där'. Jfr 
alder-, bak-, björk-, bränn-, famn-, 
far-, fröd-, gran-, gärdsel-, in-, kast-, 
knotter-, kol-, lagg-, land-, land-
legad-, nedlegad-, rot-, skidd-, som-
mar-, sot-, stav-, strand-, sur-, svall-, 
tak-, torr-, tvär-, val-, vattulegad-, 
y t-, års-, ämbets- samt under k äll, 
nedre, seland, törve. -backe m. bsg. 
vhbåkken 'plats där man sågar o. kly-
ver ved för husets bruk'. -band n. bsg. 
vä,dine ' översta stången i den fasta korn-
hässjan, översta stocken på långväggen, 
dvs, den sista innan röstningen börjar'. 
-bandstång f. bsg. väianstcigga 'översta 
stången i den fasta kornhässjan'. veban-
stagga skull vara cekstra stcerk 
stodin for rota skull ylle we ett 

vinkeltre pa vebane 'den översta 
stången skulle vara extra stark o. stadig, 
ty (hässj)roten skulle vila med ett vin-
kelträ på vedbandet'. Jfr under v inke 1-
t r ä. -bod f. via- el. lieb& cer e na 
&ert veboa, ar e na annestanj a 
'om det finns ngt i vedboden, så finns det 
också ngt annorstädes'. Talesätt. Det hör-
de till god ordning på en bondgård att det 
fanns ett bra förråd av ved. -brand m. 
va.riznn '(rättighet att ta) nödvändigt 
bränsle från en skog'. V. kunde t.ex. en 
torpare ha enligt kontrakt. -drög f. 
veadråg' drög lastad med ved'. -hugga-
re m. qahibggar. -hugste n. valibIcst 
'ställe där man huggit skog till ved'. -kast 
m.v&iltåst ['vedtrave]. -klubb m. via-
k/ibb 'fem kvarter lång stocklängd, av-
huggen till ved'. -knarr m. v&iknierr 
'hackspett'. -lider n. vcaljr 'vedbod'. 
Jfr under g år d. -lår m. v61113r. -längt f. 
v&iliegt 'ett vedträs normala längd'. dce 
jekk tya vealcep,ter pa lcegta dcer 
'det gick två vedlängder på längden där'. 
-pråm [f.?] v&iprim 'pråm lastad med 
ved'. -råd f. var ci 'bränsle (ej riktigt 
virke utan kvist o.d.)'. veara legg no': 
skogen, a :gen ta rcett pa ne 
'bränsle ligger fullt norr i skogen, o. ing-
en tar vara på det'. -skid f. vU,si 'kast-
vedträ'. -skifte n. i, cibs ift 'skogsskifte 
där man hugger ved'. -skog m. bsg. -va-
ski2gen 'skog där man hugger ved'. 
-skruv m. v&iskriiv 'träskruv (med gänga 
för trä)'. -stapel m. 17cistapelr[= v e d - 
k a s t]. -stege m. -vcist4a 'rektangulär 
träram med en ståndare i varje hörn, 
avsedd att lägga på stöttingarna o. forsla 
en halvfamn ved på'. Jfr under famn - 
v e d. -trav m. iftcztråv 'vedtrave [= v e d - 
k a s t]'. -trum n. -vcitritmm 'stock av-
sedd till ved'. -trä n. v&itr. -vigg m. 
bsg. v6iviejjen 'kil att kila sönder ved-
klabbar med'. Föråldrat. -yxa f. vcii+ks 
'yxa att klyva ved med'. -öd m. va 
'slöseri med ved'. 
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veda v. vi.ci 'hoppa från träd till träd (om myttje balri vette rakkt 'oerhört 
t.ex. ekorre); hugga smärre träd för till-  mycket'; dce va toket baki vetten 
fälligt behov av bränsle; med huggyxa rakkt 'det var vettlöst tokigt'; ett 
hugga skåror tvärs över en stock (var-  sannstraff baki vetten 'en förfärligt 
efter stockens sida med täljyxa täljdes elak människa'. Jfr under hopp, slamsot. 
rak)'. 	 -lös a. vätlhs. 

vek a. vek. vek i krvppen 'smidig'. 	vettvilling m. vårvi /hg. 
veka f. [endast m. annars belagt i Ång. o. vi  pron. ss. subjekt vce el. (ä.) ve, (trycksv.) 

Vb.] bsg. vaa '(ljus- el. lamp)veke'. vce [vce el. vg_] el. (ngn gång) vi [vt], ss. 
stycld opp veka 'förde (med ett verktyg) objekt el. efter prep. vss. Jfr under t.ex. 
upp veken'. I ä. hemgjorda lampor fanns sand, varpron. 
ingen skruv att reglera veken med utan vicka v. gvikka om sädesärlans vippande 
den petades upp. Jfr fl a t-, lam p-, 1 j u s-. på stjärten. [Säkerl. en hybridform av 

veke m. vdce 'veke (i lampa)'. 	rspr. vicka o. dialektens vecka. Jfr vecka 
vena v. vbze 'tina (om våren)'. — upp v. till.] 
vij åpp 'tina upp'. dm ha verte opp vicke n. jfr g å s-. 
mer ikriggsm vaka dcenna 'det har vid3  f. vi, bpl. äv. v Uri 1. 'vide'. -barkad 
tinat upp mer kring den där vaken'. [Detta p.a. v ib cerke 'garvad med videbark'. 
ord har inte kunnat bekräftas i tillgängliga Skinnet blir då brunbarkat. -buskel m. 
ordsamlingar.] 	 v ibåsk 'videbuske'. -kvist m. vikvist 

verk n. jfr kugg-, skräd-, trösk-. 	'videkvist'. -spröt [n.] bpl. v ispritta 
verklig a. n. vårklit. 	 'stam [spröt] av vide'. Jfr under blåsp i pa. 
verkligen adv. vierkeligen. 	 2. 'vidja (av björk el. vide[?])'.  du skce 
verklighet3  f. vårk1i het. 	 Jo via 'du skall få stryk'. Jfr björk-, 
vers1  m. vteff. 	 fröd-, hå-, m j u k-, tr y g- samt under 
veta v. v&ta, pres. vet, pret. visste, sup. barände, kont, ladband, vrida. 
väta. jo  no vet n dce 'ja, det kan -band n. bpl. v ibbna 'band av vridna 
man nog förstå'; skatnZret frage a björkkvistar el. av vridet vide'. De av vide 
rot-et vetta 'förargligt att fråga men är svagare än de av björk. -handtag n. bpl. 
roligt att veta'. Talesätt. — av v. vetta (4 v ihånntaka 'handtag av vridna vidjor'. 
'veta, känna till', vet du a nann -hank m. v ihitnk 'ring av vridna vid-
'känner du till ngn?'. — om v. pres. vt jor'. Därmed hölls ngt fast el. ihop (t.ex. 
åm 'förstå', bana ssm int vet sm störar i gärdsgård, en grind vid stolpen)'. 
vara rcedd 'barn som inte förstår att Jfr under alderstör, kn ek kedj a. -ladband 
vara rädda'. vetsjuk a. vätak 'nyfi-  n. bsg. vLlbjize 'kobindsle från träig 
ken'. 	 till vägg av vridna vidjor'. -rede n. bsg. 

veterlig a. n. våelet. 	 virc'ene ['träig, kobindsle av vridna vid- 
vetskap [m.] 1, tskitp. Ja har nt nann jon -rep n. vir0 'dragrep av vridna vid-
vetskap sm e dcenne 'jag känner inte jor'. Jfr under brödrint. -rissel m. vf- 
till det där'. 	 rW 'rissel på fyra ben med nätverk av 

vett n. vett, dat. sg. väten. int ha ja vidjor'. Jfr under höris sel. -träig m. 
na 	vett sm da 'inte har jag ngt tri34-J 'träig av vridna vidjor'. Kunde använ- 
begrepp om det'; hadd int vette sm das till att fästa en grind vid grindstolpen. 
e 'visste det inte'; han hadd ju vett vid a. vi. vceZra x vi 'världen är stor'; 
am dell a ga frammsm hcessn 'han han for vie vceZra 'han for vida om-
hade ju förstånd att gå framför hästen'; kring'; inte fore na vitt sm 'inte 
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farit vida omkring'. -bärgd p.a. v i b iec14 
'som har vida områden att bärga skörd 
på'. d-ce se vibcecicl e hcenn hem-
marle 'det är så vida områden man har 
att bärga på det här hemmanet'. -faren 
p.a. v ffieren 'vida berest'. -lockhämta-
re m. v ilvkkhiemtar 'hämtare med 
öppning o. lock lika vida som hängaren i 
övrigt'. -sträckt p.a. vistriekkt. 

vid adv. o. prep. vce [vce el. vce] el. (ä.) 
ve [ve el. ve ] el. (ngn gång) vi 'med'. 
hadd hun vce se 'hade hunden med 
sig'; a ja va en vce 'o. jag var en av 
dem som var med'. Jfr där-, fram- samt 
under t.ex. allo, bonde, gubbe, göra 
av, häst, kalv, ofsas, somt, varda av, 
varp. I särsk. förbindelser med verb jfr 
bränna, bäras, följa, gå, hinna, hålla, 
hänga, kvickna, rå, skvätta, stryka, 
sätta, vara vid. — detsamma adv. vce-
dcesåmma 'i samma ögonblick, genast'. 
-ett adv. se  d.o. -faren p.a. viefOren 
'medfaren'. 

vidare a. komp. vidaile el. viderie. 
vidd f. vidd. vidda rakk da dell 

'vidden var då tillräcklig'; for pa vidda 
'for vida omkring (om får på skogen)'. 
Jfr under bredd. 

vid-ett adv. vtt el. veet el. vett 'alltid'. 
sm dce hcelle veet 'om det hällregnar 
hela tiden'; a du ,rcelle veet du 'o. du 
skäller ständigt du'; vce hadd gatt 
vett frann k'-akka fcemm pa my-
ran 'vi hade gått hela tiden från klockan 
fem på morgonen'. Jfr under blöt n. 

vienda [f.? bsg.?] v fena 'diagonalränder i 
oliksidig kypert' [dvs. snedgående 
mönstring på fyrskäftad väv]. 

vidunder [n.] vinner. I uttr. ss. jekk 
dell visnnebs 'gick sin undergång till 
mötes'. 

vig a. komp. vigare äv. 'smidig'. vigare 
dell a scett pa 'lättare att sätta fast'. 
Jfr led-. 

vigal 1  v. vige. — in v. pass. vtges 
'inviga'. byn/at/orka skull viges in  

'kyrkan i Björna skulle invigas'. 
vigg m. jfr ved-. 
vigningsring m. vfgntgsrigg 'vigselring'. 
vik3  f. vik. Jfr havsjö-, mun-. 
vika v. v ike, vek, väv el. (y.) vekke. — 

för v. vik Mr 'sluta för tillfället', du fo 
vik for nu 'du får sluta för denna 
gång'. — ihop v. p.p. ho'pvekke. 

viktiga. vikten. Jfr skit-. 
vii a. vi/ 'utvilad'. da ja ha lega n 
stviin da va ja vii. ['då jag har legat 
en stund, då blir jag utvilad']. 

vila4  f. v ile. Jfr under mil. villstrocka m. 
vilstråkke 'stund av vila under ett arbete'. 
hcessn borje pa vell ga bara tt 
vilstrskken 'hästen började vilja gå 
endast kort stunder o. däremellan vila'. 
-timma f. vi/timm  'middagsrast'. 

vilall v. gvile el. (y.) vile. va  meddag 
'vila efter middagen'. Jfr under barn-
säng. — ned v. vil ne. I uttr. vii ne 
matn 'vila efter måltid'. — till sig v. v 
dell se 'vila så att man åter blir pigg'. 

vild a. vell. vell a toket 'vild o. galen'. 
-fölsing m. véllfyi g glåpord om/till 
vild yngling. 

vilja v. velle, pres. vell, pret. vellte el. 
(y.) velle, sup. vellt el. (y.) vellt el. 
velle. dce vell vara sm dce ske 
rcekk dell 'det behövs mycket, om det 
skall räcka till'; go en helse vellte 
ne vara 'det behövdes att man hade god 
hälsa'; da vellt e vara vcestavcere 
'då behövdes det att det var västanvind'; 
int velle ja na vce han 'inte hyste 
jag ngt intresse för honom'; sm ja skull 
ha velle 'om jag skulle ha velat'. Jfr 
under bockhorn, framgruven, hacka 
v., hänga vid, kvidförsam, slimra, 
stolpe. — sig v. pres. väl se. da dce 
vell se vce lr 'när det vill sig väl'; dce 
vell se int na 'det är otur hela tiden'. — 
till v. véll däl 'vara tur'. no sk slr e 
vell dell 8171 e Kenne skce ga 'nog 
skall det vara tur om det här skall lyc-
kas'; da dce vell dell sce tjela 
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bakken 'när det är tur, så får bocken har blivit väderbiten o. ful!'. -fälle n. 
killingar'. Skämtsamt talesätt. 	 vinnfiell, bpl. -fiellen 'vindfällt träd'. 

vilje m. v4e 'vilja'. fora dell veljes -vak f. vinnvåk 'vak som uppstått gm 
'göra till viljes'. Jfr under råd f. 	vindens påverkan'. 

vill a. o. adv. vell 'vilse'. sce votte vx vindl m.2  vinn, bsg. vin, dat. sg. vin-
se orene vell sx vce matt int ha narn 'vind i hus, övre botten'. Jfr brygg-
ksmme dell rxtte 'så råkade vi så stugu-, farstu-, ladugårds-, sals-, stu-
ytterligt vilse, att vi inte höll på att komma gu-, svart-. 
till rätta'; ja jekk vell 'jag gick vilse'. vind a. vinn, han cer sce vinn a 
Jfr dygn- samt under bockhorn. -får n. besvcelen 'han är så vresig o. besvärlig'. 
välfår 'vilsekommet [el. förvildat] får'. Jfr andsöns-, rätsöns-, yt-. -strent a. 
ja jekk som e vellfar. 	 vinnstrrint 'så beskaffad att mjölk- 

villa f. bsg. vélla. I uttr. ss. han ksmme strålen går snett ur spenen (om ko)'. 
seg pa vella 'han gick vilse'. 	vindas v.1  vittne 'skeva'. hon vinne 

villa v.1  väle 'förvilla'. — bort v. pret. vx oga 'hon skelade med ögonen'. 
han velle balt a 'han förvillade hen-  vindas v.2  vinne äv. 'vinda upp på en 
ne, [han fick henne att tänka på ngt bobin'. — fram v. vinn fråmm 'föra 
annat] '. 	 fram varp på garnbommen när man 

villa v.2  vielle 'flå (ett dödat djur); dra av väver'. — åt v. vinn åt 'spänna väven 
sig (en tröja) gm att fatta i nedre kanten gm att vrida om tygbommen'. vindstol 
o. dra den över huvudet så att avigsidan m. vinnsstbir 'bobinstol med vev'. 
kommer utåt'. — av v. v&// (vM) å = vindas dep. vinnes 1. 'bli skev. dce 
föreg. ord. vell a „sinne bara haran vittnes inte da 'då blir det inte skevt'. 
'dra skinnet av haren'. 	 2. 'vara vresig'. 

villförsyn [f.?] vellfevk 'synvilla (åstad-  vinde2  m.1  vinne, bsg. vin el. vien 'bobin'. 
kommen gm trolldom)'. 	 vinde2  m.2  bsg. vin 'stång varmed man 

villgodor [f.] pl. välgber 'traktering som drar upp luckan till stuprännan i en 
betalning för arbetshjälp'. 	 bäckkvarn'. 

villhörd p.a. vädithcid 'som tycker sig vindning' m.1  vinni, 'främre del av de 
höra ljud från fel håll'. 	 två understa borden i en båt som ger den 

villre a. komp. viner 'bättre'. [I frågande dess spetsiga form'. Eg. de korta bräd- 
el. nekande satser.] 
	

bitar med vilka man förlänger de understa 
vims m. vans 'svindel'. ja ha fott vimsn borden så att de får starkare böjning. [I 
vtt huvve. 	 stäven fanns två el. tre på vardera sidan 

vimsen a. vimsn 'yr, som har svindel'. ja om kölen, likaså i aktern. Se Västerbotten 
ha votte se vimsn. 	 1971 s. 6 o. 1986 s. 74.] Man skiljer på 

vin n. 'spelplats för hönsfågel (i parnings-  höger- o. v&nsterv innt gen. n jvIrjall 
tiden)' jfr orr-, tjäder-. -fågel m. v frifb- x ymniga bak tt,men eken dvm 
geir 'spelfågel'. -tjäder m. bsg. v fri tMan, ha n ,scerm bak men igge vtnntga 
'spelande tjäder'. 	 ['(i) en säljulle är (det) v. baktill, men 

vina14  v. v ke 'para sig med (om fågel-  ekor har en skärm bak men inga v.']. 
hanne)'. tuppen ha valv hora. 	-slbåt vinnigsbåt 'båt byggd med vind- 

vind m.1  vinn 'blåst'. i vinn a vcer ningar'. 
'(skingrad) för alla vindar'. -biten a. vindning m.2  jfr land-. 
vinnHtten 'väderbiten', va du ha vinge m. vigge av. 'vinge i spinnrockens 
votte vinnbetten a sting 'vad du vingdon' = snäll-. vingfjäder f. vigg- 
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f ar. -pissmör m. bsg. viggpissmgn 
'hästmyra'. [Hellre: 'myra med vingar'.] 

vingellkuse m. viggelrlås 'opålitlig man'. 
-kusk m. viggelrkåsk = föreg. ord. 
-sticka f. viggelrst ikk 'leksak av några 
pinnar som skall sättas 
ihop till en helhet; opå-
litlig person'. 

vinglig a. viggen 'som 
har svindel, vimmelkan-
tig'. 

vinkas v.1  vinke, vank, vinke 'luta el. 
stjälpa på kant; vagga fram o. tillbaka'. 
han duka over firsttan, sce han 
vank 'han dök över flotten så att den 
höll på att ställa sig på kant'; hon sat a 
vank, tjakk a stor ssm hon var 
'hon satt o. vaggade fram o. tillbaka, tjock 
o. stor som hon var'. 

vinkas v.2  vinke. 
vinkelträ n. v inkeitré ett trä fäst tvärsöver 

hässjroten så att denna vilade stadigt på 
vedbandstång-
en. Jfr under 
vkdband-
stång. 

vinn m. bsg. vin 
'ledvärk'. Bota-
des gm att den 
värkande lem- 

mäss-, spånad-, svart-, tiden-. -dag 
m. bsg. vinterdrån. Mikaelidagen ansågs 
vara fone vinterdan. -före n. bsg. 
vinterfåre 'körbart snöföre'. -gata [f.1 
bsg. vinterginten. I ä. tid spådde man 
väder efter vintergatan. Märkena togs 
norrifrån o. man spådde hur det skulle bli 
från början av vintern. Olika delar av 
vintergatan motsvarade olika delar av 
vintern. Jultidens märken togs där vin-
tergatan tycks dela sig. Där det syntes 
liksom anhopningar av dimma skulle det 
bli snöstormar. Men där den syntes ren 
skulle det bli uppehållsväder. -kalv m. 
vinterktikv 'kalv som fötts sedan krea-
turen satts in för vintern'. -kväll m. 
vinterkvcell. -led n. vinterU 'öppning 
i gärdsgård för vintern'. Bindningen där 
gjordes av videband i stället för granband. 
På hösten höggs banden av o. stängerna 
togs bort. -mössa f. v in termi%iss. -skac-
kel f. bpl. vinterskakkiren 'grövre skac-
kel med smidda beslag längst ned som 
broddar'. vinterskakkken va vass 
dom see dvm grep, annabs skull int 
hcessn ksnna hon lasse 'vinter-
skaklarna var vassa, så att de grep [dvs. 
bromsade i snö o. is] ,annars skulle hästen 
inte kunna hålla emot lasset (i utförs-
backarna)'. -sko m. bpl. vinterskim 'häst-
sko med brodd' = broddsko. -skrinda 
f. vinterskrinn 'käppskrinda med järn-
skodda medar vari hö kördes hem vinter-
tid'. Jfr under åkrede. -ved m. vinterv 
'vedförråd för vintern'. -väg m. vinter-
vc'eg. Kunde gå över myrar o. vara kortare 
än sommarvägen. 

vintring m. vintrig 'föl el. kalv som levat 
över en vinter'. 

vippa8  v. vippe 'slänga bort'. vippupp 
m. v ippcipp 'obetänksam ungdom'. 

virkas v. virke, pass. virkes. dce skull 
virkes a syes om de arbeten man 
gjorde åt sig själv under lördagskvällens 
ledighet. 

virkare s. virkar 'kvinna som är skicklig 

[Vinkelträ] / men lades över 
tröskeln till ett hus som flyttats tre gånger, 
varefter man med en yxa högg ett visst 
antal gånger på ömse sidor om leden me-
dan man uttalade en besvärjelse. Detta 
kallades att hvgg !mitt vin. 

vinnare m. vinnar. 
vinning s. vinni. I uttr. ss. dvm jo4-
sce iggen vinnig sm e 'de lade sig 
inte vinn om det'. 

vinstra9  v. vinster 'driva el. ströva fram 
o. tillbaka'. 

vinterl m. vinter. baka dell vintej 
'baka för vinterbehovet'. Skedde på 
senhösten. nu  va L-  e vinten 'nu blir 
det vinter'. Jfr för(e)julens-, kall-, påls- 
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att virka'. 
virke n. viertie el. vierke. Jfr hässj-. 
virvel m. vå-vel. Jfr väder-. 
viss n. vis. pa  na vis 'på ngt sätt'. Jfr 

smyg- samt under bockhorn, hava sig, 
sluta. 

visa, vis 'klok, vid fullt förstånd'. cer nt 
du vis 'är du inte klok?'; vilt sam 
var, ba toket a visst 'allt möjligt, 
både galet o. klokt'. Jfr lika-. -folk n. 
visffikk'trollkunniga människor'. -gubbe 
m. v isgitbb 'trollkunnig man'. Jfr under 
mössa. -käring f. visticertg 'trollkun-
nig kvinna'. 

visa14  v. vise äv. 'skicka ngn att uträtta 
ngt'. vis vcegen 'visa rätta vägen'; dce 
va ra sam visste e dcenn juse 'det 
var rået som visade det där ljuset'; han 
visste jcenta dell a ga 'han skickade 
iväg flickan'; vis frann se hana 'ge 
ngt'; ja jett fo vis hana frann MCP 

'jag måste få visa min goda vilja (gm att 
ge ngt)'. Jfr ringvist. — hem v. p.p. 
Ummvisst 'sända hem (barn)'. — ut v. 
vis åt 'utpeka; köra ut'. 

visarel m. visar t.ex. på klocka el. i form 
av en flat kantställd sten på toppen av ett 
röse i en rågång. Jfr under råröse. 

visen a. visn 'underkunnig'. ja jo ir nt n 
vi sn em e 'jag gjorde honom inte under-
kunnig om det'. 

visitera v. pass. visent&as t.ex. vid miss-
tanke för brott. 

viska8  v. viske. 
vislig a. vislen el. (ä.) vijlen 'vid sina 

sinnens fulla bruk', han you vislen 
senn 'han återfick senare sitt förstånd'. 
Jfr o-. 

vispas v. vispe. — till v. pret. kon v i spe 
déll vce rompa 'kon slängde till med 
svansen'. 

viss a.vess.n vess n nytt 'en viss natt'; 
dce cer e vesst mcertie 'det är ett 
säkert tecken'; fora vesst 'avgöra ett 
frieri i positiv riktning'; na vess a ena 
(el. etter) ['(ngra) vissa personer el. 

individer'. Äv. om djur el. föremål.]. Jfr 
o-. 

vissa f. bsg. vssa 'visshet'. jekk t vessa 
'visste vart de skulle gå'; han ha fott 
vessa nu 'han har fått säkert besked nu 
(dvs, ja till sitt frieri)'. 

visserligen adv. viss- [vis-] el. -vsse(r)-
ligen ['visserligen; förvisso']. Jfr under 
vädrig. 

vist(a) f. vest, bsg. äv. 12sta 'städning'. 
dvm hall sann vest dcer 'de höll så 
städat där'; ohsga dell a »yra vesta 
'ovillig att städa'. Jfr helges-, o-, 
vardags-. 

vistlig a. n. iistelet 'välstädad'. tceftbo-
en ha vikt nannstanj sce vestelet 
a snokkt pa jiaraftan sam dcert 
veboa, ha ja hatt 'Täfteåborna har 
inte någonstans så städat o. snyggt på 
julaftonen som i vedboden, har jag hört'. 
Dvs. vedboden är tom på ved o. pärtstic-
kor. I ä. tid ansågs Täfteå vara en lortaktig 
by. Jfr o-. 

vit a. gv it el. (y.) vt t. gvitn  'någonting 
förskräckligt'. mcen en lodaskvcell 
da fekk en st pa gvitn 'men en 
lördagskväll fick han pröva på ngt för-
skräcklige; dvm fekk st pa gvitn da 
'de ställdes inför en svår (skräckfylld) 
upplevelse'; vite frosn 'vita skummet'; 
n vit n mcennt bs 'en vitklädd män-
niska'. Jfr ben- samt under driv (ande). 
-barkad p.a. gvitbcerke 'garvad med 
björkbark (varvid skinnet blev vitt)'. 
-domestik m. bsg. vitdomestiken 'vit 
domestik'. -får n. bpl. v ftfåra 'får med 
vit ull'. -get f. bpl. vitietten. I uttr. ss. 
dce ga vitietten pa jon 'sjön går 
skummig'. -getost m. bsg. vitMossn 
'ost ystad av getmjölk'. -hår n. bsg. v it-
hare 'stark sena som går längs rygg-
raden på nötkreatur'. -kjortle m. vit-
t:1611 'vit underkjol'. vitt:16)1ln han 
va jussam fon a frcemst han, han 
hadd dvm ba vinter a ~mar 
snner svåtttiolin da dvm for 
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dell tjorka, a annaj a da dvm 
skull vara fin 'den vita underkjolen 
den var förnämst. Den hade de både vinter 
o. sommar under den svarta kjolen, när 
de for till kyrkan, o. annars också när de 
skulle vara fina'. -klädd p.a. v it klriedd 
'klädd i vitt'. dvm cc vitkkcedd ncestan 
for jcemnan 'de (vitrorna) är nästan 
ständigt vitklädda'. -kläder s. opl. vit-
klrieer 'vittvätt'. -mössa f. bsg. v tmés-
sa 'ljusblå bindmössa av siden för ogift 
kvinna'. -ost m. v itbst ['ost ystad av ko-
el. getmjölk (i -.motsats till den bruna 
mesosten)']. -pära3  f. yitpier en sorts 
vitaktig potatis. -rustad p.a. vitriiste 
'vitklädd'. -rök m. gvitråk. kvlIrotjen 
stog z himmelshojd a va dr, gvit. 
dce cer n gvitrok ['kall rök stod i 
himmelshöjd o. var kritvit. Det är en vit 
rön -sjö m. bsg. vitjån 'vitskummig 
sjö'. dce ga viteron. -tjuka f. vittjzik 
'ung björkticka'. Dängdes mjuk till fnös-
ke. tjuka sam han _lok fnobsvn a, 
hon va pa bjerken hon. -ull f. 

-underkjortle m. vitannertjoll 
= vitkjortle. -väv m. vitviev 'väv av 
vitt garn'. -ärt f. vitcbtt 'vitärt [dvs. gulärt 
i motsats till pelusk, gråärt]' . -öga n. bpl. 
v it åga ' ögonvita'. 

viter f. viter, bsg. -a, opl. vitrer, bpl. 
vitren 'vitra, i familj levande skogsväsen 
enligt norrländsk folktro'. dceri assfe-
bon var e mykke vitera.dce va n 
stabbe pa gan dcer sam vce 
kvlle for viterstsbben ['i Ödens fä-
bodar var det mycket vitror. Det var en 
stubbe på gården där som vi alltid kalla-
de för viterstubben Om man glömde 
tvålen där, så försvann den, o. man måste 
muta vitran med en tioöring. Då försvann 
slanten o. tvålen kom tillbaka. Där fanns 
äv. en padda. we sa viterkatta sin a; 
ncer erik-ej-farrbron hadd dvm 
en tya tri jetter batte i fkere 
dogn a da dvm kamme hemm da 
var dvm sam mofcelld a jogg.dvm 

trodde vtt vitera hadd injvZrke 
dvm ['vi kallade henne viterkatten; hos 
farbror Erik Eriksson hade de två—tre 
getter borta i flera dygn och då getterna 
kom hem, då var de liksom kraftlösa o. 
skygga. Man trodde att vitrorna hade 
mjölkat dem']; vitera hadd vore cheri 
farrfabs mitti tcefte,pappa tvira am 
e. dvm haL-e hor hon tjalre kona 
snner gakve a hon lakke: u, hu, 
hu, hu a dce cc sanniga ['vitrahade 
det varit hos farfars mitt i Täfteå, pappa 
talade om det. De hörde hur hon drev 
korna under golvet o. hon lockade: »U, 
hu, hu, hu». 0. det är sanning']; dce 
hcennte a i tcefte cice dce va en sam 
fekk e ban a dvm hadd fott reda 
pa dce vitera skull kamma a skeka 
ne.sw hon sam radd am bane tog e 
dell sce a sce kkcedd dorn pa n kvast 
a be ditti tulla. a da dce hadde 
votte .11cekkt dcer sce dce va matt, 
da kamme viterticeriga a skull ta 
bane. men da fekk a si dce va 
kvastn sam va utkircedd a da you a 
sce sint sce hon llog e mot tullkanin 
sce dce skvhe a see .21cemmt a clora 
a sce for a ['det hände äv. i Täfteå att 
det var en som fick ett barn o. de hade 
fått reda på att vitra skulle komma o. 
stjäla det. Så hon som rådde om barnet 
tog det till sig o. så klädde de på en kvast 
o. lade i vaggan. 0. då det hade blivit 
släckt där så att det var mörkt, då kom 
viterhustrun o. skulle ta barnet. Men då 
fick hon se att det var kvasten som var 
utklädd o. då vart hon så arg att hon slog 
det (dvs, den till barn utklädda kvasten) 
mot vaggkanten så att det skalv o. så 
smällde hon igen dörren o. så for hon sin 
väg']. Jfr under stig a. -barn n. viter-
bån 'barn som vitra lagt i stället för det 
riktiga barnet'. -bo n. viterbb 'särsk. 
tillhåll för vitror'. -buförning [f.1 viter-
bufånig'vitromas flyttning till fäbodar-
na, vitrornas flyttfölje med boskap'. -flytt- 
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ning [f.] viterfirPttnig= föreg. ord. -get volga f. vb1rje '[beläggning av] alger (i 
f. viterM 'get som hör till vitrornas vattensamlingar o. på trä som länge varit 
boskap'. -groda f. vt.tergråd 'padda, vitra utsatt för fukt)'. Jfr grön-. 
som visar sig i paddgestalt'. hon ce stor volgig a. vt34-je 'bemängd med gröna al-
a svalt a ha stor n maga a ger'. 
vatten a jusssm en svans 'hon vorden p.a. jfr trött-. 
(vitergrodan) är stor o. svart o. har stor vorka8  v. vårtje 'orka'. ja vsrtj int 
mage o. vårtor o. liksom en svans'; ce jora ne 'jag orkar inte göra det'; ja 
dcenne cer n vitergrod, sa mamma, vsrk na hore 'jag orkar inte höra 
bevara je baner, sm je jor dvm (sådana dumheter)'. Jfr orka. 
na onnt, dvm kan spa je, sce je vort — eller konj. se  vart — eller. 
rak for 'det där är en vitergroda, sade vrak n. vrak, dat. sg. vråken 'ovårdig, 
mamma. Akta er barn, om ni gör dem avsigkommen människa; förfall'. legg 
illa! De kan sätta trolldom på er så att ni vraken 'ligger i förfall'. -fora f. vråkfc5r 
blir sjuka'. -hund m. viterhitnn. Skäl-  'slarvigt sätt, sedeslöst beteende'. he je 
ler el. skällde tre skall i taget. -ko f. int tt na vrakforer nu int 'inlåter 
viterkå 'ko som hör till vitromas bo-  inte på ngt sedeslöst nu!'. -fot m. vråk-
skap'. -kvinnfolk n. v i'ter kv i nnfrU 'vi- fåt glåpord. -ur m. vråkiir 'svår snö-
terkvinna'. -käring f. bsg. v (ten,/ &riga storm'. -väder n. vråkv er 'svårt väder, 
'viterkvinna; [viterhustru]'. -skälla f. bpl. busväder'. 
v iterAellen ' viterkos skälla'. -tagen p.a. vrakas9  dep. vråkes 'bete sig illa (t.ex. 
v ftertiejle 'bortrövad av vitra'. -värk gm sexuella förbindelser)'. 
m. vitervierk 'värk som orsakats av vit-  vrakot a. vråket 'sedeslös; lat o. oordent- 
ra'. 	 lig'. d-ce vraket n mcennij a masse 

vitna v. pret. gvitne. — av v. pret. hon dcenna 'det är en lat kvinna, den där 
gvitne å. 	 Maria'. 

vitriol [m.] vitterciir el. vittriol (enligt vred6  n. vre 'träregel'. he jcenn vre 
EO våriol). Användes vid färgning. Jfr 'regla dörren'. 
under alderbark. 	 vrensk m. vrett,sk 'hingst'. 

vittisdag m. bsg. v it issdan 'fettisdag'. vrenska8  v. vrk,ske ['gnägga högljutt']. 
Föråldrat. Då skulle man äta sju mål o. vreslig, -ot a. brsse el. vrsset om humör 
åka [kälke] för långt lin. 	 o. om virke. -knöl m. vrssegOZr 'masur- 

vittja v. vittje el. vtkk, vikkte, vikkt. knöl'. 
vitt! vorten 'vittja utsatta fiskeredskap'; vrese [m. bsg.] wissn 'snedgående fibrer 
vikk lakakroka 'vittja lakkrokarna'. 	i trä'. Jfr under ämbetsved. 

vittna v. vaken. we hadd vore dell vrestjuns m. brsstliins 'masurknöl', äv. 
tiggs vce a skull vekken. 	 glåpord [om/till vresig person]. 

vittne [n.] opl. o. bpl. vakna. Jfr under vrid f. vrt 'masurknöl på träd'. Därav 
handslå. 	 gjordes skålar, skopor o. fat. Jfr björk-, 

voddl m. gvsdd 'hötapp som rullat ihop sälg-. -fat n. vr ifat 'stor skål urholkad 
sig till en klump'. du tag e sce dce ur masurknöl'. 
vak bara S8M a gwidda 'du tar det vrida v.vri,vre el. vridde,vridd.dvm 
(höet) så att det blir som [hopklumpade vridde via 'de vred vidjan'. — bortyr 
hö] tappar'. 	 v. vri båtti 'vrida ur'. — ihop v. vri 

voddiig, -ot a. gvsddet 'som hänger ihop håp 'sno ihop'. vrt hop en grot '(med 
i tappar (om hö)'. 	 grötkräkla) i hast vispa en gröt'. — åt v. 
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p.p. atvrce. 	 vräkling m. vriekkig 'lat o. bekväm 
vriden p.a. vrån 'som börjar få dålig person'. Jfr under gungstol. 

smak (om t.ex. mjölk)'. 	 våffla f. viffel, bsg. -a, opl. vtiffler, bpl. 
vrideneld m.bsg. vrån- el. vrdne/n 'vrid-  våfflen. våffeldag m. se vårfrudag. 
eld, eld som man tänt gm att drilla en våg f.1  bsg. våga 'våg i vatten'. sm dce 
pinne'. Användes till magiskt bruk, t.ex. ce uvvr a voger. 
att tända kolmila el. tjärdal el. att skydda våg f.2  vag 'våg att väga med'. Jfr smör-. 
kreatur mot förgörning. 	 vågas v. vöge. vog du live see no vog 

vrigga v. vr4ga 'vricka'. ja ha vregga ja hvffn 'vågar du livet, så nog vågar 
me 'jag har vrickat mig'. 	 jag halsen'. Skämtsamt när man äter ost 

vrål m. ro. Grytans plats var oppz ron tt med mask i; han ssm int vog na see 
sptsn; nokt ron 'sopvrå'. Spisen var vinn int n na 'den som inte vågar ngt 
vanl. murad i hörnet av norra o. västra vinner inte ngt'; hon tykkt dce ksnn 
väggen; dvm sope bssse datt ron int vara see myttie voge 'hon tyckte 
['man sopade bosset till vrån vid spisen'l. att det inte kunde vara så mycket vågat'. 
Jfr sop-, spis-, stack-. -skåp m. röskap —sig v.våg se 'våga', bara han skull 
'hörnskåp'. 	 vog se 'om man bara skulle våga'. — ut 

vrål n. vrak. 	 sig v.vög åt se 'göra ngt alltför vågsamt'. 
vråla v.vre14-e.komme vrån 'kom vrålan-  du sk s nt vog ut dce 'du bör inte 
de'. 	 våga dig på detta'. 

vrång f. vragg, opl. vriegger, bpl. vågmora f. bsg. vågmåra 'varhärd i en 
vrceggen 'spant i båt'. man rcekne vtt böld'. 
man fott sce a see magg e vrcegger vågsam a. vågsam. 
da man hadd fiske. 3-4 vrcegger vål m. jfr val. 
var n hvkv batlast ['man räknade att våld [n.] vv//. vce vv// 'med våld'. 
man fått så o. så många vränger då man våldsam a. vVlIsam. otjennlet vrillsam 
fiskade. 3-4 vränger var en halv båtlast.' a spika 'oerhört kraftiga spikar'. 
— Strömmingen skakades ur näten medan våt& f. bsg. gvåma el. vimma, bpl. äv. 
man var ute på sjön. Skott av bräder sattes vbmmen. Kastades bort vid slakt. 
vid två spant tvärsöver båten för att hålla vån f.1  %mim, bpl. vårLen 'förhoppning, 
strömmingen på plats.] Jfr följ. ord samt möjlighet; (i pl.) fångstredskap'. d-ce 
bett-, stånd-. -lag n. vrågglåg 'mellan-  zggen von, i vcen, 'det finns ingen 
rum mellan två spant i en båt'. Om man möjlighet i världen'. Jfr fisk-, fågel-, 
fick tre o. ett halvt vrånglag var det en har- samt under vittja. 
bra fångst. Då satte man skatte [dvs. vån3  f.2  von, 'bredd av ett visst område 
sittbrädan i båten] for. 	 där man går fram o. tillbaka'. När man 

vrång a. vragg. -löte5  n. vrågglåt 'an-  sår, sår man en v. i sänder, så bred som 
fall av dåligt humör'. 	 man kan kasta utsädet. När man går skall- 

vrånga v. vrågge 'spika ihop vränger o. gång, är varje v. så bred som skall- 
bord i en båt'. 	 gångskedjan är lång. mceste skull e 

vräka v. vricka, vrak el. vrok, vriettje. vara sceks steg tt vina 'oftast skulle 
ja vrak en a gake 'jag vräkte iväg v. vara sex steg bred [när man sådde 
honom'; han ksmme vrcekenes see säd]'; när man sådde frö av ngt slag, 
dce va bara dell a he se snna 'han brukade den vara fyra steg bred; när man 
kom farande så vårdslöst, att det bara var skulle dra voria skulle man stega upp 
att vika undan'. 	 sex el. fyra steg vid vardera änden av 
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stycket, göra märken o. så med foten dra 
upp en rand i åkern från märke till mär-
ke. -dragare m. vårldrågar 'den som 
går ytterst i en skallgångskedja o. med 
yxan bläcicar i träden för att utmärka det 
område som för varje gång är genom-
sökt'. 

vän a. von. [I uttr. vara v. 'kunna und-
vara'.] ja ce int von a 'jag kan inte 
undvara henne'; ja cer se ille von je 
'jag har så svårt att undvara er hjälp'. Jfr 
under barnhorn. 

vånot a. vret 'randig'. Så kunde en 
åker bli, om man sått så att skillnaden 
mellan bredderna där den sående gått 
syntes. 

vår' m. vor, dat. sg. vörsm. da dce 
votte von. 'när det blev vår'; dce ha 
vore obegriplet Jukkket z vorsm 
hcenna 'det har varit synnerligen sjuk-
ligt den här våren'. -ann f. se d.o. -dag 
m. bsg. våclån. da vocjan ksmme 
'när det blev vår'. -dagsjämning m. 
vardaksfiemnig. -fall n. vårffill 'tjäl-
lossningstid'. mitti vezbste vorfylle 
kunde man inte köra med lass. -före n. 
bsg. vårPre. -göra v. våt-fåra 'utföra 
vårbruket'. ja voricaZr 	vekken ssm 
var 'jag utförde vårbruket den gångna 
veckan'. -is m. vöris 'is som blivit svagare 
gå grund av värme under våren'. -mark-
nad m. bsg. vårmcbtin. I Åsele hölls v. 
vid påsk. -sida f. bsg. vörsia. pa  vor-
sia 'fram emot våren'. -skorv m. bsg. 
vörskitrven 'ull som klippts strax innan 
fåren släpptes ut på våren'. Ullen var då 
kort, hoptovad o. bemängd med avfall 
från hö o.d. Jfr under väft. -slask n. 
vörilåsk. -snö m. bsg. vörsnlYn. Till 
vårfrudagen skulle man ha spunnit färdigt, 
så att man hann bleka lingamet på vår-
snön. -spricka f. bpl. vårspraken 'spric-
ka som uppstår om våren i båt som ligger 
uppdragen på land'. -strömming m. 
vörstrbmmig 'strömming som man 
börjar fånga när isen gått upp'. -stånd- 

dygn n. bsg. vörstbnndogne 'vårdag-
jämningsdygn'. -såre [m., enligt ex. dock 
äv. f.] vårshra 'snösörja om våren, löst 
före med tinad snö om våren'. vorssran 
cer e vattne tt, men hon [!] tramp 
sce inte, d-ce isn, ssm han tramp 
tt svite 'vårsörja är det vatten i, men 
den trampas inte ihop när man går i den — 
det [dvs. snösörjan] är is —, lika litet som 
om man trampar i salt'. -tvätt m. bsg. 
vörtjvcbttn 'stor tvätt som man hade att 
göra på våren'. -vatten n. vårvåttn 'snö-
smältningsvatten'. -väg m. bpl. vörvie-
gana 'vinterväg vars snö börjat tina 
sönder'. 

vår pron. m. o. f. vann el. (y.) vor, pl. 
vöre. frann byn vann 'från vår by'; 
dce ce vann bytte 'det är vår bytta'; 
kvcetta vor 'vår kvarn'; larettera vore 
'våra kreatur'. Jfr under underlig. 

vårann f. vörånn 'tiden för vårbruket'. 
Irina voranna 'före vårbruket'. -dag 
m. vöranndåg 'dag under vårbruket' 
-hö n. vörannhO 'bättre hö som sparats 
för att ges åt hästen under vårbruket'. 
-karl m. vårannkier 'karl med egen häst 
o. kördon som den som är utan häst lejer 
att utföra körslor under vårbruket'. Jfr 
under gåva. -tid m. bsg. vöranntin 'tid 
för vårbruket'. 

vård m.1  jfr van-. 
vård m.2  va', bsg. äv. van 'vård, varsel 
(om ankomst), (gårds)rå'. han hadde 
vari for se 'det gick varsel före hans 
ankomst'; pappa hadde vart for se 
'pappa hade ankomstvarsel före sig'. 

vårda v. 1. vs 4-  'vårda'. dce vsZre fcell 
int na hceller sade farmor när ngt i 
arbetet inte gick bra; hor a vslre 'hör o. 
gör som jag sagt!'. Härm. 2. i nekande 
uppmaningar vsk int el. vsZe-  nt [v8-
'it] 'låt bli!'. vsZr int hvll pa sxrien 
'låt bli att hålla på så här'; vsZr nt haster 
me 'låt bli att skynda på mig'; vslr nt 
skvitter vattne 'låt bli att stänka vatten!'. 
Jfr under såhärna(n), tacka v. 3. 1 uttr. 
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ss. a vslr tim vilt vnne hadd ja ne 'känna vittring av det'; vll e ver ta 
mxtt n vx rott 'o. förutom allt annat dcer 'alla vindar tar där'; tjvcett se tt 
(dessutom) hade jag märkt den med rött'. vxre'ställa sig med ansiktet mot vinden 
Sagt av gamla Johanna när en sak blivit o. tre gånger ta luft med händerna o. 
bortstulen. — sig v. pres. han vsfr se tvätta sig med'. För varje gång skall man 
int '[han  vårdar sig inte (om att utföra liksom stänka från sig. Bot mot ont i 
det o. det)'; dvm vsfr sx int Ide ansiktet. Jfr bak-, bakstar-, blid-, blöt-, 
bemödar sig inte] (om att göra en sak brik-, bärgnings-, bök-, fiskar-, ful-, 
riktigt)'. 	 gar-, glopp-, god-, grann-, grinskav-, 

vårdbundenikrok m. våfrbånnenkrok grå-, huvud-, hård-, kall-, kastar-, 
'halvcirkelformad trädstam som sågats mat-, mjuk-, mot-, mul-, musk-, o-, 
av o. använts vid dragning mot ris'. [Jfr pär-, regn-, sjukdoms-, sur-, tork-, tor-
under självvuxenträ.] -ris n. bsg. kar-, torr-, tröskar-, täckar-, upp-
vålrbOnnenrzse'engelska sjukan när den hålls-, ur-, vacker-, vrak-, växar-, 
angriper ben o. leder'. 	 växt-, yr- samt under len, råka för, 

vårdel m. vddre el. våfre, bsg. v&en el. vatten. -bord n. våerböfr 'gavelbräda 
vårt 'vakare av trä på strömmingssköte på tak'. -bräda f. v0-12r = föreg. ord. 
[el. not]'. På en för skötar fanns märken -hår n. bpl. vXrhezra 'morrhår'. -korn 
inskurna. eke va bara en vafre a n.vXrkön 'vittring'. fekk vcerkone a 
han jekk ne dell stentvn,dce var n 'fick vittring av honom'. -lek m. vXr-
n lite tz,a da ksnn dvm lofte vce låk, bsg. äv. -Wien. -pirra f. våerperr 
hon da dce hadd fassne tt nanttg 'vädersnurra'. En propeller som sattes 
pa bvttn 'det var endast en våle (hörande upp så att vinden tog den, el. också kunde 
till noten) o. den gick ned till sten telnen ; man springa med den så att den snurrade. 
det var en lina i o. då kunde man lyfta rakkt stim en vcerperr. Om en liten 
med den då det hade fastnat i någonting yster flicka. -plåga f. opl. vXrpfråtger 
på bottnen'. Jfr not-. 	 'kolik'. -rot f. se väderåtta. -sol f. vXr- 

vårdig a. ven 'noggrann, omsorgsfull'. sök 'bisol, lysande fläckar som kan bil- 
Jfr o-. 	 das på ngt avstånd från solen'. star e 

vårfrudag m. viiffeciåg.utt vsffeclag vcersofren vce sia tim sova sx vafr 
tor n ksmma 'till vårfrudagen torde e bfrasstn 'om det står vädersolar vid 
han komma'. 	 sidan om solen så blir det blåst'. -spricka 

vårta4  f. vi3tte el. (y.) vcitte. 	 f. bpl. veebsprekken 'spricka i båt som 
våt a. vot. 	 legat på land i solen'. -stinn a. verst inri 
våtnad m. vöttne 'väta'. dce x bara 'uppspänd av gaser i magen'. -streck n. 
vottnen S8171 fattas 'det är bara väta våerstrekk. -torka v. pass. viertOrkes 
som fattas'. 	 'torka ute i det fria'. -torr a. n. våerthtt 

väcka v. pret. viekkte 'ge korta skall (om 'torkad i det fria'. -virvel m. vXrvervel 
hund som varsnar villebråd)'. vxkkte pa 'virvelvind'. -åtta f. veröt 'vindriktning'. 
nann hara om hund som sprang fram vädras v. vXre 'släppa in frisk luft, lufta; 
o. tillbaka sökande efter harspår. 	använda sitt väderkom'. han vcere cett 

väder n. ver el. (y.) vxr, dat. sg. våren e dcenne 'han drog vittring av det där'. 
el. vXren.vcere vcenn se pa vcesta vädrig a. v4re, n. äv. vXret 'som har 
'vinden vänder sig till västlig'; tsfr int [obehaglig] viltsmak (t.ex. skogsfågel, älg 
tjcenn vere a n 'tål inte känna lukten el. hare), [som luktar o. smakar unket]'. 
av den (gammal ost)'; dra vxre bara da dce ce nann otrevfrz lukt uta 
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nanntzg da scen vce dce ce vceret; ideligen fick ställa sig på vägkanten. 
visseltgen var e lztte veret (om väga v.1  viega, vog, vceggd 'ha som 
trastägg som man kokade o. åt). Jfr under vikt; bestämma vikt; balansera'. — sön- 
själkött. 	 der v. viga  sgsnn 'dela gm vägning'. 

väft m. vceft 'kortare o. sämre ull som väga v.2  v.fega 'ploga upp väg'. 
ficks när fåren klipptes andra (el. tredje) väggl m. vcegg, bsg. äv. vklien. Jfr 
gången' = mattiasmässväft. fara dropp-, gräs-, rör-, sol-, stock-, 
Mrefftes tri gagg pa are.fobst var timmer-. -fast a. vieggläst 'fastsittande 
e ulla,senn parvceftn a tren gag-  vid väggen'. dvm hadd vceggfast a 
ga vorsksrven 'fåren klipptes tre gånger bcenka dell a sette pa for 'de hade 
om året. Först var det ull, sedan julväft förr väggfasta bänkar att sitta på'. -mellan 
o. tredje gången vårskorv. Om de adv. vieggmM 'från vägg till vägg'. dvm 
klipptes fyra gånger, fick man tredje fkyg vceggmell (om livliga barn). -smed 
gången mattiasmässväft. Jfr buk-, jul-, m. bsg. vcbggsmOz 'skalbaggen Lamia 
mattiasmäss-. -luden a. vieftlåen 'som 	-såts n. vs?eggsixt 'fog mellan 
har ull av väftens längd'. Skinn med ull stockar i vägg'. 
av denna längd (ca en tum) var lämpliga väl m. gvek 'urgröpning'. 
till fårskinnspälsar. 	 väl adv. vcek el. vedr (föråldrat i ett citat). 

vägl m. vceg, bsg. äv. vcklien, bpl. Av. hon joke vceZr dce hon joZre 'hon 
viegan(a), dat. sg. v.egsm. sce ksmm utförde sitt arbete väl'; han fekk fara 
dvm zggen vceg 'så slipper de inte ut vce4-  a e 'han fick nyttan av der; ja ha 
någonstans (om kreatur i en inhägnad)'; fore vce4-  a mce hcer 'jag har blivit 
hyll vcegen 'hålla sig efter vägen (vid undfägnad här'; ja fekk fara vceZr a 
körning i snö el. mörker)', tillrop till kor ne 'jag fick umgälla det (ironiskt)'; no 
som förs fram efter en väg; fv4-i dell fekk han fara vce4-  a sce 'nog fick 
vcekks 'följa ett stycke på väg'; ktill- han känna på svårigheterna (ironiskt)'; 
ticellychgan 'vägarna till byns kallkällor'; dce cc vcek mella dvm 'det är kärlek 
tieftviegen 'vägen till Täfteå'. Jfr av-, mellan de två'. Jfr fulla samt under be-
bak-, bastu-, buförs-, by-, bättrings-, kant a., borsta, dess, knäppa åt, leva, 
dyng-, fjärdings-, färd-, kyrk-, kärr-, tråg. -draga [In.?] v&Zrdri2ge 'lindraga 
kör-, moss-, rall-, skogs-, smyg-, som-  som avskiljer den finaste basten'. hon 
mar-, timmer-, vattu-, vinter- samt ha gatt forizg vcekdrvgen hon 'hon 
under vägmot. -bygge n. bsg. v&ga- har blivit hårt prövad'. Talesätt. -kom-
bålle. -kant m. veegalccInt ['vägren']. men a. viettkåmmen [!]. Föråldrat. 
-lag n. viegldig. -mot [n.] veegamcit. I -makt [f. dat. sg.] v&Irmatn. I uttr. 
uttr. ss. ha n z vceg a vcegamot 'möta vcekmaktn 'i sin välmakts dagar, i sin 
honom överallt'. -pil m. v eegapil 'luffare'. fulla kraft'. -måendes p.a. vieZemdzenes. 
-skäls n. v&gasa -slabb m. vc_bgallizbb -signa v. se d.o. -vilja f. v&kv4. tt  
'luffare'. -sticka f. veegastikk 'liten gran viekv4en 'i välvilja'. -villig a. viek-
avkvistad med endast toppgrenarna kvar vaen. -villighet [f.] vie4-vait het. -vil-
varmed man markerade vägkant [över jig a. vcsekv4e 'välvillig'. 
öppen mark el. sjö] vintertid', da fo n väla bortyr v. p.p. bcittzgM-a 'gröpa ur 
sta vcegastzick 'då får man stå som en (t.ex. en strandkant el. ett berg)'. 
vägsticka'. Om den som for till kyrkan väle [m.] bsg. vall-an el. van 'matstrupe 
på julmorgonen men inte hade skjuts. på djur'. knyt for vviran 'efter slakt 
Det var så tätt mellan skjutsarna att man med en tråd knyta till djurets matstrupe 
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[för att hindra maginnehållet att tränga 
upp]'. 

väles interj. veOres.vcelres mceg for e 
dcenne 'väl mig för det där! [dvs, det 
där var tur för mig]'. Ofta ironiskt. 

välja v. 	 wecid. Jfr under 
väppling. — in v. p.p. 

välla v. vielle 'sammanfoga (metall) gm 
upphettning'. 

välling m. v1zg. da dce rcegn weligen 
ha den fottige igen ji 'när det 
regnar välling, har den fattige ingen sked'. 
Ordspråk. Jfr glis-, klimp-, risgryn-, 
vattu-. -slmjöl n. bsg. vieligsmffike 'fi-
nare mjöl som användes till välling'. 

välsigna v. i uttr. gu  viellsinner 'Gud 
välsigne er'. Hälsning när man kom till 
ett ställe. De innevarande svarade på 
samma sätt. Föråldrat. 

välta f. jfr timmer-. 
välta av v. jfr avvält(en). 
vän m. vcenn, bsg. wen, opl. vinner, 

bp!. viennen. Jfr o-, u n gd om s-. 
vända4  f. vienne'tur fram o. tillbaka'. Jfr 

häst-. 
vändas v. v&nne, pass. viennes. vcenn 

frann boirtjen. [I logen fanns två balkar, 
mellan vilka tröskningen skedde. På 
golvet mellan balkarna lades de upplösta 
kärvarna först i två rader med axändarna 
mot varandra o. rotändarna mot respek-
tive balk. Sedan man tröskat ett varv, 
»vände man från balken», dvs, man vände 
de båda raderna upplösta kärvar så att 
axändarna kom mot respektive balk och 
rotändarna kom i mitten, mot varandra. 
Sedan tröskade man ytterligare ett varv, 
innan halmen skakades.] Jfr under fram - 
lag. — ikring v. vcbnn :krig 'vända 
häst o. kördon helt om för körning åt 
motsatt håll'. — om v. vienn åm.—åtv. 
vcenn åt 'upphöra'. vann at wekse 
'sluta upp att växa'. vändspjälk f. vcenn 
spOirk 'brödspade att vända brödet i 
ugnen med' =ugnsspjälk. 

vändare s. viennar 'den som gräddar o. 

vänder brödet vid bakning av tunnbröd 
o. knäckkaka (om vändare finns, annars 
sköts detta av undan tag aren)'. 

vänja v. vierie. Jfr under odygd. — av sig 
v. viv,/ å se 'vänja sig av med'. — sig v. 
vien sce. 

vännas v. gviennes'ge korta, ilskna svar'. 
vännot a. gviennet 'snäsig'. 
vänskap m. jfr o-. 
vänster a. vinster. I ssg äv. vinster-: 
vinsteråk.ila 'den vänstra axeln'; 
vinsterbbgen 'den vänstra bogen'; 
vinsterfråmmhoven'den vänstra fram-
foten (på häst)'; vinsterh4na 'den vänstra 
handen'; pa vinsterhana'till vänster'; 
vinsterhcent 'vänsterhänt'; vinster-
skåkkeb-a 'den vänstra skackeln'. 

vänstra v. jfr vin stra. 
väntas v. viente, pr. p. vientenes. tggen 
ta batt vcente dvs. 'ingen brådska, 
man får ändå vänta'. Skämtsamt uttr.; ja 
vant han ksmm 'jag tror att han 
kommer'; vcent nu Jo du hore 'lyssna 
nu, så får du höra!'; hon gar i vcen-
tenes dagar 'hon väntar barn'. Jfr 
oväntandes. — ut v. vcbnt itt.vcent ut 
brsssen 'vänta tills man får skjuta spjället 
[eg. vänta ut brasan]'. 

väntlig a. n. vientelet'som man kan vän-
ta sig'. tnt var de wentelet 'inte 
kunde man vänta sig det'. 

väppling m. v2eppktg. vceirje tt 
vceppirtgen a stcene tt stcera 'välja 
i klöver o. stanna i starr'. Om t.ex. den 
som förkastat goda anbud (om gifte) o. 
accepterat ett långt sämre. 

värd in. jfr k y rk-. 
värd a.vcrk.du vore weil-  ja skull je 
dceg stryk 'du förtjänade att jag gav dig 
stryk'; sem va pcentga weil-  'som var 
värd pengar'; vcett talra tim die 'det 
är inte lönt att ens nämna det!'; d-ce int 
vcett hor cette va clyrn sceg 'det är 
inte lönt att höra på (bry sig om) vad de 
säger'.Jfr under fara m., missväxtår. 

värde n. viecle.moffan ha sant vcecle 
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tt a 'morfar värderar henne så högt'; Jfr under blöta f. värmgryta f. bsg. 
han va rik han a ncelta i vcecle viermgrbta 'den av fkodgårdens tre 
'han var rik o. visste sitt värde'. 	grytor vari sörpa värmdes åt koma'. Jfr 

värdera v. viecMra 'uppskatta'. 	under grytstad. 
värdighet f. bsg. vieklUta 'liten smula, värmarlgryta f. bsg. vc'ermargrbta 'gryta 

ngt obetydligt', ja matt int ha fatt rymmande ca 60 kannor i v ärm ar s tu gan 
hemm stakkaj vwkiheta hcenna 'det el. i fähuset i vilken man värmde vatten 
var endast med möda jag fick hem det till sörpa'. Användes äv. ss. tvättgryta. 
här lilla förrådet'. 	 -stuga [m.?] viermarstng el.viermar- 

värdlighet f. se evärdlighet. 	 stitge, bsg. -stii(e)n 'litet hus med eld- 
värk m. vcerk, bsg. viertfen. Jfr tand-, stad bredvid ladugården'. Där värmdes 

viter- samt under göra, slockna, ställa. mat åt kreaturen o. tvättades kläder. 
-vatten n. vierkvåttn 'lymfa som tränger värme m. viertne. Jfr arbets-, bastu-, 
fram i sår el. utslag'. 	 bråd-, sommar-, s tu g u-. värmlklåda f. 

värka v. viertf e el. vierke, viette, vcett. bsg. viermkkåda 'rött utslag som en fet 
värld f. vce4- , gen. osg. vceff, gen. bsg. o. svettig människa kan få (särsk. i arm-
vieffens , dat. sg. vcen. sim han tag hålorna o. kvinnor under brösten) vid vär-
vcelra se fo n a'som man tar världen me'. 
(dvs, livet), så får man den'. Ordspråk; värmning f. bsg. viermniga 'koföda av 
han ha fott tag i en cenne a varmt vatten, höavfall, mjöl o. salt' = 
vcek-a nu 'han arbetar som om han blöta. -slämbar n. bpl. viermnigsiem-
hade fått tag i en ände av världen (o. bcera 'ämbar för kodricka [el. värm-
skall fortsätta med resten)'; je ha int ning]'. 
frceste vecka cenn 'ni har ännu inte värpas v. vierpe. Jfr under sur. värp- 
fått pröva livets svårigheter'; for 	höna f. vierphån, 'höna som värper'. 
vecka 'i äldre tid'; vilt skce hcenne värre a. komp. vckrre.fin vIldeles werre 
inna vceff cenne 'allt skall hända 'oerhört fin'; vott fcenen vcerre 'blev 
(dvs, får man vara med om) innan ens mycket glad'. 
liv är slut [eg. före världens änder . värsta. superi. vcen.v.%enn 'den värste'; 
Reflexion över ngt ovanligt som in-  dce va vcene gagga 'det var värsta 
träffat; pa vceffens sista ti 'i värl-  gången'; div va vcen noga Mbyte 
dens sista tid'; vcesti vcen, 'västerut i gagp,a 'det var mest noga första gången'; 
trakterna'; &ert vwri utrop av häpnad; han ce hgaker vildeles vcen 'han är 
dvm ha vore sce juk mi yxa, mycket rask o. spänstig'; viengågga 
&unna 'de har varit så sjuka i inre de-  rakkt 'det var storartat'. Jfr under sol-
len av socknen'. Jfr g amm v ärlden badd. 
samt under dansa, härna, tjock, värvas v. jfr vattuvärvd. — in v. v&rv 
trycka, vid a. 	 in 'omvärva, inringa'. 

världslig a. vimlen 'som endast har väsa14  v. gvse. ja var se hos sce ja 
materiella intressen'. 	 gvesste bara 'jag var så hes att jag bara 

världslighet f. viemliHt 'det som hör väste'. 
denna världen till'. 	 väsende [n.] viesende. Jfr under heder. 

värma14  v. vierme, pass. vårmes äv. vässa" v. viesse. 
'blanda till sörpa med varmt vatten'. västal prep. viestal 'väster om'. ta hemm 
varm fotten 'värma fötterna'; vcermes rise ssm legg vcestal hagan 'ta hem 
vtt korta [om att värma sörpa åt koma]. riset som ligger väster om gärdsgården'. 
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Jfr under östal. 
västan [m. oböjl.] v&sta'västanvind'.dce 
bas vcesta 1 dag 'det blåser 
västanväder i dag'. Jfr under snå, vä-
der. -efter adv. [o. prep.] viestartiette 
'västerifrån', han ksmme vcestaricette. 
-före prep. v&stafåre 'väster om'. ja 
la rtsbsl-a vcestafore dora 'jag lade 
ned risbördan väster om dörren'. -väder 
n. v&stavr el. (y.) -vår. dce biras 
vcestavere 'det blåser västan'; ksmm e 
rcegne for vcestavcere, da var e 
Met 'om det börjar regna fastän det blå-
ser västan, då blir det mkt regn'. 

västlefter adv. viestet 'västerut'. [Anger 
riktning.] han iekk vcestet 'han gick 
till (den nyss nämnda) västra gården'. -i 
prep. vcksti 'västerut i (på, till osv.)'. 
dc e gnu vcestt an 'det hörs brus 
västerut i ån'; vcestt ok pcef 'i väster 
hos Olof Perssons'; la ske ga vcestt 
brsnne 'jag skall gå västerut till brun-
nen'; dce tore vcestt mcerka 'det 
åskade västerut i skogen'; tisk pkogen 
vcestz akeri, 'körde plogen västerut i 
åkem'. Jfr under värld. -om [adv. o.] 
prep. vcestsm 'väster om'. tsnna sta 
vcestsm vealtre 'tunnan står väster om 
vedboden'. Jfr under råda v.2. -på prep. 
v&stpa 'västerut på'. Jfr under sky. -åt 
adv. viestat 'västerut (om gård som ligger 
el. person som finns strax väster om den 
talandes bostad)'. Anger befintlighet. n 
ant vcestat 'Anders i västra gården'; 
fastera vcestat 'faster i västra gården'. 
Jfr under därna, därnan. -över [adv. o. 
prep.] viestover 'åt väster [mot1', han 
for vcestover 'han gick västerut'. 

väster s. viester.n denn iekk 1 vcester 
'den där (vägen) gick i väster'. 

västerst a. superl. vc'estest 'västligast'. 
västlig a. viestlz (y.). dce rcegne mest 
for sydlz a ostlz,la for noa a men 
bara nann cenke gagg dce ksmmn 
nann skure for vcestlz a ['regnet 
kommer vanligen vid syd- o. östvind, ja 

vid nordan också, men bara ngn enstaka 
gång kommer det ngn skur vid västlig 
också']. 

västre a. Självst. form n. v2estere 'västra 
vägen', han for vcestere. Jfr under 
gård. 

väta f. vete äv. 'vätska (t.ex. mjölk) som 
äts till gröt'. Jfr gröt-, siraps-. vätskryp 
a.våskrYp'som använder för mkt mjölk 
till gröten'. 

väta v. viete 'doppa grötskeden i mjölk'. 
Förr tog man först gröten på skeden ur 
ett gemensamt fat, sedan tog man mjölk 
ur en egen tallrik. 

vätta v. gviette 'bryna (yxa, kniv el. sax)'. 
vätte(n) pron. jfr inte-vätte(n), litet-

vätte samt under seland. 
väv' m. vcev el. (ä.) vev. Jfr bolster-, 
fyrskaft-, grov-, grovstry-, lin-, 
randig-, ron-, slites-, slät-, strump-
band-, stry-, syster-, vit-. -bleke n. 
v2evbka 'ställe där vävar ligger ute för 
blekning'. -bräda f. bsg. vievbriea 'säte 
i vävstolen'. -rumpa f. v&vråmprvarp-
flätal. -sax f. vievsåks 'liten kort sax'. 
[Med den klipps utstickande trådändar 
bort ur väven.] -sked f. vievbs i. -spol m. 
vievsp 	' vävskyttel' . -stol m. vev- el. 
vå,stbk. -säte n. vievst 'säte i väv-
stol'. 

väva v.v6a el. v&va,vov el. (y.)vievvde, 
vcevvd, pass. pret. v&vvdes. kappes a 
vev nu see dce vair na for de 'skynda 
dig o. väv nu, så att det blir ngt för dig'. 
Jfr flytvävd. — ned v. p.p. n6;ievvd 
'väva färdig'. nu ha la vceven ne-
vcevvd. 

växa v. vc'ekse, vaks, vilkse, p.p. n. vak-
set. Jfr flyt-, själv-, vattuväxt p.a. — 
till sig v. vc‘eks cUll se 'få bättre utseende 
under uppväxten'. 

växarväder n. vieksarvå- 'för växtlig-
heten gynnsamt väder' = växtväder. 

växla9  v. vieksel. 
växt m. vcekst.han ha stcerie tz vcekstn 

'han har i förtid slutat växa'. Jfr miss-, 
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ny-, själv-, åter-. -väder n. v&kst-
vcer'för växtligheten gynnsamt väder' = 
växarväder.växtlig a. n.viekstelet 'med 
god växt, [frodigt växande; gynnsam för 
växtligheten]'. Jfr o-. 

vörda v., vördig a. se vårda, vårdig. 
vört f. vilt/. -bröd n. vållbrå bakades 

till jul [av rågsikt, vete, porter, sirap, 
russin, mandel o. kryddor]. 

yl(a)? 	opl. Pler 'ngt spetsigt fram- 
stickande'. dce sto cenn ut, sam a 
yler 'det stod rakt ut som spröt'. 

yla v. Ple 'tjuta'. hun sat a yllde 
hele nytta 'hunden satt o. tjöt hela nat-
ten'; da yllde ne a grinve se 
vasst 'då ylade det o. grät så vasst'. Om 
myling. 

ylle n. jfr halv-. -rona f. se under rona. 
-skjorta f. 	'mansskjorta av 
ylletyg'. Bars på vintern. -tröja f. 
Plletriw. -tyg n. bsg. PlletPge. 

yngel n. Ygge4-, bsg. Ygglre. 
ynkas9  dep. åntjes 'ömka sig, hysa med-

lidande', han ontjese over stinta. 
ynklig a. 14ntjelen. skryt t borjan ta 
n ontjeli xnne. Ordspråk. 

ynklighet f. Ontjelthet 'eländighet'. d-ce 
ontjeliheta. 

yr a. yr. ja er se yr i huvve z dag. 
Jfr huvud-. 

yr adv. o. prep. 1. I uttr. ss. ta sce 
betat 'ta itu med (att göra en sak)'; ja 

jett ta mx z batti a ga a hels pa 
a 'jag måste äntligen ta mig för att gå o. 
hälsa på henne'. Jfr bort-. 

yra i i v.1 re  y 	'stänka omkring, dugga'. 
dce yre a rcegne ncelta 'det småregnar 
fine; vattne ycicle krig gom a 'vattnet 
yrde kring henne'; dce ycicle over 
gs4-ve 'det stänkte över golvet'. — från 
sig v. Pr frånn se 'i magiskt syfte 
stänka tvättvatten på händerna från sig'. 
yrikopp m. prkirpp 'vildbasare' . -väder 
n. PrvXr. 

yra8  v.2  Pre 'tala i yrsel'. 
yrk s. ork 'vardag'. I vissa uttr. Jfr under 
helgdag. -dag m. 'orkdizg 'vardag'. 
-dagsvecka [f.?] bsg. årkdasvekken 'de 
dagar i veckan som är arbetsdagar'. han 
jekk der mitti orkdasvekken 'han 
gick där (på besök) mitt under arbetsvec-
kan'. 

yssja v. Påve 'fara ystert omkring'. påve 
a for. 

yssjot a. 'åvet 'yster, livlig; som gärna 
skyggar (om häst)'. w,set a gsvet 
'yster o. tokig'. 

yster n. Yster 'linblånor'. Föråldrat. 
ystning f. Pstnig maträtt av råmjölk o. 

sötmjölk. Först kokas sötmjölken upp, så 
tillsätts råmjölk varefter blandningen het-
tas upp tills den tjocknat till en grynig 
välling. Smaksätts med salt o. sirap. 

yta f. 'te 'ytved'. ytived m. Ptv = föreg. 
ord. -vind a. Ptvinn 'som i ytveden har 
vridna fibrer men raka fibrer i inveden'. 

ytterst a. superi. Ptest el. 'ten. ja har 
e ytest pa togga 'jag har det på 
tungan, jag kommer nästan ihåg det'. Jfr 
under håll. 

yttra9  v. 'tter. 
yttre a. komp. Självst. form n. Ptere 'det 

yttre, den yttre vägen'. ytterlbygd f. bsg. 
Ptterbita 'den yttre, östliga delen av 
bygden [dvs, den mot kusten belägna de-
len av socknen]'. -kjortle m. PttertAl 
'kjol som bärs utanpå underkjolen'. -om 
adv. 'tterim 'utomkring, [kring utsi- 
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dann -omkring adv. Pttersmkrigg[= 
föreg. ord]. -sida f. bsg. Pttersia 'yttre 
sidan'. -väg m. bsg. Ptervckgen 'den 
yttre vägen'. 

yxa f. Okse, dat. sg. iffksn. hsgg ihop 
dvm vce oksn. Jfr hack-, hand-, 
hugg-, tälj-, ved- samt under skaft. 
yxlhammare m. bsg. åkshammarz. Jfr 
under stöpa v. -hugg n. åkshbgg. -håll 
n. Okshbll 'vid vägg fastspikad slå som 
hållare för yxor'. -karl m. å'kskier 'karl 
som är skicklig att hantera yxan'. -mun 

bsg. ,4ksmån 'yxegg'. Föråldrat. -skaft 
åksskaft äv. = yxskaftlängt. 

-skaftlängt f. bsg. Oksskaftliegta'längd 
mätt med yxskaftet' = kl ubblängt. -öga 
n. bsg. OksOge 'yxans skafthål'. 

yxa till v. Oks cUll 'måtta till på måfå'. 

ål m. a. rens an 'rensa ån (efter timmer-
flottning)'. -bro m. cibrcb.da han ksm-
me vtt abron 'då han kom till bron 
över ån'; vikesisibron 'bron över Vikes-
ån'. -kvarn f.clikvc'eri, 'bäckkvarn, [skvalt-
kvarn]'. briumsnylanns akvceria 'å-
kvarnen i Brunnsnyland'; vikes-cikvce-
ria 'Vike bys åkvarn'. -nor m. bsg. 
nåre 'där ån faller ut i sjön'. [Är trol. 
ortnamn o. avser möjl. på den norra smala 
delen av Mosjön där ån från Stybbers-
markssjön faller ut.] -vak f. civåk 'vak i 
strömdrag vid åmynning'. 

å adv. vid verb i särsk. förbindelser se 
ligga å. 

å prep. a el. [väl i regel] a kil 'på'. scett 
a bos 'sätta in kreaturen för vintern i 
ladugården'; for a huvve 'föll huvud-
stupa'; han jekk a kant 'han fördes 
fram på kant'. Om en ladugårdsport som 
gm trolldom förts bort, varvid det syntes 
i snön att dess kant stött i här o. där; star 
a hen 'står på knäna'; ja tog rcett a 
lann 'jag tog vägen rätt mot land (över 
isen el. vid rodd)'; straks a myran 
'strax på morgonen'; tri tosdaskvcella 
a ra 'tre torsdagskvällar i följd'. 8M 
dee scer a sie 'om det skär ut åt sidan 
(om körning i snöföre)'; han lag a sie 
'han låg på sida'. Jfr bak-, där-, här-, 
mitt-, upp-, ut-, öst- samt under kväll, 
rygg, tid, tvärs, ände. -gro v. se d.o. 
-stå sig v. se d.o. -taga sig v. se d.o. 

åbrodd m. åbriicld 'åbrodd, Artemisia 
abrotanum'. [Välluktande ört, förr vanlig 
i trädgårdarna.] Man brukade ta med en 
kvist till kyrkan till vederkvickelse. 

ådalsbleka f. bsg. cidasb4-aa'ljusa moln 
som stiger upp i söder'. adayblreka dce 
cer namne pa na matt a fast a 
men i ssm stig opp uti son. hon 
kan hon sce a hon kan scenk sce a 
mcestadels bada na rcegne. hon 
sonns ylltjamt uti son i soder 'å. 
det är namnet på några matta fasta moln 
som stiger upp ute i havet. Den kan höja 
sig, o. den kan sänka sig, o. mestadels 
bådar den regn. Den syns alltid ute i havet, 
i söder'; sonns adasbl-eka inna 
klrakka sceks, da rcegne ne inna 
klrakka atte,a sonns a inna /duk-
ka atte,da rcegne ne inna medag 
'syns å. före kl. sex, då regnar det före kl. 
åtta, o. syns den före kl. åtta, då regnar 
det före middagstid'; da adasbl-eka 
stvb-p sce ytt son tri daga a ra,sce 
val,-  e rcegne n fivire dan [väntat: 
rcegne fly4-dan el. rcegne Dyl-e dan] 
'när å. syns sjunka ned i sjön tre dagar i 
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rad, då blir det regn den fjärde dagen'. 
åder3  f. ar. da han hadd lleelle opp 

ara 'när han hade öppnat ådern'. Jfr kall-
käll-, käll-, mjöl-, mjölk-, vattu-. 
-slagare [m.?] tirilågar 'åderlåtare'. 

ådra9  v. åder 'slå åder'. 
åga v. se äga v. 
ågro v. pret. grådd 'ligga o. gro [gnaga] 

i sinnet (om t.ex. oförrätt), [grämar . e 
deenne dce agrodd dvm 'det där låg 
o. grodde hos dem'. 

åhåge [m.] 4h4ga 'omtanke'. dce ce dell 
a ha iamn en ahsga 'det är att ha 
jämn omtanke [dvs, det gäller att ständigt 
vara omtänksam] ' . 

åka [f.?] med ssg se aka med ssg. 
åkal2  v åke, pr. p. åken. han hann ak 

uffer bcerie 'man kunde åka (skidor) 
utför berget'; ssm ksmme aken 'som 
kom åkande'. Jfr under spark are. åkdon 
n. åkdOn.iekk brceddvce akdon 'gick 
bredvid åkdonet'; t z akdon'i åkdonet'. 
[Enl. EO är formen i exemplen dat. sing. 
Mkt överraskande.] Jfr helgdags-, 
kyrk-. -sjuk a. åkbs.4k. -släde m. bsg. 
åk.2Qan 'finare släde som man åkte i'. 

åker' m. åker '(inhägnad) skördebärande 
jord; sädesåker'. dce va bra pa ba 
aker a lok 'det blev bra skörd på både 
sädesåkrar o. höbärande jord'; aken renn 
'sädesbrodden börjar komma'; gåmm-
feboakezi 'åkerjorden vid gamla fäbo-
darna'; hoåkejbåkken'Höåkersbacken 
(i Västerlandsjöåkrarna)', ortnamn; 
åkerlben'ladan på hemåkern', ortnamn. 
Jfr fäbod-, gammel-, hem-. -björk f. 
åkerbibic 'björk som växer vid åkrar'. 
Lummigare än björk som växer i skogen. 
-bär [n.] bpl. åkerUra 'åkerbär, Rubus 
arcticus'. -hage m. bsg. åkerhågan 
'gärdsgård kring åker'. -jord f. åkerib_k 
'jord för sädesåker'. -skackel f. bpl. 
åkerskåkkken 'skacklar som används 
vid körning på åker'. -skifte n. åkebsift 
'åker (oavsett vad där växte)'. -stycke n. 
åkersttti 'sädesåker'. -åkrede n. åker- 

Ykkere 'körredskap för åker'. 
åkomma f. åkhmm. 
åkrede6  n. bkker 'körredskap'. ba dce 
ssm han tisk tt akeri a tisk 
vinterskrinnen a tskke dcenna, 
dce hsk dell ykkere dce 'både det 
som man körde i åkern med o. körde 
vinterskrindor o. sådant, det hörde till 
körredskapen det'. Mest bara i ssg ss. 
fimmelstångs-, jordbruks-, skackel-, 
åker-. Jfr under björk, rada. -sisnickare 
m. Vkkeressnikkar 'snickare som 
förfärdigar kördon'. 

åll m. ak. -rev f. åkriv. -skinn n. &sinn. 
-skinnrede n. bsg. dt bs z rcell e 'mellan-
länk av ålskinn som förenar klubb o. 
skaft i slaga'. Mellanlänken bestod i ä. 
tid av tre vidjeringar, sedan började man 
använda det starkare ålskinnet, senare 
läderremmar. 

ålderl m. Vller. hon ha ksmme se 
oppi Yllen 'hon börjar bli gammal'; 
han hyll pa vak ncelta dell ylle,s= 
föreg. uttr. Jfr under lillgås. -man m. 
ållerman 'ålderman enligt byordning, 
ordförande i bystämma'. Valdes för tre 
år. -manssyssla f. bsg. VllermanssAla 
'uppdrag att vara byålderman'. -stigen 
p.a. Vllerstellen. 

åldras dep. jfr äldras. 
ånga f. ågge. ångbåtssjö m. bpl. ågg-

basp4a 'svallvåg från ångare'. 
ånger m. &g ger. han ksmme se tt 
sann agger 'han började känna sådan 
ånger'; dce int oge ha sett,har nt e 
agger 'det man inte har sett, saknar man 
inte'. [Av E0 uppfört under ångra. Trol. 
egentl. 'har man inte i ånger'.] Ordspråk. 

ångerst a. åggen 'ångerfull, ångerköpt'. 
ångra9  v.ågger. int agger ja me 'inte 

ångrar jag mig'; ja agger a rakkt 'jag 
saknar den (om ngt förlorat)'. — sig v. 
sup. pappa ha åggre se 'pappa har 
ångrat sig'. 

ånyest adv. anest 'ånyo'. 
år3  f. ar 'åra'. hyll batn vce en ar a 
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~inne va annera (för att snabbt vända 
båten). -blad n. eirbl-å.-lum m. ark:~ 
['handtag på åra; den del av åran som vid 
rodd befinner sig innanför relingen]'. 

år5  n. far [enligt EO ä. form, var väl 
knappast el. sällan brukad, väl abstrahe-
rad ur frasen t Jarl el. ar , dat. sg. åren. 
1 iar 'i år'; vtt aren 'nästa år'; pa 
scekstt ett ar 'ett år på 1860-talet'; ett 
gstt ar 'ett gott (skörde)år'; hästen är i 
anner ar '... på andra året'; are ja 
lekk a las 'det år jag konfirmerades'; 
na ara senn 'några år sedan'; en 
gagg t fxmm ara 'en gång vart femte 
år'; da han var 1 tiugeara 'då han 
vari tjuguårsåldern'; han hyll pa va 
dell ara 'han börjar bli gammal'. Jfr 
blöt-, frusen-, giftes-, god-, grann-, 
korn-, läsar-, missväxt-, mjuk-, nåd-, 
o-, svag-, tiden- samt under sen-, tidårs. 
-sldrev n. gi bsylrå,  'ngt som begagnas el. 
håller endast ett år'. -sldräng m.ci,ydrc'egg 
'dräng anställd för hela året'. -siförlag n. 
bsg. cibsforktge 'förråd som räcker från 
det ena året till det andra'. -sigammal a. 
eibsgammal 'ett år gammal'. -slpiga f. 

sp:tg 'piga anställd för hela året'. 
-siskada m. bsg. gijkån. I uttr. bara dx 
vore ajkan, dvs, om detta vore lika 
med skadan för hela året, så fanns det 
inte skäl att klaga. -sitid m. gip i . 
m.ci,s'v 'ved för hela årets behov'. -slväxt 
m. abrvcast. -tal n. eztå4-. va  har n 
for aialr 'vilket år är han född?'; bp!. 
aratabstiOa 'köp av jord (t.ex. torp) på 
vissa år'. -talstorpare m. åratapbrpar 
'torpare som innehar sin jord ett visst 
antal år'. 

årda4  f. ål-e 'märla i seltyg, vari man 
fäster skackelskalmarna'. årdäspa f. 
ålriesp = föreg. ord. al-a a al-cespen 
det är samma sak. 

årda8  v. ålre 'köra med årder'. al-  tt 
pxren 'kupa potatisen'; dx ske al-es 
tt senn ['det skall sedan köras i med 
årder']. 

årder m. al-  'årder'. Jfr pär-. 
åre [n. bsg., enl. E0 dat. osg. av år] Are 

'årets skörd'. ja ha molre lare nu 
'jag har malt av årets skörd'; iare ce 
morkene cenn fiol-e 'mjölet av årets 
skörd är mörkare än det av fjolårets'. 

-åring m. jfr fjärde-, tredje-. 
ås1  m. as, dat. pl. åsen äv. 'del av plog 

som går från mullbrädet o. till skacklama; 
järnstång som förenar hjulnackarna i en 
kärra'. rote pa asen 'rotet på åsarna'. 
[Formen åsen överraskande o. knappast 
dat. pl. som E0 menar. Väl dock använd 
i vissa betydelser. Jfr liknande uppgift 
från Skorped i ULMA 24225 s. 8.] Jfr 
knopp-, kropp-, stut- samt under eld. 

åska f. aske. Jfr under köra v.1, mullra. 
åskgång m. bsg. ask gagen 'åskvä-
der'. -moln [n. el. m.] askmån. -rädd a. 
askr&dd. 

åstad adv. &stia el. estå el. sta. da han 
skull xsta 'när han skulle börja'; han 
lekk esta 'han gick åstad'; rokk sta 
lasse 'rycka i gång lasset (om häst)'. Jfr 
under förvägas. 

åstå sig v. åstist se 'erkänna, tillstå'. dvm 
vell int asta se vtt dvm ior dce 'de 
vill inte kännas vid att de gör det'. 

åt n. at 'stickande el. bitande insekter som 
flyger'. Jfr mask- samt under mycken. 

åt 1. adv. jfr efter-, ned-, nord-, 
söder-, upp-, väster-. Seäv. under 
åter. 2. prep. vtt [vt el. vt el. vt] a. i 
rumsbetydelse. han iekk vtt /mun 
'han sjönk (el. drunknade)'; for vtt 
bcettien 'for ned i bäcken'; dvm k8mme 
vtt e iettigbo 'de stötte på ett geting-
bo'; da han kimme vtt gan 'då han 
kom fram till gården'; da han lekk vtt 
hemmen 'när han gick mot hemmet'; 
han lekk vtt tiorka 'han gick till 
kyrkan'; sx tior vce vtt lven 'så kör 
vi till ladan'; fall vtt „son 'föll i sjön'; 
han llog en vtt skvin 'han slog 
honom i huvudet'; han trodd rakkt 
han skull ksmma vtt vattne 'han 
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trodde att han skulle falla i vattnet'. Jfr 
under huvud, bärställe, stälpa sig, 
tröttlöte, tyckt, älska. b. i tidsbety-
delse. dvm ske lift se vtt messsm-
mere 'de skall gifta sig till midsommar'; 
han ksmm vtt pask 'han kommer till 
påsk'; vtt sondan 'kommande söndag'; 
vtt von, 'till våren'; vtt are el. vtt 
aren 'nästa år'. Jfr under afton, hel-
gonamässa, hästbrems, vattukråka. 
c. angivande föremålet för en verksamhet 
el. handling. ga  vtt e pa dce vise 
'förfara på det viset'; han ,rikke vtt 
sm dosa 'han skickade honom dosan'; 
han ga e da vtt tim hcenn 'han gav 
det då åt den här'. Jfr under avrättning, 
ägna. d. angivande ett förhållande. n 
faster vtt mceg 'en faster till mig'; 
hon cer e kusin han vtt mceg; han 
va 	ncest grann vtt VSS ['han var vår 
närmaste grannel; dce ce dysmaken 
vtt mivIrka ['det smakar dynga av 
mjölken']. -i prep. se  d.o. -till adv. o. 
prep. se  d.o. 

åtabak adv. se  återåbak. 
åtaga sig v. åtå se. 
åtdetminstone adv. åteminstone 'åtmins-

tone'. 
åte adv. åte 'igenstängt'. fonstera ce 

ate 'fönstren är stängda'; Ivkke matt 
int sett ate 'locket sitter visst inte 
fast'; st cette s-vtt dora sett ate 'se 
efter att dörren inte gått upp'. 

åter adv. at. I uttr. at a framm 'fram o. 
åter'. Vid verb i särsk. förbindelser se 
blinda, bädda, bära sig, fara, finna, 
frysa, följas, givas, gå, haka, hanka, 
häkta, härda, häva, höra, knyta, 
knäppa, komma, känna, köra, leta, 
lägga, nypa, se, slippa, slå v., sträm-
na, ställa, sy, säga, sätta, taga, totta, 
vinda, vrida, vända åt. -bud n. återini. 
-färd f. åtfc:elr 'återfärd'. Jfr under 
fram färd. -håll n. återhbll 'återhållsam-
het'. te aterhyll 'ingen måtta'; utan 
aterhyll'utan att försöka hejda sig, utan 

måtta'. -ställa v. återstiell 'återlämna'. 
-växt m. bsg. ckterviekstn 'det efter slåtter 
nyuppväxta gräset'. 

återå prep. åta 'hos, bredvid, intill, på'. 
sett ata dce 'sitta bredvid dig'; ata n 
'hos honom'; han lag ata na t msgg 
'han låg hos henne i hemlighet'; hon 
ske vara ata mce 'hon skall vara hos 
mig'; ja ha statt ata dvm 'jag har 
stått bredvid dem'; scett panna ata 
eln'sätt pannan intill elden'; ata spissn 
'bredvid spisen'; scett dce ata ston. 
'sätt dig på stolen (enl. en sm. förr vanl. 
uttr.)'; kast dce ata scegga 'lägg dig 
på sängen en stund'. Jfr under luta sig. 

återåbak adv. åtabak 'baklänges (om rö-
relse)'. hon jekk atabak. Jfr under 
glisot, kloter, stryka. -handel m. 
atabakhånnel 'förlustbringande affär'. 

åti prep. åtz el. åte 'bredvid, (nära) intill, 
i'. ate dora 'vid dörren'; ate vceggen 
'intill väggen'; brcer att bcerken 'skär i 
barken'; sce—nt man skull ksmma 
att cegge 'så att man inte skulle röra 
eggen, så att man skadade den'; dells 
att ilvttanna 'tills nära slåttern'; 
ksmma att 'röra vid'; ksmma att 
ven 'skada veden (under barken)'; Jo 
bara dett att smore 'får bara ta smör 
ytterst försiktigt'. Jfr under bakbord, 
krabba, kär, spricka v. 

åtminstone adv. jfr åtdetminstone. 
åtra sig v. pres. ja åter mce 'jag ångrar 

mig'. 
åtseltarm m.å1ltierm el. ålltc.erm glåp-

ord om/till glupsk person. Jfr åtsktarm. 
åtsk a. ask ['glupsk, lysten']. han ce ask 
a tomm 'han är lystet snål'. -tarm m. 
åsktcerm glåpord om/till glupsk person. 
Jfr åtsel tarm . 

åtskillig a. åt,sälig. 
åtslot a. ållet 'omåttlig, lysten'. Föråld-

rat. 
åtta r. åtte.no  fett larakka vara atte 
lagge for 'nog måste klockan vara åtta 
för länge sedan'. -knutadbyggning f. 
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åtteknutebågnig 'parstuga'. åttkantig att de fick sälja så stor avkastning från 
a. ankån te. 	 ladugården'. Föråldrat. 

åttatio r. åttetz. åttetisieks 'åttiosex'. 
åt-till 1. adv. tel 'därtill', da han va 

ylle atel for e 'när man därtill blir 
skyldig att betala för det'; da va Zr n 
elak atel 'då blir man dessutom arg'. 2. 
prep. tel '(in)till'. ksmm atel boken 
'kommer till matbordet'; ksmm int atel 
e 'rör inte vid det!'; da dce ksmme 
atel gan, 'då det kom intill gården (om 
ett varsel)'; atel ticella 'bredvid källan'; 
dce va nemmest atel maltes du ja 
skulle 'det var närmast intill Mårtens, 
dit jag skulle'. 

åttio r.se åttatio. 
åttionde r. åttzente.tceye ti attzente 

are 'börjat sitt åttionde år'. 
åttonde r. åttente. attente gagga el. 
åttentgågga 'åttonde gången'. 

åt-tätningskar n. bsg. attetnigskåre 'kar 
i vilket vörten övertäckt skulle jäsa (vid 
bryggning av dricka)'. 

åtvid prep. c'ztvce '(in)till'. dvm scette 
opp en febo atvce tenna 'de satte 
upp en fäbod intill tjärnen'; han legg 
atvce dora 'han ligger bredvid dörren'; 
drekk mplrka atvce paren 'drick 
mjölk till potatisen'. 

åvsam a. hasåmm 'avundsjuk, missunn-
sam'. dvm var se sasamm for dce 
dvm fa scelle sce myttle balrz 
lagar" 'de missunnade dem (grannarna) 

äfsing3  f. [i Ång. o. Vb. oftast ml iefsig 
'de trådar av varpen som blir kvar o. 
klipps av när väven är färdig'. 

äga f. opl. eger, bpl. egen (el. ee-) 'ägo-
lott av jord'. Dat. sg. 4en (el. ee-), dat. 
pl. i•gm i uttr. ss. han hadd e i 
egen el. han hadd e i egam 'han 
hade det i sin ägo (om t.ex. brännvin som 
ägaren inte drack)'. 

äga11,12  v. &ge. a han velle dota age 
'o. honom ville dottern ha till man'; du 
ag a du ra 'du rår om det o. du äger att 
bestämma'. Talesätt. 

ägare' m. gar. Jfr skiftes-. 
ägel m. &Del 'sädesbrodd'. celleln ha 
borie pa minnes nu 'brodden har 
börjat synas nu'. Jfr pil. 

äggs n. cegg. legg pa cegga 'ruva på 
ägg'; dce va cegge balrz pce,skatta 
['Perssons katel a dce va gratt, dvs. 
'det var pudelns kärna'. Talesätt. Jfr 
höns-. -tag n. &ggtåg 'ställe där man 
enligt överenskommelse köpte ägg'. 

ägna" v. iegne 'sätta agn på fiskkrok el. i 
cegne vtt rceven 'sätta agn i 

rävjäni'. Jfr agna. 
äka f. ke 'fett i ull'. Jfr får-, ull-. 
äkta a. iekta. Jfr o-. -sjal m. &kt,sål el. 

csekta,sål 'fabriksvävd sjal av tunt fint 
helylle'. Kunde ges ss. fästmansgåva o. 
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användas vid kyrkobesök el. festligheter. viss mat [el. ngt annat]'.ce nt du nann 
äla v. c_eZra 'föröka sig; föda upp'. — upp celskar for dce du 'tycker du inte om 

v. 'ceira öpp, p.p. öppcelra 'föda upp'. 	det du?'. 
älas dep. pres. dce ce4-as pcerliga ti älsken a. ieen 'tam, som tycker om 
lloren a dynia 'i trasor o. smuts människor'. Om får o. andra husdjur. 
alstras pengar'. Talesätt. 	 ämbars n. iemNer. Jfr blöt-, ko-, käs-, 

älde [n.] iecide 'kull ungar [särsk. skogs-  värmnings-. 
fågel med kycklingar]'. Jfr av-, järp-, ämbetsved m. iernbesv_ 'virke till slöjd'. 
orr-, tjäder-. 	 dell cembesve okskafta a mykke 

äldras9  dep. ellres 'åldras'. hon ha anne — to man stavabjerka. hon 
cellrese fvlet 'hon har åldrats mycket'. hadd volcse pa tstt lann 	hon 

äldre a. komp. &ner. dce va celler 'det ksnne vcekse lavce grcerta — a hon 
var äldre (sed)'; iellerpiga 'den äldre va halr,a lcegst ne var e hcarest. 
pigan'; &llerpivka 'de äldre pojkarna'; dce va bceste cembesven. men dce 
&llersåstren 'de äldre systrarna'. Jfr skull vara rett n ve, dce sag man 
under gammal, justsom, två. -sida f. cette pa dce vise vtt man to Iss n 
bsg. cel1ers ja. I uttr. ss. hon ce jusssm kvist a klrev han ini mcerjen. va  
pa cellersia 'hon är ganska gammal'. 	han rett, sce va ven rett a. mcen 

äldst a. superi. cellst. Se under gammal. sm int ven va rett, da var e 
älgl m. ceZe . -benling m. opl. o. bpl. vressn,da han klrev en. da hceggt 

ielribielliga 'skinn från benet på älg'. n ihop cenda 'tillä. — yxskaft o. mycket 
Användes till lappskostövlar. -blad n. annat — tog man stavabjörk. Den hade 
bpl. ielrjb4-4a ['tolta, torta, Cicerbita al-  vuxit på torrt land — den kunde växa 
pina'?]. -fete m. celrifta'älgister'. -hud tillsammans med gran — o. den var hård 
f. &ZrihiA. -löv n. &11-11Ov en sorts lav o. längst ned var den hårdast. Det var den 
som liknar blad o. växer på sälgstammar bästa ä. Men det skulle vara rät ved. Det 
[väl 'lunglav, Lobaria pulmonaria']. cel-j- såg man efter på så vis att man tog lös en 
love dce ce lave pa sceljen. dce kvist o. klöv den in i märgen. Var den 
vceks pa gammsceljen, torsceljen, rak, så var veden också rak. Men om inte 
hcell dcer dce ha votte skada 'ä. det veden var rät, så var det vridet då man 
är lav som växer på sälgar. Det växer på klöv den. Då hängde den (fibrerna) ändå 
gamla sälgar, torrsälgar, el. där stammen ihop'. 
har blivit skadad'. -skinn n. bsg. c'eZrj- ämna till v. iemn dM 'måtta till, ta ut 
jinne. -skog m. &lrisk(4. I uttr. ss. vara (ett stycke av ett material)'. 

ceZriskog 'vara på älgjakt'. -stövel [m. ämne n. &Inne äv. 'så mkt deg som man 
bpl. Enligt E0 bsg. Felaktigt] c'elristfv- för varje gång tar till en kaka bröd'. Jfr 
4-en 'stövel av älgskinn'. 	 stöp-. 

älska v. ieflce 'med bröd el. annan mat än adv. enn el. cenn 'ännu; också'. enn 
locka till sig o. därmed göra tamare (t.ex. se lcegg 'ännu så länge'; dce ttrir enn 
får); [vårda sig ~]'. vce ce,sk nu VSS 'det behövs mer (tar längre tid)'; cenn 
spceri, 'vi lockar till oss sparvarna'. Skämt-  dag 'ännu i dag'; hor dvm cenn ha 
samt sagt av ett par gummor som kastade bore se at 'hur de än har burit sig åt'. 
brödsmulor till sparvarna; mora cefk Jfr under bättring sväg. 
dvm int na 'modern (tackan) tar dem än konj. cenn. Jfr under tarva. 
(lammen) inte till sig o. ger dem di'. 	ända12  v. denne 'gå undan, fortskrida, ha 

älskare m. ålskar 'den som tycker om en sin gång'. dce ha cenne dceri vceven 
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dag 'det har skridit märkbart fram 
med väven i dag'; dce cenne duktet 
hcert pcerlari, 'det minskar hastigt i 
potatislåren'; dce cennte mer for tomtn 
'det ökade hastigare för tomten'. 

ända adv) cenn. han hsppe rett opp 
a sce vggdes n cenn ut a rxkkte 
hemm 'han [hästen] hoppade rätt upp, o. 
så jämrade han sig rakt ut o. galopperade 
hem'; dce sto cenn ut, ssm a yler 
'det stod rakt ut som spröt'; roffte cenn 
ut 'skrek rakt ut'; vralre cenn ut 
'vrålade för full hals'; cenn z vxre 'rätt 
upp i luften'; cenn a framm 'rättfram, 
rakt på sak'. Jfr under ga m m snö , harm, 
rät, rätt a., spit, trycka, trå s. 

ända adv.2  2enna.cenna frann bakken 
'ända från marken'; cenna menn hon 
radd we 'allt vad hon orkade'. 

ände m. &rine, bsg. .Xen, gen. iennes, 
dat. sg. c'ennsm. dce ce rolret si je 
xr a xnne 'det är roligt att se att ni är 
friska o. står upprätt'; dra boksen uffer 
ceen 'dra byxorna nedför ändan'; llcegg 
en kvIlvvtteskop baki ceen pa a 
'slänga en skopa kallt vatten i baken på 
henne'; baki ceen nann gagg. Uttr. 
för förakt; a sce trcedde [man] grover 
ceen fortig pa anner sia om vidje-
handtag på en hankbytta; jo 4-  e dell 
cennes dcer 'gjorde det färdigt där'; 
lott n sylle dell xnnes 'gjort färdig 
en syssla'. Jfr grov-, land-, rot-, skaft-, 
smal-, tåg-, ut-, över- samt under 
ynklig. ändlbalk m. 2ennbbirk 'fram-
o. bakbalk i brädskrinda; kortändans sida 
i en säng'. -ved m. bsg. &nnvåz 'virke 
som sågats på längden'. [Hellre: 'yta där 
virke kapats tvärsöver fibrerna'.] -ved-
såg f. iennveas in 'såg med vilken 
virke sågas längs fibrerna, klyvsåg'. n 

cennveasag gar vtt ba rcettven a 
tivvrven hon ['en ä. går att såga med 
både längs med o. tvärsöver fibrerna']. 
-vända v. iennvienn 'vända så att 
ändarna kommer åt motsatt håll'. 

ändå adv. ienda.cenda tor nt n ksm-
rna na 'han torde ändå inte komma'; a 
cenda bakafore var e vealire 'o. 
ändå längre bakom fanns vedlidret'. Jfr 
under ingan. 

änge n. &nie el. (y.) iegge 'långt borta 
belägen slåtteräng' = utslått. dceri 
kigstaiegge 'i Angstaänget'; dceri 
råvestaiegge ['i Ravestaänger]. -sljord 
f.c'eggesAir 'ej uppodlad mark', va bara 
ceggesjok dce, vell scejj, lstesio4-
'det vill säga att det var bara ängsmark, 
lötesjord'. -sislått m. bsg. ieggesilbttn 
'slåtter i ett änge' = lötesjord. 

ängslas dep. 
änka f. &nue el. (y.) c'enke. 
änkling m. 2en/d-ig. Jfr under friargåva. 
äntligen adv. Xnteligen. 
äppla f. Xppe4-, bsg. -a, opl. Xpplrer, bpl. 

c'epp4-en 'äpple'. Jfr gall-. 
ärefölje n. ierefb4j 'följe som man gör 

med ngn för att visa honom heder'. ja 
ske fora je cerefv4-J 'jag skall följa 
med er ett stycke'. 

är-det-så konj. ce,r,s 'om, såvida'. ceAs• ja 
fo nann ti sce ksmm ja fcell 'är det 
så att jag får tid, så kommer jag väl'; ce,s-ts-
tnt han ksmm 'om han inte kommer'; 
cejj vce int skull minnes 'om vi inte 
skulle minnas'. Jfr under predikord. 

ärende n. b-an el. (y.) ivran. for se na 
ceran 'hittar på ett ärende'; ja jo 4-  me 
dell cerans 'jag förebar som ärende'; 
8M han ~ute ne kvtnnfv4-k da 
han ske ga nannstans,se gar e pa 
tok vx cerane 'om man möter en kvinna 
när man skall gå någonstans, så går det 
illa med ärendet'. Jfr fjurr-, fnurr-. 

ärkeri n. ierkeri 'pack, slödder'. 
ärlig a. &lin. 
ärm f. 'ärm (på klädesplagg)' jfr under 
arm m. 

  

  

  

Sågblad Ändv ed såg 
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ärr n. bsg. :cere. 
ärrig a. jfr kopp-, kves-. 
ärt' f. cett 'ärt, ärta'. Jfr grå-, vit-. -riska 

f. terisk 'ärtreva'. -ränna f. iettrcenn 
'ränna med vilken man vid tröskning 
skiljer ärter från säd'. -skål f. bsg. 
iettska4-a= paulusskål. -skälj f. iett-
,s4/ 'ärtskida'. -slaga f. iettllbge 'ärt-
reva'. dce cer n cettilyge ssm ha 
votte hisse opp' hcebs,sa,a da tyss 
a na vara 'det är en ärtreva som har 
blivit hissad upp i hässjan, o. då tycker 
hon sig vara ngt stort'. Bonde om en 
hustru av enkelt ursprung som var kinkig 
mot pigorna. -soppa f. 4tscipp. 

ärva v. &rve, 2ecicle, cec64. 
äsa v. iesa, pres. ces, pret. &sste el. vs 

el. as, sup. cesst, p.p. isen 'jäsa'. stopa 
ces 'degen jäser'; stopa ce cesen 'degen 
är färdigjäst'; &sendrekke 'hembryggt 
svagdricka'. Jfr oäsenbröd. — upp v. 
p.p. öppiesst.oppcesst a stoper 'upp-
jästa degar'. 

äsning m. bsg. OYesntgen 'jäsning'. da 
jcesntgen for over hele kare da 
var e fceclzt. -sikar n. bsg. &snzgs-
kåre 'kar använt vid bryggning av dricka'. 

äspa4  f. &spe 'märla'. Jfr ård-. 
ässja f. jfr glöd-. 
äta m. iete, bsg. -n, opl. -na, bpl. -na 

'krubba'. Jfr häst-, ko-, stalls-. 
äta v. ieta el. (föråldrat) &a, at, ete. Jfr 

under begynna på, blind, blinda igen, 
dikesren. — från sig v. ta frann se 
'äta färdigt, avsluta måltiden'. — upp v. 
pres. eet cipp, sup. ,ete öpp, p.p. öpp-
cete(n).ja cet opp e drenne—du cet 
int dit na 'jag äter upp det där! —Våga 
dig inte att göra det!'; nu ha ja cete 
opp e 'nu har jag glömt vad jag tänkte 
säga'; matt rakkt ha votte oppcete 
a hgottsm 'hade så när blivit uppäten 
av knott'; hymen va rakkt oppceten 
'halmen blir alldeles uppäten (av rost)'. 
— ut v. ceta åt, p.p. åtiete 'intrigera 
bort, utmanövrera, [mobba]'. 

ätandes p.a. ietanes 'ätbar'. Jfr o- samt 
under mål n.1  

ätare m. bsg. &tian. I uttr. dce lceggs 
vliten cetari na dell dvs. 'man får 
alltid mera av det man börjat få (t.ex. 
arbete el. svårigheter)'. Ordspråk. Jfr 
under stor. 

ätlig a. jfr o-. 
ätning [fl jfr snus-. 
ättika f. bsg. ietzka. ättikspad n. &Wc-

spå. Användes vid hemfärgning för att 
få färgen att fastna. 

ävenledes adv. ievenledes svar på en väl-
gångsönskan vid avsked. 

ävlas9  dep. iev Zres 'arbeta träget'. ja cev-
Ires a hyll pa 'jag arbetar träget o. står 

00 

öl m. 0, dat. sg. åtutm. äv. 'puckel som 
botten i flaska'. 

öd n. 8 'förödelse, slöseri; efterfrågan'. 
dce ga bra hyll hagan da nt d-cer 
na s pa n 'det går bra att hålla gärds-
gård, då ingen försöker bryta sig igenom'. 
Detta kan sägas, när ngn skryter över en 
flicka därför att hon är särsk. sedesam, 
för att tala om att hon inte är eftertraktad; 
Talesätt. d-ce falet e s cett n dcennar 
'det är ett fasligt springande efter den 
där'. Om eftersökt flicka; vtt hon tog 
han —dce tør nt ha vore sce mage 
e s pa hagan 'att hon tog honom! — 
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Det torde inte ha varit så stor efterfrågan ningar'. 
på henne!' Jfr första exemplet. Jfr mjöl-, ögla f.1  ioge', bsg. -a, opl. ig er el. Pgg- 
penning-, ved-. 	 Irer, bpl. ågken.Man sydde 'gger tt 

öde n. ide. tggen ha sett sett ode kanta pa vceven, som man skulle lägga 
'ingen vet på förhand sitt öde'; ett sannt ut a b4.ae. Jfr fjät-, skidben-. 
ode 'ett sådant elände'; ett sannt ode ögla f.2  'uggla' jfr katt-. 
del! ko 'ett sådant odjur till ko'. 	ögla v. 'ge' 'få kväljningar'. ja vell 

ödsam a. itsåmm 'svår att bryta sig gm bara oge4-  a spy. 
gärdsgårdar (om t.ex. ko), som inte vill ögon n. pl. se öga med ssg. 
hålla sig inom stängsel'. 	 ök f. isk en sorts mindre båt. Föråldrat 

öga n. åge, bsg. ge, opl. ger, bpl. jiga, ord. n Itttn ink; tskke denna smo-
dat. sg. igen, dat. pl. irgsm äv. 'hål i bata. Jfr flo-. 
övre kvarnstenen (gm vilket kornet rin-  ökas v. åke. 
ner ned mellan stenarna)'. oga ra int ökas dep. åkes. dce okes we bana 
vce st anner ceen 'man kan inte se dcer 'det blir fler o. fler barn där'. 
över till andra ändan'; lcegg en betat öknamn n. icknåmn. 
oga 'ge honom en skarp tillsägelse (för öl n. jfr barns-, gammel-, grav-, jul-, 
t.ex. framfusighet)'; tjvcett mce oppt kroppås-, lysnings-. -sjuk a.,%Ifick 'fyll-
oga 'tvätta mig i ansiktet'; sn !pet opp i sjuk'. -sjuka f. dat. sg. itficken. I uttr. tt  
oga 'spetsig i ansiktsformen'; dra n ofuken 'i fyllsjuka'. -soppa [fliAskipp(a), 
oppi oga pa se 'låta honom bli för bsg. å.yppa ['ölsupa']. kokk nann 
intim, få för stora friheter'; tjvcett sce 	"rapp 'koka en ö.'; kokk "rappa 'koka 
ogsm 'tvätta sig i ansiktet'. Jfr blink-, ö.'. -sopplete n. bsg.å,ssppaldte 'gulaktig 
dyng-, get-, glas-, glis-, sol-, solv-, hy'. Skämtsamt. -sopptallrik m. opl. 
sur-, syn-, vit-, yx- samt under akta, åbssppatallrika. Jfr under häva uti sig, 
blaska, blemma, blodröd, blund, fylla tandlös. -sopptråg n. bsg. bAssppatrbge 
v., stad m.3, svälla upp, taga, under-  'tråg med ölsupa'. 
lig, vinda v.1  och helsingöron. ögonl- öm a. jfr hår-. -fött a. mfått 'ömfotad'. 
brynhår n. bpl. ifgnbrynheira. -färd f. ömmest adv. åmmest 'på olika vis'. 
ågnfce4-  'blick', hon var se kvikk t ömse a.ionse.pa  omse ster sm bron. 
ognfceZren 'hennes blick var så livlig'. önska8  v. in ske. 
-lock n. ågn1z5kk.nu  fo,st kan ja si, öppen a. åppen. Jfr under spis, svart-
sa vertga da hon klrefft batt rost, säd. -byxor f. bpl. åppenbåksen 
ognlvkka 'nu först kan jag se, sade kä-  'kvinnobyxor med öppen gren'. Bestod 
ringen då hon klippte bort ögonlocken'. av två ben som framtill lades en smula 
Ordstäv. -syn f. bsg. ågnsYna 'så vida omlott, varefter de syddes fast på en 
omkring som ögat ser'. sce laggt ssm linning. Baktill var benen urringade. Be-
ognsyna var e skogen 'så långt ögat nen var försedda med tinningar, vilka 
kunde se, så var det bara skog'. -vrå m. knöts med band. em dce var nann 
bsg. ,ågnrbn. ögtrött a. ågtrått 'söm-  ssm va Juk,sce tro ja dvm lag tt 
nig, som av trötthet har svårt att hålla oppenboksen a scerken.oppenboksen 
ögonen öppna'. 	 dce hadd dvm bira a ena dell 

-ögad a. jfr sur-. 	 vceclas,dce va fyjkaftvceven,vitt e 
-ögda.jfrblund-, glos-, klen-, lång-, revgan a bore in vce bZratt 'om det 
mört-, tår-. 	 var en (kvinna) som var sjuk, så tror jag 

ögelsam a. iigeksåmm 'som lätt får kvälj-  de låg i ö. o. särk. De hade blå ö. till 
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vardags. Det var fyrskaftväv, vit varp o. 
blått inslag'. -spis m. åppenspiss. 
-spisgryta f. åppenspissgryt 'gryta med 
ben'. -säng f. åppenscegg 'tvåmans säng 
som ej kunde skjutas ihop o. som saknade 
skärm [dvs. längsgående balk som delade 
den i två]'. 

öppna v. åppen, åppne, åppne. 
öppnas dep. åppnes. grznnen oppnese 
a llokks zjcenn 'grindarna öppnades 
o. slogs igen'. 

öppning3  f. oppn zg. 
ör m. bsg. 11P1 ['stenigt grund, grusbank'] 

= stenhar. 
öra7  n. åre. Jfr under botten, durr, man 

f. örhinna f. rhinn 'trumhinna'. -kå-
da f. årkå 'öronvax'. -lös a. årlås 'utan 
öron [dvs, utan hörsel el. med dålig 
hörseln matt ha voile orbs 'kunde 
ha fått trumhinnorna spräckta (på grund 
av barnens oväsen)'. -snälla f. se d.o. 
-stol m. bpl. årskdra 'ytteröra'. Ja ske 
vrz orstcAa fere 'jag skall vrida era 
öron (till olydiga barn)'. -styng m. 

tågg. -tvet m. årtivt 'retsamt ord'. 
hon va duktzn dell kast ortivetn 
'hon var kvick att komma med försmäd-
ligheter'. 

örra upp sig v. hrr åpp se 'burra upp sig 
(om höna, om kvinna som morskar upp 
sig)'. — ut sig v. pres. Int cer e lonnt 
hon hrr Ut se 'inte lönar det sig för 
henne att försöka visa sig förmer än and-
ra'. 

örs n. sjj. I uttr. ssm e s,sv om ruschig 
kvinna. Föråldrat. 

örsnälla3  f. årsncell en sorts slända [väl 
'trollslända' el. 'jungfruslända']. Ansågs 
kunna krypa in i öronen. 

ösa12  v. åse. öskar n. åskår. 
öst m. ost 'kölrum bak i båten'. bakz 
ostn. 

öst adv. ost. ja trodd ja hadd gatt 
for laggt ost 'jag trodde att jag hade 
gått för långt mot öster'. -efter adv. 4stet 
'österut (till ett bestämt ställe)'. han jekk 

ostet datt jan la j 'han gick österut 
till Jan Larssons'; han jekk ostet 'han 
gick till den östra gården'. -i prep. Ost/ 
'österut i (på, till osv.)'. ost t kroggan 
'österut i kryddgården'. -om [adv. o. 
prep.1 ifstsm ['öster om'].  -på prep. istpa 
'österut på'. ostpa myra 'österut på 
myren'. -å prep. ista 'österut på'. osta 
lannen 'österut på (åker)landet'. -över 
adv. o. prep. distover 'mot öster'. han 
jekk ostover 'han gick österut'; e 
kvinnfrirk ssm jekk ostover svelja 
'en kvinna som gick österut över svedjan'. 

östal prep. ilstal 'öster om'. dce hsgg 
ostal bcekken a hsgg vcestal bcek-
ken a zggen kivet fsll ['det högg 
öster om bäcken o. högg väster om bäcken 
men ingen huggspån föll']. Gåta som 
åsyftar koskällan. 

östan [m. oböjl.] åsta 'östanvind'. -efter 
adv. [o. prep.] åstan&tte 'österifrån'. 
-före prep. åstafår(e) 'öster om'. han 
legg ostafor ben 'han ligger öster om 
ladan'. -väder n. , ,stavr 'östanvind'. 

öster [ml ster. z dIsten 'i öster'. öster-
sida f. bsg. åstersia 'östra sidan'. 

östlig a. åst/ z. Jfr under västlig. 
östre a. Självst. form n. åstere, superl. 
åstest 'östligast'. ostere 'den östra 
vägen'; osteste gan 'den östligast be-
lägna gården'; ostest for bron 'på 
östra änden av bron' [möjl. = 'öster om 
bron']. 

övas'" v. åve. 
övanide, -ste adv. vene el. åvande el. 
åvanste förstärkande framför a. full. 
ovene el. ovanste el. ovande full 
'överfull'. 

över adv. o. prep. iver. ja hyll pa ga 
en over 'jag håller på att överträffa 
honom'. Jfr fram-, nord-, nordan-, 
tvärs-, väst-, öst- samt under all 1, bred, 
bäckbro, dåka, gå, gärdsgård, hundra, 
höljot, jalmas, kors, korsa under sig, 
kviga, nare, nävre, rå n.1, skina, skog, 
släkta ut sig, snyta, styra, stör, svida, 
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sötna, tänja sig, vakna, vattukråka, 
vinka, ynkas, yra, äsning. o. vid verb i 
särsk. förbindelser bygga, fara, forsa, 
kasta, komma, köra, stå över. -fara 
v. åverfåra 'råda över, bestämma om'. 
vilt han hann overfara 'allt han 
kunde lägga under sig'; dvm hadd sce 
lite overfara che hon skull ksnn 
ha bcetter anzg 'de hade så litet i sin 
ägo, att hon skulle kunna ha bättre ord-
ning'. -gång m. jfr under klubba v. 
-gå v. ii/vergå 'överträffa'. -mogen a. n. 
åvertnåget. -nog adv. vernå 'mer än 
nog'. -taga v. åvertå. -våld n. åvervbll 
'hårdför, brutal människa'. -ända adv. 
åvercenne [enligt E0 åvercenne o. 
over&nne]. for overcenne 'stjälpte'. 

överst a. superl. vest el. r3vejt. åvest-
trcia 'översta stången (i kornhässjan)' . 
Regniga höstar kunde säden på denna 

stång bli förstörd. Jfr ande, bradd, nack-
troda, stav. -i adv. o. prep. (3vesti el. 
åveni.scett birvkke da ovestt 'sätta 
blocket då överst i kornhässjan'. 

övre a. Självst. form m. åverl, f. vera, 
m. superl. å'vestn, f. superl. åvesta. Ss. 
förled: åverht54-vdora 'övre hälften av 
halvdörren'; oppt åverlånne 'uppe i 
det övre potatislandet'. Jfr under höljot, 
tynnel. överldel m. åvdH el. åved41, 
bsg. äv. åvecUln 'gammaldags lintyg 
med söm i midjan; övre del av ett 
gammaldags lintyg'. Övre delen var av 
finare väv än nedre delen, särken. Jfr 
gudmoder-. -hälft f. bsg. åverhbita 
'övre hälft'. pa overhvita var e 
bara gaddn 'på övre hälften (av den 
torra tallen) var det bara tjärgadd'. -skåp 
m. bsg. åverskåpen 'övre delen av ett 
tvådelat skåp'. -ände m. bsg. åver&en 
'övre ände'. 
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