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Battriks-diaZeloten. 
(Af E. Ericsson, Folkskolelärarc.) 

Uttals-reglor. 
A uttalas väl i allmänhet som i vanliga svenskan, men  

får i en mängd ord en lindrig dragning åt ä och 
har då alldeles samma ljud som det korta a i engelskan' 
t. ex. i orden: and, hand o. s. v. —• I det följande be- 
tecknas detta celjud med 	, a; 

g uttalas äfven framför de lena vokalerna ofta håra, . 
och betecknas då med gh. Detsamma gäller älven. 
någon gång om /c (kh); 

li bortkastas alltid af invånarne i Rättviks socken Och 
kan af dem icke engång utsägas; hvaremot detsam-
ma framträder ganska skarpt i uttalet så väl i den un-. 
derlydande kapellförsamlingen Boda, som i den 
till socknen hörande Finnmark, 'och användes der 
tvärtom ofta framför begynnelsevokalen i ord, sorn 
i svenskan eljest sakna all aspiration; 

1 	uttalas alltid något fylligare ån i vanliga svenskan; 

rg i slutet af en stafvelse uttalas alltid med liårdt g; 

sk har framför de lena vokalerna ett ljud, som mycket 
närmar sig stf. 

ö får, då det Inkommit i ett ord i stället för en an-.  
nan vokal, ett blandadt ljud, byars 'beskaffenhet icke 
kan närmare angifvas, än att det tyckes utgöra ett 
mellanljud mellan ö, ä och å. Så t. ex. i orden:, 
bondö i st. f. bonde, mångö i st. f. mänga, fölk 
i st. f. Folk, o. s. v. 

1 öfrigt äro orden i del, följande upptecknade så' 
nära efter uttalet som möjligt. 

h 

Ordlista. 
A, prep„ åt. 
A, verb. hafva, impf. add, sup. att. Egna talesätt: a 

far sä, förehalva (sig); a bart, förfara; a roligt,  



hafva roligt; a tä titj om s.  ä, förtjusa någon; a and 
om, förvalta. 

Abbar, abborre, best. abbar'n, plur. abbarom. 
Ack, pölsa, best. acktji, acktjö; hugg (subst). 
Acka, subst.' hacka; verb. acica, ackö, acka. 
Ack/a, vakta; ackt ättör, höra på. 
Adi, i-rsligt, förfärligt. 
Af, haf. best. afvi, plur. afvotn. 
Agrö,., hafsa, best, agrön, plur. agrotn, agrar;  agörgrin, 

hafregryn, 
Alnackö, 'almanack, best. alnackön, plur. alnackar, 

nackotn. 
.Anö, "hanne, best. - anön, plur. anar; anom. 
Ap' ,ätlar, efterapa, imperf. apö ältö, sup. öttörapa. 
Arks, orka', imperf. arlcö, sup. arks. il  en del af sock— 

nen säges: 'årka,' urkö., drica. 
Aspö, hake (t.' ex. å en grind eller port), best. aspön,' plur.. 

asporr. 
MO, sorg (isynnerhet öfeer 'äktenskaplig otrohet.). 
Ato, aderton. 
Atskhöta, atskutin, igenfyld (af skhöti at, igenfylla). 
Åtta, bakpå, bakom, t. ex. (lita dårö, bakom dörren; 

attan& bakpå,' bakut; altatä, bakefter, efteråt- 

allom, bakom; attröst, efterst, längst bak. 

Attivir, tillbaka, baköfver. 

.yttö, adv. ker. 
Atör sä', åtra sig. 
Attör bog, bakbog, best. attör bogön, plur. attör bogom. 

Axul, hjulaxel, best. axaln, • plur axulom. 

elbböstö,'") abdd, alfabet, best. abbösli, plur. abböstotn. 

etfvu, afvig, bakvänd, 

fil,
21/fv o 

hålla , 
 elv  ja. m  

perf. all, sup. at; ar,sä vö. hålla sig vid ;  

al mör , förfölja, följa efter; al at, hålla igen, 

e ord, som  börja med det förutniimmia n  

öffersigt skull sammanförda på ett ställe. 

6 

, äro hår för lättare 
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"salkui, adj. halt, 
2111 bäst, allra bäst, förnämst. 
9f/hopa, allesamman, allt; fil/dopa, alltsamman. 
9111ontstans , allestädes, ärver allt. 
2.f/sknui, halsböld, 
eilsmans„ allmän. 

alltmaett, oupphörligt., ständigt. 
%lung , alun, best. alu,njön. 
21(lörskay , alskog, best. allörskojön. 
9.111ör, al, plur. aldrär; best. ddrä, plur. aldrom 
4nklöfrer, handklofvar, best. anklölrom. 
efnklä , handduk , best. anklädä, 
etnlöd, handed: 
etngvar, handqvarn , best. anqvarä. 
4nskö, handske, best. anskön, plur. anskom. 
santvärk, handtveri<, best. nnivarjö, antvalti. 
Qirfvö , harr, best. adv" plur, arfvär,  , arfvom. 
Qtrk , bank, best. artfön. 
%lika, harka, imperf. arkö, sup. anka. 
efrudigi, harmlig. 
9,1rm Mör, efterhärma ; armör, efterhärmare. 
etrmiin, armen , ärmen; best. plur. arm-om. 
efrpa, subst. harpa. 

.'irrö, herre, best. arr'n , plur. urrom. 
2rtskalrna, ärtskida, best. artskalman. 
Cfså'nt,r,intet; assint 'als, alls ingenting. - 
2tss, harts, best. assi. 
Cisstrasu, halsduk, best. assirasun. 
mosstarm, ändtarm, best. astarmön. 

Bakuspultc, brödspade, bakspila. 
Bana, föda barn, imperf. band. 

nBartör, från; kil& sida , frånsidan, andra sidan. 

fiarta, frånvarande. 
_.Bartvika, bortvika, vek bart, bartvitji. 
_Bask; .pens'el, borste, best. basen, ,plur. bastom. 
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Batör, bättre. 
flenica/f, vad, best. benkalfvön; plur. benkalfvar, ben- 

kalfv0111. 
Bena , rigta , syfta;• bena (hår). 
Betjö, beck, best. betji. 
Betel, betsel.; betutslag, hufvudlag. 
Bi, varda, blifva; subst. by, best. binarrs, plur. biom., 
Bida, vänta, stanna; bittö;  
Bika, bygga ; bij:iö, bigt. 
Bitiga, bittida, tidigt. „. 
Bitta, bytta, ämbar, best. bitfan, plur. 
Bita, byta', imperf. bitö, sup. båt. 
Blek, bläck, .bleck, best. bletjö , bletji. 
Bli, bly. 
Blimö , blomma, best. Uintön, plur. blimom. 
Blias, blyerts, best. bliasö, bliasi; verb. blygas. 
Bladdra, •blemma; verb. bläddra. 
Bingar, blångarnsväf, best. ,b/rigarii, plur. blagari. 
Blandgöl, brandgul. 
Blosolla , rödsot, best. blosoen. 
Blåsa, bubbla, -best. blåsan, plur. blåsor, blåsoro. 
Biätria, blå .rock, best,. trian, plur. 'trior, trioni. 

Bluddra, bUbbla, best. plur. ' bluddrom•
' 
 verb. porla. 

Blöta, töa, imperf. blötö; blötavädör, töväder.  

Blöttas, gräla, träta på någon, prfes. blöttös. 

Bock (slutet o-ljud) bock. 
Bogg/a, snegla; bogglut, adj, säges om en person, som 

är. föreMål för andras uppmärksamhet. 

Bok, bok, .best. botjä, plur. bokom. 

Bol, bord, besk. fiolö, bola', plur. bolär, bolam. 	- 

'Barnarov, bomärke, best. boimartii, plur. bolmartjom. 

Borrö, kardborre, best. borr'n.` 
Bracka, byxa. 
Brosk, hingst, .best. brenskehz; plur. brer kar, brenskom. 
Brijya, .subst. brygga; verb. brajja , brugga,. import 

brijjö, bruggö, sup. briggt.. 

P
r,ri•ta, bryta, bröt, britt 



Brog på, kosta på, drabba, import'. brogö på. 
Brupiga, brudtärna. 
Brupimölja, se maja. 
Brå/O. braka, imperf. bråkö, sup. bråka. 
&tulla, knäcka, brättiö, bräckt. 
Bröndn, paras; suhst. parning. 
Brötas, brottas. 
Bröt, brott, best. brötö, plur. brötom. 
Bud, bod, plur. beder, fribodar; best. bud'n, plur. 

budorre. 
Bulöra, flytta (isynnerhet Med kreaturen till eller från 

fribodarna). 
Bupsfaiä, tiden för flyttningen med kreaturen; best. 

plur. bufösfallom, bufösfalör. 
Bufösfä; kreatur, som äro på 'färd till eller fä- 

bodarna. 
Båckö  , backe, marken, best.

från 

båckön , plur. häckar,  

båckom. 
Båka, baka. 
Båki, bake, best. bålin, plur. tåkor. 
Bår, barr, plur. bårer, tårom; tallbår, tallbarr. 
Bälj, buk, helg, gved, best. bäljör0, plur. Milgom. 
Bäll, plogbill , best. bidn, plur. bätlom. 
!Mila, kunna; jä bäli föll, jag kan väl. 
Bär, bar, blottad. 
Bär sä a, bete sig, bära sig åt. 
Böd, bud, best. bödö; bökafvöl, budkaffe. 
Bida, bedja, imperf. bad; böla far'n, bedja för ho- 

nom; böja farona, bedja för henne; 
Bölja-, _ryta, vråla. 
Bölsa, parningsåtrå (om svin). 
Bör, borr, best. bör'n., plur. hörorm. 

Böra, borra. 
Börgh, förmögen, duglig. 
Bös, boss, best. bösö. 
MS1111171, besman, best. bösmannö. 
Bösta, subst.läckla, best. böstån, plur. böstom. 
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Bösta, verb. häckla. 
Ban, botten, best. bötnön; bötnön ir bittån, botten ur 

ämbaret (begagnas såsom uttryck af någon olycka). 

Dar, der. 
Dar el. dår, dörr, best, dar'n, plur. darer, Jarom. 
Darfar el. darfår, derföre. 
Den ara, hin onde. 
Denda och den-  (ladan, den der (om maskul.- föremål).  
Dida och didadan, den der (om femin. föremål). 
Dign, dygn, best. dignö. 
Dimbil, dymling, best. dimbitn, plur. dimblom. 
Ditja, dy, best. ditjån ; mirditjån, myrdyn; verb. ditja, 

' 	dika. 

Ditjut, dyaktigt. 

Djupa, nypa, imperf. djupi. 
Dof, döf, komparat. dofvör. 
bollö , dåre, dumåkalle. 
Donba, dimma, best. dornbån. 
Dona, laga, städa, göra i ordning; imperf. donö, sup. 

dona; an a dona dö, han har gjort det i ordning. 

Draga, fara, begifva sig; drag å, fara bort, begifva 

sig utaf. 
Dragg, dragg, best, draffein; plur. draggom. 

Drögla, dregla, imperf. dröglö. 

Dågg , dagg, best. dclitö• 
Dön,' gröfre blår, best. dönö. 

Dönväf, buldan. 
pösa , detta Jr;ä dösajän å ädadan, det här och det der; 

här (om maskul. föremål); dösojän, 'njän, dös 	den 
den här (om femin. föremål). 

pös, söndernött, obunden halm, best. dösö. 

Erto , enka , plur. entjår. 
dö, en af eder, endera. 

sam ensam, allena, plur. esambö. Eb 
full _med etter. 
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Etörmäs/ä, etternäsla, plur. etörmäslom. 
Etrör, etter, best. etträr. 

Fig, färd, resa, best. fa/ä, plur. falör. 
Fall bart, falla bort, förtvina, minskas. 
Fallbär, hallon, best. fallbärti, plur. fallbärom. 
Fa/u, färdig, botad, frisk; nom. grop. Falun. 
Falsnö, falaska, best. fatsnön. 
Falör, spår, fjät. 
Falåt, sparlakan, best. falain, plur. falåtoin. 
Farböd, förebud, best. farbödö. 
Farfars, borttappa, förlora; farfirin, borttappad. 
Farfiri, företräda, fara förut. 
Farklä el. fårklä, förkläde; best. plur. fårklär. 
Farka, förmana, varna. 
Farlisin , förläsen. 
Farmartjöls, förmörkelse, best. farmartfölsi. 
Faran, förorda; subst. farol, förord. 
Farsla, förslå; farsky, farslägi. 
Fast , först. 
Farut, för, före, förr. 
Far alt, för hårds, för strängt. 
Far å å tä, fara af och an. 
Fartal, företal, förord. 
Faströ, förstuga, best. fastri, plur. fästrom, 

' Finna, finna; imperf. Finn, söp. finna. 
Fjus, fähus, best. fjusi. 
Fiaka, hoppa och springa, löpa hit och dit. 
Flenskallu, flintskallig; plur. flenskallar. 
Flenön, sjukdomstillstånd hos mannen (härledt af sorg 

men äfven af 
andra motgångar). 

'oftast öfver äktenskaplig otrohet, 

Fleta subst. fläta. 
Flina, småskratta. 
Flit bart, förflyta. 
Fläck, stund. 	. 
Fliiga, barka (träd); subst,. ett mindre, •afbarkadt träd. 

asträr. 
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Flögallt, smittosam. 
Flöt, flott, best. Hötö. 
Flätört grädda; best. Mom. 
Fiadru, opålitlig, slamsig. 
Flagga, flagga, best. flaggån, plur. flaggom. 
Flagu, flaga, plur. /lagun 
Flanu, ostadig, flygtig (om femin. föremål). 
Fosskal, strömkarl, necken. 
Frarnmör, främre; frammatä, framför. 
Frisin, frusen, plur. frisnö. 
Froda, fradga, skum, best. frodån. 
&öda, förfrysa sig; imperf. frädö, sup. fröa 
Fräk, ,  snäll, god; plur. frökö. 
Fuga el. foga, fågel, best: fugan. 

Fägål, skjul, omhägnad plats (framför ett. fähus). 	• 

Fässlar, band eller remtyg att, bära bördor med. 
(med en liten spade i ändan i Fästspanna, eldgaffel 

stället för gaffel). 
Fäst at spleilö, rör om elden i spiseln och slå igen spjeli et 

Fölastinn, drägtigt sto. 
Föltjö , folket , allmogen, plur. fatji. 

- Gafsin, förvånad. 
Gåfvlla, interjekt. begagnas då man med glädje emot  

tager eller Mr höra någon ting. 

galet, tokigt. 
Gal förfäder. 
Gamböl bin onde. Gamba jerk ,  

ammal ogift qvinna. 

2mrniböölf,kfaöirlafa' g r och farmor; morfar och mormor. 

Garn/ös, åldras. 

&intas, afträde. 
Giv, garn, best. garö. 

, Gesu, såga , gåta; verb. gesa, gissa
. tu, tråkig, förarglig, klåfingrig; & Alur. gebighö.  

aof. behaglig, omtyckt. 
Ghälla, snöpa, imperf. ghäll ö, sup. ghali. 
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Ghöl, gul; kotiparat. ghölör. 	- 
Ghölfva, lägga in golf. 
Ghör
Ghör, gorr, best. ghörö. 

	lolur, ghörtfifvoni:. tg, fjuf, best, ghörin tlifvön, 

Girnild, fägnesam,' frikostig. 
Glap, öppning, best. glapi, plur. glaponi. 
Glisa, småle (om små barn). 
Gludra, gurgla, småle. 
Ghima, titta, taga något föremål i betraktande. 
Glärnu, vanställd. 
GMmut,' utsatt för andras uppmärksamhet. 
Glöpa, gloppa. 
Glas, glas, best. glasi. 
Gräming, subåt. åker (i skogen). 
Gni/a, tjuta, låta illa (mest om svin). 
Gosgössö,' ensam arfvinge (om söner). 
Goskölla, dito dito (om döttrar). 
Gosjäll, lyktgubbe. 
Gosklin, välvillig;  gladlynt. 
Graf, spis,- graf, plur. grafvär, grafvom. 
Grina, gråta, imperf. grinö. 
Gripö, gröpe. 
Gripa, gröpa, mala groft; gripi, gripi dö. 
Grist, gles; komparat. grislär. 
Gron, ljung; groned, ljunghed. 
Graiva, grafva, sup. grifvi. 
Gräsa, gäckande le åt någon. 
Grann, grann, vacker, plur. grannö. 
Gubbö, gudfader, guffar. 
Gucku, göken, plur. guckur. 
Gummatt, gudmoder, gummor. 
Gå a, gå åt, blifva slut. 
Gå atöt, gå igen efter döden. 
Gii/d. högtid, best. gäla, plur. gäldör. 
Gäll; skuld, plur. gällär. 
Gälö, gärde, best. plur. gulöm. 
Gära, subst. arbete; verb. göra, imperf. 
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Gäspöd, bröllop' , beSi. gäspödö, plur. qäspödoni;- . . 

öiver. 
I föl, driigtig (om ston). 
/g/a, ögla, blodigel. 
/kästa, 
Ila, verb. gråta, tjuta; subst. rimfrost. 
Irrmil, himmel, best. immirn. 
Ina, intill. 
Inga, yngla, afla. 
Ingrör, yngre. 
Innata, innantill. 
Innanom, inomkring. 
Inåk, hin onde. 
Ippna, öppna, göra kunnigt; subst. öppning. 

jr, ur; subst: 'yrväder; verb. yra. 
kip,  yrke. 
Isbäll, isbill, best. isben. 
Ist, häst; istof, hästhof. 
Issy, oxeltand, best. issyn, plur. issfär, issiont 
[sia, ystning; löpnad mjölk. 
ht at, ,hitta på, uppfinna..  

Itt å, komma vid , vidröra. 

Dta, heta; hitta (vägen). 
Y"'best. iw n, • plur. ixe- nz ixo. ' 

Jerslång fr, 
spett, jernstör. 

Jolle, jol l ra. 
nackö, hjulnaf. 

jtipa,  nypa> best. jupån; verb. nypa. 

i_re), njure, best. jur n. 
.7.„a, nysa. 
Joun'oly, dum, enfaldig. 

Jåll' styggt elak. 
t. ex. fått ölak, mycket eller 

jo eld; verb, jäll4, elda. 
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här; jän å, härutaf. 
Jänta, piga (i Finnmarken). 
Järg, spindel, erg; järgut, ergigt. 
lärk, nom. prop. Erik. 
Jäta, mat; verb. äta; jät mina , fråssa. 
Jön, hjon; best. jönö. 
Jöna, arbeta, streta; jönut, motigt, stretigt. 

Kagg, kagge. 
Kaku, kaka; plur. kakur. 
Kal, karl (gift). 

. Kap, knep, skälmstycke. 
Kapp, driksglas (i Finnmarken). 
Kappal, kapell , best. kappalö. 
Karfvö, korf, best. karfvön, plur. karfvOnt. 
Karls, karda; subst. karlö, kardor. 
Kast nöd, nedkasta. 
Khes'l, kittel, best. khes'ln, plur. khes'lont.. 
Khifna, bulna. 
Khipa, hissna, kippa efter andan (i kallt vatten). 
Khänå, bjuda till, bemöda sig. 
Khäns at,, känna igen. 
Khäppas, täfla om att hinna först. 
Khäta, springa och förlusta sig. 
Khöl, kol, best. khölö ; khölör, kolare. 
Kliöst, kost, best. khöst'n. 
Khallö, frost , köld; best. klislyn. 
Kha.sung, skinnkjol, kolt '(af skinn). 
Khatu, stretig, besvärlig. 
Kila, frost, rimfrost,. verb. kila. 
Kinna, tjerna (smör). 
Kinnölk , subst. tjerna, best. kinnölkön, plur. kinnölkotn. 
Klabbö, klubbar, små kokade bullar (se vidare mölja). 
Klema, smeta; subst. kimning, smet,. 
Klen, sjuk,- ofärdig , plur. klenö. 
Klisna, gren, plur. klisnär. 
Klita, krita; klita milno, malen krita. 
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Klofsa, groda , plur. klotsår. 
Klocksäjär,  , urvisare, best. säjörn. 
Klådu, skabbig; klåfingrig. 
Klådö , skabb, best. klåd n. 
Kläja, klia. 
Kläppö, klämta. 
Kni skedör , knifslida. 
/Cnitk/ädä, hufvudkläde (kvitt),• som qvinnorna begagna 

såäom sörgdrägt (icke vid begrafningen, utan . 
der sorgetiden derefter). 

.Kostör, brosk, best. knoströ. 
Knul, knöl , böld, puckel; best: knut n.• 
Knäga, segna ned, böja knä. 	 • 
Knökla, fotknöl, best. knöklån , plur. knäklor. 
Knöpö el. knöpå , porla. 
Knäppas, spela (om knappnålar). 
Kogsa, titta. 
Koka, jordklimp, plur. kokår, kokain. • 
Komsla , .adj. som ej kommer sig för. 
Kopjärg,, 
Kopp, klimp; koppu , klimpig. 
_Koppor, (slutet ,o-ljud) springorm (sjukdom (ros.  hiistar)..- 
Kopp koppö, (slutet o-ljud) kopp , kärl ; best. koppgin.: 

Korn at, komma tillbaka; kont: ateit, komma, åter•. 

Kom tä, födas (om barn), komma 

Korp, ögonvar, best. korpön. 
Kringlu, rund , trind.. 
Kringt, ofta; kring (sii) , ]lasta, skynda (sig). 
Krittirör, kreatur, best. krittirer, plur. krittirom. 

•Kritja , krycka. 
Kria, slåss, rifvas med hvarandra, 
Krämjn, subst. plåga. • 
Krätjil, krake, pinne, stake. 
Ku, ko, best. kurr, plur.. kunär, kunom. 
Kuddval, bolstervar, öfverdrag på en kudde. • 
j(ujäta, mulbete. - 
Juli,• hemsk, komparat. kulnör. 
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Durk, kork, best. kurijön. 
Kusilam, dåsig, matt, omornad. 
Kutriggu, puckelryggig, krokryggig. 
Kuta, springa, hoppa. 
Kåt, yr, ifrig, modig. 
Kä, perlband. 
Käck, bra, god. 
Käring, gift qvinna, best. käringä, plur. käringonl. 
Köila, ogift qvinna, best. köllån, plur. költom,  
Kör, tjära , best. kör'n. 
Körtjä, kyrka, best. körtiiin. 
Kösen, kost; verb. köstö, kosta. 
Köticarfvö, köttkort, metvurst. 

Lada, köra in säd; ladavädör, godt väder att köra  
in säd. 

Lagra, gles, för tillfället uppsatt gärdesgård. 
Lagita, tråckla;, uppsätta en tillfällig gärdesgård. 
Lakör, slak, slapp. 
Lan, gångjern; plur. lanom. 
Lefva, Imma, spara; halva i behåll 
Leta, vittjä. 
Lidu, ledig; plur. lidughö. 
Liduväska, väska, som qvinnörna bära. 
Lidusäck, garnsäck. 
Lining, linning. 
Lusta, kyss (af barn). 
Litya, ögla, länk (af jern), ketting. 
Lurfvu, turfvig, lummig. 
Lugg, lo, lugg, luf; verb. lugga, lufva. 
Lulcu, tueka, best. plur. inkom. 

hoi)viraclt blän el. blånknutar, som antändas. 
Lura, vira, linda; äfven blåsa, i lur. 
Leasa, .slutta 	ett slags kil). 
Lägga, lagga, (tillverka laggkärl). 
Liigrann, laggrann; noggrann, sorgfällig. 
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L
åga, laga. 
åka, lake, best. plur. låkom. 

Låkan, lakan, best. låkanö. 
Låvi, laf, mossa (som växer på träd). 
Lä, le. 
Lärtö, lärft, best. lärti. 
Läsväf, lärft; best. , /äsväpön, plur. läsväfvor, läsväfvom. 
Löd, led, best; lödn. 
Lör iop, lefva tillsammans, vara i lag. , 
Löft, lukt; verb. löpa, lukta. 
Lölbör, subst. lefver, 
Läfva, lofvå, lefva; pres. ind. löf, ldfvör. 
Lögda'n, lördagen; best. plur. lögdagom. 
Löga, båda. 
Lök, lock; best. lökö, löki. 
Lömna vö, blifva vid lif, tillfriskna, vakna upp. 
Lömskä, ljumske, best. lömskön. 
Löt, lott; best. löt'n, betesmark; löta, lotta,, kasta lott. 
Löp, subst. lopp, best. löpi; verb. löpa, rinna, läka. 
Löpör, löpe; best. löpör'n. 
Löstin, lysten, 

Ma, med. 
;gack, mygg, harkrank. 
Illafirin, medfaren." 
Malin , kräkla. 

slösäd och agnar tillsamman. 
'Mamma, di, patta. 
.111ammö, civinnans bröst; best. mammön, plur. mammor. 

ma'n, medan. 
Margap, morgon. 
Mark, mörk; komparat. markör; superlat. miiridist. ., 

Zafil2an: mömarknad,rkna  plur. marknadar. 	
.- 

Mn
n, ty. märka af, passa af, genom märkning aldela_ 

iliaoYieda, leda tråd maten, brist på aptit. 
Oas/I/via, 

Inasurved. 



Men, min , mätt, mitt, plur. minö. 
Migg, mygga, best. miljön. 
Mijja, medja , best. mijjån. 
Milla, emellan. 
Millgål, gärdesgård emellan 
Mirö, kärr, myr, träsk. 
M. 	råtta, best. miin. 
Misu, ostvassla; misusmar, mesost. 

mycket. 
Mjälö, mjärde, best. mjätn. 
Mjärg, merg, best. mjärgön. 
Miölomba, humla. best. miölomba, plur. 
Mobor, morbroder. 
Mocka, mucka. 
Modrä, sjukdomstillstånd hos qvinnan 

oftast öfver äktenskaplig otrohet, 
andra motgångar). 

Mogöl, mögel; moglu. möglig. 
Moköl, många. 
Moka, verb. mocka, rengöra (stall). 
Momor, mormoder. 
Mosk å sä, hurtig, liflig (till sitt väsen). 
.Munsrå, mungipa, best. munsrdn. 
Mulsa, mumsa. 
Magin, magen; magådröpår, magdroppar. 
Mågsin, magasin, best. mågsini, plur. mågsillom.,  
Måkin, maken; best. plur. nzåkor, målcom. 
Måla, mala; målö, måli. • 
Månkö, manke. 
Mäla, mäta (åker el. äng). 
Mölla , morla, ögla, best, mällån. 
Mänja, subst. mönja (färg); äfven verb. omröra. 
Märä, myra (formica), best. Mär'  71. 
Mässlav nässla, best. mässyn. 
Mölja, flottbröd; bröd,  doppadt i fläsk- och köttspad ,  

r(högtidsrätt vid bröllop o. s. v.). 
Möln, moln, best. mani; mankopp, molntapp. 

tvenne egor. 

miölonlbår. 

(härledt af sorg _ 

men iffven at , 
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Mörk, subst. lemningar efter förruttnade stubbar och 
trädstammar samt gran- och tallbarr (begagnas 
till strö). 

Törna, morna; mörn sä, morna sig. 
Mörra. morra. 
Mösi, mossa; best. lnösin. 
klösa, byssja, röra (i halm eller hö). 

Nafta, taga, imperf. nåfvö, sup. niiiva. 
näfve, hand; best.' nåfvin, plur. nå vor, nå/vom. 

Nagga , stånga; naggö'n stångade honom. 
Na/cufis, naken, blottad. 
Nappas, tvista, småträta. 
Nosöl, näsborr, plur. nasöler. 
Nasör, näsa, best. nasom. 
Nifiyin, nyfiken. 
Nistil, nystfot. 
Nig, nyckel. 
Nitlo, nitton. 
Nottö, melodi, best.. not'n, Mur: notgir, nottom. 
Näfvar, nafvar, borr. 
Någö, några. 
Neigöländ, någorlunda. 

Någöst, någonstildps, lavarest. 

Nål, nord. 
Nålavädör, nordanväder. 
Nån, någon. 
Når, nå, när. 
Nåt;, nate (ogräs i trädgårdar). 
Nämkar, nämndeman. 
Minnu, näsvis, efterhängsen, plur. nännugö. 
Näppör, sämre; komparat. näpprör. 
När, nämrör, näst, nära, närmare, närmast. 
"%Tämt, närmast. 
Nöd, ned; subst. nöd. 
Vadröst, nederst, längst ned. • 
Jvödö, ned i, ned på, nere; nödöt , nedåt. 



96 

Mida, nåda, .imperf. nödö, ..sup. nöds. 
Nösss, skaka; nössö'n, skakade honom. 

0, hon; subst. qvarnränna. 
Odöga,"pdoga. 
Odon, ostädad, opåklädd, ogjord. 
0/dira, på höft. 
0fgäl, hufvudgärd, best. ofgäli. 
Ofröst, öfverk, längst upp. 
Ofvatä, ofvanför. 

öfre. • 
Ogali, icke mycket dålig. 
()gälning, tadel. 
Offa, ropa, tillkännagilva på afstånd. 
Ojol, omogen. 
Okträ, loka (på selar). 
Okunnu, okunnig, okänd; främmande. 
Okönl kem? hvilken? Alur.. olcö? olca no? 	k vad? 

okaså, kvarföre? oket vö, hvarvid? oka; 

Livad befalls? 	

hvarafy 

lats förkraa- 
01, skogsdunge på en slätt; 'söfvaol, hyilp 

turen under vallandet i skogen. 
Otåtti, kinkig, som gerna och ofta jemrar sig. 
0/ö, Guds ord. 
Ola, orda, tala 
0a, nolla. 
Omölligi, omedgörlig, omöjlig att öfvertala. 
Opp.in (slutet o-ljud), uppsyn. 
Oppskhöt, (dito), uppstrof. 	• 	- 
Oppa, (dito) uppstigen; oppa på, ofvanpå. 
Opå, (dito) .olvanpå.. 	- 
Ont, •vallhorn, best. ornö, .orm, plur. ornår, ornonz. , 
Oskapligi, gränslöst, ,myeket. 

Ota, hota. imperf: otö, sup. ota. 

Ottör, subst. pys, liten gosse. , 
Otäg, otäck. 
OnezEtt, ovärdig. 
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exa, önska ondt öfeer någon (eg., för bibringande af 
sjukdom). 

• 
Paper, papper, best..paperö, paperi. 
Pappa, di; papp' banö, dibarn., 
Passligin, läglig, neutr. passligi. 
Pelör,, pelare, best. pelör'n, plur. pelårorn. 
;Pick, pigg, best. picktjön, 'plur: pickorh. 
Pik, uppstående spets, plur. pikar. 
Finta, fara illa fram; påle sä , uppföra sig dåligt. 
Pist7,. pys, litet, barn, best. pisirn. 
,zeisfrii, säges om n råttläte, men begagnas äfven . till kom.-

mandoörd åt hästar (=_- gå på). 
Plant, kagge, mindre drickstunna, best. planen. 
Plottra, pladdra. 
Plita, qvissla, blemma, best. plitån. 
Plä, bruka, pläga. 
Plötör, plotter; plöttra, plottra. 
Pojk, son, best. pojtjön, plur. pojkörn. 
Pris „opp (slutet o-ljud), berömma, be risa, 
Prunta, knarra; pruntin, knarrig, vid dåligt lynne. Pä, bruka, pläga; pä fa, brukar väl. päruäpkr, päron. 
päsi, påse, best. plån pasorn. 
pöttra, koka., 
sia , påta, imperf. pötö. 

Qvar eller qvår, qvarn, best. qvårn, plur. qvårona; adv.. qvar, i behåll. 
Qvarn, förvara, • behålla, hafva i behåll. 
Qvigia, kotte, best. qviglån. 
evålla, verb. säges .om  läten som likna det vidgur..... 

ling; subst. stor snorbubbla. 

Baf, bakända, stuss, best. ra[vä, rafvön. 
Rask, skräp. 
,Retu, förtretlig, förarglig. 

7 
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Renen, humleranka, plur. rensnår. 
Rigera, bullra, stoja, hålla väsende. 
Ringöl, graföl, best. ringöli. 
Riska, subst. ruska; verb. ruska, skaka. 
Rintja, subst. rynka; verb. vecka, skrynkla. 
Rit opp, (slutet 0-ljud) uppresa, sup. 'rit 	. 
Rittia, rycka, draga; ritgjut,. knaggligt . (oin åk' ing 

ojemna 'vägar.) 
Ro, gärdsle; roröda, blissjestång. 
Rocka, vagga barn, skaka; subst.. trägunga., 
Bolin, nöjsam i sällskap; äfven trygg, säker:; lugn  
Rom, (m uttalas enkelt), rum , best. romö, rom. 

romom. 
Rompa, rumpa, svans. 
Romskligin, rymlig. 
Rå, vrå, best. råna. 
Råd far, vålla, vara orsak till. 
Råkå, raka;_ afslå gräset väl.. 
Rå/o och råma, vråla, låta .  illa. . 
Räcknagöl,, skat:jet-n' (som begagnas vid skinn- 

dars .beredning):  
Rädda, subåt. skrämma (åkerskrämma): 
Ränna, verb. skrilla, åka, varpa (om yäf). 
Röck, rock, best. röckön. 
Röckskhötö, rockskört, best. röckskhöti. 
Röda, stång, gärdsel. 
Bögi, råge, plur. rögar, rögom. 
Rögål, gärdesgård, best. rögåtn; rögålsåtör,. gärds- 

gårdstör. 	. 	• 	, 
föl opp (slutet o-ljud), uppröra., 

fiskrom, hest; römmön. 
rymma. 

.Römös, rymmas, ha rum. 
Rörtång, vret, äng t skogen. 
_nunna, verb. rodna. 
.Röst, rost. 
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Jöttbud, rottbo, plur. röttbudom.  

Sa, skall; sa föl, skall väl. 
Sal , sadel. 
Samvöt, samvete; sammet, best. samvötö. 
Sarkdags,' qvällsdags. 
Sask , skräp, strö, best. saski. 
Seffra, ziffra, best. sefjran. 
Senö, sen; senön, senare; senöst, sist; senfalu, senfärdig. 
Sexto, sexton. 
Si! se! titta? 
Slltiä, silke, siden. 
Sinja, sena; sinjdrag , sendrag, kramp. 
Sinnu, elak, ond, vred. 
Sita, sköta barn; sitkhölla, barnpiga. 
Sjärga, gnaga, kinka, kälta; sjärgu, kinkig, gnagig. 
Skaka, verb. skäckta (lin); skaka, subst. släckta. 
Skakul , skakel. 
Skampör,  , adj. snäll, välartad, plur. skamprö. 
Skarpna, stelna, 
Skhalligin, skadlig. 
Skhalma, skalm (på åkdon); skida (på växter). 
Skharpiisk, lutfisk, torrfisk. 
sichipa, subst, skirvap verb. beklaga; skit if sci, beklaga sig. 
Skhi/u,. skyldig. 

förskinn,' best, sichil,n,pån. Skhinipa , 
Skhämma, skämma,' skhäm, bart, bortskämma; smäda. 
Skurna, subst. skarf; verb. skarfva; skhat vii, skarfvå 

ihop, lägga till. 
Skhörra, skorra; hålla igen, hindra farten. • 
skhät, skott, best. skhötö; verb. ,slchöta, skotta. 
Skorna, fradga. 
S/compa,  hoppa och springa. 
Skrapu, subst. skrapa; verb. skråpå. 
skrassla , krångla, sladva i  fördrifva tiden onödigtvis; 

subst. skrassl', krångel, slag. 	 • 
Skrinija, subst. skrynkla, rynka; verb. vecka. 
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Skrip , odryg. 
Skrita, snarka; skryta, berömma. 
Skrocka, skrynkla; skrockat, skrynkligt. 
Skrolla, rossla, hosta. 
Skräppa, storskrytare, skräfla. 
Skrälla, skrika, ropa under gråtande (om 
Skröftresa, husförhör, best.. skröftresån.. 
Skrömsla, skrömta, spöka; proes. skrömslör, slcrömtör. 
Skullö, läktare, best. skull'n. 
Skapa, skopa, best. skupån. 
Skura, skåra, best. skaran, plur. skurom. 

Skuta, skjuta, sup. skutt'. 
Skeidi, skada, best. skikt n. 
Skåka, skaka; Skeika ir, skaka ur. 

Skaändö, skälfvznde. 
Skåntj, ben, skank, best. skåntjä. 
Skåra *, skare, best. skärin, 
Skåti, skate, topp. 
Sla, slå, imperf. slipa', sup. stigit, slägit. 
Slappra, subst. pipa af ett halmstrå med 

rande läte; verb. göra sitt tarf. 
Slappru, slipprig. 
Siar/'va, trasa, handduk. 
Slemu, slemmig; verb. dona, slemma. 
Skyar, sletjår, sammanblandadt groft mjöl och salt, 

som gifves kreaturen till, lockbete vid vallgång. 
Slicktapp, subst. en efterhängsen, snål menniska. 
Sligin, slagen. 
Slims, slimsa, subst. en stadsklädd; äfven Säges slam st 

slamsa. 
Slådi, släde, best. siticrn, plur. slådom. 
Slänjör, pendel. 
Slögen, qvacksalfvare, plur. slögö. .  
Slökön ut, utslockna, imperf. utslölcnö. 
Slöp, subst. släp; verb: skipa, släpa.  
Smar, smår, smör, best: smarö , smari. 
Smia, smedja, best. smån, plur. smiorn.. 
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Srnisindör,  , hammarslagg, plur. smisindom. 
Stniäl , smideshärd, best. smiärn. 
Smutta, läppja, imperf. stniittö. 
Småfä, får och getter. 
Småfäsfius, fårhus. 
Smältörbärör,  , smultron. 
Smöd , smed, best stnöd' n , plur. snödom. 
Suröl, boss, best. smölö , smöli. 
Snar, subst. snor, best. snar'n ; adv. fort. 
Snarkning, tjock hängande snor; pojkslyngel. 
Snarnästuk , näsduk. 
Snarsjuka , snufva. 
Snes, gröfre stör att torka säd på. - 
Snesa , skyla (säd). 
Snickta , snyfta. 
Snod , blott och bar, plur. snodö. 
Snuga , snöga, imperf. snugö, sup. snuga. 
Snörvilt snörlift  best. sti örvili , plur. stiötvilom 
Snösk fnöske. 	 - 	- 
Sveket, strumpa, best. socka, plur. sockor; sockom; verb. sucka. 
Sola, sula. 
Son, (slutet o-ljud) adv. så, se så' här. 
Sonkunu, sonhustr'u. 
Sopp, svamp, best. soppön. 
Spi, spy, kräkas; subst. spior, det som uppkräkes. 
Spinning, spånad, best. spinningä. 
Spirstjit, diarrh6. 
Spiss , spets, band. 
Spjänet , sparka, spjerna, impf. spara, 
Sporpa, egentligen bockläte, 

man 
spott mellan tänderna. 

Spraya, subst. remna. 
Springsko, skridsko. 
Sprot, vidja. 
Sprota , verb. slå, piska. 

ex. på fingren), äfven sprätta sönder). Sprätta. knäppa (t. 

tnenniskors läte, när 

sup; spuni. 
men brukas äfven ofri 

b/åser 'och -fradgär ut 
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Spulu , spjela, spila. 
Späjil , spegel, best. späjiln ; spägöl sä , spegla sig. 
Spöl , spel, best. späiö, plur. spöler, 
Spöni, spene, best. spönin. 
Spör,  , spår, fjät, best. spörö , spöni. 
Spiiya., spöka; subst. spätiö , spöke. 
Spöa , spott; verb. spöttö, spotta. 
Spakt, porla, pres. sqvalör. 
Sqvalur,  , diskvatten. 
Sqvattra , småskratta. 
Sqväla, ropa, skrika (under gråt). 
Sqvälla , gifva eko, dundra i bergen. 
Stacka, vålma (om hö eller halm). 
Staf, stäf (i laggkärl), best, sta fvön. 
Stagu , stiifva. 
Staki , stege, best. ståkin; ståken n , på stegen. 
Starknött, segsliten. 	, 
Stebogla , stigbögel, best. steboglån. 
Steg öl sä , staka sig, sticka sig; stegöl opp., uppstegra. 
Stensqvattra , stonqvätta (fogel). 
Stif, högfärdig, stursk; rak. • 
Stigg a , stygga (om en dålig qvinna); styggvärk, fulslag. 
Stiggnackö , björn. 
Stigg skarf , fulslag. 
Stirö , roder; best. stiri. 
Sijibanö , styfbarn. 
Sdidö , skede, stund. 
Sifiling , skilling, best. stfilirigein. 
&Ma, qvällas, bli skumt; .stiima ifvir,  , bortskymina. 
Stjaä, skördetiden. 
Sydi lbrädö , skärbräde. 
Stjör, adj. skör, spröd; subst. sur, ystad mjölk. 
Stjörbäjyön, skörbjugg. 
Stjörfva , skärfva, best. ,  stjörfvån. 
Stomp," stump, stycke, plur. stompom. 
Stoff ja, historia, saga, berättelse.  
Stryka, bråka , prata. 
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Stur, stor; stur på sä, högfärdig. 
Sturfingör, långfinger, best. sturfingrö. 
Stå far, sköta, förestå; stå mä far, sköta mig. 
Stånka, verb. krysta, pusta. 
Stäku, kort, liten. komparativ. stäkugör, -.stäkugöst. 
Stälpö, pelare, stolpe. 
Stänja, stänga (om gärdesgårdar). 
Sock, stock, best. stötkön. 
Stör, käpp, staf. 
Stött, bra, godt. 
Stöta, stamma, imperf. stötö. 
Sugöl, sofvel, best. suglö, sugli, suglo; verb. vara nätt 

och sparsam med soffet. 
Supan, soppa, best. supavi. 
Sup å sä, supa utaf _sig, supa sig drucken. 
Sval, svål; adj. kall. 
Svda, kyla af,' svalka; svalaslcf, svalkad välling i en skål. 
Svia, svedja; subst. sviom, afbrända platser i skogen. 
Svicka, qvicke -(kärnan af ett horn). 
Svida, smärta, göra ondt, svida. 
Svinsta, svinhus. 
Svipu, subst. viska. 
Svårå, svara, imperf. svårö, sup. svåra. 
Svögi, subst. tillfälligt hopflätad vidja att bära hö med. 
Svövain, tunt var, som flyter ur sår. 
Sårögd, klenögd, plur. sårögdö. 
Såskäppa, vanna, såningskorg. 
Sia se här! sä dan.,  se der! 
Säg an, säga åt honom (förebrående eller varnande). 
Säg ana, säga åt henne 	(dito). 
Säj& , urvisare, best. säiörn. 
_säja, säga; säj a, säga åt. 
sälla, sälg. 
.Särö; sedan. 
Säppa, hynda, best. säppån. < 
Sässarbrö, sädesbod, sädesmagasin, 
slita, akta, värdera; sätör int, aktar icke, föraktar. 
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Söd, soppa, best. södö., 
Södskål, soppskål. 
Sökön, socken, best. söknä. 
Sökör, socker, best. sökrö. 
Söla, sele; sökstic/ca; selpinne. 
Säll , bröd i mjölk eller svagdricka., 
Siii/na, svullnad; söllin, 
Sötnli, somliga. 
Sömår, sommar, best. sömår'n. 
Söndra , söndrig, trasig. 
Sönnanättör, söderifrån. 
Söppa, soppa, men oftast:säges söd. 
Söpa, sopa. 
&vad, hvilvall för kreaturen ..under . vistandet i skoged.. 

Ta, 'taga; ta asä, taga åt sig; ta at, taga igeri;, tå

vö, vä, taga vid, börja; ta vö sä, , blifva, ni:ssnöjd-; 

ledsen. 
iackölkal, fåraherde. 
Tafs, bräm, best. tafsö. 
Tagas;- 	tvista, träta. 
Tall, tall; tallbår, tallbarr; tallstrott, tallstrunt. 

Talutrost, talltrast. 	» 
Tana, springa . utan 'återhåll; subst. den som springer. 
Tannarpa, gammal »tandlös qvinna (spenamn). 
Tarkslär(va, torktrasa, handduk. 
.Tarrvöil, torrved. 
Teleas, kappas. 
Tenbekt,. förtenna. 
Tiffa, tiga. 
Timbling, tumme, best. iiinlingön. 
Timp, hvit mössa med spetsar, som de .ogifta qvinno 

na bära. 
Tinnö, pinne som sitter i harf eller räfsa, best. tinnön. Tistlåtu, tystlåten, from, beskedlig. 
_Tittja , tycka; titl om, älska, tycka om'. 
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Tjesa , springa, kesa, t. ex., om kreatu'r,. som 'stungnå 
af bromsar eller flugor springa af 'äh. an. 

Tfif, tju f. 
Tiippa, klase, best. :ijiAån, plur. tjippor, tjippom. 
ljudur,. tjäder, best. ijudurn , plur. tjudurorn. 
Tittru , styfsint, vresig, knarrig. 
Tjäg , teg, slogandel. 
Tjädär,  , tjuder, best. 
7yöu, käle, (Mask& kålskott. 
Tiölatoppa , sippa, hästhof (tussilago). 
Tjärspritta , gräshoppa. 
To, blån, best. tona. .  

Tolvin, oredig (dm ull). 
Tokin,. slik, sådan. 
Tömbil , slyngel, stryker. 
Tonsba , tumla, rulla (om hästar). 
Toppö, tupp, best. toppön, plur. toppar , toppom. 
Toppa, tofs, blomma. 
Torkil, åskvigg, best. torkir n. 
Tosk , gräsgroda. 
Tranu, trana, best: tranun. 
Treaköl , lakrits, best. treaklö. 
Tralla, sjunga. 
Tretto p tretton. 
Treung, treding (betingadt underhåll vid egendomsöfver- 

låtelse åt barn). 
Trio, tröja, blå rock. 
Trikya, trycka. 
Tromant , trögt, ogerna. 
Trornba , trumma, best. trombån , plur. trombons. 
Trossla , verb. trassla, oreda; trossy in sä , intrassla,.sig.. 
Trost, trast. 
Trå, längta, åitunda, imperf. trådd ö. 
Trägg, ås i en lada, best. träggön. 
Trägin, flitig, benägen, begifven. 
Träda, knåda, trampa, prees. trödör. 
Tröllvind , orkan, best. tröllvind n. 



eländet; tvätta' 

106.  

Tröpp, trupp , .best. tröppön. 
Trössgål, tröskel., 
Tu f, tufva ; tufvu, okammad, oredig (i håret). 
Tugu, hökorg (som begagnas vid vinterkörning).  
Tungöl, måne, best. 'tunglö, tung ii, plurr tunglär, tunglo 
Tutu, vresig, vid dåligt lynne. 	• . 
Tvifalu, tvåfaldig, opålitlig. 
Tvika, tveka; tvik sä, betänka sig. 
Tvöta, sträfva, streta, bjuda .till 

motigt. 
Tå, taga; tå ir,  , taga ur, packa ur. 
Tåg, rottelning, gräsrot, best. tågä. 
Tågbär, jungfrubär, best. tågbärn. (nubus saxatilis 
Tåla, tala; tål' pi naser, tala i näsan. 
Tårn, torn, best. tårnö, tårni, plur. tårnom.- 
Tåtål, tåtel (gräs), 
Täfvu, behagsjuk. 
Täl, till; täl då, intill dess; tä opa, tillhopa. 
Täln, tilja, best. tälnä, tälnom, golfvet. 
Tänju, tänjut, seg, segt (t. ex. om  kött). 
Täpa, låta upp eller igen; täpp ifvir; slå öfver. 
Ttyva , filta, valka, tofva ihop. 
Tögna, .gifva Med sig, vara elastisk, imperf. tögnö.. 
Tak, tolk, best. tölkön. 
Tönn, tunn, kornpar: tönnör. 
Tönna, tunna, best. plurr tönnom. 
Törnbärör, nypon. 

Ubbör, huggborr, stämjern. 
rTpurgyri,, hufvudyr, skälfvande., 
Ugga, hugga; ?ng ir,, hugga 'ur. 
Uggla, rotskott; ugglör sä, växer fort upp. 
Ulda, hvitt hufvudkläde (som qvinnorna begagna sSsoin 

sorgdrägt vid sina anhörigas begrafning). • 
Ulltångö, hulling. 
Umbär, odon, plur..,  umbärär., 
Undbreda, groft lakan att ligga 
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Undrom, förvånad, förlägen.' 
Unligin, förunderlig. 
Us, hus, best. usö. 
Usligin, usel, plur. us/igö. 
USiMiStl, ostvassla. 
Usimusu, subst. smakbit vid tillverkandet af ost. 
UtzTvir, utöfver, utföre. 
Utå, af, utaf; ula di, deraf;''utein, utaf honom;.0 å' na, 

utaf henne. 

Va, var, vara, voro; an va, han var; vi va, vi voro; 
Vabba, vira, linda; tabb ikring, linda omkring. 
Val, bör, måste: vd föl, bör väl, skall väl. 
Valla, subst. foderknippa; verb. tillaga foderknippor. 
Vitlä, vend; den synliga himmeln, best. ven. 
Vantö, vante, best. vant'n, plur. vantar, vantom. 
Vart? hvarthän? vart sa du? kvart ämnar du dig? 
Varia, vårta, best. tartan. , 
Vartjö, virke, besk unryi. 
Varu, varaktig; subst. vara. 
Vasa, lägga in ett bielklag. 
Vass, pron. oss. 
Vat, kär, älsklig, plur. vatö. 

Vegör, vig; , komparat, vegrör. 
Vepa, täcke, best. vepån; istvepa, hästtäcke, 

Vickla, vackla; vicklu, vacklande. 
Vija, vidja; vija, risbastu, best. vijån. • 
Viku, subst. vecka. 
Villör, bättre; vilst, bäst. 
Vinda, _kasta; vind Nol, kasta bort. 	• 
Våkönus, vapenhus, förhus (vid en kyrka). .  

Vanskaplig, ryslig. 
Vårrö, orre, best. vår'n, ,plur."vårrom. 
våsi, vase, stock i ett bjelklag. 
Våta, vatten, dricka. 
Valnots, åstunda, snålas, önska att få, ,hoppås. 
Väll, gäll, högljudd, plur.. vällii. 
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Vällta, rulla, tumla. 
Vällut, roligt, trefligt. 

Vändera , livar och en. 

 
Vändag, kvardag, best. vändagön. 

Väs'nd, uppror , bråk. 
Väsa, andas. 

, Vi i vid. 
Våttia, väcka (en sofvande); hugga hål på 	i ensp., 

Vöd, ved, best. värn; vöda, verb. hugga och göta 
ordning ved; vödastöda, vedkast. 

Vök, veck , best. "völ0, plur. vökom. 
Väta, veta. 
Vötna, vittna; vötnö, subst. vittne. 
Vötväling, vettvilling. 

Å, prep. af  (i sammansättningar, t, ex tibalkar afbaf 

ka); å rna gjol. af  med gjord, slut, förskingrad. 
Ådjupa, afnypa, imperf. djup å, sup. ådjupin. 
Åflefva eller «slapp, qvarlefva, öfverlopp, best. PMr 

plur. ållefvor, ållefvom. 
Aga, ega, hafva; subst. ifver. 
4gom, hågad, ifrig, plur. ågomö. 
Ajja, ropa, beklaga, jemra sig', imperf. åjjö. 
Åkdon, körredskap, best. åkdonön, plur. åkdonorn, 

hård; ålör, ålöst, hårdåre, hårdast. 
iimår, hammare, best. ämärn, plur. åmårom. 
Ånk, hank, best. ankön. 	' 
Änungskaku , pepparkaka. 

hare, best. år'n. 
Artni/a, ödla. 
År, hår, best. urö. 
Årarnint, harmynt. 
listäja, brådjupet utanför en sjö- eller åstrand. 
Åsäkomin, afsigkommen. 
Åt, yrfä (mygg, krank). 
kujjin, afhuggen, stympad. 
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Ävätt, subst. ostyriga menniskor eller djur, best. åvätö. 
A å lä, af och an. 

Afva, lägga, lemna; äf an, lägg eller ge honom; äf åna, 
• lägg åt henne; äf .at, lemna igen, slå ihop. 
Mar, utliggare (om körredskap); stänger att bära hö pä.  
Aga, hafva, ega; ägör, egare. 
Al, klack , best. äl'n. 
Äla, härda, prxs. älör. 
Aldag, helgdag, söndag. 
Jinclös, rysligt (endast i förening med andra ord t. ex. 

varänt ta ändös, var det icke rysligt). 
Ängd, ängel, best. ängirn, plur. änglom. 
.Ängö, äng, best. ängi, plur. ängom. 
Ära, starrgräs; äru, full med starrgräs; ärrig (om mär- 

ken efter smittkoppor). 
Ärmbolitja, armveck. 
Åskö, kärl; mjöläskö, mjälkärl (endast om sådana, som 

begagnas att hemta mjöl och salt m m. uti och 
merendels hänga på köks- eller skafferiväggen). 

Ätn/a , ättika , best. ätitjån: 
_Älta, mössa, lava, best. &tån. 
Ättör, efter; ättön, efter honom ättör Ona, efter bend r' 	 e; 

ättörö, efter. det. 
Ättörbölö, efterbörd best. ättörböh. 

iödö, Fron. eder, edra, 
,öydrigin, högdragen, högfärdig: 
,öglalts, högfärdig, stolt. 
„öka , -föröka, förkofra; ök opp sä, (slutet o-ljud) förköf- 

ra sig. 
,ölak , - ond ,, elak; bi ötak, blifya elak; repa mod, 
.ölk, subst. kärna;* ölk' ir, verb. urhålka, imp' ert «ö/kö 

ir, sup. .ölko irö. 
vallherde , best. ölkalv: 

.ör, huru; ör .moköl, huru många (äfven säges ör mitjt). 
Aörnspräcklu, fräknig. 
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116rnig,'. kantig. 
Örtjö, lin, best. örtji. 
Örtjör, örvax, best. örijörn. 
()kal, aftonvard, best. ötvarn: 
Ölån skymning, best. ölån6n; å a i ötåttön, fara i 

skymningen. 

1:p.råkprot 
Storla 071t 

Ä va en gång en bondö, som mångö ii' föl' ä,' å an add tre' 
pojkar, .Dem råd starst pojkar va bra nog fölklikö ; men den' 

.minsta viltö • aldri , va någölönd snigg som ana fölk, far an sa' 
fram i grafvön jemt å pötö i . askan, å darfar så kallä dem.  
dnom askpötörn. Int så omitji långt frå bondamös gål va ett 
s!urt slott, som blänktö bard tå gult å silfvör,  , å aldri i 
vale sill ä • nån a sitt i så fin å vaskör fru, som clida• fru" 
va;- sQm bodd på 'döda grann slatt*. En dag. sa bond'n a dernda-
båd : starst pojkoro --• tä dem esamba, kan vi begripa,' Bi;  tat'  
askpötörn 31111 få ör på --att dem sull gå sta å fria Id. 4..". 
fruna. Ja, ii va äll just nsint pojkar mot, utan dem korn ö fv6r —
ens, att dem hvärsiingång sull farsötfa. Men pojkar va under- 
tid'n int go . far 	•tija, utan ör dem pratö å skrötö, okön sull få 
lida grann å rik fruna, så fick askpötörn å väta, oka (16  
tänkt göra, å då viltö an å va ma .å fresta. "Nej, sad dem,-
» ä kan då vist int bi nå å, ti ör sull du kun tänk alt få fruna 
du som ii en tokin lortstopp å lig hän dag fram i askan ' 
pölör?" Men ör an kältö ,å sjärgil , så fick an då följ rna (7 ' 
bär raasiitiön. 	 . 

Nå (lem a gått en stomp, så fånn askpötörn i sk allt-
."Ussi» sa • pojkar, :"oka sa du göra rna Bida? Kast 'bard bart' 
ona!" "Nä men .1« sa askpötörn, »o kan föl bi nittu lä nå":' 
å så Ock dem attö. .Dirå ä a viri en fläck, så fånn askpötörn - i 
orv. »Uss ändål» sa brödrör, "oka 811 du nia döda att göra?' 
Kast •bortd.1" -"Nä nej!" sa askpötörn", ä kan allt bi käckt a 
någanda, å så ghing .dem attö en stomp. Nå ä a viri en fläck 
attö, så fånn askpötörn en ark. »Ues sa brödrär, "oka sa du 
göra rna denda? Kast bort önomb,  "Nej! ä vill jä .vist 
sa askpötörn, an kan föl bi nittu lä 'någanda». Å Så glang 
dem en stomp tä. När Ii a viri en fläck, så .  finn' askpötörn en, 



 


