GAMLE ORD OG UTTRYKK FRA ENEBAKK
Etter bøkene Andre tider og Tiden går av Kaspara Mørk

Trevalig

Vanskelig

Fåti

Nyfiken

Risperen

Treskemaskinen

Trasithaugen

Under tresking kom korn og boss ut bak
treskeren.
Bøsset matte rakes bort med håndrive

Skikua

Laue med skråtak. Kunne også være et lite
Tilbygg på låven

Bãneskammel

En skammel som var passe høy å sitte på når en
skulle stelle en unge.

Tullekorja

En avlang kurv med flat bunn og med en bredde
som passet til en ferdigkardet tulle for spinning.

Hespetre

En liten garnvinne hvor en hespet tvunnet garn
fra rokkesnella.

Fame

Mete og enfoldig kar

Krømpinga

I klessvasken ble tøyet gnudd opp og ned på
vaskebrettet med hendene. Dette kaltes å
krømpe.

Utgubbe

Sett ned på, tilsidesatt

Tullekorja

En avlang kurv med flat bunn og med en bredde
som passet til ferdigkardet tulle for spinning.

Tøvefjøla

Ei trefjøl med grove riller, der men tøvet eller
rullet strømper og votter opp og ned med varmt
vann og grønnsåpe for at de skulle trekke seg
sammen a bli sterke a slite pa.

GAMLE ORD OG UTTRYKK FRA ENEBAKK
Etter bøkene Andre tider og Tiden går av Kaspara Mørk

Vidotta

Komme utenfor all kontroll. Ikke ha noen til a ta
hand om seg.

Bankakrakken

Under klesvasken banket man såpevannet Ut av
tøyet med et bankatre på denne før skyllingen
begynte.

Pottost

Nár en ku hadde kalvet, ble det første målet
melk, altså råmelk, blandet opp med litt vanlig
melk og tilsatt sukker og et dryss kane!. Denne
ble så fylt i et spann og kokt i vannbad.

Flo

Enkelt lag med tømmerstokker.

Hogte

Stelle pent med, gjøre være på.

Jamne talen

Ta fra og legge til.

Kakunuen

Avlang, formet som en lav kasse med håndtak.
Bruktes når en skulle sette store brøddeiger.

Fell

Samme ordet som salgfell, overbredsel,
skinnfell.

For full drott

Lasset avpasset etter kreftene som drar.
Altså fullt lass.

Fonga

Gjerdematerialer, til skigard.

Rugsèe

Et jorde som lages til for høstrug.

Lekksommeren

Tida mellom våronn og høyonn.

Koste

Vedfavn. Kløvd ved i bestemte lengder, lagt opp
i favn eller koste.
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Jæler

Forskjellige former på tingene.

Dernestsekker

Sekker med kufor.

Hønn på stuene

Påbygg på bygning.

Tor bånejæla

For gammel til å få barn.

Bolken

Sidene i en binge lagt opp av trefjøler.

Skrøvisen

Is på små vannpytter.

Hittess

Til nå.

Vyrkje

Materialer.

Sålaupen

En kasse for såkornet som en bar på hoften . Ble
brukt når en sådde for hand.

Fulkjynt

Å prøve å lage vanskeligheter på en lur måte.

Søkkebolt

Tømmer som er vasstrukket og ligger tungt
i vannet og etter hvert synker til bunnen.

Innhvelv

Et jorde som er lågere på midten slik et
det vanskelig å grøfte Ut vannet.

Tuvle

Å klusse med en ting. Å plundre.

Kvaset

Ha det travelt, svinge seg fort.

Dan

Iverig. Å vare ivrig etter å få gjort noe.

Bråfåti

Brå, rask, fåti, nyfiken

Roten

Tilmålt veistykke som eierne av gården skulle
holde i stand av rotveien ( storveien)
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Terpentikker

Pendelen på en gulvklokke eller veggklokke

Leiner

Et stykke mellom åsryggene der det var god jord
for skogen.

Dokke

Bjeller har forskjellig klang. Døkke, en skarp,
lav låt i bjella, men som hørtes godt i skogen.

Valastyret

Ha litt på lager.

Fal

Svært liten del av noe.

Lakkegraver

Drensgrøfter

Muer

Høy raket sammen i hauger.

Stølling

Tosk, dusting, skrulling.

Spauke

Sparke opp noe fra jorda.

Fjrdingslass

Et lass med varer som skulle selges i byen.

Mojere

Skape seg. Gjøre seg til foran et speil.

Handaskjolen

Hverdagskjolen

Skjotteri

Bryderi. (Du ske ette skjøtte om meg)

Remedere

Sladrepreke. Snakke om andre mennesker.

Innarent

Innaren = lur og ondskapsfull

Leddikken

Lite rom i kiste eller et annet sted.
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En stadd kar

En voksen betrodd arbeidsskar.

Sinki

Slitsomt.

Kotohol

Trang glugge oppe på veggen.

Kaura

Kaura seg ti. Komme på fote økonomisk.

Massekken

Nistepakke, matveske.

Turua

Tvare. Et redskap ev tre til a røre med.

Omstang

Lage noe ekstra, (bryderi)

Gjerkjæl

Følsom.

Komme seg åles

Sen til å komme i gang.

Usort

behøver ikke å sørge for noen ting.

Fibb

Håndfull.

Slerkarom

Litt å gå på. slingringsmonn

Ona

Tilmålt stykke av jordet. Et røfte.
Arbeidsfordeling.

