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FÖRORD. 

Materialet till min "Ordbok över Burträskmålet" samlade jag 
huvudsakligen åren 1888 och 1889. Jag hade därvid utomordentlig 
hjälp av D:r F. Unand er s på lappar utskrivna orduppteckningar, 
som han år 1857 offentliggjorde i sin gradualavhandling "Allmoge-
målet i södre delen av Westerbottens län", och av Unanders senare 
gjorda uppteckningar från skilda delar av Västerbotten, de flesta 
offentliggjorda i Rietz' "Ordbok öfver svenska allmogespråket". 
På många av dessa Unanders lappar finnas antecknade citat från 
Fr. W i dmarks orduppteckningar, särskilt från Nysätra. Sommaren 
1888 studerade jag också Skellefteå-, Lövångers-, Nysätra- och 
Bygdeådialekter och anför i min ordbok i allmänhet dessa dialek-
ters språkformer. Över Nysätramålet har jag emellertid så ofull-
ständiga anteckningar, att det ej lönar mödan att medtaga dem. 
Detta är också onödigt, då lektor Seth Larsson grundligt studerat 
denna dialekt och väl i sinom tid kommer att offentliggöra dessa 
sina studier. 

Ordboken återger sålunda språket i norra delen av Västerbottens 
län, sådant det var för omkr. 40 år sedan. Att det sedan dess 
ändrats mer och mindre väsentligt, är självklart. Jag har ej haft 
tillfälle att studera språket i dess nutida skick, men anser ej detta 
för någon olägenhet, då det är just 1880-talets språk jag vill återge. 
Däremot beklagar jag, att mina många sysselsättningar under min 
tjänstgöring som lektor och rektor hindrat mig att förr utgiva 
denna ordbok. 

Jag använder samma beteckning som i min "Burträskmålets 
grammatik, ljudlära", offentliggjord i "Svenska landsmålen" 1891, 
se detta arbete s. 7-13. Ordboken avser att återge dialektformerna, 
men i fråga om ordens betydelser blott de viktigaste och vanligaste. 
Av mina mycket omfattande samlingar har jag för utrymmets skull 
måst utesluta en stor del, så t. ex. så gott som alla moderna 
kulturord och alla sammansättningar, som ej erbjuda något särskilt 
intresse i fråga om form eller betydelse. 

En del fraser, bl. a. ordspråk, meddelas till belysande dels av 
ordens betydelser, dels av folklynnet. Som uppslagsord använder 
jag riksspråkets verkliga form eller den konstruerade form — be-
tecknad med * — som dialektordet förutsätter. I fråga om den 
sistnämnda är jag dock i många fall oviss. 
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Av substantiven återges i regel obestämd och bestämd form 
i singularis och pluraris nominativ, någon gång också dativ; av 
adjektiven realgenus- och neutralformen singularis, någon gång 

,pluralis; av svaga verb infinitiv- och imperfektformen, sällan pres. 
ind. och supinum, och av starka verb infinitiv, presens singularis 
— presens pluralis är alltid lika med infinitiven —, imperfektum 
singularis och pluralis, supinum och någon gång particip presens. 
Passiva participet är nästan alltid lika med supinum och nämnes 
därför endast i undantagsfall. 

Av genus anger jag för riksspråkets vidkommande blott real-
genus och neutrum. De former med slutartikel, som anföras, upp-
lysa om huruvida ifrågavarande dialektord är maskulinum, femininum 
eller neutrum. 

Uttalet i vissa ord varierar stundom, särskilt i fråga om kort e 
och a, ofta även i fråga om n  och n. Ehuru jag försökt vara 
konsekvent i beteckningen, torde nog inkonsekvenser förekomma. 

Förklaring av dialektord, som ha samma betydelse som samma 
ord i riksspråket, har jag någon gång — till synes onödigtvis — 
anfört för att markera, att Burträskmålet har blott ett av de två 
eller flera likalydande ord, som riksspråket har, ex. viska 'tala i 
viskande ton'. Målet har ej orden viska 'sopa' och motsvarande 
substantiv. 

Skelleftemålet är betydligt olika i socknens södra och norra 
delar. Detta gäller särskilt y-ljudet: ju längre mot norr man kommer, 
desto mera närmar sig detta ljud z, som är klart och tydligt i Byske, 
grannsocknen i norr. Mina sagesmän från Skellefteå voro från 
sydligare, närmare Burträsk belägna orter. Hos dessa märktes 
visserligen en dragning åt g, och det hade kanske varit riktigast 
att i st. f. y skriva y. Men för att icke göra ordboken ännu vid-
lyftigare har jag icke markerat denna skillnad i y-ljudets uttal, 
utan nöjer mig med att här påpeka saken. 

Av förkortningar har jag, utom de i Svenska akademiens ord-
lista, sista upplagan, brukade, använt följande: bgd målet i Bygdeå 
socken, btr. burträskmål, gr. Burträskmålets grammatik, r. realgenus, 
a. som, skf skelleftemål. 

Umeå den 14 november 1927. 
J. V. Lindgren. 



UTGIVARNAS FÖRORD. 

Framlidna rektorn J. V. Lindgrens ordbok över burträskmålet 
var ursprungligen avsedd att ingå i Svenska landsmål. Efter för-
fattarens frånfälle 1932 ansåg sig emellertid prof. J. A. Lundell 
icke ensam kunna slutföra utgivningen både på grund av det dryga 
arbetet med korrekturläsning och med översyn av manuskriptet 
samt på grund av tryckningskostnaderna. Han ville därför till 
undertecknad D. 0. Zetterholm överlåta arbetet med publiceringen 
av ordboken, som jag något kände till. Längmanska kulturfonden 
tilldelade mig 1937 ett anslag för tryckningen av ordboken. 

Det var från början utg:s avsikt att söka komplettera ordboken 
med avseende på översättningar och sådant material, som tillförts 
landsmålsarkivet genom senare uppteckningar från norra Väster-
botten. Det visade sig emellertid snart, att dessa tillägg skulle 
spränga ramen för ordboken och enhetligheten. De måste till största 
delen utelämnas, om ordboken skulle bli färdig inom rimlig tid. 
J. V. Lindgren har själv strukit en hel del ord, hörande till den 
"lärda" och moderna kulturen, samt sammansättningar för att be-
gränsa omfånget. Dessutom måste mer tid och arbete, än som 
från början var tänkt, ägnas åt att överse och korrigera manu-
skriptet, varav senare hälften har omskrivits vid redigeringen för 
att icke alltför många sättningsfel skulle göras. Sedan jag av andra 
uppgifter hindrats att ägna tillräcklig tid åt ordboken, har detta 
arbete till stor del utförts av min medutgivare, som härför åtnjutit 
understöd från landsmålsarkivet i Uppsala. 

Burträskordbokens ordförråd har jämförts med landsmålsarkivets 
övriga samlingar från Västerbotten, till största delen giorda av 
lektor Seth Larsson. Ord, vilka icke återfunnits i ordboken, ha 
efterfrågats av fil. mag. Gösta Holm i Lövånger (grannsocken till 
Burträsk). Att efterfrågningarna gjordes i denna socken berodde 
på att Holm där hade goda meddelare. Några tillägg infördes i 
början av ordboken från Norsjö efter uppteckningar av Bertil Ny-
gren. Dessa och uppteckningar från Skellefteå av kand. Sven 
Lundström ha icke kunnat medtagas i fortsättningen. De nyinförda 
orden, såväl Holms som Seth Larssons från Nysätra, äro i ordboken 
satta inom klammer. 

Fil, mag. G. Holm och arkivarien Manne Eriksson ha vid 
intresserad genomläsning av ordboken i korrektur föreslagit en del 
rättelser och förtydliganden. 

Som i författarens förord ovan antydes har han icke ägnat 
särskild uppmärksamhet åt angivande av betydelsen av orden. 1 
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flera fall hade man också varit tacksam för satser, som kunnat 
belysa användningen av orden. Det har inte varit möjligt att 
göra kompletteringar i dessa avseenden, även på grund därav att 
landsmålsarkivets uppteckningar över huvud från Västerbotten visa 
luckor beträffande översättningar och exempel. Vi hoppas dock, 
att denna ordbok skall stimulera till fortsatt insamling och bearbet-
ning av de intressanta västerbottensdialekterna. De tre nämnda 
västerbottningarna, Holm, Lundström och Nygren, hålla också på 
med arbeten, som torde komma att tillföra kunskapen om väster-
bottensmålen bidrag på de områden, där nu luckor föreligga, inom 
syntaxen och inom "ord-och-sak"-forskningen. Även förnyad be-
arbetning av ljudläran inom vissa områden i Västerbotten skulle 
ge resultat. 

I materialsamlingen till lektor Seth Larssons avhandling Sub-
stantivböjningen i Västerbottens folkmål finner man en stor del av 
substantiven i burträskordboken förtecknade i sammanträngd form. 
Denna avhandling innehåller också uppgifter för andra socknar 
än dem, som ingå i burträskordboken. (dock blott för substantiven), 
och Larssons avhandling och ordboken ge tillsammans en rätt god 
bild av ordförrådet i Västerbotten. Påpekas bör att Bygdeå, varifrån 
Larsson meddelar många uppgifter, hör till södra Västerbotten med 
från burträsk-, lövånger- och skelleftemålen starkt avvikande mål. 

I några avseenden företer ordboken som tryckt inkonsekvenser 
mellan de första arken och fortsättningen, emedan avsikten först 
var att låta trycka ordboken helt i det skick som Lindgren skrivit 
ut den. De första arken funnos för övrigt endast i korrektur, 
knappast lästa; manuskriptet till dessa ark saknades. Under arbetets 
gång visade det sig, att fördelar skulle vinnas, om principerna 
något ändrades. Ändringar i enlighet därmed kunde då inte göras 
i de första arken, emedan tryckeriet fordrat successiv rentryckning. 
Det syntes oss exempelvis onödigt att medtaga sv. v. 1, sv. v. 3 
osv., när verbens böjningsformer stå utsatta. Överflödigt funno 
vi också att ständigt upprepa btr = burträskmålet; ordboken om-
fattar ju främst detta. Det hade vidare kanske varit bättre, om 
vi också ändrat uppslagsordens r. (realgenus) till m. och f. efter 
dialektens genus. I de första arken har kakuminalt / (det "tjocka" 
1-ljudet) fått beteckningen k (1 med slag). I fortsättningen har 
i stället använts 4 i överensstämmelse med beteckningssättet i 
J. V. Lindgrens Burträskmålets grammatik. 

Lindgren betecknar med övr = btr att resp. ord förekomma i 
samma form och med samma betydelse i socknarna Skellefteå, Löv-
ånger, Bygdeå. Denna uppgift har av oss utelämnats i senare 
delen av ordboken såsom väl summarisk. I vissa partier i senare 
delen av ordboken har Lindgren själv utelämnat övr -= btr. 

I ordboken ha vi funnit smärre avvikelser från grammatikens 
uppgifter, beroende på skiftningar i uttalet och i den fonetiska 
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Karta över Västerbottens läns kustland. 

beteckningen. Till största delen ha vi låtit ordboksmaterialet vara 
utslagsgivande. Beteckningen i grammatiken är konsekventare 
genomförd men därför inte nödvändigtvis riktigare, i varje fall 
inte mera upplysande. Vid uppenbara skrivfel har grammatikens 
mera sovrade material följts. Ett fullständigt angivande av skill-
naden mellan de båda materialutskrifterna ha vi inte ansett oss 
kunna göra här. Lindgrens till tryckning lämnade ordboksmanu-
skript är utskrivet efter att grammatiken kommit ut, men uppteck-
ningarna för den äro gi orda redan 1888-89, alltså innan grammatiken 
trycktes. Det är inte lätt att avgöra, om Lindgren vid den sista 
utskriften av ordboken i detalj jämfört med och tagit hänsyn till 
grammatikens normaliserade beteckningssätt. För de fyra första 
arken ha vi i Tillägg meddelat de flesta fall, där ordboken och 
grammatiken något skilja sig från varandra. 

Uppsala i december 1940. 

D. 0. Zetterholm. Margareta Zetterholm. 



Några förkortningar. 

bgd = bygdeåmål. avh. 1890. (Svenska Lands- 
btr = burträskmål. mål. Band XII, 1891 och 
lvg = lävångermål. 1919.) 
nsj = norsjämål. Seth Larsson = Seth Larsson, Sub- 
nys = nysätramål. stantivbäjningen i Väster- 
skf = skellefteåmål. bottens folkmål jämte en ex- 
Gr. = J. V. Lindgren, Burträsk- kurs till ljudläran. Akad. avh. 

1929. målets grammatik. Akad. 



A. 

abborre s. btr åbar, åbo', åbara, 
åbara. Ex. ha or it at ål2arom 
(dat. best.), göt om åban (ack. best.) 
det är ont efter, gott om abborre. 
skf lvg åar, bgd dar. — abborr-
kammare r. btr abarkamar; skämt-
samt köma• ned t ål2arkaman sjunka 
till botten. 

abc-bok r. abaskk, -kka, -bar, 
-b6b.ran, ex. 4sa dar t abasbökan 
läsa däri (= uti) abcboken, uh al 
abasbgrom uti alla a,beböckerna; 
skf lvg = btr, bgd åbasbc).k. — 
abcd n. btr abasck, -a, ex. han 
hcil a höna ltbas4a ban håller (p)å 
att kunna abcd; skf lvg = btr, 
bgd åbasd6 

ack interj. btr åk, skf 4, lvg 
bgd di. — ack-likväl inteij. btr 
åk-ltko?,, skf als-bkok eller -hkok, 
lvg bgd åls-lekok. 

ackja n. btr iij, ma lappar-
nas åkdon, skf åbsi, -a, lvg = btr, 
bgd åry, -a. 

ackordera sv. v. 1 btr åkoqr, 
skf etkotO, lvg bdg igocMr. 

Adam nom. propr. btr ådam, 
ordspr. ha vclan ådam vardåv-
man (det) var då han Adam var 
länsman = det var för mycket, 
mycket länge sedan; gåntakddant 
gamle Adam, arvsynden, skf adam, 
lvg bgd = btr. 

aderton räkn. btr tan, sid år-
tan, lvg tan, bgd 4tan. — ader-
tonde btr gitant, best. dtank, -a, 
1  

-a, lvg = btr, skf rtant, bgd 
åtant, 

adjunkt m. btr ilyant, prästerligt 
biträde; uppassare, springpojke, 
skf aOnt, lvg bgd = btr. 

adjö interj. btr 10, skf lvg = 
btr, bgd do; vanligare fårval far-
väl. 

"adrom adv. btr ly- i flera ssg: 
år-båtar, -måg, -v«lar, -vår bättre, 
mera, *viller (bättre), värre än 
andra, skf klar-, lvg bgd år- lika-
ledes bl. i ssg. 

advent n. btr kvant, -a, skf 
4vant, lvg = btr, bgd drvtint. 

advokat m. btr dboyct rätte-
gångsbiträde, skf ilvoAdt, lvg bgd 
4bokdt. 

"afftirsera [sv. v. nys. afks& 
affäras (göra affärer?)]. 

afton r. btr åtta, -n, -, -n, ex. 
dejetts om l&gdasaftan tills om 
lördagsaftonen, till lördagsafton, 
skf lvg = btr, bgd it[ta, -n, -, 

aftonvard r. btr åttavctk, åttavien 
= mödan, mödasmgra, middagen, 
middagsmålet (åts kl. 4 å 5; frtkos 
frukost åts kl. 8 å 9 f. m., mår-
javck morgonvard kl. 11 å 12 och 
kwa., kwölsm)ta kväll, kvällsmålet 
kl. 8 å 9 e. m. Likaså j skf. I 
lvg och bgd ~dn, mMdyan kl. 
11-12, åttavi:0, åttavdir kl. 4 å 5). 
— aftonvardsbit r. btr åttava,sbit 
en bit mat mellan aftonvarden 
och kvällen, Syr. = btr. 
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giva akt uppå, skf lvg (ty, bgd 
åkt. 

akta sv. v. 1 btr tty, äv. 
vakta, valla, ety kan vålla korna, 
skf lvg = btr, bgd ålst. 

aktie n. btr dAs, -'a, pl. -, -'a, skf 
lvg = btr, bgd -åks. 

*aktiver a. btr å yivar aktsam om 
tid m. m., ivrig, ex. han yer ljt-
var, sa an ska heiv a han är 
så att han skall hinna det, skf 
lvg = btr, bgd åktivar. 

al = gråal se *ålder. 
*ala [sv. v. yngla se äla]. 
*alamodig a. btr 41amåelty van-

mäktig, tung och modlös av som-
marhettan, lvg = btr. 

aldrig adv. btr ålar, skf lvg bgd 
ålar. 

all, a. btr dl, dit, d, dek,1 ålo i 
allt. — [allihop nys eo./04]. — 
allra btr ?dra (vd,a, äv. ålande vdt 
1. ålvajt allra värst), skf lvg bgd 
ålvetst. — [allting nys. ålicig.] 

*all, a. btr d, dit, ål som nått 
sitt slut, ex. håva yer dit, myceka 
yer d, peateltrari vara ål höet, mjöl-
ken, potatisen är slut, skf lvg 
bgd (-a-). 

*all, a. btr d, dit,  ål trött, ut-
mattad, ex. ya y6r,sa d jag är så 
trött, skf lvg bgd ål. 

alldeles adv. btr ?tidelag, skf 
åldalas, lvg bgd åldales. 

*alledes adv. btr 4/4,5 på alla 
sätt, ex. ji:_tb• åldm sjuk på alla 
sätt, skf. ettilq.5, lvg (1160 allestädes, 
bgd etUs. 

allena a. btr a/k, skf al,  lvg 
bgd aln. 

allestädes adv. btr å/om ståsom, 
å/om st4,5, skf lvg = btr bgd 
Wom tkom, alom sik. 

allmoge r. bs. åkm(igan, skf ål-
mkan, lvg bgd id.m4yan. 

aga sv. v. 1 btr 4ga, övr. = btr. 
aga r. btr 4ga, -n, ex. köma 

b6h 4ganom komma bortur agan, 
bli fri och självständig, övr. = btr. 
— agalös a. btr. 4ga/4us, 4ga/city5t, 
skf 4gal4ty, bgd i_tgal6ty. —; *aga-
löst r. btr 4gaUct.c.5t, -a, ex. hma 
bob 4galångk, få en sträng hus-
bonde, skf aga/egyt, bgd 4ga-
lt4ygt, -a. 

agg, n. btr tig, -a, ex. bera tiga 
dej nå.gom bära agget till någon, 
lvg = btr, bgd 4, -a, även 4, 2a. 

*agg, a. btr ån ond, vred, ex. 
dam vara 49 pa voretn de äro on-
da på varandra, bgd 4 (uti. rna 
ond på mig). 

*agg, a. btr 49, ggt avig, avigt, 
ex. hon ha 42 trava, ågt fbrkhe, 
hon har tröjan, förklädet avigt; 
stit 6,?,y o ra sticka avigt och 
rätt, skf lvg 4, bgd 4. — *agg 
sida r. btr ånsh -a avigan, sämre 
sidan, ex. han hav ånsict 1.'4 han 
har sämre sidan ut, han är bättre, 
än han ser ut, skf lvg ågsi, -a, 
bgd ågsi, -a. 

agga r. btr d,?1, 4ga bakvatten, 
skf lvg 49, bgd 4. 

agn, n. btr ågan, dyna, dyan, 
ciena bete, ex. mht sa ?Ja ågnom 
meta sig några agn, skf lvg = 
btr, nys bgd den, -'a, -'a. — 
agna sv. v. btr ågan, ågne lägga 
ut• agn, ex. at rekvom åt räven, 
skf lvg -= btr, bgd ågn, -'a. 

agn, r. btr tiga" egna, pl. 
ågan, ågnan agn ,på säd, mest 
brukligt nan, skf lvg = btr (-a-), 
bgd 4n, -'a, ån, etgnan. 

*agoda n. btr ga som gör vä-
sen av ingenting, ex. han Oom e 
4ga, skf iggcla, lvg = btr. — 
*agodasam adj. btr ågoasåm bråkig, 
skf 4godas4m, lvg = btr. 

*akt r. btr et41, ex. yvva it44 
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*allmost adj. btr (1.9ndst behövan-
de, litet bemedlad, lvg åkmås., bgd 
egynd,s_i. allmosehjon n. btr elk- 
masiOn, -a fattighjon, bgd åkmas- 

allmän adj. btr iamått, -t, skf 
lvg ålman, bgd ålm&n. — allmän-
ning r. btr idmd,my, -man allmän-
heten, skf lvg bgd gmd,,py. 

*allmä,st adv. btr gynd,gt särdeles, 
ex. eigt )&nsa gynad d/gh og/ 
inte år han så särdeles duktig 
inte, skf lvg bgd gmd,st. i 

alls adv. btr dls, skf lvg bgd 
å/s. — alls inte adv. btr åsamt 
föga, obetydligt, skf 4samj, lvg 
= btr, bgd Und. 

*all samman adv. btr d/ söma 
hel och hållen, ex. hon var,lifb•-
bhiipt d söma hon var genomvåt 
hel och hållen, skf lvg ål Aina, 
bgd d/ sån a. 

allsmäktig a. btr ålsmgh, -t 
trött, vanmäktig av hetta; som 
orsakar dylik vanmakt, ex. åls- 
matht väder som gör en van- 
mäktig, skf lvg ålsindth, bgd ds-
mc. 

allt ett adv. btr dit 41 enahan-
da, lika gott, detsamma, skf dit 
41, lvg dit 41, bgd dy — 
*alltförett adv. btr dit frbl allt-
jämt, skf dy frk, lvg bgd dit 
frd4. — 'alltid adv. btr åitz, skf 
lvg bgd d/ti. — *allt i sänder adv. 
btr ci/g t,sbiar, dt isfti just som, 
bäst det är, ex. ålt såta,r körna 
dam bäst det är, komma de, ålt- 
LsM sa rågan a bäst sälen 
skiner, regnar det, skf dt i SMar, 
bgd dt zsbi. alltjämt adv. btr 
dy jdna, skf lvg dy jdit, bgd 
ålt 

allvar f. btr kvår, -a, ex. 
tigga,i va grvån (dat. best.) taga i 
med allvar, skf lvg bgd kmår, -a.  

— allvarsam a;drj. btr gPva,sd,*, 
vajanit, skf lvg kvajetm,, -båget, 
bgd åNa,sånt, -tsånzt. 

almanack r. btr årniageq, -a, -, 
-an, skf ålmanik, lvg ålmandb., bgd 
armanåk. 

*almycke n. btr åbne, ågrm4»an 
växtnamn (Epilobium angusti-
folium), skf lvg ed•me, edynkba 
(obs. neutr.), bgd edyne, -mean. 

*almärla [s. nys gemala, märla, 
fäst vid tvärträet i skackeln]. 

aln, r. btr ån, -'a, M, Man, dat. 
sing. ån, skf lvg bgd = btr. — 
*alna sv. v. 1 btr 4n, åna, ex., ån 
6.29 imkvan mäta väven med aln, 
bgd 4n. 

a16 n, btr 414, a16 oväsen: ha 
Or e Alg 414 uh bom iåna det 
är ett farligt (fasligt) oväsen uti 
byn här, skf 414, lvg bgd 4/4. 

ami r. btr ?min, -, -a, -a, smal 
yllehalsduk, skf lonin, lvg bgd 

amma f. btr 4rn, åma. — amma, 
sv. v. 1 btr åm, ånia,, lvg bgd 

— *ammig a. btr åmu bruns-
tig (om tackor), skf lvg åniu, bgd 

åniem. 
amper a. btr dmpar rask, hurtig, 

skf lvg dipar di., bgd ånipar kåt 
efter kvinnfolk. 

an adv. btr ån: g4 ån gå an, 
iiva dn angiva; övr. = btr.,  — an-
bud, -del, -fall, -gå, -hålla, -lita, -se, 
-*staltera, -svar, -svara, -taga, -vän-
da btr ånbil -a 1. -bei, -a; -44; 

(sktyanfå? slaganfall); -gc't (ha 
ålagdr ett mg"); -hål; -lit, ipf. -14 
(vanl. deVit *tillita); -si, -stalt4r, -a 
föranstalta om; -funk, -fwra (vanl: 
fwdra fr), -tdga; övr. 
i hs = btr. 

ana sv. v. 1 btr Ana: ha 4na 
ma det anar mig, ålif 4,  anå,• övr. 
= btr. 



4 *anacka—annorstädes. 

 

ånats annans, pl. Mar; med best. 
art, da nån, da nånra, da nana, 
pl. da nådar 1. da når; ex. ån 
håsk, ånra kår, ier hå", man da 
nån håsk, da nånra kön or båt, 
den ena hästen, den ena kon är 
hemma, men den andra hästen, 
den andra kon är borta; han a 
v-n Mar Or han har blivit en 
helt annan karl; eivi måra,, da 
nån dån inte i Morgon, i över-
morgon; ådar Man ier aana, 
sly i andra socknar är det annat 
slag; vara tfor anar 1. klar nöd-
gas tjäna hos andra [In o so 
had,,am a åne, må och så hade de 
ett annat med (en annan sed, ett 
annat knep) Gs.]; — om samåna 
riktigt, se som; övr: i hs = btr. 
— *annandera a. btr åndgg, ana-
cldra, ånaddra, dat. åromddrom, åja- 

Madra endera, ettdera.  — 
*annanvar a. btr ånveir: ånvog hast, 
ånarvor kå, itnavo4 får varannan 
häst, ko, vartannat får, skf ånwår, 
övr. = btr. — *annat-varat, -edert 
a. btr ånavåra, anaiira endera av 
oss, av eder. —  *annat-värt pron. 
btr anahåt ettdera, isl. annat hvårt: 
ha vak vit ane,h6t det måste bli 
ettdera, skf lvg = btr. — annat-
vårt konj. btr c'tno4: ånot dik alar 
idy antingen du 1. jag, övr. = btr. 
— *annat tocket till btr åna tbka 
deg en gång till så mycket, bgd 
ana taka dé, övr. = btr. — annars 
adv. btr åna,s, övr. = btr [lvg äv. 
= annorlunda ha vak cinaj ha det 
blir annorlunda]. — annorlunda 
adv. btr årom lbnom: någom arom 
lom något annorlunda, bgd arom 
lanem, övr. = btr. — annorstädes 
adv. btr et.rom sta,5om, arom stås 1. 
åde,,st: ncigan Ulan någon annor-
städes, bgd arom ståsom etc., övr. 
= btr. 

*anacka interj. btr ågåka svor-
dom, lvg bgd ågålsa. 

anamma sv. v. 1 btr anåm [nys 
fickdarhårvag dam ancimase, do fjä-
derharvarna de anammades då 
(och började användas) (Gs)]. 

and, btr ck, -'a, ånar, ånrag, vanl. 
greesån, övr. = btr 

and2  r. btr -ån, -a, bl. i ssg. vår-, 
sås-, slå-, fdtkån vår-, sådes-, slåt-
ter-, skörd-and, övr. = btr. — 
andtid r. btr. anti, -n tiden för vår-
and m. fl.: ha ier bråasta åntin 
det är brådaste andtiden, övr. = 
btr. 

anda r. btr ån; hål ånom hålla 
andan, han leig o dråi,  ånom han 
håller på att dö; sicrån elak ande-
dräkt, övr. ån. --*anda sv. v. 1 
btr ån, åna andas: ån lågt, ja 
andas tungt, lätt. — *andstor a. 
btr anstår förvånad, förbluffad. — 
andfådd a. btr ånfåt, övr. = btr (-a-). 

*anderstång r. btr &najtåg, -a trä-
stång, slagen under medarna, fsv. 
andurstang, lvg ånanåg, bgd åna-
g6g. — *anderstångnamre r. btr 
ankstanavar, lvg ånananåvar tak-
vednavare, bgd ånanagnåvar na-
vare, mindre än takvednavaren. 

*andor r. btr ?nar, -ag, -ara 
högra skidan (den vänstra heter 
fi, -a), lvg ånar, ånra (f.), bgd = 
btr (-a-), isl. 2ndurr 1. andri. — *and-
örja r. btr anclån, -ria, -n, -riag 
skidspår, skf lvg = btr (-a-), bgd 
åndiji, -a, no. dial. andyrja (Aasen). 

*andsöns adv. btr årsån,s, mot-
sols (äldre and emot + sunna sol), 
mots. rksårs medsols, övr. = btr 
(-a-). — *andsönsved r. btr åvsonsv 
ved, s. vuxit vriden motsols, övr. 
= btr (-a-). 

andäktig a. btr åndåbt. 
ankare n. btr ågkar.- 
annan a. btr ån, Mar, Ma, gen. 

 



*ann-dag—aster. 5 

*ann-dag [s. nys åndcbg 2:a da-
gen efter bröllopet om det räcker 
två dar (standetg om det varar 3 
dar)]. 

ansa sv. v. 1 btr åtis,  2a : åns 
trckkom (dat.) ansa kräken, övr. = 
btr (-a-). 

ansikte n. btr ånsitt, -a pannan 
("ansiktet" heter o.25 kom), skf 
lvg ånseitt. 

antvannys han (ha) 36 som han 
(a) Or fra åntvgr säges om något 
som är gammalt, orent etc.1. 

*anvitra [sv. v. btr ånveira noga 
betrakta, nsj 

apa-efter sv. v. 1 btr åpa-å't 
sällsynt, vanl. håp åt, se happa, 
skf h4pa War), h-år åf(ar), lvg = 
btr, bgd åpa åtar. 

april r. btr når ndgan 
4prfl narra ngn april, skf 
lvg bgd = btr. 

*apynje n. btr 4p6vo n: osmak-
ligt utstyrd varelse, jfr isl. apynja 
apa, lvg ap470 odjur till människa, 
bgd 4.2421 m. s. noga betraktar en, 
jfr fsv. apa; se stirra. 

arbeta sv. v. 1 btr årkid, -a. — 
arbete n. btr årbatt, -a, skf arbeld, 
lvg = btr. — Jfr tve-. — arbeta-
girig, -karl. -klass btr Itrbasj4rik 
mycket arbetsam, skf årbesMra; 
-tår; -kkås, skf årbes-, bgd årbes-, 
övr. = btr. — arbetsam btr årba-
såm, skf lvg = btr. 

arg a. btr ån duktig: ån et di-
rom duktig efter åldern, år.9 ond, 
vred, skf 4n bl. i bet. vred, lvg 
åtg duktig, vred, bgd etri ds. 
— *argulera sv. v. 1 btr lirgubr 
envisas med en sak, fast den syns 
omöjlig, övr. = btr. 

arm r. btr /km, -"an, -'a, -`a, 
övr. = btr.  armbåge [btr, nsj 
girmbdya. — armstark btr, nsj arm-
stårk]. — Se ärm. 

*armast adv. btr bynast knappast: 
kmast 4,91, knappast en, ha var k-
mast nå (4) ve faz:y småka det var 
knappast så mycket, att vi fin go 
smaka, övr. = btr. 

*armån n. btr rmon minsta 
grad: ha ,96- ymon, at tOa råt 
deii det är knappt, att tyget räc-
ker till, lvg årman, bgd itrmen. 

ars- btr aj- i ssg som k-fit, 
-tåta, -römpa bakdel, mest bru-
kade som skällsord, ktårm änd-
tarm, övr. = btr. 

arv m. btr v, -'an, övr. = btr. 
— Jfr moders-. — arv-lös, -skifte, 
-synd btr itrv-ki.us; -fe; -sån, skf 

lvg bgd -legs, övr. = btr. — 
arvinge btr [nsj] årvdm, -en:. 
dej årvdmom lycka t. arvingen. 

as n. btr ds odugling, övr. = 
btr. — *asfora r. btr lisför oskick-
ligt beteende: har bara 4sf4rana 
det är bara nötaktighet, skf -raja, 
lvg -rana, bgd ren. — *asaderlig 
a. btr åsadffi slarvig (om klädsel), 
vådlig, skf [nsj] h4sadl, lvg = 
btr, bgd kisadab opålitlig. 

ask r. btr kan, åska
, 

-n, 
skf cigA, åst§an, åska, lvg bgd 
= btr. 

aska r. btr -'a, övr. = btr. 
— .askmölja r. btr åstm4b, 
askmörja, skf -MU, -a, lvg bgd 
-nzpiy (enkelt me, -'a). — ask-
onsdag r. btr 159.692,,scray dagen efter 
fettisdagen, övr. = btr. 

asp r. btr åsp, -'a, åsp, övr. 
= btr. — asp-bark, -lund, -löv, -virke 
btr åsp-bårt; -16n; -kv; -vq», övr. 
= btr. 

assiett r. btr kat, -n, -a, -a, skf 
kåt, lvg bgd = btr. 

aster r. btr ålstar, -trä, =tar, 
=tratt, skf gstar, lvg åstar, bgd 
gstar. 



6 att—av- vägse. 

att, inf.-märke btr at, övr. at, 
[nsj at]. 

att, konj. btr at, ofta med på-
hängt 'det': åta, övr. at, åta, [nsj 
Lit, åta]. 

augusti r. btr 4gåsh, skf 4-, lvg 
bgd = btr. 

auktion r. btr avaSg, -. — 
auktionera sv. v. 1 btr egatsogb-, 
-a, skf = btr, lvg itvaj4n, 

av prep. och adv. btr a, q, skf 
lvg = btr, bgd a, o [lvg br4 a fisk 
bra med fisk, nys en a småum en 
av de små]. • 

*ava [s. lvg &va grunt, surt 
vatten, nys öova sumpmark. — Jfr 
*fräkenava]. 

*av-bälde r. btr [nsj] 4bd,/ tok, 
narr; se Gr. I § 15, ex. han or 
,wm e 4bal han beter sig som en 
tok, skf lvg = btr, bgd åbc'el. 

av- btr a- sammansatt med pass. 
ptc. med aks. 1 på g enl. Gr. I 
§ 16: 1, ex. å-bciNce„ -bekika, -brått, 
.-d4t, -dåning, -dr61s2,, 

-f6b, -fråst., 94S, -gkitmd, 
gåt, -köp, -Mb, -k6m4 

-kwiMra, -ippkt 1. -Mia, -lågd, 
-låst, -lågt, -mart, -nå, -råg", -röd, 
r6nb, -råna, -rena, -sagt, -sata, 
sa/tån:n, -seigt, -skramd, 

-sk44, slåu}, -.gama, 
-ståta, -stiqgd, -peima, -tant, -tåp, 
-t6nasa, -vact, -vit4 -vana rspr. av-
balkad, -betalad, -bruten, -delad, 
-doninad, -dragen, även 'utstakad' 
om väg, 'avrest', -drucken redlös 
'av . dryckjom, -dukad; -fallen ur 
trons nåd, även 'avmagrad', -fru-
sen' ödelagd gm frost, -gjord 'mo-
gen', om säd, 'beslutad', -glömd, 
-*gått: bra yer 4gåt brädan har 
gått av, -huggen, -hållen, -klädd, 
*kommen  'härstammande': vona 

yk)(14 åkön varifrån härstammar 
du, -kortad, -kvitterad, -kyld, -lagd,  

-lyst 'upphävd gm kungörelse från 
predikstolen', -*läat avlastad, -löst, 
-märkt, -nött, -redd (om sås), -rodd 
avbruten genom rodd, -numen, 
-rundad, -räknad, -sagt 'överdrivet', 
-satt, -sigkommen, -sint avsinad, 
-.'skinen 'gulnad, förbränd' (om 
åkern), -skrämd, -*skärrad 'av-
skrämd', -skuren, -sköljd, -slagen, 
-sliten, -somnad, -*sackad 'avkor-
tad', 'stukad', -stängd, -svimmad, 
-tinad, -tagen, -tunnad 'vissnad' 
(om gröda), -vand, -viken, -vänd 
vänd från vägen. Övr. i ha = btr. 
Andra sammansättningar med av 
ha akc. 2, t. ex. 

av-fällig, -fälling, -färd, -lång, 
-råda, -*sin, -*sinko, -stig, -sägande, 
-und, -undas, -undsdel, -undsjuk, 
-undsknut, -vägra, -*vägse btr it-feth 
oförmögen, särsk. i bakrus, -fd/cy 
liknöjd (om både lekaml. o. andl. 
ting), -po hädanfärd, död: han 
kir,no a y64-n dåb af« han tör 
nog ha gjort en dålig avfärd (hä-
danfärd), 4v<rden, 4v-r4 -råd, vanl. 
årå say ångra sig och besluta-om: 
ya 4råd om, han skut egt f4ra jag 
avrådde honom, han skulle inte 
fara, ptc. åråd avrådd, -sin, -stnkci 
avsinad ko, äv. åpsin, avsky mindre 
sidoväg, avväg; -såjan stortalig, 
överdrivande, 4vån (bgd 0.vana: 
ha vi f4l kavla  maa dam det 
var en farlig missämja mellan 
dem), 440vånas (vanligast är apas, 

s. tyckes förutsätta ett isl. 
*eyvas, lvg bgd åvas synes vara 
ett isl. *anvas), 4vatiasct41 bästa 
delen (skf kcvdnasdenj, lvg bgd 
vajas-), etuvanage, 4uvana,s4914t 

självslagen knut, 4veyar förvägra, 
ex han våt 4vctovra fr4 dt det för-
vägrades honom, -vats: han yer 
4veits han är fjärran från vägen, 
Övr. i hs = btr. 



ax—bak-land. 

ax n. btr åts, -a, -, -a, 1. korn-
ax, 2. nyckel-ax, skf lvg = btr, 
bgd dis. — *axgärd r. btr 
-a beskaffenhet på sädesax, ex. 
ha or vgarg IcAsytk, skf etb.stetk, 
lvg nys = btr, 15gd ålseEr. --- Jfr 
storäxt. 

axel, r. på hjuldon heter i btr 
ås å,se, Ok& *kärråse, skf [nsj] 
icAsal, -'sal, bgd alssai 

-'sam, — Jfr skackel. 
axel, r. btr -'sia, 

-'slag skuldra: brdv mela åb•slom  

bred mellan axlarna, skf lvg = 
btr, bgd asa], -'sia, pl. :sal, :slag. 
— axel-ben, -blad, -led, -stycke btr 
åbsal-b4, -bk4, -le, -st0y, skf 
lassel-bck, -it, -st60D, lvg = 
btr, men -stgbs. — Jfr gruvaxlad. 

*axol r. btr -ån, -0a, -da 
tvärstycke, s. framtill samman-
håller medarna på en skogskälke, 
tvärstycke på skacklar, fsv. axol, 
skf lvg [nsj] = btr, bgd etIsse• se 
Gr. § 93, anm. 

B. 
babbla btr [nsj] tvåva?r, se Gr. § 

143, 5, jfr vavel. 
backe r. btr båb., Jan, -'a, -` a; 

gr4vbåÅ kyrkogård, skf lvg [nsj] = 
btr, bgd båk — Jfr ränn-, ylj-. 
— backig a. btr Watt, skf lvg = 
btr, bgd -a-. 

bad n. bada sv. v. 1 btr bå, -a; 
båda, -, skf lvg = btr, bgd båd, 

— bad-kar n., -tina r. btr båd-
Or, -tig badbalja, skf b4ti2, lvg = 
btr, [nsj bge_tr]. 

bagage n. btr -a uselt 
pack, skf lvg = btr, bgd pagQis. 

bagare r. btr b4gar yrkesbagare, 
båkar den s. för tillfället sysslar 
med bak, övr. = btr. 

bak, •adv., bak-efter, -för
, 

-i, -om, 
-till, -ä, -över btr b4A, kkat 1. 
b4kagat, blikafor, kibl 1. bilkan, 
b4.kom, bå_kdo) 1. kckadatl, kika 1. 
bekkaga: stå bå.ka magi, dat. sg., 
ngvon dat. pl. ståt bakpå meden, 
medarna, b4/var, skf lvg = btr, 
bgd b41C  etc. 

bak, r. btr Rika pa kipan 
baktala, skf lvg btr, bgd bqk 
(kara Po bQikan). 

bak, n. [btr bak, asj I ,bok]. 

bak-benling, -dörr, -ficka, -fot, 
-fram, -gård, -hjul, -hov, [-*hörn], 
-klöv, -kälke, -läder, -(s)länges, 
-rodd, -satt, -sida, -sits, -sko, -skott, 
-stam, -stycke, -stäv, -tung, -vikt, 
-vänt, -åra, -ända 
se Gr. § 39: 4, 
-fråyy, -ger, 

btr 
-der, 
-h4v, 

bg-b.cgoy 
-fib', 

[bl§khega, 
nys nedre hörnet av yxegg], -kkelyv, 
-Ised.k, -slåwas, -r6c1 ställe 
bak i båten, där man ror, -såt för 
tungt lastad baktill (om båt), -si; 
-sil 4); -sk(j, -skg.it bräda, där rod-
daren bak i båten sitter, -stioyan, 
-st/ s ryggstycke i ett klädes-
plagg, -sktv, -tåg, -7,Qkt då en sak 
väger för litet, -4r, -61. 
Övriga i huvudsak = btr, men skf 
har b4ka2adeol bakdel, b4kså,dy 
baksits [nsj b4kafrån2, -såt, -16g, 
men b4kmint.] 

baka sv. v. 1 btr b4ka baka 
bröd, skf lvg bgd .r= btr, , 

*bake r. btr båka, -n, -, 
1) knivrygg, 2) första brädan, som 
sågas ur en rund stock (s47b4ka), 

bakerst a. btr beajt, skf lvg = 
btr, bgd b4katst. 

bak-land, -länd, -lid btr 64-/a93, 



8 bak-länd—banka. 

-li som ligger frånsols, mot 
norr, övriga i huvudsak = btr. 

bak-bord, -dag, -fjöl, -häll, -kavel, 
-kvinna, -käring, -*spöd, -*spjälk, 
-stuga, -ugn, -ved btr 
-ddy, -bg. (användes dels om brpf-
fig:1r den stora brödspaden för 
tunnbröd, dels om kåkabgr den 
mindre för knäckebröd), -hål, A4-
vak, (vanl. breåvak för tunnbröd 
ock kåkuOvak för knäckebröd), 

-10/ey hjälpkvinna vid 
bakning, -spily (van!. dhyspckc deg-
spade, smal spade, med vilken 
degen röres och knådas), -spjcgrk 
smal, lång brödspade att vända 
tunnbröd vid bakning, vanligare 
brhsp,M•k, -stStpa, -vd. Ov- 
riga i huvudsak = btr. 

bal r. btr bil, -n, a, 2 a dans-
tillställning, skf = latr, lvg bgd 
[nsj bål]. Skf har även bål, båla. 
*bala hålla bal [nsj bål]. 

balja r. btr båt, båba, bah, 
bkyan, skf lvg = btr, bgd båk9, 

-'en. 
balk r. btr bågt..k, båttpan, bldrka, 

Wka, ex. /West-, siqvbåkk 
hässja-, mellan-, sängbalk, lvg skf 
båg, båttpe,n, bgd båfrk, btg•kan. 
— Jfr hässje-. 

"balkas sv. v. 1 btr bedrkas, -a 
opers. ha ha bigrkasa l4n9 ma 
dam det har länge varit en över-
enskommelse mellan dem, men 
hinder ha hittills omöjliggjort äk-
tenskap, övr. bgrkas vara motigt, 
gå illa (om tilltänkta äktenskap 1. 
annat). 

*balla r. btr bål, -a scrotum, övr. 
bål [btr bekek testikel]. 

"ballbäckre s. [btr billbdlsar, nys 
beolbåtar oskuren gumse]. 

baller [s. nys Mar senfärdig, 
drumlig person]. 

*balka [sv. v. nys bgar försöka  

göra ngt gång på gång, stå o. 
söla]. 

*banaknut r. btr b4na1cfg = 
k:g hårt åtdragen knut, s. är 
svår att lösa, hårdknut, bgd b- 

* banan  r. adv. btr bårkan om 
något fasligt eller märkvärdigt: 
ha var Milan det] ,s-wåcnir t år, ha 
var bånan tokan stör44r ha vd § a 
dy det var huggarn till svagår i 
år. tocken storkaxe det blev av 

skf bånån, lvg bgd = btr. 
band n. btr båt, -, -a, ex. 

bån, kålibån sko-, kornband, övriga 
= btr. — banda sv. v. 1 btr ban, 
-` a, övriga = btr. — *bandbråk r. 
btr bånbråk, -a redskap varmed 
vid bandning av kärl bandet jäm-
nas, rundas och formas, skf lvg 
bån,brQ.ik, bgd bån,brdk. — bandhake 
r. btr bewhdika hake varmed ban-
den tryckas in omkring ett lagg-
kärl, övr. bånhdka. — *bandhalm 
r. btr bånhåkm råghalm, s. nyttjas 
att binda säd till kärvar, övr. 
bånhg.m. — bandjärn n. btr bån-
,y'pg järnband på laggkärl, övr. 
bittuch. — rbandkvist s. nys bew-
ktvisk (b. f.) vide o. dyl. anv. till 
hank.] — *bandrede n. btr bån-
reiv, -a band varmed kreatur bin-
das, skf bår, lvg betn,r4,2, bgd 
bånre'.. — *bandsked r. btr 
-a, -, -ag redskap att väva strump-
band med, lvg bgd begt.,s4.. — 
bandstol r. btr båttstO, -st, ett 
slags vävställning att väva band 
i, lvg bgd beoist4k. — Jfr gärd-, 
hå-, jord-, sta-, sud-, ved-band. 

bank r. btr bciek i uttrycket 
bcigk alla utan undantag, 

övr. båk. 
banka sv. v. 1 btr båk, -a i 

smnsättn. b.-6p, b.-o.gdj banka upp, 
b. uppå, övr. båk. 
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banna sv. v. 1 btr båt, bitna 
giva bannor, övr. = btr. bannas 
sv. v. 1 btr bas, -a svärja, övr. 
= btr. — *banna r. btr bån., båna 
bannor, skf båt, bana, även best. 
pl. biaga, lvg bgd = btr. 

bar a. btr kr, bd4, övr. = btr. 
— bar-armad, -bent, -fota, -halsad, 
-huvad, -hänt, -skallig, -skodd, -vin- 
ter btr beer-åma, -ftit 1. 

-hitsa, -håva, -Unt, 
-,9köd s. -har skor utan strumpor, 
-vajar; bar-fläck r., -fläckig a., 
-jord r., -naken a. btr 

rakat, 90, b(spnkton totalt nakeii, 
övr. = btr, men skf bifflnågon, lvg 
bipizågsm, bgd ben4kan. 

bara adv. o. konj. btr bara obet., 
skf bra, även bra åndast, lvg = 
btr, bgd kira, ex. btr lvg bara 
b4-nia, skf bra bkåa nia, bgd 
båra bkein4a bara blåa nöden. 

bark r. btr båk, bårpan, skf 
lvg = btr, bgd båk, bårkan. — 
barka sv. v. 1 btr bårk, barka 
1) avbarka. 2) gno i väg, ex han 
bårka-å han gnodde i väg, ha bårk 
at sköks det bär åt skogen, skf 
lvg = btr, bgd bårk, ha bårk-å ot 
sko  m. 

barm r. btr bårm, stöv pp 
bårman gömma brev, pengar o. 
dyl. i barmen (som också ofta 
kallas lappskåp), skf lvg = btr, 
bgd bårm. — barm-ficka r., -skinn 
n. btr bltrm-fit bröstficka, -fin. 
skinnförkläde (heter i btr vanl. 
finfOrkle, där föga brukat plagg), 
skf lvg bårm-fib., -fin, bgd barm- 

-fitt, 
'*barmhet r. btr bårmhd# 1) elän-

de. 2) rasande person, tok: he 
var bårmh4ta dej Or det var en 
tok till karl, skf bårmh4t, lvg 
barmh4t, bgd beenh6t. 

barmhärtig a. btr barmhdrh, skf 
Karmharby, lvg bgd betrmhdrh(y). 

barn n., barnbarn n. btr bä" 
-a, -, -a, bårhån, skf lvg = btr, 
bgd b , bein,abåri. — Jfr en-, 
gud-, hat-, stav-. — *barna sv. v. 
1 btr bån, båna föda barn, skf lvg 
= btr, bgd betr/. — barn-dom, -dop, 
-far, -*for, -foster, -född, -kläder, 
-kär, -*icke, -lös, -*löst, -morska, 
-piga, -sko, -*stinta, -*sytare, -unge, 
-värk btr bån-(16m, -far, -ffir 
vanl. -ffirana barnslighet, löstar 
barnsköterska, 464, även be.trficl, 
-kk4 vanl. best. -kNa,  
barnleksak, dags, -dt, -a barn-
löshet, -m6,sk, även bårmå,sk, 
-jkö, -*,9tdiyj barnflicka,-  -*Mar 
barnsköterska, -6e, -vdrip barn-
arbete, dåligt arbete. Ovriga i 
huvudsak = btr. — barn-sjuk, -säng 
btr båbb• s. har födslovåndor, 
bksårty, övr. b4,944, skf b46ii:v [nsj 
bå-je etc.], Ng bgd bkav. — 
--barnslig a. btr bltnb, skf bår4sla, 
lvg bgd &vie. — 'barnslik n7 btr 
1/4,52 lik av ett barn, övr. = btr. 
— barnsöl n. btr bk0, skf bksg, 
övriga = btr. — *barnut a. -btr 
bånut havande, skf lvg = btr, bgd 
kikut. 

*bas, m. btr [nsj] kis gumse, 
skf byts, lvg bås, bgd bils; använ-
des äv. s. lockord till gumsar, se 
das. 

bas, a. btr b4s skral, vanl. med 
negat. han jer e.t scb kis han är 
ej så dålig, hari är duktig, skf 
lvg = btr, bgd 

*basa n. btr båsa: han vår-jom 
e båsa han var som ett synda-
straff, övriga = btr. — basa sv. v. 
1 btr båsa rusa, ex. båsa-p4 rusa 
på, han Una båsan [nsj båsc_in],Mt 
båsa-ja låt det gå undan, skf lvg 
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= btr, bgd båsa-på, han kbm b., 
ljt-a båsa. 

*baska sv. v. 1 btr båsk, -a 
tvätta, ex. b4sk-6p, skf lvg = btr. 

*basna r. btr bdsn, -a, -, 
pasma. — *basna sv. v. 1 btr 
bå.sn, -na pasma (vb). — *basntal, 
-räkning btr bdsntO, blonr(b_h•ney 
antal, räkning av pasmor. 

bast n. btr båst i ssg 4varbåst, 
tögbast lever-, tungbast. Men i 
hamp-, linbast heter ordet bkt, se 
bäst; skf lvg = btr, bgd bagt i 
de första orden, båst i de senare. 

bastu r. btr båstu
' 

-, 
skf lvg båstu, bgd båda, -n, -, 

— bastu-lave, -stopp, -svale, 
-torr btr båstn-lå va, -st6p fyllnad 
av blår i rökgluggarna på en bastu, 
-,siveika, -ter, 4. -togit, övriga i hu-
vudsak = btr. 

beck n. btr be, -a, skf = btr, 
lvg bgd bq, — becklapp, -olja, 
-söm, -tråd 134. HIculåp lapp, var-
med skomakaren beekar sin tråd, 
bå_A-db, -61a, -sisim, trå, övriga i hu-
vuds. = bir. — becka sig sv. v. 
1 btr baa sa bliva som beck, 
41ca-nå sa becka ned sig, även 
'smörja ner sig med laxering' (om 
mycket små barn), övriga = btr. 

*badas sv. v. 2 btr bbs, bbst, 
bågt tigga, bettla, övriga = btr 
[nsj bcPs 'tigga'; .Usar 'tiggare]. 

bedja st. v. btr Ndx, pr. N., ipf. 
b64 1. bd, sup. b41., pass. Ndm, 
Ms, bådas 1. bås, ex. ha bås for 
gåntg6bom fOrkan det gjordes 
förbön för gamla gubben ,i kyrkan, 
övriga = btr. 

*bedonlig [a. btr bedållb konst-
rik]. 

befatta sig med, befattning btr 
Ofåta sa va,`befcitnean, -a, övriga 
= btr (-a-). 

befolkad a. btr Wed•lca, skf lvg 
-a-, bgd -e-. 

befängd a. btr Nfitmd pa be-
given på, skf = btr, lvg bgd be-
fåvd. 

begrava st. v. btr begrdva, be-
grOv, begrtn, skf begretva, begr6v, 
begreva, lvg = btr, men sup. be-
gråvd, bgd = men sup. begrckm. 

begripa, begriplig btr begrfp, 
-gr4p, -grip, skf -, -grOp, 
lvg = btr, bgd -grep, -grip; le- 
grfph, övriga = btr. 

begynna, begynnelse btr 4y6n, 
42623:als (sällsynta), skf bOOn, -als, 
lvg bgd NÅ/3, beygnals. — *be-
g(g)ynnan r. btr 4man I. botan, 
fsv. begynnan, jfr vb *byggynde, 
blott i uttr. som ban 1. botan 
a ddem, vål_cun i början av da- 
gen, veckan, lvg = btr, bgd bgyn 
1. bgtan. 

begär, begära btr bir, -a; bi
yra, Nyåt, -, skf NOctr, 0.05..bra, 
bOWS, lvg bgd beicbr, beyebra, bey åt. 

*begärdning r. btr blychov, -a 
bård, randning omkr. halsdukar, 
kläder m. m., skf Hoebnov, lvg 
bgd beyhey. 

*behändelig a. btr behanh, -t be-
händig, skf btr, bgd behånk. — 
behändig a. btr Nhåndt, -t, skf lvg 
= btr, bgd behåndkr. 

behöva sv. v. 2 btr bhev, bif-
h6vd, pass. bkh4vas, pr. ha bdhels, 
ipf bkhalvdas: ya bd -ent hdv a jag 
behöver det inte, ha b nJ he 
det behövs inte, kiv du peenena, 
no våk,AN 4  va dam, ha bi emt 
h6fs yust na bå,swr har du- pen-
ningar, nog blir-  du av med dem, 
det .behövs just inte något besvär, 
han. yer båh,kban han är behövande, 
skf 1Vg = btr, bgd beh,4v, jia beh4v 
a enl jag behöver det inte. 
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bekomma st. v. btr båköni.a, 
-köni, skf bekönia, -a, -a, 

lvg bekönia, -a, -x, bgd beke'nya, 
-a, .4. 

beljuga st. v. btr be», -a, skf 
-a 1. lvg = btr, bgd 

bei4y, -a. 
belåten a. btr beldk, skf kiegy, 

lvg = btr, bgd -4-. 
bemärkelse, -dag btr kmarjya/s 

förebud, omen, Ume,ripalsddy, skf 
btr, men -b-, lvg bgd beinårkals, 

lvg bgd -cldy. 
*ben, n. btr bd?n, 'redskap', blott 

i en mängd sammansättningar, ss. 
å!_bån *eldben flinta o. stål, ikm 
redskap att fånga fågel 1. fisk, 
ket.vekkgi en bräda med handtag 
att mangla kläder med, IcbtAdm 
kopphorn o. koppjärn, nk/båg/ 
nystvinda, Dkr)/ skidor, övr. i hs. 
= btr. — Jfr stud-, vev-. 

ben2  n. btr bdpi, -a, -, -a, ex. 
hava it i b4pian, z btom hava 
ont i benet, i benen, skr opa 
batarbdna 1. batra-bdyge, vara giv-
mild (om en snål person), skf 
bdt, lvg = btr, bgd 149z, ex. öyt 
b6na 1. bom ont i benen. — Jfr 
hals-, lår-, ros-. 

benig a. btr kmyc: åban ,74-71 
bbnu,n fist 'aborren är en benig 
en fisk', skf kma, lvg = btr, bgd 
bu. — ben-knota, -*knula, -lös, 
-*löst, -mjöl, -pipa, -rangel, -*rask, 
-*ros, -röta, -skaft, -stamp, -stark, 
-svag, -värk btr bd.vg-knc3t, -44Z 
benknota, -lckis, -a bensvag, 
bensvaghet, -m,26Z, -pip, -råtta, 
-råsk, -ra benskräp, kvarlevor, 
s. bestå endast av ben, -r4s, van-
ligare rös-bdpi ben s. lider av ros, 
-rkt, -a, -Jkå[l skaft av ben, t. ex. 
134, en kniv, -,9tan'b197 -C9tdr -c9w4,1), 

-vd,ripan. övr. i hs = btr. 
*benskare [s. flys. ha yg,  

Unskåran säges om skaren, då 
den ej bär utan hästen sjunker 
ned o. skär sig]. 

benling r., btr be§lexy, -lexwan, 
-ya, -ya skinn s. suttit på benen 
av ett djur, ex. fri-, bg-bctlexy, 
kin-bctlevy kalvskinnbenling, skf 
laga = btr. — Jfr hasa-. 

-bent a. btr -b491 blott i ssg., 
ex. beer-båxyj barbent, skf -båygi, 
lvg bgd -Uyt. 

berg s. btr b&rx, bs lArja; lvg barg. 
bergig a. [btr Urin]. 
besk a. btr bkb., båst, skf be:„st, 

bdst, lvg be:44 båbt(!), bgd = btr. 
besman n. 'btr ̀ bismdn, -a, -, -a, 

skf lvg = btr, bgd bm4n.  — bes-
manshank, -klump btr bismons,hågk 
hängare på besman, bismonskkånap, 
skf lvg = btr, bgd biman,shånk, 
-kköiy p. 

beta, sv. v. 1 btr b'ed, ipf. b4,1 
blott tr. beta kreatur, skf b Oj, 
båq, lvg = btr, bgd bet, bel — 
*bet r. btr kd, -.y: ha yer g-n 
bdd, cletkx-n b. gott, dåligt bete, 
skf b4d, lvg = btr, bgd bet. — 
bete n. btr beW, -a, ex. ramhél 
2. Niga, tigga-n bob bhjan leda 
hästen i bete, taga honom från 
betet, skf kid, lvg = btr, bgd bet. 
— Jfr fälads-, mul-, myr-, ut-. — 
*betes-hä,gn, -land btr bbfashånan 
beteshage, -My, skf bddas-ha, 

lvg bblashdean, •bgd 
bUa,s-hdri, 

bet% sv. v. 1 btr b&d, baV beta 
garn, skf -at- [nsj kig], lvg = btr, 
bgd -e-. 

bets n. btr b4, -'a, skf = btr, lvg 
bgd bOs. — betsa sv. v. 1 btr 
bar?, båsa: ha var „som a skal a vyn 
Usa det var så fint, som om det 
skulle ha varit betsat; skf [nsj] 
= btr, lvg bgd bets; -'a. 

betsel, n. betselgrimnia r. btr b4), 



12 betsla—Näga. 

-a, -, -a, ba9grim, -a, skf bd9, 
Mgrint, [nsj -ba41], lvg = btr, bgd 

bn.grim. — betsla sv. v. 1 
btr b4, ba9a, skf bö9, lvg = btr, 
bgd 

*bett, n. btr b«, -a tvärbalk, s. 
förenar de båda hässjorna vid en 
loge, lvg = btr, bgd bet. 

*betts  n. btr bet, bet, -a, -  -a 
loppor o. löss; egenskap att bita, 
märke efter bett, skf lvg = btr, 
bgd bet. 

beväring s. btr bevckgem, -a, 
abstr. han ydr i bev(kgpvan han 
tillhör beväringen, men bevckgm, 
-an, -a, -a konkr. beväringsman. 
Övr. = btr. 

bi adv. btr bi i slå-bi bistå. Övr. 
= btr. 

bibel r. btr bibal, bibla, bibal, 
bl bl aij. Övr. = btr. — bibelspråk, 
-sprängd btr bibal-sprdk, -spranid, 
ex. han jer ba bibalspråmd o år-
matiaklisx han är både bibelsprängd 
och almanackbeläst. Övr. btr. 
— biblisk a. btr biblisk s. håller 
sig efter bibeln. Biblisk historia 
heter bibalshist(jri, -a. Övr. = btr. 

bida sv. v. 1 btr bi, bit], Ud 
1) dröja. 2) stå sig utan hunger, 
ex. han bicl eiyi, men yay ye2t a 
han väntade inte, medan jag gjor-
de det, pcillez ha or galla b opa 
palttm den blir man inte så snart 
hungrig på. Övr. = btr. 

*bil [s. lvg set bila, nys ikra 
bila (best. plur.) hålla på att få 
gråtryckningar i ansiktet]. 

bill r. btr -n, a, -'a bill 
både på plog och för isbrytning, 
[nsj] skf UV, lvg bild, bgd bli, -n• 

binda st. v. btr bqiy, bånt, bön, 
bön4, skf Min, bånt, bön, bi, lvg 
= btr (-a-), bd bin, kut, bön, bön. 

*binna f. btr [nsj] bii, -'a, 

:ag björnhona, isl. birna, användes 
även om en elak kvinna: ha var 
csWa bOya det var själva binnan, 
skf bån,-.1vg = btr, bgd bin. 

binnike-band, -mask btr bgliikbått 
vita fyrskäftade bomullsband, Ngik-
mårk, -måtf§an, [nsj] skf lvg = btr, 
bgd bbliksnzåsk. 

*Maka r. btr bisA, -a, -, -ag 
piska. — *biska sv. v. 1 btr 
-a piska (vb). 

bit r. btr. bit, -n, fa, -` an, pl. 
best. [äv.] bita, övr. = btr. 

bita st. v. btr bit, bit, bk, 
Uh: vb.baZa bit emt på-n han kan 
inte bli väderbiten, skf bit, kid, 
bita, -, lvg = btr, bgd bit, bet, bit}, -. 
— bitas dep. btr bitas, bis, b4.2, 
bitis, bitis, skf lvg = btr, bgd ipf. 
sg. bes. —  Jfr hårdbett, ångbett. 

bitter a. btr bitar, bita. Övr. 
= btr. 

bittida adv. btr fritt, skf bita, 
lvg bgd = btr. 

*bittna sv. v. 1 btr båk, bötna 
'bli gammal' om kött, välling o. fl. 
Övr. = btr. 

bjuda st. v. btr by4, bji, bjau 
1. bjetcl, byikch: ia er bdin cletl 
brNops jag är bjuden till bröllops, 

b.-deij, -g sa bjuda mot, 
till, ut sig; skf sup.. klåda, lvg, 
bgd ipf. by4u, bjt. Övr. = btr. 

bjäbba sv. v. 1 btr byåb, -'a 
gläfsa (om små hundar). Övr. 
= btr. 

*bjäbbel n., *bjäbbel-lundom a. 
btr bjgbal motsägelse, bjal2a4/692,om 
benägen att bjäbba, motsäga, [nsj] 
skf lvg = btr, bgd -/f3t2,em; btr bgd 
även ydbal. — *bjäbbla sv. v. 1 
btr ja12a4 prata, motsäga, skf lvg 
bj-, bgd = btr. 

*bjäga sv. v. 1 btr byka vara 
ostadig: stå o byka g4 o bika 
stå, gå osta-sdigt. — *bjägig, *bjäga- 
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lundom a. btr byka, bjkalönom s. 
knappt kan stå, ostadig. Övr. 
= btr. 

*bjälk r. btr bjdk, -a, bOdk, 
bigjyan bjälke. Ovr. = btr. 

*bjäller n. btr bglar, -'fra, -'fra 
pingla; pratsjuk människa, skf bgd 
= btr, lvg /0/ar. — *bjäller-kuse, 
-sam, -tacka btr b felar-kås sladder-
käring, bygatsåni skvalleraktig, 
bjelatåb• skvallersyster, skf bgd = 
btr, lvg bygar-. — bjällra r. [se 
*dombjällra] btr b Jgar, -'fra, 
-sken, skf bgd = btr, lvg -å-. — 
*bjällra sv. v. 1, bjällrig a. btr 
bar, -'fra  pingla, skvallra, bftlrut 
pratsam, skvalleraktig, skf bgd = 
btr, lvg -å-. 

björk f. btr bjårb., -a, bgrk, 
karjpen, skf lvg = btr, bgd biåran. 
— Jfr fröd-, sjåbjörk, svall. 

björk-kumbra, -*vrid, -*rage, btr 
bya,r4-k6mar, -k6mra, -raft hänge 
på björk, -vri skål av björk, -rdga 
torr björkbuske. Övr. i hs = btr. 

björn m. btr -'a, fa även 
biån, (ålderdoml.), skf byk, lvg bgd 
bihn. — björn-ide, -lur, -mossa, 
-*mör, -skrävla, -stut, -unge, btr 

-a, bialllår näverlur, byan-
måsa björnmossa, banlur ett 
slags myra, byhtsb.revaZ, 
va g björnram, byånsttit [Angelica 
silvestris], bjini6g. Skf byk- i alla 
orden, lvg bgd bykt- i ssg. med 
mossa och mör, eljest bi-. 

black a. btr b44, -t, skf lvg = 
btr, bgd Måk. 

blad, n. btr bY, -'a, -'a. — 
Jfr flagg-, gro-, vänlig-. — *blada 
sv. v. 1 btr Nåda bläddra. Övr. 
= btr. 

blad2  n. btr b4,  -'a bred bräda, 
s., då lien användes vid kornskörd, 
slås fast nederst vid liorvet för 
att lägga ned säden i ordning;  

bgd = btr. I lvg användes i st. 
ordet kråk. 

*blada r. btr b%du, -n, -, Wien, 
skovel i kvarnhjulet, skf blidu. 
-n, -, bWpan, lvg bZbdu, bkV,,san, 
bgd bkdif, bU9lasan. 

*Madra sv. v. 1 btr blidar, 2  dra 
bräka (om får), sladdra som får 
bräker, skf lvg = btr, bgd 

blaka sv. v. 1 btr Hicka slät-
hugga timmer på två sidor, se 
!lanka, lvg bgd = btr, skf okänt, 
heter där fidgle. 

blanda sv. v. 1 btr Mån, -'a. 
Övr. bkn [äv. nsj]. — *blanda r. 
btr bletn., -'a dryck av mjölk- och 
vattenblandning. Övriga Nån,. I 
lvg: han vår tsi fitl, han 49: esom 
an bkått ep kom han var så full, 
han var som en blanda ini ögonen. 

*blandsäd r. btr blins6 -a råg 1. 
havre och korn tillhopa, i skf kallas 
råg o. korn tillhopa blinely; lvg 
bgd [nsj] = btr 

*blankare r. btr blickar, -an, 
-ara, -ara skackel på hjuldon. Skf 
blig*, -a, -, -a, lvg blickar, -a, 
-a, -a, bgd = btr (-a-). 

*blaska sv. v. 1 btr Måsk, -'a 
blinka. Övr. = btr. 

blek a. btr Natt, b41j, 
skf Wpt, lvg = btr, bgd: Ve. — 
bleka sv. v. 2 • btr RO, 
bZ47ft, pass. bli_gas, blikyas, Nåt ts 
om kläder. Som dep..bggas, i; h-
Åma, opers. ha bkgas blelza, moln 
samla sig på himmelen. Skf = 
btr men -ca-, bgd = men -e-, lvg 
= btr. — **bleka r. btr bUtt, -'a 
ljust moln på himmeln. Övr. i 
hs = btr. — bleke n. btr -'a, 
låg åt tt, v(ev pa bZbta lägga ut 
en väv på bleke, sid = btr men 
-ah bgd = men -e-, lvg = btr. 
— blekna sv. v. 1 btr bUntan, 
-tna, skf bgd ban, lvg -a-. 
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blemma r. btr N4m, -'a; -, 
skf Mena, lvg bgd = btr; — Jfr 
blod-, skultne-. — *blemma sv. v. 
1 btr Nå,m, -'a, b. uti sa dricka 
mycket, bälga i sig, skf Mhz, lvg 
bgd = btr. — *blemmas• sv. v. 1 
btr Måttas, -a bli blåsor i huden, 
i bröd o. s. v. kåk«, barnas det 
blir blåsor i kakan, skf -e-, övr. 
btr. — blemmig a. btr Namut, skf 
-e-; övr. = btr. 

blessera sv. v. 1 btr bZi71s0, -a, 
skf lvg = btr, bgd [nsj] Nåb•*. 

blid a. btr bf ,Nit. ()yr. = btr. 
— "blida r. btr b , -'a blidväder: 
haZjamas-, tratandas-Nia töväder 
vid allhelgona- 1. trettondagen; 
övr. = btr. — *blidas sv. v. 2 btr 
Nias, -a bli blid (om väderlek); 
övr. = btr. — *blidslig a. btr NO> 
blid, glad till uppsyn, skf bZ4p, 
lyg bine, bgd Une. 

blind a. btr bkiy, -f: b. a ana kgan, 
på ena ögat. Skf Nån, lvg = btr, 
bgd N411 (o atte, äga). — *blinda r. 
btr bkiy blindhet: han går bki9, 
lvg = btr, bgd b. -- blind-Itaka, 
-*palt, btr b4ly-kdku, -n, -, -an då- 
ligt jäst kaka,- pcilt, -a, -a trind 
palt utan fett; övr. i hs = btr. — 
*blindskalle [s. nys brinskob skruv, 
vars huvud är utan skåra]. — Jfr 
starrblind. 

blink r. btr bZge„ -an: ha går 
i ån b., ha går ,som an b. det går 
blixtsnabbt, dam sky idar92, b. å 
om de sågo aldrig en blink av 
honom, skf lvg = btr, •bgd b. 

blinka sv. v. 1 btr b/4134, -'a 
blänka: ha b. bota lfijoin det blän-
ker (bort) av lien, lysa: ha vcir tsa 
måt ha Nagv4a, å om bt'ilcom sköyl693, 
det var knappast så; att han syn-
tes bakom skogslunden, skf lvg = 
btr, bgd bknA. 

%lisa [s. nys Ris 'f. kupa av  

tunn is, uppkommen gnm sälens 
andning]. 

*blister n. btr Nistar, -.tre, viss-
Eng, lvg bgd = btr. — *blistra 
sv. v. 1 btr bitar, -stra vissla: 
"ha va Z ,911:_pt va Nidar", sa han 
som melysta mdu,. "det blir slut 
med vissla", sa' han s. miste mun-
nen; övr. = btr. 

bliva vb. btr bl. i uttr. låta Ni 
låta bli. F. ö. brukas vt_d varda, 
skf lata bkv, lvg bgd = btr. 

blixt r. btr bZvitst, -'a, -sa. 
blixtra sv. v. 1 btr Neitst, -a, 

skf -a,h lvg = btr, bgd 
block n. btr Nåls, -'a, -'a; 

övr. -a-. 
blod m. btr bk, -'n; övr. btr. 

[-blemma nsj Möbknz]. — Jfr sur-. 
bloda sv. v. 1 btr 

bt b64 tsa bloda ner sig; övr. = 
btr. — blod-*eldande, -*sot, -sjuka 
btr b6-landa bl. i uttr. N6 danda 
rgf blodröd som eld, -'såt rödsot, 

-a. I skf brukas vb 
kupas, -lekupasa, -kupasa bli blod-
sprängd; övr. = btr. — blodig a. 
btr Nåda, -t; övr. = btr. 

*bloka sv. v. 1 btr Nåka 1. 
trampa, gå i djup, lös snö. 2. brå-
ka o. arbeta men utan resultat. 

*blokasam a. btr Nåkasam s. är 
bråksam i arbete men ingenting 
uträttar. — *blokaväder n. btr 
kav& oväder med snöglopp, skf 
lvg = btr, bgd -å-. 

blomma r. btr Nått, -'a, 
1. blomma. 2. krukväxt i allm. — 
Jfr gall-, sjö-, stadu-. — blomma 
sv. v. 1 btr Nött, -'a, skf lvg = 
btr, bgd -e-. 

bloss m. btr Nås, -e tobaksrök-
ning, ta sa n Nås röka tobak, skf 
lvg = btr, bgd bkis. 

blott a. btr Nöt, i uttr. vara Nåt 
o bdr  [? barskrapad], skf lvg = btr, 
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bgd bé o bckr. — blotta sv. v. 
1 btr Nöt, -'a: leta Nöt sa göra 
sig alldeles utan, skf lvg btr, 
bgd -e-. Skf äv. ittNöt sa ut-
blotta sig. 

*blottna sv. v. 1 btr bZittn, 
Nåtna bli blöt, mjuk (om bröd, 
lera, tegel m. fl.), brie, Nibbla 6p 
nedi filskån brödet blötnade nedi 
filskålen, skf lvg Nittn, bgd -e-. 

blund r. btr bön, -'a: a ha 
ålar fat Nröna i ga i nåt jag har 
aldrig fått blunden (en blund) i 
ögonen i natt, skf Nön.,Nön (m!), 
lvg = btr, bgd Nån, -'a. — blunda 
sv. v. 1 btr Nön, -'a, skf lvg = 
btr, bgd -e-. 

bly n. btr Nffiv, -'a, skf Nön, 
-a, lvg bgd 

blyerts r. btr-Wpvats, skf Måna,s, 
lvg bgd bas. — blyertspenna r. 
btr Nka,spån, -a, skf Nömats_pan, 
lvg bgd 

blyg a. btr by. — blygas sv. 
v. 2 btr Ngas, pr. sg. byks, ipf. 
bggclas; övr. = btr. 

*blyssja sv. v. 1 btr b%s., -'a 
hålla ögonen halvslutna, blinka, 
[nsj] skf NO'ysjp, -a, lvg bgd = btr. 

blå a. btr b4,  Nåt, skf lvg Nåt, 
bgd bk, Nöt. — rblå,blanda s. f. 
btr Nciblån vatten och skummjölk 
blandat till dryck; -bär s. btr -ber 
blåbär; -fattig a. btr -fåta alldeles 
utfattig; -högfärdig a. btr -h494Zu 
mycket högfärdig; -kalv s. ni. btr 
=kåk späd kalv, som ej ännu för-
tärt mjölk; -korn s. n. btr 
starkt moget korn; -kort s. n. btr. 
-kot -a att blåna stärkelse med; 
s. -måla f. btr -med, -a blå färg 
lvg = btr, bgd Named, -a; -nagel 
s. btr -nåsaZ: han håv amt Nå-
nå.gZa k4å,se; va han är utfattig.] 
— 131åomage btr Womcka, -n myc-
ket litet försigkommen person. 

*bläka [sv. v. bgd Nåka göra 
tungt arbete]. [Lindgren: bloka ] 

*blå,n n. btr Nån, -'a blår, skf 
lvg = btr, bgd Nek -'a. 

blåna sv. v. 1 btr Nån, -'a, bgd 
bZån; övr. = btr. 

blånad [s. m. btr Nitna, -n]. 
*blänelse [s. f. btr Nånals, -a 

upplösta "blåkort o. blåkulor"]. 
blåsa r. btr N48, -'a, -, -ag blem- 

ma, bgd -a-; övr. = btr. 
blåsa sv. v. 2 btr bks, blåst, 

Nåst: ha Nas nöZa, ha Nils 6p 
råa, hon vår ge gr ån sa ha Netit 
bara å-n det blåser nordan, upp 
regn, hon var så fint klädd, så 
att det 'blåste' utav henne, skf 
lvg = btr, bgd -et-. 

blåst r. btr Måst, -n, skf lvg -a-, 
bgd -o-. 

1)1å,stnas sv. v. 1 btr bitnas, 
-a, b. 6p torka upp, skf bktsnas 
6p, lvg Någnas, bdg bönas. 

-*bläck, n. btr -'a. Övr. = 
btr. bläck-Ilasta, -slagare, btr 
bUt-Akt, -a sopskyffel, -skegar, 
-ag. Övr. i hs = btr. 

blä,ek2  n. btr -'a, skf lvg = 
btr, bgd N64. — bläcka btr Ng, 
-'a: b. böl ja bläcka ned sig, bläck-
flaska, -horn btr Netfg, -a; 
Nacht, -a; övr. i hs -= btr. 

*Mildra [s. f. 1-sig Nee dar, -ra, 
-ra n blåsa på vatten]. 

*bläkt r. btr bWt, -n brådskan-
de göromål i förening med fjäsk: 
p våra uh Neyorn ni har fasligt 
bråttom. — bläkta sv. v. 1 btr 
Nått, -'a, hava bråttom, fjäska, 
[nsj] skf bet, lvg bgd = btr. 

*bläkta r. -btr bet, -'a, -, -ag en 
bräda, s. fastsättes på liorvets 
nedre de] för att, när säden skä-
res, böja den jämnt åt en led, skf 
béfrt, -'a (kallas också kråk), lvg 

t, -a. 
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blänka jfr blinka. 
bläs r. btr bUs, -n, -'a, -`ag, skf 

lvg = btr, bgd bks, -n, -a, -a. — 
bläsig a. btr bqsat; övr. = btr. 

*blåsa [nsj Mac f. litet bleke i 
träd som vägmärke]. 

*bläsvilla [s. f. lvg bksvik, -a, 
språnl bksvi192 löpa vilse, hava 
bråttom och åstadkomma oreda]. 

blöda sv. v. 2 btr b ,Nöd, 
han Nöd sct at han vknjJ st4g 
Mön han blödde så att han var 
inte i stånd att hämma blodflödet; 
övr. = btr. 

blöt a. btr bkgtt, byt, pl. hZågt, 
skf = btr, lvg bgd bZbut, Igkt. — 
Jfr lök-. — blöta sv. v. 2 btr 
byd, bZki, skf = btr, lvg 
bgd byt. 

blöta r. btr M4g, -a. — blöt-kopp 
r. btr U4tic619, -an kaffe med 
dopp, skf = btr, lvg bgd bkyj. — 
[blätländ a. btr Wattlånt sumpig, 
vattensjuk]. 

bo n. btr b0, -a: såt b0, UV 2,  
östord bö sätta bo, sitta i orubbat 
bo; övr. = btr. — *bogång [s. lvg 
bgd, -van betesmark]. — bo sv. 
v. 3 btr bö, b6d, b6c1 1) vara bo-
satt: han yer banas utva vtom 
han är boende utmed vägen (heter 
vanl. hål dej/ hålla till). 2) laga: 
b6 14,9,a, bö-  Ugnar, laga en (ha- 
ge) gärdesgård, sätta telnar på 
näten; övr. = btr. 

bock m. btr hök, Nyan, bbl.pa 
1) djuret 'bock'. 2) sågbock, bänk-
underlag, skf lvg = btr, bgd 
-an, -'a, -'a. 

bock r., bocka vb btr båls, -an bug-
ning, bas, -'a buga, skf lvg = btr, 
bgd -e-. 

bod r. btr bö, -'a, bö, -an; övr. 
btr. 
*boddas sv. v. 1 btr bbclas,  

bl. i uttr. get o Halas göra sura 
miner, skf Ull, -a, lvg bgd = btr. 

bog r. btr kf, böjan, Mya, 
bra; övr. btr, bgd -a ej -ag. 
— bog-fjöl, -skriden, -sköt, -sliten 
btr böyfy6Z, -a skulderblad på krea-
tur, -sArid s. har bogen ur 
led (om kor), -*act, -a det trä-
stycke, som förenar lokan med 
selen och skackeln, skf böysytut, 
lvg böyslånt, böyslib = böystrid9. 

*bogård r., bogårdsmur r. btr 
gg, -On 1) kyrkogård, 2) muren 
omkring kyrkogården, bö.gajnit'Ar, 
skf lvg = btr, bgd bögdZ. 

bok r. bk, -'a, bötar, btgrayt: 
låsa bob bökan, mpkbse a bjlsrom 
läsa (bortur) i boken, många böc-
ker; övr. = btr. — Jfr spörs-
måls-. 

*bol n. böZ, -a, -, -a näste, bo 
(för fåglar, råttor o. s. v.); övr. 
btr. — Jfr fågel-, rått-, *solv-. 

*bol, *bål a. b4Z brunstig (om 
suggor), skf lvg = btr, bgd b. 
— *bolsugga f. bMs,6g, -a brunstig 
sugga, skf lvg = btr, bgd bgs4g. 

*bolde r. -'a, -'a böld, 
skf lvg = btr, bgd be:t. 

boll r. böt, -n„ -'a, -'a. — bolla 
sv. v. 1 btr böla kasta boll, bgd 
-e-, [nsj böl]; övr. = btr. — Jfr 
soppabollar. 

*bolstad r. bdttsid rätta hem (om 
folk s. flyttar omkr. överallt, men 
dock någonstädes har sitt egent-
liga hem), lvg = btr, bgd bge44, -n 
gårdstomt. 

bolster n. bötar, -tra, -tar, -tra, 
skf lvg = btr, bgd -e-. — Jfr dun-
bolster. 

bom, r. -'a, -'a flott- 
nings-, dörrbom; övr. = btr. 

bom, r. böm
' 
 -"an: böm skjuta 

bom; övr. = btr. — bomma sv. v. 
1 bön), -'a 1) skjuta bom, 2) ljuda, 
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klinga, ha Uni& dan kklsan det 
klingade i klockan; övr. = btr. 

bomärke n. b4mgrj49, -a, -, -a, 
skf lvg = btr, bgd b4mdrk, 

bonde m. b6n,, b6n, bånar, btkrag. 
bondsk a. &Msk: tida bönsk 

tala bondska; övr. = btr. 
bord n. bc_g, -'a, -'a: gå do,1 

Man, giy del b6; övr. = btr. 
Jfr stam-. 

borgen r. bår, bårjan: vara ictan 
bön, gö x bårjan vara utan, gå i 
borgen, skf = btr, lvg bårg, bårjan, 
bgd böt', -"an. — borga sv. v. 1 
bör 1. bårj, bård 1. börja, bör 9,:kt 
1. bårj 4t lämna ut varor på kre-
dit, [nsj] skf bön, börja, 1. 14 t, 
lvg bårg, bårga 1. börja, bgd 
båri, -sa. 

borgare m. börjar, -jan, -jara, 
-jara handlande, skf = btr, [nsj 
-a-], lvg bårgar, bgd börjar. — 
borgerlig a. bår,2a/t, -t skicklig, 
icke farlig, medelmåttig: ha jer 
bitrjaixt 44 måttligt dyrt, skf 
baryaii, -t, lvg betrgaii, -t. 

borr r. bör, bör, böra, böra. — 
Jfr trill-. — borra sv. v. 1 böra, -, 
skf lvg = btr, bgd bära, — borr-
hål n. börahöZ, -a, skf lvg = btr, 
bgd bärhäk 

borst r. bös.t, -a. — borsta sv. 
v. 1 bk.t, -'a; övr. = btr. — borstas 
dep. bektas, -a 'borsta sig' (om 
hundar, om människor: morska 
sig); övr. = btr. — borste r. bkt, 

-a, -a; övr. = btr. — borstling 
r. bk9t/en  -jan blår, som 
borstas ur lin- 1. hampdockor, nå-
got bättre än vad som kallas bkin 
blår, lvg bgd = btr. 

bort adv. bö,., komp. bi4ar, 
super!. bb4ast, vanligare lågar b0., 
list M; men best. bbtran, biask 
den bortre, bortersta; övr. i hs = 
btr. — borta adv. böt. mots. mot 
2 

hemma: han jer böt, kön vara böt 
han, korna är icke hemma, äv. 
'borttappad', 'försvunnen'; övr. = 
btr. — bort-av adv. böta: böta 
hg.jan kort efter helgen. — *bort-
ur [bort-i] adv. böti ur, av, från: 
han körna bob pigan han kom 
från köket, fina j& bob Agata skin-
net är av katten; övr. = btr. — 
bortbjuden, -kommen, -lovad, -skyl-
dig, -*svuren bötbjådx(n) bortbjuden, 
men bötbit'dm bortkommen, oskick-
lig, bötkörnx försvunnet, men bb-
kömxn oförmögen, bötiva bort-
lovad, förlovad, böt,sph bortskyl-
dig, bötp,v6rx menedare; övr. i hs 
= btr. 

bosittare m. baggar arrendator, 
en s. nyss satt bo, skf bas4,1par 
[nsj s. sitter kvar på gamla 
stället (vid arvskifte), bgd bösitar, 
lvg = btr. 

boss r. -'a, -'a kil s. in- 
slås i kvarnstenen kring järnaxeln 
(snåga), skf lvg = btr, bgd -e-. — 
bossa sv. v. 1 bås, -'a kila kvarn-
stenen, skf lvg = btr, bgd -e-. 

boss n. bås, -'a. — bossa sv. v. 
1 bösa strö boss, skräpa, skf lvg 
= btr, bgd -e-. — *bosshumla [s. 
nys båsh6maZ en som skräpar ner, 
nsj — Jfr halmboss. 

boställe n. bösta, -a, -, -a; övr. 
= btr. 

bot r. böt: s1j båt, få b6t söka, 
få bot. — bota sv. v. 1 böt, -'a 
bota, laga: böt hä.,5k, böt /0.2an 
bota hästen, laga lien; övr. = btr. 

botten r. bök, -, -sna, -sna botten; 
tunntarm; nö z bök i Norrbotten. 
— bottenbrodern bökbrån, den 
tarm, s. är närmast bottentarmen 
o. vari denna slutar, skf lvg = btr, 
bgd -e-. — bottentarm r. böktårm 
tarm hos idisslande kreatur. — 
bottenskyla r. bök jpi, -a. — bottna 
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sv: v. 1 bök, -sna sätta botten på 
ett laggkärl, nå botten, skf lvg — 
btr., bgd -e-. — Jfr vesbotten. 

bottfor r., bottin r. .börtfe_ir, -a, -, 
-ag hög mansstövel, ytterkänga, 
s.• knäppes, börtig, -ag frun- 
timmersstövel, s. knäppes, skf 
bbtfeir, bög, lvg bötfdr, bötgg, bgd 
= btr, 

bov m. bdv, -'an, a, -'a; övr. = 
btr,.. 

*boxera sv. v. 1 btr bicks6r, -a 
bogsera (fartyg), arbeta strängt 
med ngt: b. va ja arbeta strängt 
med jordbruk; övr. btr. , 

bra a. o. adv. brci.: han, hon, 
båna jer brå do) skriv duktig att 
skriva, br4 "54 bra gjort, komp. 
båtar, superi. båt, skf lvg btr, 
bgd brd. 

bracka r. brett, -'a, britlyag byxor. 
Skf = btr, bgd bråk, =a, -, -an. — 
Jfr har-, skinn-, släng-. 

brak n.; braka sv. v. 1 br4k, -a; 
bråka, skf lvg = btr. — *braka a. 
an st4r-bråka-7jkt a vå en stor 
väldig kast av ved, e står-bråka-
yetZakvk ett förskräckligt dåligt 
väder; övr. = btr. 

brand r. brdn, brånar, brånrag 
1. bruna; övr. = btr ,  (-a-). — brand-
bär, -stod brabh-, -a allm., brån-
stå.Z, -ån; ,övr.= btr (-a-).—'[brand-
käpp s. brånl jsk9 eldgaffel • med 
järnskiva i st. f. klor]. 

brant a. brcint, vanligare bre 
övr. = btr, 
, brasa r. br&sa, -'an, skf' 
men br.ösya.g„ lvg = btr, bgd brasa, 

braska sv. v. 1 bråg, leva 
överflödigt; vara mycket kallt, 
knarra, äv. br647c, -'a, skf = btr, 
har' också, uttr. brång o tåg knastra 
och tugga,.-1vg = btr, bgd brkb., L 
bråsk vara överflödig i mat o. dryck. 

%ratt se brant. — rbrattfall se 
fallandesjuka!] — [brattryggig a. 
skf br'4réq4p svankryggig.] — 
*bratträstad a. bråtrbsta försedd 
med sluttande tak, skf btr, lvg 
bgd brkr6rta,, [nsj bråtrabste:l. 

bratte [n. nsj brett, -'a, -'a, 
bergbrant, -flygge]. - 

bravera sv. v 1 brewk, -a stolt- 
sera, lvg = btr. 

brax 1. braxen bråAsn, -"net, 
brittsn, -nag, skf brcks, 2'n, -'a, -'a 
lvg = btr, bgd bråks, -'a, -'a, 

bred a. bråv, br41, pl. bråhi, 
skf br02; brci4, lvg bgd = btr. — 
breda sv. v. 2 bråv, br'44 utbre-
da: br4.2 (.4 håk2a,j6nona utbreda 
hö, gödsel, skf breql, bråd, lvg =-
bfr, bgd bra, brågd. — -Jfr tve-
breda sig. — bredd r. brå0, -'a, 
vanl. vfbr4da *Vidbredden, skf 
brc44, -a, lvk = btr, bgd br4f, -'a, 
— *bre(d)sa s v. 1 brha stå, sitta 
1. ligga brett med benen. — 
*bre(d)sa n. •br4sa person s. gör 
så; övr. = btr. 

bredvid adv. heter btr tva, skf 
lvg [nsj] ' åva, bgd brbdave. — 
*bredvidfolk [s. bgd brMaveffik löst 
folk]. 

*brega [sv. v. ,nys brtga skryta, 
överdriva]. 

*bres n. br6s, '-'a körtel; övr. = 

brev n. brk, _- 
btr. brevlapp 
övr. = btr, 

bricka r. • brq, 
= btr. 

%rilla sv. v. 1 brg, -'a: b. b« 
for bijnom blanda bort för, drilla 
bort, narra barn, lv = btr. 

bringa r. brånl, -'a; övr. = btr. 
brinna st. v. breiy, bre9y brån, 

bron, brön skf br4y, bra, bro, 

a, -, -'a; övr. = 
r. brvlap, -an; 

-'ag; övr: 
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bröna, lvg = btr, bgd brin, brån, 
bro'n, brårp. 

brist r.' brist, -'a, peneybrist 
penningbrist; övr. = btr. — brista 
st. v. brist, -'a fattas, felas; övr. = 
btr. I skf lvg bgd betyder brist 
också vrist. 

brits r. brist, -' =a, =an sov-
bänk; övr. btr, skf äv. vris.t. 

bro r. brå, -'n, bro, bråan. — 
Jfr kavel-. — broa under sv. v. 1 
brå ,nar;. övr. = btr. 

brock n. bråk, -'a sjukdomen 
brock, kallas äv. hals1.49.ta 'hälso-
förlusten', skf lvg = btr, bgd bråk. 

brodd, r. brcid, -'a, -'an järn- 
sko med spikar under till skydd 
mot halkan, skf lvg bråd, -n, =, 
-'an, bgd -o-. 

brodd, r. bråd, sädesbrodd, 
skf lvg = btr, bgd -o-. 

broder m. brc_Sr, best. brOn, pl. 
brir, br4rag; övr. = btr. 

*brok f. m. bråk, -'a brokigt sto, 
bråk, brålsan brokig häst. — brokig 
a. brakut; övr. = btr. 

brosk n. brösk, -'a, kallas vanl. 
fOr, =a, skf [nsj] fOr, lvg fber, 
båda äv. brösk, -'a, bgd brbsk, -'a. 

*broska sv. v. 1 se braska. 
*brössa br'ås, -'a sår i ansiktet 1. 

eljest: sårbrås. Skf bgd = (-y-). 
brott n. bröf, -, Övr. = 

btr. — Jfr å-. 
brottas dep. bredas, -`a; skf lvg 

= btr; bgd -o-. 
*brottfall n. briitfecl, -a fallande-

sot, äv. fids0t. Övr. btr (-a-). 
*brottna sv. v. 1. bråk, -'na bräc-

kas, , bryta sig. — *brottnad a. 
briitna bräckt, svag. Skf lvg 
-a-, bgd -o-. 

brud f. brr, -'a, =, =ren. Övr. 
-= btr. 

bruddans r brimlåns, den ka- 
drilj, s. inledde bröllopsbalen. 

Bruden dansade med "storbrud-
svennen" (brudgummens bror 1. 
närmaste manliga ogifta släkting) 
vis å vis brudgummen med "stor-
brudpigan" (brudens syster 1. när-
maste ogifta kvinnliga släkting). 
Ansågs mycket viktig; nu avlagd; 
övr. = btr. 

brudbröd, -*framma, [-gum], -piga, 
-päll, -sven, -vigsel brår-br4, 
skovor i grytan, -fri, -a brud-
främma, [-göm brudgum], -piy, -a 
brudtärna, -pckl, -a en schal, s. 
hölls över brudparet av "brud-
svennerna och brudpigorna", nu 
avlagt, briksw4g marskalk vid bröl-
lop, bricrv0Asal, -sia: )a håd sa 
hårt a dg ja iy,1 ftb.  våra vd pa 
brihrv07jsra jag hade så harmt (ont) 
av det-  (att) jag inte fick vara 
med på brudvigseln. Övr. i hs 
= btr. 

bruk n. bråÅ
' 
 -'a. — bruka sv. 

v. 1 brilb., övr. = btr. 
brun a. brgån, bry, pl. brgån, 

skf lvg br9ån, breirft, bgd brån, 
brånt. 

brunn r. brön, -'a (n.): gå dej 
bröag gå till brunnen. Skf lvg 

btr. — brunnsvatten n. brönsvåk, 
-na. — brunnved r. brönv, -n käll-
huset omkr. brunnen. Skf brönstM. 
Övr. = btr. — Jfr smörbrunn. 

brus n. br4s, -'a. — brusa sv. 
v. 1 brås, =a: ha brås bffi fci,som, 
han Hma bråsan det brusar (bort)-
ur forsen, han kom brusande. 
Övr. = btr. 

*brutfall n. se bråkfall. 
*brutta f. se *bråta f. 
bry sv. v. 3 -brg, brg d, brgd 

blott reflexivt: a bry? rna 091 öm 
a jag bryr mig inte om det; brg 

Qtyl, brita, sa vå?: du e•yi &mal 
bry dig inte, Brita, så blir du ej 
gammal. ÖVr. btr. 
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brydd a. brgd villrådig. Övr. 
= btr. 

brygga r. bro', a, 
kallas mest bråbiqbk. — Jfr bråd- 
bänk. — Skf lvg bgd brOg, 
-'a, =, 

brygga sv. v. 2 brg)t, brOgd, 
brg?gd brygga dricka etc. Skf 
lvg -oy-, bgd brfpg. — bryggstuga 
r. bry4st6.1uipu 1. brPmta.1  Skf 
br1sst6uiva 1. brbdstqatpu, lvg brk?,4- 
8/4u, äv. bgd briegst4a. - 

bryna sv. v. 2 brpg, brt, brgrit 
vässa; göra brun: -bry'ri,smran 
bryna i smör. Övr. = btr. — bryn-
sten r. brpfutd,m, -, -a, -a, lvg = 
btr, bgd 

Brynolf nom. prop. brånal; lvg 
btr. 
bryta st. v. bri'd, brig briit, 

brdat, britt). Ssg. b. Op, d, n4, Mar 
bryta upp, av, ned, sönder m. fl. 
Skf brid, brdut, bra; lvg br4t, 
br4ut, brich, bgd br9t, br4t, 

*brå, 1. brås sv. v. 3 brå 1. br4.2, 
ipf. bråd: brå opa slåkta, han bråd 
opa mora brås uppå släkten, han 
bråddes på modern; skf lvg = btr, 
bgd 

bråd, brått a., adv. brd, brdt: 
kZå,ka jer brå 1. Or bre klockan 
går för fort. — *bråd r. bl. i uttr. 
ha vd a ovj brån det sker inte i 
brädhast. Skf lvg = btr, bgd 

bråd-*bänk, -*bär, -*fiken, -gör, 
-hast, -hjälp, -*ledd brdbiqyk, 
-byfan, -byka kaj, stenbrygga, 
brdbdr s. kalvar tidigt på vintern, 
ssg. bråberkd, brdfil§an nyfiken, 
brdykr, -ydt tidigt mogen, vanl. om  
barn, bråhå,st, -a: ha var ydt n 

, 1  Sommarstuga, som ofta även är 
bagarstuga. Bryggning förekommer 
numera ytterst sällan, varför stugan 
nu icke längre gör skäl för namnet.  

bråhicK bråledp, -a snar, tillfällig 
hjälp: an brdygp jev j shringp 
en brådhjälp är en *senstalp = s. 
senare stjälper, br4ld4 ko s. tidigt 
ledes till tjuren (säng.); övr. i hs 
= btr. 

brådska r. brå,sk, a: ha a kbny• 
brkka uti dam de ha fått bråttom, 
skf lvg = btr (-a-), bgd -o-. 

*bråk f. brdk, =, -'an, red- 
skap för brytning av lin och ham-
pa, ältning av lera m. m. Skf 
lvg = btr, bgd — *bråka sv. 
v. 1 bråk, bryta lin m. m. Skf 
lvg = btr, bgd — *bråldall n. 
bråkfdl, -a det s. faller av vid lin-
1. hampbråkning = bre«, det 
bästa av fgve,n = avfallet. Skf lvg 
= btr (-a-), bgd brgikfål. 

bräka sv. v. 1 bråk, -'a väsnas. 
Skf = btr, lvg bgd brdk. 

*bråna sv. v. 1 brema glöda av 
feber. — *brå,ne r. brdna, -'n brin-
nande, brand. Skf lvg = btr, 
bgd -Q-. 

*bråta f. bridu, -n bröd brutet i 
mjölk: fil-, titnbro-bridy bröd, bru-
tet i filmjölk, tunnbrö brutet i 
mjölk. Övr. = btr. 

*bråta breda samla i bråte ris 1. 
dyl.: bre?da hdp. — bråte r. breda, 
-n, -n; skf lvg = btr, bgd -Q-. breda 
i ssg. ndubreda se nödbråte. — 
Jfr timmer-. 

bråttom adv. brdtom: håva, våra 
b., skf lvg = btr, bgd brbtem. 

bräcka sv. v. 2 brågy, br4tt 
steka; skf br6g,9, brågt, lvg = btr, 
bgd bry, brgy, 

bräcklig a. brie0 skral, skf 
[nsj] lvg bgd bråpb. 

*brä,ckna sv. v. 1 brakan, -kna 
nästan duka under för-  en tung 
börda: ha vdr jom an skal a 
braykna det var som om han skulle 
ha dukat under för bördan (eg. 
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blivit bräckt?). 1 övr. mål har jag 
ej påträffat ordet [nsj brågan]. 

bräda r. bre, -'a, — brä- 
de n. br'd, -'a, skf lvg bgd = btr. 

*bräda sv. v. 2 br -d, bre', bred 
brädslå. — Jfr sladd-, töv-, väv-. 

*brädning r. brbny, -a bräd-
fodring; övr. = btr. — bräd-fodra 
brOc)r, -a. 

*bräda sv. v. 2 bre, bred, bred 
smälta: bre' öp smdra, snitin bre* öp 
smälta smör, snön smälter. Sia 
lvg = btr. 

brädd r. bråd, -n, -` a, :ag, lvg 
bgd bråd, -n, -'a, -'a. — Jfr å-. 

bräddfull bracificl, -t, skf = btr, 
lvg bgd brådfid. 

*brä,ga sv. v. 1 breega: ha b. 
for igom det vimlar för ögonen 
s. om damm funnes i luften. Skf 
brka, lvg = btr. 

*bränna f. brån, -'a avbränd 
skogstrakt; övr. = btr. --- Jfr tjäl-. 

bränna sv. v. 2 brån, bråd, 
bråd: b. Oerun, tya 1,  pbtåska 
bränna tjära, tegel, pottaska o. s. v. 
Övr. = btr. 

*brästa sv. v. 1 br'dst, -'a öp 
sprätta, rista upp, kausativ till 
brista. Skf -a-, lvg = btr, bgd -ce-. 

%rätta sv. v. 1 bråt, -'a böja, 
göra brätte på en skida, en släd-
med o. dyl.: b. n sleeamdv, Skf 
lvg = btr, bgd brcè t, -'a. 

brätte n. bra, -'a brätte på ski-
dor, slädmedar, hattar etc. Övr. 
= btr. — *brättas sv. v. 1 bratas, 
-a böja sig upp (om en med 1. 
en sko); gå rak och styv och 
stoltsera. Övr. = btr. 

brån Mcria 'bränna tegel' sades 
förr i tiden också den flicka göra, 
som kom att ligga i samma säng 
som en gosse och en flicka vid det 
då så vanliga "lördagsfriandet". 

bröd n. brö, -'a bröd, särsk. 
tunnbröd. Ovr. = btr. 

bröd-bråk, -fjöl, -kavel, -käpp, 
-lös, -*löst, [-mäld], -nagg, -*spjälk, 
-*spöd, -sä.de  briibretk, -a se bråk, 
användes blott skämtsamt i uttr. 
hå!. brkbråka hålla mun, -fy, -a 
stor rund träskiva med långt skaft 
att skjuta brödet in och ut ur 
ugnen, -Adve,i, -van, -via, -va tunn-
brödkavel, -19å,p, -an käpp att tor-
ka bröd på, -låns: båtar vara bra- 

an råldus bättre brödlös 44 
rådlös, -/itgt, -a: körna sa bob 
br414stn komma sig (bort)ur bröd-
lösheten, [s. nys brifmdtrk (b. s.) 
m. vid kastning av korn föll 
"brödmälden" mellän fritmAåsta-
köna (se d. o.!) o. apan, ned i 
heefam (halsen, kallades så, ty hö-
gen var smalast där) använt till 
tunnbröd], -924g, -a, -spyåR, -a 
tunnbröd spade att vända brödet 
med vid bakning, -spd,u, -a bröd-
spade, -s6 -a mjöl, s. sopas av 
brödet, innan det naggas. 

bröllop n. bdriet), -a. Skf lvg = 
btr, bgd briolep. 

bröms m. bråms, -'n; övr. = btr. 
*brömsen? a. branisn, löpsk (om 

getter). Skf = btr, bgd branzsom. 
bröst n. bröst, -a. Övr. = btr. 

— bröstsocker n. brkökar, -kra, 
bgd -e-, övr. = btr. 

*bröst. — Se eggbröst. 
*bua? r. bita bl. best. f., bl. i 

barnspråket = ngt ont, ngt otyg: 
bita famrati ngt otyg i fingret. 
Övr. = btr. 

*bubäns n. Måns bråk, bråk-
samt arbete. — *bubensa 1. buben-
sera sv. v. 1 bitbåns, -a 1. bl'Aban-
s&, -a göra oväsen vid ngt arbete, 
bgd lvg babåns n., bubåns 1. buban-
sgr 1. babbanAr. 

bud n. b4, -'a: je:ra astd e 
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skicka ett bud. Bud heter vanl. 
bei båd se d. o. Övr. = btr. — 
buda sv. v. 1 båda giva bud, sålls. 
för b4da. 

*bu-föra sv. v. 2 Ulan -'fra 
flytta till sommarstugan om våren 
o. tillbaka på hösten, äv. flytta 
till fäbodarna (44 feb6om) sällan 
om annan flyttning. — buförning 
belnean, -a r. flyttning i nämnda 
betydelse, isl. Murala. övr. = btr. 

*buga f. båten, -n kasse av vid-
jor för att ha hö i åt hästen vid 
skogskörslor, alltmer utbytt mot 
hösäck; lvg bitå, bgd bå, -'a; 
ordet i skf obrukl., heter där 
hbbdn. 

lingua sv: v. 1 bågar, säll. = 
bian bågna. 

buk r. båb., bål§an, dat. båjgom 
mage. Övr. = btr. — Jfr gräs-. 

bukt r. bålet buckla. Övr. = btr. 
"bul r.. ing blåsa, bula, lvg bgd 

= btr. — bulna sv. v. 1 btin, - 
1) bulna (om bölder). 2) se elak 
ut, moltiga av ilska. Skf betn 1. 
V6n, lvg = btr, bgd be:n. bulning 
r. beinean, -neavyan, -nma bulnad. 
Skf lvg = btr, bgd -e-. 

buldan r. 1. n. beaddn, skf bål-
Ol(!), lvg bgd = btr. 

bulla sv. v. 1 bål, -'a; bål 62.9. 
— bulle r. bål, -y, -'a, -'a bröd-
bulle; övr. = btr. 

*bulle r. bål, -y, -'a, -'a stor 
skål, vari vatten- och mjölkbland-
ning står på köksbordet. Övr. = 
btr. 

buller n. bålar, -'fra. —  bullra 
sv. v. 1 bålar, 21ra; övr. = btr. 

bult r. biUt, -'a, -'a väv- 
bom, snö-,• åkervält, vadmalsbult, 
tröskbult, tjockbult m. m. — [bult-
käpp m. lvg biciy42.3 hävstång, var-
med "storbulten" vrides runt.] — 
bulta sv. v. 1- beolt, -sa 1) köra  

bult på loge, åker, väg. 2) bulta, 
slå; övr. = btr. 

*bulut m, bålåt oxkalv, skf 
bålab•an, bgd = btr [nsj haut 

bums adv. interj. Inhys. Övr. 
= btr. 

*bunke' r. bke , -'kan, bigkla 
buckla. Skf bl. bådkan n. i uttr. 
du y er  pm e bicelcan du är en ovig 
stackare; lvg bgd bgkykaZ, :kan, 

21cZa(n) buckla, bögla. — 
*bunklig lvg bgd bbeklu bucklig, 
"böglig". 

*bunka sv. v. 1 b6ek, -'a gunga 
i båt; slå (i uttr. yka bögk hjärtat 
slår); skf lvg = btr; bgd 

bunke r. båk, -'an, -'a, -'a; skf 
lvg = btr; bgd 

bunt r. böt, -'a, -'a, skf 
böta, -'e, lvg b6nt, -y, bgd bånt, 
-n. — bunta sv. v. 1 Uni, -'a, skf 
lvg b6nt, bgd 

bur n. bår, -'a fågelbur, ruckel: 
ha står pm e bår; skf = btr, lvg 
bgd bår bl. = fågelbur. 

burdus adv. bio:d4s; övr. = btr. 
burk r. bårk, -'en, -'a, 2a, dat. 

(ned) bårkom 1. bår/;om; skf lvg 
båk, bitrj§an, bgd -kan. 

*busa sv. v. 1 bils, -'a 1) brusa: 
fån bås forsen brusar. 2) rusa: 
bås astå rusa åstad. Övr. = btr. 
— bus bas han yer Jon e bås bds; 
skf lvg = btr, bgd 

buse m. bås, -y, -'a, -` ag; övr. 
= btr. 

buskablyg båskabl0,; skf bbska-
b9. y, [nsj] lvg bgd = btr. 

buske r. båslc, -'a, -'a. -- 
buskig a. båskat; skf [nsj] -o-; övr. 
= btr. 

buss m. bås, -'n, -'a, -'a tugg-
buss; rask, duktig karl; skf bets, 

övr. btr. 
*bussa f. se båsa. 
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laussaron r. båsarcjn ett skjort-
liknande ytterplagg (blus) av ofta 
blått tyg, som karlar ha utanpå 
västen. Brukas icke i Burträsk 
men väl i grannsocknarna. övr. 

btr. 
%ut r. b4t, Ja, =a något 

tjockt, klumpigt, levande 1. dött: 
an bit dej Or, åh, sta en klump 
till karl, tjur, stock. -- *butig a. 
bidat butter, surmulen, tjocklett. 
O-vr. = btr.• — [butsko s. nys båt-
sk4 stora skor, utan näbb, stoppas 
med hö o. anv. vid stark kyla.] 

*buta [sv. v. nys bt kupa pota-
tis med en viss sorts plog]. 

butelj r. pittAb, -1,9an; 
skf båteli, lvg bgd 

by r. bgd)y, 4a; byan, dat. 
sg. best. ,nom; [nej] skf bg, btiyy, 
lvg bgd b, bn, övr. = btr. — 
bya-man, -order, -stämma; -väg bp.a-

röstägande bönder, s. kallas 
gen. budkavle 1. b#a-aclar till bpa-
stel% -a; b#a-v'. Skf bkoa-, övr. 
= btr. — inmellan adv. bOnzqa: 
språyf b. springa mellan byarna, 
skf -67-, lvg bgd -y-. — Jfr 
utbys. 

bygd r. Y)?•yd, -'a: uta bOydv, 
på den: nedre delen av landet i 
mots. till opb f9gan oppi fjället, i 
den övre, mindre odlade delen. 
Övr. b6myd, i övr. = btr, se fjäll. 

bygel r. i eeg. stlybkvaZ; skf 
byÅra,Z, -ya, 74a; övr. = btr. 

bygga sv. v. 2 bot, bgd, 
bgd 1) bygga, 2) laga (seldon, 
väv, nät m. m.), skf lvg 
bgd = btr. — [byggning f. bp-
ng abstr. abstr. = byggnadsarbete 'vara 
uti,  b.' (konkr. se  *böning).] 

byka se >1)ölrja! 
byrå r. bira, -n, -a, -an, chif-

fonier (med klaff, dragskta drag-
kistan är utan klaff); skf = btr,  

lvg bird = draMist (skänk,  med 
klaff), bgd btra, [nej Wo]. 

byta sv. v. 2 bot,' vt, vt. --
byte n. 4t, -‘ a; [nsj bit], övr. = 
btr. 

byting in. f. 144, -an odjur till 
barn; bytigban av trollen utbytt 
barn.1  övr. = btr. 

bytta r. bib4, a, -, — Jfr 
ekstava-, mjölk-. — byttlock n. 
bYd/å1s, -a, äv. -Nya; skf -oy-, lvg 
bgd -y-. 

byxor pl. båls.% -an: dåv en 
som darra darra (in)i byxorna. Skf hg 
= btr, bgd bYlcs, — Jfr 
strig-, 

byx-*hussa, -säck bblostisu, -n, -, 
Asan byxben, bt4sd?t, -s64,b9an byx-
ficka. Ovr. bålsshicsu, i övr. i hs 
= btr. 

*båd n. ba, -'a bud. — båda sv. 
v. 1 bada giva bud, särsk. giva 

1  Förr troddes, att trollen bytte 
till sig människors barn mot egna 
barn, som behöllo sin medfödda onda 
natur. Jfr byting = vild sälle. — 
I Lövånger hade — berättas det — 
en kvinna fött ett barn, men det 
befanns snart vara två; trollen hade 
ämnat byta men ej hunnit taga bond-
kvinnans. Båda uppfostrades till-
sammans, ty kvinnan kunde icke av-
göra, vilketdera som var hennes. 
Slutligen fick hon ett råd för att 
bestämma detta. Hon 'tillagade en 
deg med en orm uti och befallde 
barnen att sköta om den. Den ena 
flickan tyckte, att allt var bra, den 
andra började vid åsynen av ormen 
att göra väsen. Nu visste man, vil-
ken som var trollbarnet. Följ.. natt 
knackade ngn på fönstret, och troll-
flickan, som tyckte bra om ormen, 
gav sig i den okändes sällskap i 
väg. 
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matbud, äv. uppbåda i uttr. som 
båda dej o fic.5 uppbåda till att 
skjutsa. Bgd -e-, övr. = btr. 

båda bd bägge, bd Mad båda 
två, bå bZc'tn, båtar o såmar båda 
delarna, stundom bättre, stundom 
sämre. Bgd -a-; övr. = btr. 

både konj. ba:  han i44 ba han 
åt o han dr4 han både åt och 
drack. Bgd 4-, -o-; övr. = btr. 

*båg a. buliy säges om en stötting, 
s. ej vill följa vägen efter den 
föregående stöttingen, båstgey. 
Skf bciy lat, lvg bgd betr envis 
(äv. om  en stötting). 

"bågas sv. v. 1 becyas pd kosta 
på, fordra ansträngning. Bgd 
Nyas p4. 

båge r. beta, =n, , =n. Bgd 
-e-; övr. = btr. — Jfr kind-, men-, 
pil-, rank-, sprätt-. 

bågna sv. v. 1 båga," bågna. 
Skf lvg = btr [nsj bgd bon, 
-'a; btr äv. bågan. 

bål m. b4, bår, eldbål. Skf lvg 
bdtZ, bgd b4Z. 

bål r. beiZ, kin, bida, -'n bål på 
en skjorta. Skf lvg = btr, bgd bg. 

bål-stark, -stor, -tung bkstarA, 
beksyjr, båtåg ofantligt stark, stor, 
tung. Lvg = btr, bgd Ntstårk, skf 
b kidrA" 

*bålträd n. bedrå träd s. gm för-
grening o. sammanväxning av gre-
narna bildar ett hål, gm vilket 
barn, behäftade med "ris" (engel-
ska sjukan), drogos 3 torsdags-
kvällar å rad, ett gossebarn av en 
flicka, ett flickebarn av en gosse. 
Nu avlagt. Av samma anledning 
"drogos" barnen också gm en i 
jorden grävd gång. Lvg bgd = 
btr. — Jfr *vårdbundenträd. 

bår f. bår, -'a, bår, =an bår för 
vedbärning, likbår m. m. Bgd -4-, 
övr. = btr. 

bård [m. börd, -'n, Ja, 4, nej 
lvg b4j, -'n, a, 2  a]. 

bård a. —  Se väder-. 
*bä,rådd a. båråd villrådig; lvg 

= btr, bgd bråd. 
bås m. bås, :1.'4 4, 4n kobås. 

— *båelad n. kaki, -a, båsbalk, 
bgd övr. = btr. 

*bå,sa f, biqu, -n, halm-  1. 
ströbädd för svin, dålig bädd för 
mskr; övr. = btr. — Jfr halm-. 

båt r. b«, -'th -`an. — *Ut- 
länning r. bdtichey ställe, där man 
lägger till med båt. Bgd -a-; övr. 
= btr. —  [båt-byggare, -folk, -hus, 
-lag, -last, -längd b4t-bffi9'ar, -fgk 
de personer, s. följa m. en båt, 
-hås, -1.4g sällskap i samma båt, 
-låst, 4490, nsj bkhdka båtshake.] 

*båvel n. b4va4, -'va sprattlan-
de i vattnet av en större fisk, s. 
hugger efter kroken 1. ngt annat. 
— båvla vb. brfivaZ, -'va sprattla 
så. Sky lvg bkvaZ, Nya& 

bäck r. bé , b/an, baflsa, 
ba,4a, (dat. best. båtlyom); [nsj] skf 
b4b., lvg = btr, bgd b. _ bäck-
dröl, -klyv b41j-dr4Z, -drhn, -drga, 
-dra, liten bäck, ba44%"tv, -an 
ställe där två bäckar mötas. Skf 
bbkktv, -a (f.), bgd -kv, övr. = btr. 

.bä.ck, m. —  Se dörrbäck. 
*bäckel n. bgaZ, Upa fumlig, 

otymplig person. Skf -lvg = btr, 
bgd -ce-. 

*b äckellundom, bäckla, bäcklug 
b4aZ16nom adv. fumligt, båb•aZ, 
be'Pa fumla, bålsZut fumlig. 

nä,ckre 1  m. baAar, =Aan, -'115ra, 

1  I Skellefteå talar man på vissa 
ställen om Wargåun, "bitekergören, 
på andra om bå7avient4t, "b äcker- 
döden som namn på en kallperiod 
vid midsommartiden, då de små gums-
lammen dödas av kylan. 
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-‘kra gumse. — *bäckerlamm n. 
bgarlam, -a gumslamm. Övr. 

bädda sv. v. 1 båcl, 2a: som du 
Ud, sa leig du som du bäddar, så 
ligger du. Övr. = btr. 

bägare r. bergar, -'an, -ara, -ara. 
Skf -ar-, bgd -ce-, lvg = btr, övr. 
= btr. 

bägge pron. bhga. 
bälg r. bee.4}, baDa blåsbälg, äv. 

om  buken på en ko, s. ätit myc-
ket: hon yer jom an beeh är väder-
stinn. Skf [nsj] bl, bgyan, lvg 
belj, -'a, bgd bM2, -'a. — *bälg  
stinn a. beebsteiy, skf beebste19, 
lvg båbsteiy, bgd bcsebsti. 

bälja uti sig sv. v. 1 bh, Mya 
uti sey. Övr. = btr. 

*bälja sv. v. 1 be_eb, bål>, böla. 
Övr. = btr. — Jfr re3ut röta. 

*bälkjas sv. v. 1 båkbas, -a göra 
fula grimaser. Övr. = btr. 

*hälla sv. v. 1 bel -'a bråka, 
försöka med varjehanda men 
oskickligt och utan resultat. Skf 

-'a, lvg = btr, bgd -ca-. — 
[*bällmakare lvg balmcitkar en som 
försöker litet av varje.] 

*bitning r. se benling. 
bälte n. bgt, -'a, -`a, -`a. Skf 

[nsj] b'nt, lvg = btr, bgd 
*bände n. bån, -a i ssg. h4.2bdn 

hökasse = *buga. Skf [nsj] -ax-, 
bgd = btr. 

bängel m. b4wal, -n lång, späd 
person: sp0. ds. Skf [nsj] 
bgd bak. — *bängla sv. v. 1 
Mya, KO, vara ovig: st4 o b. 
Lvg bgd = btr. 

bänk r. b4yk, bågyan, blqvka; 
skf -at-, lvg -ax-, bgd — Jfr 
gryt-, spis-. 

*bänsa sv. v. 1 be,'s bråka med 
ngt = *bubänsa. Skf [nsj] 
övr. = btr. 

*bänska [sv. v. 1 lvg båxk, 
vara morsk, motstridig]. 

bär ber, -'a, -'a. Skf &er, övr. 
= btr. — Jfr brand-, jord-, kråk-, 
linn-, tjäderhals-, tåg-, utter-. 

*bära m. kra, trollnystan, 
varom se Rietz under bjä,ra, lvg 
skf kral-, [nsj bs. beerdn], bgd 
bara. — bära-dynga, -skit beera-
döm -jit trollsmör. 

bära, st. v. Ura, Ur, bdr, 
4.71 bära, äv. ber, ha ber at 
skOom isen bär, det bär åt skogen; 
bra ded ydn bära till jorden, be- 
grava, bra vekvan inväva, 
bra Ml) fcg,f9a va Man gm 
skvaller orsaka oenighet mellan 
folk, bra fri skvallra, ha Ur 
fr det händer, bra 9x,6 snöa 1. 
regna. Skf lvg -ce-. Skf sup. bra. 
Övr. = btr. 

*bära, st. v. bra böjt som föreg. 
'kalva'. 

bärare m. Urar, -'an, -åra; skf 
lvg -ce-, bgd = btr. 

bärga sv. v. 1 krk, börd, bard 
bärga (hö), b. sa ha sin utkomst, 
skydda sig. Skf been, b«, [nsj 
bc_k, bctt, bchtb lvg bårg, be'rq, 
bgd b, brd.  — bardas dm 
(bå,„!, bårdas, bardas öm) kunna 
undvara. Skf ipf. Vetas. Övr. i 
hs = btr. — Jfr radbärgad. — 
bärgning r. kortexy, -a utkomst. 
Skf bchem, lvg bargneiy 1. bårge,n-
håg, bgd barianh«, — bärgen a. 
byan välbärgad, lvg -g-. Övr. 
= btr. 

*bärra sv. v. 1 ber, -'a utbreda, 
utspärra: b. fånrom utspärra fing-
rarna. Skf [nsj] Ur, övr. = btr. 

*bäs m. bcbs, -ry.t gumse, som 
lockord bcks bas bas 1. bc'esti bestz 
bestp; bgd bås, övr. = btr. 

bäst superi. bét, övr. = btr. 
*bäst r. be'.5t, -a tåga, bast i lin 
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o. hampa: ha jet' b.trckv an båd 
ligan det är sträv bast i är 

i linet; övr. = btr. — *bästas sv. 
v. 1 bådas, -a: tran bådas tråden, 
s. man syr med, blir lurvig, övr. 
= btr. 

bättre komp. båtar, best. bå,fran 
den bättre. — bättra sv. v. 1 
båtar, 2  tra. — bättring r. batroy, 
-an 1. båtagoy både om kroppslig 
o. andlig bättring, övr. = btr. — 
bättringsvä,g r. båtremsver, -vitman, 
övr. i hs. = btr. 

'läxa sv. v. 1 kva svänga ar-
marna, åbäka sig o. väsnas, då 
man går, äv. vara rädd: gd o 
bc_bva, han köma beevan gå o. åbäka 
sig, han kom svängande armarna 
o. åbäkande sig; övr. = 'btr.  — 
*bäver n. kvar åbäke: han jer pm 
e kvar han är ett åbäke. 

bäver kvar, :van, -'yra, 'oren) 
bäver, bäverskinn. — bäverskinn 
n. betvertsin, -a; övr. = btr. — [bä-
verhus n. lvg. befivarh4s.] 

*bögla r. -`gZa, bkaZ, 
Watt buckla på metallsaker. — 
*bögla sv. v. 1 kgM, -`gZa göra 
bucklor: bbgaZ emj påp&e, skrynkla 
inte papperet. Skf lvg bdga, 
-gan subst.; övr. = btr. 

böja sv. v. 2 bk, HO, bc'94, 
Skf [nsj] betv, beW, lvg bgd b, 
bOgd. — böjlig a7. blqih, -1. Skf 
-at-, övr. 

*böjel r. båk2al, -n, båhda, -  böj-
ning, krökning t. ex. på en väg. 
Skf -ab, lvg bgd [nsj av snö 
nedböjd trädstam]. 

*bök n. b414 bråk, väsen: ha 
yer falt e b. jämt o scimt det är 
ett fasligt• bråk jämt och ständigt. 
— *böka sv. v. 1 btjak, -'a göra 
väsen av sig i arbete 1. tal, äv. 
böka (om svin). Skf = btr [nsj 
=gul, lvg bgd 

*bökja sv. v. 2 kly, btskt 
byka. -- *böke n. k», kläa- 
byk; äv. väsen, stoj (om slagsmål 
o. d.): hå v(14 råt e bills hdelatka 
det blev ett riktigt väsen av det 
där; övr. = btr. 

böla sv. v. 1 Mya, -'a. Skf = 
btr, lvg bgd 

*böljas sv. v. 1 babas, -a svälla, 
buckla sig, bli vind (om träkärl, 
bräder m. m,); jfr isl. bolgna 

bylgja bölja; lvg bgd Mbs, 
skf bedmas(!). 

bön r. b, -'a, bh, bhag bön, 
bönemöte; övr. = btr. — böneman 
m. bigzmitn; övr. btr. 

böna r. bh, 2a, bh, Urtag kaffe-, 
bondböna. 

*böning r. 4noy, -a byggning; 
fsv. boning; övr. = btr. 

*bönna sv. v. 1 Ink, -'a stå o. 
stirra (om kreatur, folk, insekter). 
— *bönna böna bl. i denna form 
"besynnerligt, märkvärdigt": ha 
var böna 'det var märkvärdigt'; 
övr. = btr. — *bönneam a. bbnsiatt 
stirrande, undrande; övr. = btr. 

böra sv. v. 2 kra, bål be övr 
= btr. 

*börd r. bosird, -'n: han je r btirck 
at hatnanan han kan återbörda hem-
manet, om det sålts ur släkten, 
åt denna. Skf 44, =g; övr. = btr. 

börda r. b4Z, -'a, Bgd 
övr. = btr. — bördträ n. bgtrd, 
-a, -, -a ok för människor, redskap 
att bära ämbar med (ett trä med 
urhålkning för halsen och med i 
båda ändarna fästa band med krok 
nedtill att hänga ämbaret på). — 
*bördkäpp lvg bgtr. 1. betitscie, 
bgd be+JtH 1. -Me, skf bety,,s423. 

*börel r. kral, -n, -a, -a liten 
o. dålig kalv, pojke, oxe: kM.v-
pg.83.-, bks-kral; övr. = btr.  
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"börg a: [skf boa, Mil; äv. 
teasbhry, nsj br4n giftasvuxen]. 

*bör(g)d? a. btird hjälpt, äv. bM. 
Skf bl. bikt 6m a hjälpt med det; 
övr. okänt. 

börja sv. v. 1 kil,-  .bbaa.l. bd, 
bbaa, L bgtvd. Skf, bbn, bbaa 1. 
btit, lvg bgd -'a, lvg ipf. äv. 
btlrd. 

början r. ban: a &svan a 
våkzon, a vckvom, äv. ban vasar, 

i början av veckan, av väven. 
Oftast biman 1., b0 tan, se beg- 
(g)ynnan. Skf bikyan a vålpan r? 41; 
övr. = btr. ; 

.*bös a. bifs kättjefull. Lvg bgd 
= btr. 

bössa r. bos, -'a, -, -'an. Bgd btls 
1. by',5; övr. = btr. 

böta sv. v. 1 b4t, — böter 
pl. bidar oböjl.; övr. = btr. 

C. 

cedera sv. v. 1 sid6., -e, göra 
konkurs; övr. = btr. 

changera sv. v. 1 feinAr, -a för-
lora färgen; övr. -a-. 

chiffonjé r. fiVaad, -, -a byrå 
med fällskiva. Skf lvg = btr, bgd 
Nod. 

choklad r. fölc44, -n; övr. = btr. 
*choser pl. fåsar konster, fuffens; 

övr. = btr. 

cigarr r. gél,  ii, -a, -a. Skf 
lvg = btr, bgd segc_ir. 

cigarr-fodral, -stump sOalfotral, 
skal,stömp, -an. Lvg bgd segal-

n6mp, bgd äv. sega1,012; övr. 

cikoria r. sn, -a. Skf = btr, 
lvg sen, -a, bgd sekr. 

cirkel r. sitta], -aja. Lvg = btr, 
skf bgd sal. 

D. 

dag r. day, dan, dilga, dkan; 
day o day dagligdags. Skf = btr, 
bgd -a-, best. pl. &kana. — Jfr 
död-, far-, stånd-, örkt-. — dagas 
dep. d4yas, -a, övr. = btr. — dag-
Ilsken, -meja, -mån, -tjuv, -yard, 
-vill day-bk4a vita moln om da-
gen, lvg detAsmam dagens förläng-
ning, dayrdar, förändring av ngt 
på en dag: ha jimlayman, dka-
ijsk, -an dagdrivare, degved, 
den mat, som åtgår i hushållet på 
en dag, dågavQg s. tagit fel vid 
dagräkningen. —, daglig a. dag. 
— dagligdags daghganditts, skf = 
btr, lvg dagh ilaganasde.ty, bgd 
d4ghtdålss. — dagning r. dagne y,  

-a: } dagneyan; övr. = btr, bgd 
-a-. — [*dagom adv. nys delgum 
'olika olika dagar', vissa dagar. — 
*dagsrand nys daksreina f. (b. s.) 
gryning; nsj delyrån.] 

dagg r. ddg, -'a. — "daggas dep. 
dicgas, -a beläggas med dagg 1. 
imma: dam dagas fk,stra fönstren 
bli immiga. ;•=1  daggdroppe r. clitg-
dröpa, -n. -- daggig a. detgu, -t. 
— -daggig a. dagfri, -fri; övr. = 
btr (-a-), bgd drbpa. 

dal ,  r. dd,Z, dån, da, didarv, 
dat. a ddZom tjärdal, skf = btr, 
övr. -a-, bgd best. pl. dMaria. — 
dal-backe, -botten, -folk, -jord, -kol 
da-bitb., -an den plats, där tjär- 
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veden lägges upp, klyves o. splin-
tas, -bal) botten i tjärdalen, 44-
teak, -fåWa de personer som "bära 
ned" tjärdalen, (dMafåg folk fr. 
Dalarna), d4aa-03, -a den med 
aska uppblandade jord, s. stannat 
på dalen efter tjärbränning o. s. 
användes till gödsel, dlilakåZ, -a 
n. pl. kol från en tjärdal mots. 
milkol fr. kolmila, s. anses sämre 
vid smide. Skf d‘Mbitj o. s. v., 
lvg dåZbicb., -båk, -ffik -men dijaa- 

bgd c/Mbetls, -båtn, 
-kg [nsj 

*dala m. [nsj da, dgån, dåla, 
didan dalmas]. 

dallra sv. v. 1 alar, 21ra: fia 
»a miogp låta at han lqig bara 
o dalar opa tålropom fisken är 
så mycket lutad att han ligger 
bara o. dallrar uppå tallriken. Skf 
lvg = btr, bgd -a-. 

damm, n. am, -'a; övr. dåm. 
-- damma, dammig dåm, 2a: ha 
dåm det dammar, dåm Iab.a dam-
ma kläderna, dåm &ii slå till, 
dåm i ila åstad, dåmu, -t; övr. = 
btr (-a-); bgd dåm äv. i bet. 'dofta, 
lukta'. 

damm2  n. di, -'a fördämning, 
vattensamling. — dammbord n. 
ambOZ, -a. Skf lvg = btr, bgd -a-. 

*damma f. dåm, 4t vördig ma-
trona: ha vårdoko44 dåm hådana 
det var verkligen en riktig ma-
trona det där. Skf lvg = btr, bgd 
dåm. 

dampa sv. v. 1 dåmp, -• a dimpa, 
kasta ngn så att han dimper; övr. 
d åni. p. 

dank, r. aek, -'an, a, an ljus-
dank, heter också pisdåek; övr. = 
btr (-a-). 

dank2  ()Nek bl. i uttr. slå dåek 
slå dank. Skf lvg = btr (-a-), bgd 
slå dåek. 

dans r. dåns, 2  a, 2 a. — 
dansa sv. v. 1 dåns, a. — dan-
sare ansar, -n, -ara, -ara; övr. 
(-a-). 

*danta [sv. v. nys han dånta å 
han föll ned]. 

darra sv. v. 1 ar, -` a. — darr-
hänt a. arhånt; övr. = btr, men 
bgd -ht. 

*das dis, -'a, dels, debsag får 
(mbWp oksom många får). Mest 
som lockord till får: till en tacka 
dås dås 1. dåsa [nsj dåsa dåsa], 
till en gumse bås 1. bås,  till flera 
får dåsa dås 1. aset [nsj dåsa, 
dåsag], ofta tillägges dtt framför: 
dit dåsa. Skf lvg = btr, bgd dås 
(dib.a, dåsa). 

*-dasa sv. v. 1 dåsa kurtisera, ha 
umgänge med karlar. Lvg bgd 
= btr. 

dask n. då,sk, -"a stryk. — daska 
dåsk, -'a piska; övr. = btr. 

dato, datum n. dålo, dåtum. — 
datera sv. v. 1 di‘Mr, — dato- 
verk n. dåtovae, -a urverk s. vi-
sar datum. Skf = btr, lvg bgd -a-. 

*daver n. skf dåvar person s. 
springer mellan sysslorna o. intet 
uträttar [nsj dåtar]. — *davra sv. 
v. 1 skf dåvar, yra springa så. 

de pron. dam, gen. dipns, lvg = 
btr, skf bgd gen. de§res. — *dem-
härna, *dem-därna pron. datt9e,,1a, 
dby-dana de här, de där; övr. = 
btr. 

debet n. dgat. — debetsedel r. 
daatsål, -n, -a, -a. skf -s«, lvg 

bgd -såla. — 
debitera sv. v. 1 dOntb-, -a; övr. 
= btr. 

december r. &sambor, skf db.-
såmar (liks. såtåme,r), lvg bgd = btr. 

deg r. dåv, d4ion 1. dåwan, 
dbga, dhgan , skf dcig 1. «y, lvg 
dåv, dan, dOga, dhgan, bgd 



degel—dit. 29 

gr, -'an, =a, =aga. — degtråg n. 
dagtrcity, -traja, skf dagtray, bgd 
dkrtrdy. 

degel r. kval, =tt. 
del r. dd,ii, -'g, -`a, 2a: e dålj 

fegk 'en del folk' sälls. — Jfr 
hack-, ovanå-, över-. — dela sv. 
v. 1 dki, då4t, d44t. Skf -ah 
lvg = btr, bgd -e-. — delaktig a. 

— delning r. dbinqty, -a. 
del-taga, -ägare, -vis ddtaya, 

dd,deyar, -an, dadvis; övr. = btr. 
den pron. o. art., mask. o. fem. 

dan,, neutr. da,. Ex.: (från Löv-
ånger, uppt. av Gösta Holm) ya 
så.g ha likna dan kålom jag såg 
att det liknade den blasten; vciA 
po da ila, han for prata var han 
på det humöret att han började 
prata; ha ,mflan anda r.v, je, a 
sil; ha var åt sam 04a samsta ata 
dam vcb .varmkan det är en sak 
som är det sämsta (och det är) 
att de bli övermogna; ha vår an 
årbatskar åldalas dan dyig (han 
kan tagk så) det var den värsta 
arbetskarl (man kan tänka sig); 
ha ya lsinmyitlka ttlt dan arom til-
brigan det är kärnmjölk i den 
andra tillbringaren; at dan Col 
pt§gsom åt den andra pojken. — 
Se för övrigt han, hon, hä och de. 

desto adv. disto. das båtar desto 
bättre, jfr di mgy an fci, di mfr 
voj y hava ju mera han (man) 
får, desto mera vill han (man) 
hava. Skf bgd dts; övr. = btr. 

det se hä. 
diamant r. 4måttt, -tt att skära 

glas med. Skf [nsj] diamät;  övr. 
= btr. 

digna sv. v. 1 dan, 2  rna, skf 
[nsj] -ah lvg = btr, bgd 

dika sv. v. 1 de, dt, dgi t, 
skf dij,p 1. de, agt, bgd de, di t. 

dike n. de, ilifya, dika, 

dikes-kant, -ren, -vall dWas-
kån,t, -tt; -rbl, -a; -vål, -tt den ur 
diket uppkastade jordvallen; övr. 
= btr. 

dikta sv. v. 1 dig .a författa 
vers, hopsätta lögner; övr. = btr 
[nsj -e-]. 

dimma r. dim, a. — *di na  
sv. v. 1 dim, opers.: ha dim o 
rågan det är dimma o. regnar. — 
dimmig g. dimut; övr. = btr. — 
rdimregn n. nys dimrågn, btr dim-
rågnel. 

dimpa st. v. skf bgd dimp, dåm p, 
lvg dimp, = a. Heter i btr dåmp, 
-a 1. dömp, -a se *dampa o. *dumpa. 

din, ditt poss. pron. ddn, din, 
då,, pl. din; övr. = btr. 

"dinsa sv. v. 1 Mys, a gunga, 
vicka. Skf lvg = btr, bgd 

Jfr släng-: 
*dippa sv. v. 1 dep, = a snudda 

vid: de'p a kom gå-, på tårna o. 
knappt -våga sätta ned foten, dOp 
håna nedi våtne, doppa handen -i 
vatten så försiktigt, att man 
knappt blir våt; övr. = btr. 

direkt Ml-dy. Skf = btr, lvg 
bgd deråy. 

disk r. din, :an, a, = an bod-
disk; pl. äv. 'kärl s. skola diskas', 

diska sv. v. 1 dig, -'a. — 
disk-balja, -bunke, [-bänk, -slarva, 
-tvaga], -vatten di-bi, -Mya; 
-bcigk, -an; [nsj -bitmk; -slårv, »tyd- 
gal, -na; övr. i hs = btr. 

distrikt n. distrått, -a; övr. = 
btr. distriktshjon n. astrettylat'An, 
-a fattighjon, som går bönderna 
emellan inom ett fattigvårdsdi-
strikt. Skf lvg = btr, bgd di-
straktsjiten. 

dit adv. dit; övr. = btr. —*ditdärna 
adv. ditana 1. Mana av dit-därna 
dit bort, jfr *därna. Skf ditana; 
övr. = btr. — dit-fluten, -lagd, -satt, 
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-väg dit-Rått -119d; ,-såta, Mix», 
4 -van (pa dit-vavom); övr. = btr. 
dito adv. ha y6-sa dito dito det 

är ungefär på samma sätt; övr. 
= btr. 

*ditt m. döt, a, -"a prick, 
fläck. Punkt kallas skämtsamt 
dök, semikolon kallas dök, röt, 
kolon dök dök. — *ditta sv. v. 1 
t. ex. da't uti, obetydligt vidröra: 

slön 0,91, ha vdt-,sa pis: ya data 
utin jag slog honom inte, det var 
så pass jag *dittade uti honom, 
jag knappast vidrörde honom; övr. 
[äv. nsj] = btr. 

diverse adv. divag. — diverse-
handel, -handlare divaje-hånal, -ii ; 
-hånlar, -an; övr. = btr. 

dividera sv. v. 1, division r. 
-a; divhsön; övr. = btr. 

*divla sv. v. 1 dival, yla tvista, 
träta. — *divelera sv. v. 1 divabr, 
-a tvista, ombildn. av dividera, s. 
i Skåne har bet. gräla; dyr. = btr. 

djup n. yl», -'a, -'a. 
djup a. y4p, .914403p. Skf 04p. 
djur n. yi,tr, -'a. Skf 45.4r ;  dyr. 

= btr. — Jfr riv-, äldes-. 
djärv a. yarv, yårft, yårv. — Jfr 

o-: — djärvas sv. v. 2 yarvas, 
$(v)das. Skf t arv; 2  as, 2  das, 
bgd övr. = btr. 

djävul m. 3vai, -'n, =via. 
djävulsk a. yepvulsk. — djäkel 

m. »al, 2n lindrigare svordom. 
djäkla yela zal. — *djä,klas 

sv. v. 1 yelas, -a gå mycket illa. 
Skf 45,-; övr. = btr. 

*dobb n. da?, -'a flöte på utsatta 
gäddkrokar och nät. Bgd -e-, övr. 
= btr [även m.]. 

docka f. diRS, -,an, leksaken 
docka. 

doffel m. döfal, -'n; övr. = btr. 
doft se "domt. 
*doka sv. v. 1 dåka slå, stöta:  

dijka deg slå till. Bgd -o-; övr. 
= btr. 

doktor m. döktor, -7on54 
-'ora läkare. — doktorinna f. dök-
tor0y, -a. — doktorera sv. v. 1 
döktoyir, läkarbehandla. 

*dola sv. v. 1 dl,  2a, gå fåfäng, 
slå dank: gå o dl gå och slå 
dank; övr. = btr. 

*dolsk a. dtksk trött, dåsig, oför-
mögen: Poicwyen vara sa diksk 
kalv:eran flugorna äro så dåsiga i 
det kalla vädret; övr. = btr. 

dom r. döm, :an, 2  a, a; döman 
vanl. = yttersta domen. — domare 
m. dåmar, -an, -ara, -ara. — dome-
dag r. dåmedåy, -an, bgd dåme-
day,. — domstol r. ~sta, -stön, 
dyr. = btr. 

dombjällra r. dåmbyalar, -fra  stor, 
klotformig bjällra med en av ett 
kors bestående öppning ovantill 
o. kolv inuti; satta i krans kallas 
dombjällrorna för skålar; dyr. = 
btr. 

domestik r. dåmastiA, -an (tyg); 
övr. = btr. 

domherre ra: dåmhår, 
-håra, -håra; övr. = btr. 

domna sv. v. 1 &man,-ina 
domna (om människor, om jästa 
drycker o. s. v.), skf lvg dåman, 
bgd dåmn. — domning r. darna-
nov, -a; dyr. i hs = btr. 

*domt, a. dömt e v& mulen, tung 
väderlek, jfr no. — dumbeveder; 
övr. = btr. 

*dom% r. dömt, -'n, a, 2  a liten 
smula av exempelvis mjöl. 

*dom% r. dömt, -'a damm under 
sållet vid kornsållning; övr. btr. 

don n. dön, vanl. i ssg. som 
fisk-, rank-, sel-, snälldon; äv. i 
uttr.: ha yer clön det kommer 
på ett ut; övr. = btr. 

*donalock f. dånafils, -a argsint, 
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karlavulet, rustande fruntimmer, 
bgd -e-; övr. = btr; jfr dåna, [jfr 
Seth Larsson, Subst. böjn., s. 81]. 

dop n. «p, -'a. — dopnamn n. 
d4pnåman, -nia, bgd -neann; 
övr. = btr. 

doppa sv. v. 1 döp, 2a, döp sa 
dyka, bgd -e-, övr. = btr. — doppa 
s. i uttr. o dö_p kaffe med 
dopp. — doppkopp r. döpköp, -an 
kopp kaffe med dopp till, kallas 
även bZbilcdt) blöt-kopp. 

doppsko r. dbisk9:, -n, äv. dbb-, 
skf döbsk6. 

*dorg n. ddrb, dciria barr, gran-
ris. — *dorga sv. v. 1 dån, (koja 
lägga granris. — *dorg-kang, -nål 
diolketp, -an kvist av barrträd; 
clånned gran- 1. tallbarr, skf = btr, 
lvg detrg, bgd dåv etc. 

dosa r. ds, Ja, -, -an, övr. = btr. 
dotter f. dötar, tra, dötar, 

dra. — Jfr gud-, hemmans-. 
— dotter-dotter, -son dötar-d6tar, 
-tra; bgd övr. = btr. 

*dove r. blott i ssg. deivahcig 
dövande hugg, jfr isl. doli dom-
ning, skf. = btr, lvg även ddiva-
dre, bgd deivahåg, 
gungfly. i - 

drabba sv. v. 1 drtib, Ja; övr. 
= btr. 

drag n. drcii, drciya, dr(ty, dritga 
betydelser = flertalet av rspr., 
även timmerdrag, bgd drety, -'a; 
övr. = btr. 

draga s. drigtwn, driegjeg lin- 
draga; finnes av två slag: gröp-
och grioadrituwu grov-, och fin-
draga, [lvg drinou, äv. -v-, nys 
dr, dron, bgd dritga — -a 1. 
dråga -a, skf drinu, nsj ?dråga 
lindraga. — &raglan n. drituwufal, 
nys drbufebl, lvg •drevafiil avfall 
vid dragning av lin eller ham-
pa]. 

draga st. v. dråga, dr4y, dr, 
dr, dr; draga 4  resa 1. gå sin 
väg, draga kök draga fingerkrok, 
sup. skf dröma, lvg drOp, bgd 
dr42x, bgd pr. drdy; övr. = btr. 
— dragas dep. drågas vara nära, 
bli oavgjort: ha ska no fara 
dragas om ve heiy fa fat det 
blir nog nära, att vi få färdigt 
men osäkert är det, drågas tt 
draga ut på tiden, dragas va slä-
pa med; övr. = btr. 

dragare m. f. dragar, -‘ gan, 
-kara, J gara om t. ex. häst, om 
person, som drar slipsten, såg 
o. s. v.; övr. = btr. 

drag-kista, -kistlåda, -kärra, -lim, 
-rem, -sko, -spel, -säng, -valp dra"-
»ist, -a byrå utan klaff; -1sistl4r, -a; -mr, -a n.

' 
 -1,.-a; rånt, -a; -sbl -n 

också om barn = dragvalp, sp1, -a; 
-så?v, -a; wgp, -an. Skf -14, -a 
draglåda, -rdm„ -tvöZp, bgd dra,-
lär; övr. = btr. 

drakljus s. [nys dråkaitk raket, 
lvg drckka,Ss stjärnskott]. 

*drangel n. drcipM, 2eZa person, 
s. drar omkring o. tappar allt möj-
ligt, drummel. — *drangla sv. v. 
1 dråsa, vanligare dr.agar, släpa 
o. tappa efter sig boss, ull o. a., 
om personers gång 'vara långsam, 
trög ; övr. i hs = btr. 

drank r. drcigk, drcinfpan, äv. 
kallat fadremjyan fårdranken, bgd 
drdtekan; övr. = btr. 

dregla sv. v. 1 rOaZ, -gZe,. — 
dregellapp r. rOagit.p, -an, van-
ligare så.kaZ, .såk vb, såb'ag234, 

lvg drka etc. 
drev n. drev, -'a drev, varmed 

husen drivas. — gamddy gammal 
häst, s. måste pådrivas flitigt för 
att gå, skf gåmeMdve,Z, övr. = btr. 

dricka st. v, dreit, drg, 
drök, dr?, .Ptc. dr?/Jan möjlig 
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att dricka, skf drå,ib., dröka, bgd 
dråls,; övr. = bir. — dricka r. 

drO4 a svagdricka, skf dr4t, 
bgd-drie övr. = btr. 

drilla sv. v. 1 drg -'a, d. böt 
drilla bort; övr. = btr. 

drinkare m. dr4ykar, -an, -ara, 
-ana, bgd övr. = btr. 

*dripplig a. dr'epZat spräcklig, 
fläckig, bgd -9.; övr. = btr. 

dristig a. dr4h, övr. -z-. 
driva r. driv, -. a, -, 4,n. snö-

driva. — driva st. v. driv, driv, 
dråp, driv driva, jaga, täta (väg-
gar o. d.), slå dank. — driven a. 
drivan driftig, duktig; skf dråp, 
driva, bgd dråv, övr. = btr. — Jfr 
hugg-driven. 

droppa sv. v. 1 dröpa. — droppe 
r. dröpa, = n, = , bgd -e-, 
dråpanci; övr. = btr. 

drottning f. drötney, -a, -, -ulan;  
övr. = btr. 

drul m. dr, drim. — *drula 
sv. v. 1 dr, a, drumla. — dru- 
lig a. driaut; övr. = btr. 

drumla sv. v. 1 driima4, 
— drummel m. drvimg :man. — 
drumlig a. drion.Zut; övr. = btr. 

drunkna sv. v. 1 dregkan, =kna, 
skf lvg bgd -u-. 

dryck r. drOb., drgnimn, drk4a, 
drg?ka, skf -ey-, bgd -'ban;  övr. 
= btr. — Jfr rits-. — dryekes-glas, 
-skvätt, -stop, -tunna drObsas-ecis, 
-a; -*wåt, -4.tcjp, dryckeskärl; 
-titu,, -a (äldre -tåt, -a); övr. drp,b8-. 

dryfta sv. v. 1 dr6Ift, -'a medelst 
såll rensa korn fr. damm o. agnar, 
lvg bgd = btr. 

dryg a. drt5tiii!), drvilst, pl. drViip. 
— dryga sv. v. 1 drilaitip, = a, lvg 

dr, bgd drgy, drglst, drg y; 
övr. = bfr. — *dryg-  nad r. drkha, 
-'n dryghet, ha ,Or Ovan dröna 
utb mytYZan mjölet är icke drygt,  

skf drögisna, lvg drggna, bgd 
drpena. — *drygna sv. v. 1 dröp" 
-ria göra dryg. 

*drykta sv. v. 1 drått, = a roa, 
drått b64 lin fördriva tiden. — 
*dryktsam a. dr&ttasåtn, -scind ro-
ande, bgd -sagt, skf lvg -samt; 
övr.= btr. 

drypa st. v. dr4p, dr4p, drayp, 
dråp, skf dritpa, lvg bgd dr(Rcp; 
övr: = btr, - 

dräp n. dnyip, -å. — dråpare m. 
dretpar, -an; övr. = btr. — dråplig 
a. drdpal}, -t dråplig, äv. svår, 
drigpabt yepZakv& svårt elakväder, 
övr, blott bet. 'dråplig'. 

dråsa sv. v. 1 dr&sa. — dråse 
r. dregsa, -'n hop tröskad säd, bgd 
-e-; övr. = btr. 

drägg r. drå,g, -'an, skf lvg drån, 
-'an, bgd dr&g. 

dräglig a. dre'pgh, -t; övr. = btr. 
dräkt r. drå,At, -'a; övr. = btr. 
dräll r. drål, — drällväv r. 

dralsvctv; övr. = btr. 
*drält, *drälta, *drältus se följ. 
*drättla sv. v. 1 drål, = a tappa 

litet här o. litet där av t. ex. korn, 
jfr Rz dratta, skf = btr. —*drält s. 
[lvg dralt spillning efter häst]. — 
*drälta sv. v. 1 drålt, = a i samma 
bet.; övr. = btr. — *drältus 1. 
drättlus m. dralus 1. dråltas s. 
spiller, tappar efter sig, skf = btr, 
lvg bgd dråltus. 

*drämna sv. v. 1 drånjan, 
smälta (om salt, socker, snö o. s. v.), 
bgd drjn, -'a; övr. = btr. 

dräng m. drkv, drkwan, drIqva; 
lendrinan lilla pojken, skf = btr, 
lvg dr4v, drånvan, bgd drcev, -an. 
— Jfr med-. — dräng-lös, -lön, 
-stuga drItyv-kigs; -lä; -skitivu; 
övr. i hs = btr. 

dränka sv. v. 2 drkyfy, dreqvAt, 
skf = btr, lvg dr-de,-bgd dråvt. 
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dräpa st. v. dri§pa, drcbp, dråp, 
drp, driph dre§pa sa ofta "om-
komma genom våda", skf drapa; 
övr. = btr. 

*dräpplig a. [lvg drapZut, nsj 
drapZu fläckig, rosig (om djur, 
människor, tyg)]. 

*drävj f. drckm, dr42ya, drev, 
dritvyan sankt, vått ställe i en myr; 
övr. 

*drävling s. [lvg dravhy om allt 
som är stort, en stor baddare, nsj 
drlevZiy stor spik]. 

drög r. drgy, -'a släde, kälke 
att föra sten 1. vatten på; övr. = 
btr. 

*dröga r. dråuivu, -n, -, dretulen; 
finns av två slag gröp- och gretu-
drempu grov- och findraga. — 
Se 'draga. 

dröja sv. v. 2 dr, drgd, skf 
lvg bgd dr, dr4gd. 

— dröjsmål n. drågsmed, -a, skf 
= btr, lvg dröysmåZ, bgd draksmda. 

*dröl r. drgZ, drhn, drMä, an 
i ssg. b4Nr44 liten bäck, retkdr,V 
vattensaniling med järnockra på, 
skf b10-; reakdr4Z, bgd rök-; övr. 
= btr. 

dröm r. dröm, -'an, -'a, -'a. — 
drömma sv. v. 2 dröm, -"d; övr. 
= btr. 

dröna sv. v. 2 drkn, drönt små-
böla (om kor), råut är högljuddare 
bölande, skf drfrS, fsv. dronia, 
övr. = btr. 

*drösa sv. v. 2 dr4s, dröst ned-
falla hoptals, yra, ka,, rna dras 
kornet faller ymnigt, regnet yr; 
övr. = btr. 

du pron. dilc (bet.), du (obet.)," 
dålp (föraktligt), dat. ack. dåy 
(bet.), da (obet.), plur. alla kasus 
yi (bet.), p (obet.), skf dögw, du, 
dy, da, yå, lvg dcky; övr. = btr. 

dubbel a. döbM, -'at, övr. 
5  
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duga sv. v. 1 dika, sällan deka 
(om tjuren säges alltid deka), 

(dögd), skf = btr, bgd diAga 
1. dka, dokd. 

dugg n. i uttr. eiRt e dig inte 
ett dugg; övr. = kr, 

duglig a. dicgh; övr. btr. 
duk r. de, 4.1,9an, dicka, -. — 

duka sv. v. 1 de, -'a; övr. = btr. 
*duklag n. [lvg ditklåg en altar-

rund nattvardsgäster]. 
duktig a. dickh, övr. = btr. 
dum a. dzini, difmt, &im. — 

dum-bom, -skalle, -snut dfinzbögt, 
-an; dimskål, -ta; diimsnzit, -tt; 
övr. = btr. 

*dumb a. döm dövstum, isl. 
dumbr a. Ofta ställt ffr namnet 
på den dövstumme: an dönvåne, 
a dcfHdrika han dövstumme 
Janne, hon dövstumma Fredrika, 
lvg dwim. 

dumpa sv. v. 1 döp, -'a dimpa 
= dåntp, övr. = btr. 

dun m. dån, di,tri (mask.), skf = 
btr, lvg d94n, bgd d4r, 1. dån. 
— dun-bolster, -håll, -kudde, -matta 
dn-böstar, -tre; -hål tyget när-
mast dunet i en kudde; -k64, -n; 
-mitt, -a; övr. i hs = btr. 

dundra sv. v. 1 dar, ditnra,; 
denar o ,suy_km dundra och svära; 
övr. = btr. 

dunge r. dög, -'an; fetrcl6e, -an 
fårspillning; hectnpfredögan det strö, 
s. är kvar efter frånskiljandet av 
fröna ur hampknoppen; övr.= btr. 

dunka sv. v. 1 dåek, Ja; övr. = 
btr. 

dunkel a. °high], -'t; övr. = btr. 
dunken a. n. dönjya unket, surt 

(om lukt), skf döujo,, lvg dbuip, 
bgd dbnlsd. 

*duns r. ds, -'92, stöt av ngt 
klumpigt, i skf även övre rummet 
av en tvåvåningssäng. 
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dymmelveeka r. dönzarvasa påsk-
vecka; skf ~al-, lvg bgd dbrita,1-. 

dyna r. -, -'an; övr. = 
btr. 

dynga. r. dön), a; bgd d4v, 
övr. = btr. —  dynga sv. v. 1, 
dyngig a., dyngeam a. dön?, 
= a; döma; dönlisånt, nedsmutsa, 
smutsig, smutsig. — [*dyngdraga f. 
nys döyydrha kvinna som förrättar 
alla smutsiga och grövre sysslor. 
— *dyngstave m. nys dbyvistc'pva 
målla]. — *dyngstavamålle r. avyy-
stavamed fröet ur ett ogräs (Chen.o-
podium); övr. = btr. 

*dynt r. dönt, stöt, smäll, 
övr. = btr. — *dynta dt, =a gå 
och småstöka, falla fr. ngn mindre 
höjd; övr. = btr. 

dyr a. 4r, n. d4t, pl. d'y'r; övr. 
= btr. —  dyr-köpt, -lejd a. 49:josit; 
03./642d, skf dkr/itTd; övr. = btr. 

dyrk r. dörk, -'an, -'a, = a, skf = 
btr, lvg bgd dgrk. —  dyrka sv. 
v. 1 dörk, =a dyrka upp lås, dyr-
ka upp pris, skf = btr, lvg bgd 
dprk. 

*dyseja r. db,p, djja, dpsa,  dan  
sammanräfsad sträng av hö, skf 
best. dkja, dal,  bgd dpven, 
övr. = btr, jfr Seth Larsson, s. 83. 

*dyster a. dgs.tar; äv. = yster 
(om hästar); övr. = btr. 

dyvelsträck n. divalstrd4, skf 
-strå/5; övr. = btr. 

*dyk d,q-s te'ly pta buss på kat-
ten!, skf cMb..s; övr. = btr. 

då konj. o. adv. då; övr. = btr. 
*då, r. dd, -'n åkerbindnässla; 

stq sa a dciom, bgd det, övr. = 
btr. —  *dåmålle »nål frö av 
åkerbindnässlan; övr. = btr. 

dålig a. dich, bgd -gt-; övr. 
= btr. 

*dåltita s. dkit ?gärdsmyg [Ngn 
mes-art, lvg dadt; jfr Seth Larsson]. 

*dur r. dir, dån, kort slummer, 
skf även d4Z, slummer. — 
*dura sv. v. 1 dår, -'a slumra. 

durkslag n. darksky, -ga, -; 
övr. = btr. 

"durkt adv. dt 1. dårt å all-
deles, rent ut, ha or Ort å bara 
snidh4ta 4 om det är rent ut 
bara snålhet av honom, lvg dat. 

*durra sv. v. 1 dör, 2a döna, 
bullra (om starka, uthållande ljud, 
t. ex. vid körning på landsväg 1. 
loge); övr. = btr. 

*durut a. [lvg dårat disigt.  — 
*durväder n. lvg dårvdr disigt vä-
der med duggregn]. 

*dus a. dio vågsam, tilltagsen; 
lvg bgd = btr. 

*dusemang a. dasemåg modfälld, 
trött; skf låsande; övr. = btr. 

*dusk r. &fisk, -'an, duggregn.  — 
*duska, *duskig, *duskväder dösk, 
=a; dbskat; dbgkv4r duggregna; 
regnigt; regnväder, bgd -o-; övr. 
= btr. 

dussin n. dan, bgd -ig; övr. 
= btr. 

*duva sv. v. 1 dåv, 2  a  doppa 
bröd i flott 1. grädde. 

*duven a. dihvan modig, hågad; 
övr. = btr. 

*dy  dat. sg. av det: for 0.  för 
det. 

dygd r. dgd, -'a. — dygdig a. 
diegd sedig, skf -or; övr. = btr. 

dygn n. döva" -nu, bgd 
dgyn; övr. = btr. 

*dylle r. a, -, an, något 
hoprullat, ex. getingdylla, näver-
dylla, kardade ullsträngar o. s. v.; 
övr. = btr. — Jfr näver-. —  *dylla 
sig sv. v. 1 dög. sa  hoprulla sig 
(om ull, s. kardas, om näver, pap-
per o. s. v.), lvg = btr, skf även 
tål sa 1. tålas, bgd även ty'l sa 1. 
tas. 
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dåna sv. v. 1 dezna (om ljud vid 
huggning, bultning osv.), han &ina 
o sMmpa, hög' dånade och stampa-
de, högg osv., även dåna, svimma, 
bgd -e-; övr. = btr. 

däck n.. då4, -'a, skf clå* övr. 
= btr. 

dädan adv. da, bgd dån; övr. 
.= btr. — *dädanåtdärna deatdana 
därbortifrån. 

dämma sv. v. 2 dånt, -d; övr. 
= btr. 

dämpa sv. v. 1 dip, övr. 
= btr. 

dänga sv. v. 2 dtqw, detmd, bgd 
dåv; övr. = btr. 

*dängling r. digZpp smal, späd 
lie, som blivit omsmidd (degel), 
bgd -a-; övr. = btr. 

*dänja sv. v. 1 din, deewa oav-
brutet gå på med ngt, de§r4 o trel 
d. o slås gå på och träta, och 
slåss, bgd d4r0; övr. = btr. 

*dänska, ?*danska sv. v. 1 bgd 
dien.gk o fr&y gå på och fråga. 

där adv. dr. — därföre adv. ddr-
fipl därförut; övr. = btr. 

*därna adv. dåna därborta, jfr 
is!. Darna, skf ' övr. = btr. 

*däst a. dhst, övr. d&t. 
*dävig a. .c/hu däven, fuktig, 

skf deva; övr. = btr. 
dö sv. v. 3 di, dkl.a, d&c_la; övr. = 

btr. — död r. di, din. — död a. 
di, dit, pl. d. — dödfödd, dödlig, 
döddagar, dödgrävare dkfich didh; 
d4d41a, -n; dirgrcevar, -n; övr. = 
btr. — dödsfall, dödsmärke döds-
sjuk dkfcil; dkmarst9; dk,stick; övr. 

btr (-a-). — *dödslorna pl. best. 
.dan.2,1an dödsryckningarn a: leig 

 

c/la.t.2,/om ligga i dödsryckningarna, 
skf = btr, lvg bgd -en-; jfr fsv. 
dozlor. 

*döda sv. v. 2 dåv, dt4gd blöta 
hö, halm åt korna, skf dåv, dt44, 
lvg bgd d92, dygd. Den härav 
uppkomna sörpan heter dåv, =a. 

dölja sv. v. 2 dk4, dkt, c/44, skf 
-a-; övr. = btr. 

döma sv. v. 2 de'nt, drnd, dintd; 
övr. = btr. — *dömelera sv. v. 1 
dbmeyr döma över varjehanda, 
prata stort; övr. = btr. 

dön r. din jordskalv, din Or, 
jfr rspr. tordön; övr. = btr. 

döpa sv. v. 2 dö, dåft, ditt. 
— döpelse r. depals, -'a, skf -1,s; 
övr. = btr. 

dörr r. dgr, difn, dra, 4ran, 
bgd pl. best. dkana; övr. = btr. 
— Jfr prevet-. — *dörr-bäck, -grepe, 
-gåt, -käring, -kuse dirab4b.,-båd,an 
tröskel; -gdpa, -n dörrhandtag; 
guit, -n dörrpost; om man, bäran-
de ett bart brinnande ljus, öppnar 
en dörr och ljuset av luftdraget 
slocknar, säges dkrabschieva 1. d,Ya-
kUsn, blåsa ut lågan. 

döv a. dkw, duft. — dövskalle 
r. dånvskål dövnicke, skf dan-, lvg 
denv-, bgd dov-. 

*dövra sv. v. 1 dive,r, dkvree 
darra, skaka: ha dkvra uh hån,. 
da ye hög pissa inech ban det 
darrade i handen, då jag högg 
yxan i huggkubben; övr. = btr. 

*dövslig a. (1421a illamående, 
matt, kraftlös, skf danth lvg bgd 
elb4la,; jfr is!. dofinn fsv. 
döilika 'matt, slappt'. 
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E. 

*ecka sv. v. 1 44, '-'a ångra, ha 
ont av att man ämnat ifrån sig 
ngt, ya åti kör, ve såld jag har ont 
av kon vi sålde; skf okänt; övr. 
= btr. 

ed r. 4, åm: yåra åm gå ed- 
gång, skf 4, bgd — edgång, 
edsvuren 4gete, ijan: dam vår 
,stamd pa hgåy; ithstmjn, skf 4-
såra 1. bsöra. 

eda r. bdo, -n vik av en älv, 
skf = btr, lvg bgd 

eder pers. pr. ji både nom., dat. 
och ack., skf jr. — eder poss. pr. 
jfj m., yfra f., Ara n., Jfr pl. Skf 
jå,g, yår, ybra, yår; övr. = btr. 

efter prep. o. adv. btar 1. åt 
styr dat.; om tid åtar håZyan efter 
helgen, om rum: mbrbsa etar Atif-
vom, ut et mårAan, re't sa et fåypan,, 
åpet, nUt uppefter, nedefter m. fl.; 
övr. atar 1. åt. — *efterfärd r. åta-
fc'eZ andra gången man far över 
ett arbetsfält, ha yer btafcga ve 
syo- det är andra gången vi skura; 
övr. åtafc'eZ. — eftergroning skf 
atargrånty grodd efter spillsäd.] 

*efterhappa r. bthåpa efterhärm-
ning, skf athd,rm, -a; övr. = btr. 

*efterstötting r. btast6toy, -jan 
efterkälke, lvg bgd a-. 

efter [konj. lvg bler kwciga fik 
töm hon eftersom kvarnen gick 
tom den]. 

*egel m. hyal brodd, [nys ayal 
1. &val]. 

egen a. bgan, -at egen, besyn-
nerlig; vara san bgan ej vara bun-
den av ngn tjänst; övr. = btr. 

egg r. 44a n. knivegg, 
kant, step a ån stjälpa på kant, 
skf hg, h4g.a; övr. = btr. — egg-
*bröst, -järn, -smed, -stål -br6st spric-
ka, remna i eggen, åg-jc'en vasst,  

skårande verktyg, -sm smed, som 
smider sådana, -stg stål i egg. 

egga sv. v. 2 årn, å,wd, vanl. 
445 6.1) reta. — *egjas dep. has, 
40as, sup. å4s 1. 4gdas retas. 
Skf 4-; övr. =-13tr. 

ek r. 44, -a. — ekstavabytta r. 
41jstavabffid bytta av ekstäver, 
skf hk-, lvg bgd 

*eka, r. VJ,  -'a smutsfett, s. kar-
das ut ur ull; övr. = btr. — *ekig 
a. skf åbo smutsig (om ull). 

*eka, r. skf e,A, -`a en liten 
garnhärva. 

*eken a. Jan löpsk (om gumsar 
o. a. djur). 

ekorre m. iM ,,  -, -a, -a, skf 
gdyi, bgd ir, -n, -a, -a. 

ekstock r. 14ståls, -stå/an, -stå/ja, 
-an, skf 041 1. lvg bgd 
estök 1. 

elak a. jc_kZab., -t, jcs§44an o (som 
svordom), jegZaA va bdria, skf blaA, 
bgd yepktle 1. jak. — Jfr folk. 

[-väder lvg y4akv4,r dåligt 
väder]. 

eld r. a, a, a. — Jfr våd-. 
eld-*ben, -*före, -*sindra, -*skott, 

-*tunder ål-b02,, -a flinta och stål, 
-ffir, -a ds., -seiya,r, -ra gnista, 
-sköt, tändställe, -tar fnöske; 
bgd 1, b_lskåt; övr. = btr. 

elda sv. v. 1 g ptc. blanda 
rik, boanda ri; bgd 41, -a, men 
bol ande övr. = btr. — eldare 
m. blar. 

elfenben n. åfalbam. — elfenbens-
kam r. afa,lbagt,skåm, -an; skf -bcim,-; 
övr. = bir. 

*elgblåst(er) ii. bs. ediNet.stra ut-
slag, blemmor.' Skf lvg ep4bUqt, 

bgd eek2b/6,54. 
1  Botas på följ. sätt: getmjölk an-

skaffas från en vit get och bäres av 
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eller konj. aar; skf = btr, lvg 
bgd ålar [nys hålar, ålar, al : g 
gattal kniv ala,21 gd2nalffl halaan-
tz dana en gammal kniv 
eller en gammal fil eller något 
sådant]. 

elva räkn. aiva; övr. = btr. 
elände n. ga-92,, -a. — eländig a. 

Udttch, -t; övr. = btr. 
emellertid adv. rne/arti,; övr. 

en, ett, räkn. 4m, 41. 
en, ett, obest. art, an, an, e, 

äv. 2.2, e (upprepas mellan adj.-
attributet och subst.: an fumit 
bah•ar, e /tv& e ldm en svart gumse 
ed svart lamm). 

en, ett, obest. pr. dm, 41; skf 
4m, bgd 621, et. 

en 4  adv. an  omkring: an treki 
st,kWa omkr, tre stycken. 

en(e) r. fen, -, ja, ika en- 
buske; övr. = btr. 

*ena sig refl. apia sa 
ämna, ärna; han am, ,sa båt. 

*enbarn n. d,p/bd", -, -a enda 
barnet; skf ebpia håna, bgd kbck. 

enda obest. pr. nda. — *en-
daste budasta, eiut 2 h2dasta 
— endast adv. bndast; övr. = btr. 

*enken, *enkar, *enke obest. pr. 
anjkan, ity kar, amka enda, nan 
anikan dm någon enda en; skf 

lvg bgd ay- alla med böjn. 
s. i btr. 

enkel a. ky4a/, -t, skf ah lvg 
bgd åt)kal. 

en ogift flicka, om en karl — även 
då denne är gift — och av en ung-
karl, om en kvinna — även en gift 
kvinna — har sjukdomen, till en 
smedja, där man blåser på mjölken 
med pusten. Kolen skola vara från 
ett nedbrunnet hus. Med denna 
mjölk smörjes sedan huden. 

enkom adv.. iqvkom; skf ah lvg• 
g-, bgd ågkenz. 

*enkörmelig a. bn,J0rmab envis, 
egen, jfr fsv. enkorliker särskild, 
skf ampairmab, lvg = btr, bgd 
12..!>§6.12iab• 

enlett a. åp/Vt. enfärgad, skf 
amies4, lvg = btr, bgd 

ensam a. )1cinian 1. bryet,» 1. 
gyetnian. — ensamhet r. ksamhd,d, 
-a, skf åt4samh4tt, bgd htsamh«; 
övr. = btr. 

ense, ks, bgd 6ns; övr. = btr. 
*ense, ådv. ky, enbart, utan 

något till, ta flke, kip äta en-
bart fläsk, skf 60; övr. = btr, 

*enskas sv. v. 1 bokas, -a en-
visas, kinka efter ngt (om barn). 
— *enskut åykut kinkig; övr. = 
btr. 

enträgen, *enträgal a. 491,trctge,n, 
-trctgal enträgen, envis; skf am-
trctgan, -al, bgd litrctgan, -al.. 

*enträten a. ontrty, envis, jfr fsv.. 
enthrättin halsstarrig, skf apar", 
lvg hydrepty, bgd bar". 

*entiten 407t som äter det bästa 
själv och ger andra det sämre är, 
skf ap&k, lvg = btr, bgd briffij, 
sällan erita/. 

enögd a. 4m6gd, skf 4m,-; övr. 
= btr. 

*epikur, -isk 42244r, -28k envis 
och listig, skf bgd -= btr, lvg 'flink, 
duktig'. 

er se eder. 
erinra sv. v. 1 rhOyar, -ra, skf 

ård9ar, -ra; övr. = btr. 
etta r. 4',V, skf Cul, bgd t,  lvg. 

= btr. 
etter n. ddar, -fra. — rettergadd 

lvg btarg(n)cidl,a, små röda myror.] 
— *etterunge (?) r. 40.6en (dg-
60) blemma, finne. dfar använ-
des också som förstärkande, ex. 
hjar-kedt, 4far-retgan, åktar. våta, 
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skf ah bgd e; äv. ågranda kalt sånt; övr. = btr. — examinera sv. 
bitande kallt. v. 1 Åsamer, 

evangelium n. vå9v, -a, -, -an„ 
skf vål, -sa; vånffibban evan-
gelieband. 

evig, *evende a. ivanda, von ivan-
da åm var eviga en, lvg vigan, 
skf wan vigan bgd vinda. 

examen r. åbsåln, -an, bgd åk- 

exempel n. 4.setnipaZ, -k, -Ut, 
4a; .övr. = btr. 

exercera sv. v. 1 åts&-, -a. — 
exercis r. åh•sis, pa åysisom; övr. 
= btr. 

expediera sv. v. 1 åtspvr, -a; 
övr. = btr. 

F. 
fabel r. fåbg bl. i sådana ut-

tryck som du i&som e fål2M du 
sysselsätter dig med dumheter, 
obetydligheter, vidskepligheter. — 
fabla sv. v. 1 fid2M, -Za ha sådant 
för sig, övr. = btr. 

fabrik r. fabrib., -an; övr. = btr. 
*fabus r. fås, -tt, osnygg, 

olämplig människa, ha var reta 
fåbiAsn, do) kår (ironiskt) "det var 
rätta mannen att göra en sak". 

facit-bok r. f4sztb(jk, -a, skf 
f4st7y-b31c; övr. = btr. 

lackel n. 14•M, -k odugligt ar-
bete. — *fackla sv. v. 1 fåb-a,Z, k 
fuska i ngt arbete; övr. =Itr. 

fadder m. f. fådar, -an, -ara, -: 
stg fålar. — faddergåva r. fådar- 
adv• övr. = btr. - 

fader m. fär, ftin, icke i pl.; 
övr. = btr. 

fager a. posit. blott i konamn 
(figalin), komp. Nar, sup. Nst 
allm. brukliga; skf lvg = btr, bgd 
äv. posit. Rtgar. 

faggor r. pl. fågan: ha fins Qiyj 
dan fågom migom det finns inte i 
mina gömmor; skf lvg = btr, bgd 

&gan infn. 
fakt r. fåby, -'a fart, sats, t4.ga  

Apa; bgd -a-, övr. = btr. 
falaska r. fkk, opt 

fkkom; skf = btr, lvg bgd -a-. 

fall n. Ml, -'a. — falla st. v. 
fed, f4, f61, f6, fbb; skf lvg -a-, 
övr. = btr, bgd f4, f,  fg). — 
fallandesjuka r. fält94b•, -a, vanl. 
få/s4t 1. brittfe dyr. fed-, — *fall-
brutta skf falbnitu då snön i snö-
smältningen ej bär skidan. I btr 
har man nepubnita, då vägen "var-
ken bär eller brister". — fallen a. 
fbbn lämplig för; skf Plan,  bgd 
-e-. — Jfr rofallen, stjärnfall, ut-
fall, vindfälle. 

fallera sv. v. 1 Ad& L fkley 
fattas, felas; skf blott fibr, övr. 
= btr. 

falnas sv. v. 1 dep. fnas, 
falna, vissna; skf = btr, övr. -a-. 

falsa sv. v. 1 fes, -'a falsa läder, 
bräder osv.; övr. -a-. 

falsk a. fkk. — falskhet r. fittsk-
h44, -a: ha or bara fkkhdda Coti 
om; övr. -a-. 

familj r. /492a, vanl. bst. faingia; 
skf = btr, lvg fånig), -a, bgd 

famla sv. v. 1 fånig -k, flimeÅ 
iniokren, [lvg fånta4 fumla; 

sträcka på armarna i sömnen]. 
— *fammel n. fhta4, fåmk drum-
lig person; skf = btr, övr. 

famn r. fåman, fåmen, fånt- 
nan. — famna sv. v. 1 fetma" -na, 
äv. fem , f'dind, (jfr fsv. umfämia 
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omfamna) 1. uppmäta längden på 
något genom att utsträcka båda 
armarna; med båda armarna om-
fatta så mycket som rymmes i 
famnen. 2. räfsa samman hö till 
en så stor hög som en karl kan 
bära; skf lvg = btr; skf äv. famn, 
fsv. fämna, bgd fåmn, fåmn. 

fan m. fån grov svordom, stun-
dom &not. — fanders fållats. — 
fanken m. 'kan; övr. -a-. 

faner n. f4r4r, -a- — fanera sv. 
v. 1 fdtnO, -a; skf ok., lvg = btr, 
bgd f4_14r. 

fanjunkare m. fl_trogkar, -x; skf 
lvg = btr, bgd -a-. 

*far, n. får, -'a rännil (va-, 
äldre vbtufår); övr. = btr. 

*far, n. får, -'a smittosam, gång-
bar sjukdom: gågfår, -a farsot; 
[Kg far], övr. = btr. 

fara st. v. fåra, fr, fr, 
ptc., sup. 0.11; skf fr, sup. fåra 
obs. uttr. han for fara språmj 
han började springa, lvg = btr 
[lvg ex. ja foo v(jZ trhlt jag 
började nog bli trött], bgd fira, 
fir o. s. v., äv. for fara spri& 
brukl. — Rtran farbar. — Jfr om-
faras, radfaren. 

fara i uttr. ha yer f4ra 1. fåran 
v4; övr. = btr. 

fardag r. fåtlåy den dag, då 
hemman tillträdas; dagen då tjä-
nare flytta, heter jpålitstombta,; 
skf »y tjänstombyte, lvg = btr, 
bgd f4(14,7 btr. 

fargalt [btr fårgåll, skf f4rg-44 
bgd fårgålt, lvg farg, -an]. 

*farkna [tyg fårkan varna]. 
farlig a. flk, -t, [lvg han ad sit 

a fåli måg gåg han hade sett 
henne väldigt många gånger]. — 
farlighet r. f41x4d, -a; övr. = btr. 

*farul m. fårat, -n fan; skf lvg 
= btr, bgd ftral, -n (tå ma ftraln). 

*farved [btr frvé de sluttande 
plankorna i ett dammbord, över 
vilka timret löper, skf de lutande 
bräderna i en tjärdal, lvg fetrv. 
bräd-(täck-)lagret på åsarna på en 
bro]. 

farväl adv. fårval, p va Z hava 
fårval da; skf lvg = btr, bgd får.-
oc'eZ. 

fasa r. fasa, han håv som an 
fasa vg, sa. — fasa sv. v. 1 fisa 
(far); övr. = btr. 

fason r. fei.M; skf fågoz, övr. = 
btr. 

fast a. fåst, ara, — fastna 
sv. v. 1 fkm, , -na; skf Rtsn, övr. 

btr. 
fasta sv. v. 1 fåt, fåst o 

tswålt. — fastan r. best. fåsta tiden 
före påsk, 1. Pisk; bgd -a-, övr. = 
btr. 

fasta r. fåsta, fa fåsta opa Urna-
n a få fastebrev på hemmanet; bgd 
-a-, övr. = btr. 

faster f. fåstar, :rart; 
övr. = btr. 

fastän konj. flint, även fi5t; övr. 
= btr. 

fat n. fåt, -'a, -'a fat, skål; 
övr. = btr. — Jfr tenn-. 

lat(an) n. fgt, -'a handtag, gre-
pe, men sååxr såöra, såhaneltag, 
[skf, lvg = btr, bgd fåtal", -a, 
jfr Seth Larsson, Subst.-böjn. i 
Västerbottens folkm., s. 101]. --
Jfr gryt-, såöra. 

fatta sv. v. 1 fåta gripa; förstå; 
skf bgd fåta, lvg fåta. — fattas 
sv. v. 1 — lattaskifte n. 
fitatse fattningsgåva; lvg = btr, 
skf bgd fåtacse. 

fattig a. fåtn, -t; övr.. -a-. --
Jfr tanke-, ton-. 

äv. *Nokia sv. v. fbbaZ 
1. få4aZ, äv. fål2M fubbla, jfr fia; 
övr.-= btr. 
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feber m. [föbar, -'n, leg i farom; 
övr. = btr]. — Jfr nerv-. 

feg a. fy genom vissa förebud 
bestämd att dö. — *fegmärke n. 
fithrmcf,rj9 olyckl. förebud, skf -ah 
bgd -e-, lvg = btr. — *fegd r. Nod, 
-a förebud om dödens annalkan-
de; skf Nyd, htiv& for fkydtb, bgd 
Pyd. — rfegfägel lvg fbvficga4, äv. 
fgfiigaZ fågel som bär sig under-
ligt åt, t. ex. en tjäder, som spe-
lade på murpipan]. — legljus n. 
fhgy4s ljus, bloss, som synes där 
ngn skall dö. 

fela sv. v. filt, sig falt 
slå fel. — felas sv. v. 1 filas, -a; 
övr. = btr, äv. *felera, jfr fallera. 

*felt adv. fat viktigt, noga: ha 
yr cyj sa fgt öm a; skf fält, 
bgd fdt. — Se även *fällt. 

fem, femte, femton, femti Ny, 
fintt, -n, Andan, fait; övr. = btr. 

*fen r. f ,  -'a, fbn,yan fisk- 
fena; äv. utsprucken blii-Tande rot; 
övr. = btr. — *fenas sv. v. 1 fkas, 
-a börja gro, rotämnet spricker ut 
(om frö, korn, rötter) osv.; övr. --= 
btr. 

fet a. fhj, — *feta r. 
-`a fett; skf fitt, ftid, lvg = btr, 
bgd -e-. — Jfr njuran-feta; talg-
feta. — Jfr Seth Larsson, s. 56. — 
*fetmul r. Admtil fett köttstycke; 
övr. = btr. — fetna sv. v. 1 Nicn, 
-'a; bgd 

*fetaskifte se *fattaskifte. 
fettisdag m. Ntisdag, -n, -dgga, 

-dggan. 
*fevel n. fkaZ, -la ngt odugligt, 

svagt; övr. = btr. 
ficka r. fér, -`a, =an; skf = 

btr, lvg bgd fk, — Jfr väst-. 
fil, n. fil, långmjölk; övr. = 

btr. — Jfr råm-. 
*fil, r. fil i uttr. s öp fila taga 

till lipen. — *fila sv. v. 2 fil, filt  

lipa, dam filt o skrå (gräto) 
ata, saknas i övr. dial. 

fil, r. fil, -'a, f7,  -'an verktyget. 
— fila sv. v. 2 fil, fet, fat; övr. 
= btr. 

*fimla v. [nys fimal fumla]. 
fimmelstäng r. famnade, -a, 

- tar, -ren; skf = btr, lvg finta- 
t-Og, bgd 

finger n. fkyar, -yra, -, -yra. Fing-
rarna kallas skämtsamt tömasn 1. 
tamasn„ sMparyke, litestega, 
brått, le12,pe-iy; skf ung. = btr, lvg 
fånar (tetmasxt6t, slbvenpM, låg-
mein, gukbrdn, le1.2,Aika); bgd Nar, 

-, -ra. — fingra sv. v. 1 Nar, 
-ra. — fingerborg r. famarbgn, 
-becria, -bgn, bdrin fingerborg, 
blåklocka; lvg -bdrg, -a, bgd 

finna st. v. f,  kiy,fy , fån, 
fån, fbrp; dep. Myts, Mys, feiyas, 
fäns, fönas, fbn4s; skf Ny, sup. 
fbna, bgd fiy, f,  övr. = btr. 

fisk r. fig, fan 1. figa,n, fiska, 
fiska; skf best. fiMsan, övr. = btr. 
— Jfr själ-fiske. 

fjant m. fykt, — fjanta .sv. 
v. 1 fykt, -ya; övr. = btr. 

*fjask n. fik, -'a pjoller, han 
,2 csom a fjk. — *fjaska sv. v. 1 
bask, -'a pjollra; övr. = btr. 

fjol fy0Z. — *fjole n. fAZ, -'a 
säd av fjolårets skörd; övr. = btr. 

*fjuk n. fy4A, -'a fint stoft, s. 
flyger omkr. i luften, t. ex. fin 
snö. — *fjuka st. v. ffig, fybk, 
flicbl verb till föreg. su.bst.; bgd 

övr. = btr. 
**ljuster n. bådar, :ra pjollrig, 

pjunkig människa; övr. = btr. 
fjäder r. fy6r, -'a, ber, övr. 

= btr. 
*fjäll n. yl, -'a övre delen av 

en socken mot Lappmarken till; 
skf bål, -'a, övr. = btr: Ssgr be-
gagnas som skällsord, t. ex. Og- 
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fiZ, flgt4k, fyglcidv använda om 
dem, som bo op2» fiblan; övr. = btr, 
se bygd. 

fjärd r. fjg, 5674. — havfjärd 
havfyg havsvik; övr. = btr. 

fjärde rä,kn. fj ,  f0n; bgd fyct4, 
fictn, övr. = btr. — Men en fjärde-
dels mil heter fmcb,w, -n, ssg. 
fAncle,dtstö4p, -an; bgd bienc161, skf 
fiem161-  (äldre folk -41), ii- 
deltap; övr. = btr. 

fjä,rding r. f9gey, iyan, -ya, -ya; 
bgd -ce-, övr. = btr. — Jfr ström-
mings-. — fjärdingskarl m. 06K-
42,ys7ydr, -kin; bgd -cc-, övr. = btr. 

fjäril r. nral, -tz, -a, -a; bgd 
övr. = btr. 

*fjärkas sv. v. 1 fiårias, -e, gru-
va sig, vara blyg. — *fjärkesam a. 
fykkasitm s. ej törs tala om vad 
han vill; övr. = btr. 

fjät n. Ht, -'a, ga fetom gå fot 
om fot, isl. fet. — *fjäta sv. v. 1 
nta gå, nia op vy gå en väg, 
övr. = btr. - 

*fjöl r. fj , -'a, fjP, -'an, hylla, 
tunt bräde; bgd -e-, övr. = btr. — 
Jfr kak-. 

flagga r. fUN, 2  a, 2  an.— flagga 
sv. v. 1 Pg'w; -ya. — flaggblad m. 
fZ49blel väderflöjel. — flaggstång 

flåNståg, -a; skf lvg ha i första 
stavelsen -a-, bgd -a-, övr. = btr. 

*flak r. :an ett stort stycke 
åker, åkarfbk, -an; skf = btr. 

flake r. Nka, -n, -, hjuldons- 
botten; fågelgiller, bestående av 
hopfogade små stockar med fälla, 

ställas upp på skogsstigar; övr. 
= btr. — Jfr vick-; vind-; vind-
kärr-. 

*flanka sv. v. 1 tZetyle, -'a bort-
hugga de yttersta lagren på tim-
mer, varefter följer att "blaka", 
då stocken riktigt släthugges på 
två sidor. 

 

r. Rek, -'ra, -` ra, liten 
träskiva med inbränt namn, s. 
fästes om lårens hals, äv. likartad 
träbit på nät. — *flara sv. v. 1 
fl4r-, -'a förse får och nät med 
fkr; bgd fr. 

*flarkmyr [lvg fZitrkmr sumpig 
myr med rostigt vatten]. 

*flas n. fkis, -"a potatisskal, lök-
skal. — *flasa sv. v. 1 Påsa skala; 
övr. = btr. 

*Hasa n. Påsa slamsa, slarva: 
stinta jom a Påsa; övr. = btr. 

ffaska r. plgc, -'a, 1. 
Pkkan; skf pl. best. Påsi,san, övr. 
= btr. 

flat [skf Rat. — *flatfot nys 
han hcev NtfOtrot han har plattfot. 
— flatväxt nys bgd lvg Påtvetkst 
platt, tunn (om människor)]. 

*flatter n. fZåtar s. skrattar 
mycket, s. ger efter för barnen; 
övr. = btr, även ssg f4åtarfit, -a i 
samma bet. — *flattra, sv. v. 1 
påtar, :ra skratta. 

*flebb r. fQ12, -'a, -'a fliken, 
uppslaget på en rockkrage; övr. 
= btr. 

*flen r. fZ49/ svullnad i juvret 1. 
i bröstvårtan; isskorpa; skf -ah 
bgd -e-. — [*flenföre lvg fqnSra 
ishalka. — *flenig nys lvg Nnat 
halt av is. — *flen-il nys Rna 
frossbrytning]. 

*flepa sv. v. 1 fnpa hänga och 
slänga, gapa (om oknäppta kläder); 
skf = btr, bgd Nka. 

flicka f. fkg, -'a, Pekbsan 
(hår p Pellsa, Hör på, Ni flickor); 
skf pag., -'a, PaV4san (bgd 
övr. = bir. 

flina st v. f , f4". — flin 
Pfn, -'a, ssg fligkika 1. fl

håka om en som flinar av elakhet; 
övr. = btr, se *flänna. 

*flingra r. Pajar, -ra flinga, 
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också verb (om snöflingors fall); 
övr. = btr. 

flink a. /94e, fUMI; övr. = 
btr. 

n. Rit., -'a person, som fli- 
nar jämt; övr. = btr. — sv. 
v. 1 fZir, -'a flina i ett kör; övr. 
= btr. 

*flis n. flis, -'a halvkvävt skratt, 
äv.: han or pm e Pis; övr. = btr. 

*flisa r. fUsa, -'n liten skiva av 
ngt: smkfiesu; övr. = btr. — [flisa 
vb lvg Ris riva, skära en tunn 
bit av något]. 

*faster n. Metar, :ra mjäll, små 
snöflingor. — *flistra sv. v. 1 
fager, :ra småsnöa; övr. = btr. 

*flittra sv. v. 1 filtar, :ra små-
skratta; övr. = btr. 

*flocka sv. v. 1 fZett, plocka 
dun; övr. = btr. 

flod f. [skf fa bs. vårflod, 
översvämning]. 

flott n. Nit, -'a; övr. = btr. 
flotta sv. v. 1 fZetta föra på 

flotte. — flotte r. -'n flotte, 
hopfogad av stockar för att frakta 
kor 1. hästar; bgd fqta, fqtan,a; 
övr. = btr. Flotta timmer heter 
*flyttja. — Jfr timmer-flotte. 

fluga f. fkinpu, -n, -,p9iiiven; skf 
= btr, lvg Nu, -n, -, fiken, bgd 
fZity 1. flintb, -n, -, Ngana. — 
[flughåv lvg NAghtiv]. 

"flumpig a. [lvg fiömpat klum-
pig]. 

*flup m. ich», -"an, -'a, -`a osty-
ring, vildbasare: pligfW; övr. = 
btr. 

fluss r. Påks, (at ijgom, 
kritvom); övr. = btr. 

`flyfågel r. f9lägaZ, -gan, -gZa, 
-g4a tillfälligt i skock förbiflygan-
de fåglar s. anses fara till havs; 
skf fz6m-, bgd -e-, övr. = btr. 

flyga st. v. Nias, Ning, 

POto; skf fkitt, 
lvg fZ4, fZ4, poi, Ni, bgd f97, 
N f 43, fZ ,JR, f9g. 

flygel r. fZP?jal, -n, blott i 
hamt(p)fZgval vattenuppfordrings-
stång; skf -b9-, bgd f9N/ 1. Nge,l. 
— Jfr hink-. 

*flyt a. fZig rask, fit'At dej gyft; 
övr. = btr. 

flyta st. v. fktt, fZ4t, nåt, 
nith; lvg bgd fZ4gt, 

skf -'a, -'a; övr. = btr. 
flytta sv. v. 1 RH, bgd 

fgt. — flyttning r. NoVnev, -a 
utflyttning till sommarstuga och 
tvärtom. — *flyttmyra r. fZ#W2nr, 
-a = gungfly; övr. = btr. 

*kaja sv. v. 2 fZ00, f4O1t 
flotta timmer. — *flyttje n. RoD, 

flottningsarbete: han y6r ut 
pkg,sari. — *flyttjare m. fiffig,sar, 
-n, -ra, -ra flottningsarbetare; skf 
-em-, bgd flpt, -a, fgtar. 

*flå sv. v. 3 fiel, fietd, fltich bgd 
fici, Röd, övr. = btr. 

Häck r. fZ4t, fUgpan, fZ41ca, 
1141om sck, M4kom sck fläckvis 

så, fläckvis så; skf flåg., -yen, 
-a, -a, bgd Negern  s, f. .9(4 lvg 
= btr. — fläcka sv. v. 1 fZ4t, -'a; 
övr. = btr. — Jfr skam-. 

Hänga sv. v. 2 fiti?yi, fZetmd, 
flOyd; skf = btr, lvg P42:90, bgd 

— ['flänglår n. lvg fZ-4gilcbr 
ko som sparkar och kastar sig 
fram och tillbaka; människa som 
springer över allt utan egentligt 
ärende]. 

*flänna sv. v. 1 fUn,, 2  a visa 
tänderna (isht om oxar, hingstar, 
gumsar, då de nosat i cunnus), 
äv. grina illa (om människor). — 
fian.hdka s. flinare; övr. = btr. 

fläsk n. flé4, Nja 1. fZe:43.a. — 
fläskavå,1 r. -n; skf 
fiktya, lvg bgd -jwcAZ, övr. = btr. 
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fläta r. f4d, -, -'ag. —  fläta 

sv. v. 2 figd, nåv, f464. Skf 

Mätta sv. v. 1 N't, 4 ramla, 
stupa omkull, språmt sa ha fQt 
springa, så att det lyfter i kjo-
larna; bgd -cc-, övr. -a-. 

*flöd r. fid, -"a flod, högt vatten. 
Jfr flod. — *flödall a. Ng -t 

s. lätt översvämmar (om ängar). 
*flödränd a. fZifrånd ---- föreg. 

*flödra sv. v. 1 Riktar, -`ra 
fladdra; skf fZdtdar, a; övr. = btr. 

Höja sv. v. 2 fUv, fZåwd, 
fZåTd, fz4,2 hagan; skf -ah lvg 
bgd 

*flöte r. Niut, -'a, -sa, -'a de trän, 
som uppbära botten i en kälke 1. 
släde o. äro nedsatta i medarna; 
skf -au-, lvg -en-; i bgd kallas 
tvärträt (tvärs över släden) plus 
de bägge småstolparna mellan slä-
den och meden ett fat, även 
manken med tillhörande stolpar. 

*fnurr a. [skf fur, lvg fnur arg, 
stött]. 

Inuxa sv. v. 1 fgilks, -'a små-
skratta men söka hålla igen sitt 
skratt; övr. fn,e‘bs, -'a. 

*fnösk [btr fgo,s] fnöske. 
foder n. för, -'a foder i kläder, 

kreatursfoder, fodral (Nå/sfr);  bgd 
födar, :dra kreatursfoder. — Jfr 
fång-, lår-, sjö-, väst-. — fodra sv. 
v. 1 för, 4 men födar Ardka; 
övr. = btr. — *foderlöst f. [nys 
fi?riesta bs. brist på foder]. 

fogde se plogfogde. 
folk n. fåk, fay§a. —_Jfr gud-, 

gästabuds-, hem-, små-, 
strids-, utbys-. — *folkill, -elak, 
-grann n. fidkil faZkic.b.Zak folk-
ilsken, r?dkgran noga på folk (om 
kreatur); bgd fOk; övr. = btr.[?] — 
['folkig nys föZkut fullt med folk. 

*folkknula lvg föZkn2A4 folkhop. 

*folkträ a. nys fUktrc'o som 
längtar efter folk (om husdjur)]. 

fontanell r. fåntogg -u„ skf lvg 
-o-, bgd -e-. 

*fora r. fr bl. i vissa ssg: bizn-
förtala (1. -förut), mokförana, nåv.tt-
förna uppförande som barn, svin, 
nöt, 41förana olämpligt beteende; 
bgd -föran i beinföran osv., övr. 
= btr. — Jfr nöt-, snål-, vårdslös-, 
åt-fororna. 

*Jorda r. f<:53, 4 fora, förning: 
Jfr timmer-. — *forda sv. v. 1 

fiX, Ja i uttr. fö3 åt sa, ft)4 om sa 
taga för sig, jfr fsv. forDa fort-
skaffa, främja; övr. = btr. 

fordra sv. v. 1 födar, -'ra, ya ha 
mOtp at Ndar. -- fordran r. 
dran; övr. btr. 

*fork [fark stake, stång (använd 
att staka eller paddla fram en båt 
med]; skf -a-, nsj -o-. *forka 
vb skf frk, -` a driva fram en båt 
med en stake]. 

*forka sv. v. 1 fårk, -'a förma-
na, varna; bgd fårk. — Jfr *farkna. 

*forkunn [lvg fecrkon begiven på 
en viss maträtt; god, begärlig (om 
mat), skf filrk6nt ovanligt gott 
(om mat)]. 

form r. fdrm, a, -`a; skf 
färm, övr. = btr. 

fors r. fd, -g; bgd f6 , övr. 
btr (-a-). 

*forsel f. [lvg bs. föga forsling]. 
forska sv. v. 1 Ask, f. tU a 

bo« amom; bgd -o-, övr. = btr. 
fort adv. f6, fara 1. fötana, 

fast; skf = btr, övr. sakna komp. 
på -ana. 

fot r. f4t, Star, f6tran, dat. 
pl. best. fötom ffitom ont i 
fötterna, men sing. 2, f4tom i foten), 
Jr föt om fO.t, Isto(fi fö.t ld,tre  
föt osv. oböjt; övr. btr. — Jfr 
in-, stappel-, ömfött. — *fotbögla f. 
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[lvg nys bs. få.tb40a stor, mörk 
blåsa, som kommer ut först vid 
kalvningen och vari kalvens fötter 
befinna sig]. — *fotröst n. fåtritml, 
-a vrist; bgd fåtrgtyst. • 

fotogen r. förtoM; skf fåtots4, 
övr. = btr. 

*fotspönna r. fölsp6n, -a ngt att 
sparka mot i sängen; övr. = btr. 

fradga m. fråN, Jan; lvg frå,g, 
bgd fråg, -62., skf fråg, -a. — 

fradga o. fradgas v. fr4=g, 1. 
fråNas, -a; skf lvg -a-, bgd -a-. 

fram adv. från. — fram-ä prep. 
fråma (med dat.). — frammanefter 
adv. fråmanat framifrån, söder-
ifrån. — framefter prep. o. adv. 
frimat framåt, nedåt, söderöver. 
— frammanför prep. fråntafor fram-
om, söderom. — framför adv. fråm-
for i förväg, på förhand, hå nån-
ten främfor; övr. = btr. 

*framfus a. fråmfejs; övr. = btr. 
*fraanhörn [nys bs. framhkie, 

främre eggspetsen på yxa]. 
framkastat ptc. frionAästa-kkia 

det mest mogna kornet, som vid 
kastning med handspade flyger 
längst på loggolvet; det lättaste, 
frusna kornet kallas .9))69nan. Nu 
är kastmaskin allmän. Bgd .22tsiman 
1. .2,1gdia, övr. = btr. — *framläst 
a. främläst för tungt lastad fram-
till, mots. bylåt; övr. = btr. — 
rfram-mynt lvg frånmint som säger 
rent ut vad han tänker; som har 
starkt utskjutande framtänder i 
överkäken.] *framsköten? a. 
frånksOtn, framfusig; lvg bgd -by-, 
skf ok. — [*framstötting frånz.  - 
st6teag den främre skogskälken, 
lvg fråmstOtin.] — *framtalig a. 
frånitOu rättfram, s. säger sin 
mening rent ut; bgd -e-, övr. = btr. 

*fransos r. frånsåg, -n, venerisk 
sjukdom; övr. = btr. 

frasa 1. "frassa sv, v. 1 friffla 1. 
frås, 2  a: ha fr4sa 1. frås o breiy, 
ha frigsal. frås_a (ipf.) bota Nanftyan; 
övr. = btr. 

fredad a. frödu fri, befriad ifrån 
(m. dat.), frö_da ,943-an fri från 
sjukdomen; övr. = btr. 

fredag r. Mdciy, -dcin; skf fHdän 
1. -den, bgd fr6ddy, 1vg = btr. 

frejd r. bl. i adj. vipZfrågda. 
fresta sv. v. 1 tråd, -a fresta, 

försöka; skf frå?st, -'a, bgd frikst, 
lvg = btr. 

fri a. [lvg fri o Rau frisk och 
färdig]. 

fria sv. v. 3 fri, frid bl. i ut-
maning fri da, om du t6,5, fri da, 
jjr håna = gör detta, om du törs; 
skf = btr, lvg bgd fr. 

fria sv. v. 1 freiy, 2  a fria till 
ngn; skf -ah lvg bånl. fri, 2a. 

*fritalig a. fr4t64o frispråkig; bgd 
-e-, övr. = btr. 

*fritt an in.terj. fri t ån = fri( fd 
da ha låt gå, gärna det; skf frbl ån. 

*froda r. fra, 222 fradga: ha er 
fre.zan ne Isch. — *froda 1. *frodas 
vb fra, fras fradga; skf lvg 
freida, -'n skum, skumma, skf även 
fr&das, -a, bgd fra, -'n. 

frodig a. fråndu. — *frodiglek r. 
frijul, -14.4jsan frodighet; lvg bgd 
-ou-, skf = btr. 

4frodtall, -gran se *fröd-. 
*frosk m. bs. fråNsan fnösket; 

skf frciusjon, övr. ok. — [*frosk-
tjuka skf fråskj4k bildning på 
björkar]. 

frossa, r. frdisa, -n, hava frdsan 
ha frossa; bgd -e-, övr. = btr. 

frossa, sv. v. 1 frös, 2  a. — 
frossare frösar; bgd -e-, övr. = btr. 

frost r. frbst, -"a. — frostlänt a. 
frås(t)länt; skf frågt, -a, frå5tUnt, 
lvg bgd frIsigst, -a, lvg fröslån.t, 
bgd frås_lånt. 
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frukost r. frinos, -n; skf fragost, 
-n, bgd fralcast, lvg = btr. 

fruntimmer n. fratimar, -ra, -, 
-ra; skf = btr, lvg bgd fråntimar. 

*fry i lvg bgd se fri. 
frysa st. v. fras, fras. frAts, 

frics.; lvg frans, bgd try' s 1. 
fras, frans, frpsl. fris, övr. 

*fråbregd a. fritbrOgd nöjd, då 
man får göra och får, vad man 
vill (om barn); lvg friabrd,gd som 
låter om sig för ingenting, bgd 
fribrc'egd underlig till humöret. 

fråga sv. v. 1 frit.y, -'a; bgd fre' 
1. Nya, övr. = btr. — fråga r. 
fru, -, -ag; bgd -a-; dessutom 
finns ett mask. subst. btr fro_iya, 
-n: ha jer just frdigan öm a, ha 
hörn da Onj treva; övr. = btr. 

*bågen a. fr4pn mornad, mots. 
e)fråpn omornad; bgd frdtjan, skf 
fran, övr. = btr. — Jfr o-. 

*frå(n) prep. frd_t (in. dat.) från; 
bgd frö. — *frådetkommen a. frå-
&kön* s. rett sig ur en kinkig 
belägenhet; skf -a, bgd övr. 

btr. — *fråtäljd a. fråtet avrådd, 
avstyrkt; skf = btr, äv. ett" övr. 
ok. 

*fräkenava r. frne,Adva, -n våt-
länt ställe, där fräkne växer. 

*fräkenärr n. fr4g•an,r, -a. — 
lrä,kenärrig a. frhAayieru; skf -ah 
bgd -ce-, övr. = btr, fräknig. 

främre, främst a. framra (lata 
läktaren, bimban bänken), frOm- 
dajt pirkiin; sup. eljest frist 
(sAt framst); bgd övr. = btr. 

frän a. frk, frdn,t frän i smak 
o. lukt; förbittrad, fnurrig; övr. = 
btr. 

*fräs n. fras, -'a fräsande ljud; 
övr. = btr. — fräsa sv. v. 2 fres, 
trast, trast; övr. = btr. 

frö n. fre, -'a -(blbmfd, ritfre.); 
övr. = btr. — jfr rot-. 

*fröd-ta,11, -gran, -björk, -skog, 
-lek r. fricutål, -gr» tall, gran s. 
förskämts av röta, fraubjark, 
frodig björk, skog, fraulbt, 
frodighet, se Rietz Fräu; lvg bgd 

övr. = btr. 
fröjd r. frigd, -'a, åkan står san 

bIsta frigd; skf fröjd, övr. = btr. 
*fröken a. frk jpan s. har god 

matlust, äter vad som bjudes; övr. 
= btr. 

*frös, n. fris, -"a krås, garne-
ring på fruntimmerskläder; övr. 
= btr. 

*frös, r. fris, -'n skum, fradga. 
— *frösa i  sv. v. 2 fris, fris.t, 
frist skumma, ha frist bara fyll 
Mom; övr. = btr. 

*frös% sv. v. 2 frks, frikt, 
fråmt förfrysa; skf -åh övr. 

ful a. f4Z, fig brunstig (om ston); 
skamlig, ful: f44 mön s. begag-
nar opassande ord, ha v4 ja f- 
ast; övr. i hs = btr. fulmynt 
a. ficZmOn,t s. begagnar opassande 
ord; övr. = btr. 

*fura r. fru, -n, tallbark, s. ma-
les till föda. — *furuhassel r. 
fitruha4, -n den ännu otäljda o. 
omalda tallbarken; skf ok., lvg = 
btr, bgd -a krokkniv 1. spa- 
de att taga lös barken från fr. 
tallen. 

*furage, -gara fras, fraser; bgd 
-a-; övr. ="btr. 

furir m. se *förridare. 
*fuse n. fas, -'a fähus; bgd fes, 

-'a, övr. = btr. — Jfr fälads-. 
fylla sv. v. 2 f'd, fog, fog. 

— fylla r. f'01, -a, fp?* i fyllan, 
amatstgd ett ämbar fullt; skf 

bgd 81, fld, övr. = btr. 
Jfr göpen. — lyllbut m. f0p4t = 
fyllbult m. fkibiLlt; bgd övr. 
= btr. — fyllnad r. 894«, -n: ha 
våt eyan fOlna men ha jer ijJ 
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fOina hånre,; skf fbyjna, fbygna 
som i btr. — fyllut, fyllsam a. 
fOlut, fioVsåm begiven på starka 
drycker; övr. = btr. 

*fyr n. fgr, dat. fin fyrsprång: 
hastn Mr -fara spra'M fålt 

fyrsprång r. fp. jprci&; bgd -sprög, 
övr. = btr. 

fyra räkn. ga from-f4tom 
gå på alla fyra. — fyrtio, fyrtionde 
ftip, ftsibank; övr. = btr. 

få st. v. f4, lit, fån, fåt få, 
lämna: ja fiA om knivan jag läm-
nade honom -kniven; skf fej, f4t, 
fåt:y, fåt, bgd få, fit, fj , f6t, lvg 
= btr. — Jfr sen-fått. 

fåfäng a. filfigy, -i. — fåfänga r. 
f4f411, -a; bgd f4fety, övr. = btr. 

fågel s. feke,Z, -kas, 2  gla, 2gla. 
Jfr fly-, röd-, svid-. — lägelbol 

n. fiftgaZböZ fågelbo; bgd övr. 
= btr. 

fåle f41, nästan blott som lock-
ord åt hästar: f41a fola fola I. Ml 
fol fol; övr. = btr. 

*fån [lvg fkka 1. fåna köttet på 
muskelmagen, jfr Seth Larsson, 
s. 92]. 

långfoder n. fågfkir, -a foder-
ämnen s. hämtas fr. vildmarken, 
såsom sämre växter, renmossa osv.; 
bgd för, övr. = btr. 

få,r, n. far, -'a: spr491 ete,r 
faran (dat. sg. best.), etar farom 
(dat. pl. best.); bgd fr, övr. = 
btr. 

r. fkir, -'a, f4r , 2aIl plog-
fåra; bgd fdr, övr. = btr. 

fä n. PI  -'a. — fä-bod, -bodvall, 
-bodstuga fe-N, -a; -bovål, -n; bo-
st9åwu, -rk; övr. = btr. — fälade-
*kräk, -lime, -väg, -mark, -*stig, 
-*tå, -*bete faas-Are, -a; -ffis, 
-a; -vy, -an; -mårk, -a; -stil; 
-an; 44, -a; -b41, -a fäkreatur, fä-
hus, -väg, -mark, -stig, fägata och  

bete för boskapen; bgd -Ht, 
övr. = btr. 

'ägen a. fåQm glad; skf -av-, 
lvg bgd -an-. — fägna sv. v. 1 
fan, fåvna. — lägneöga fåvar4y, 
-a: ha Kip fåvanga det öga, s. 
bådar ngt glädjande, kliar; bgd 
fayn4g, övr. = btr. 

fäll, r. fisq, 2a, 2 a; skf fg, bgd 
fcg, lvg = btr. — Jfr hemföljds-. 

om  *fäll s  fal sannolikt, se väl. 
*fälla, r. f61, -'an trakt 

där skogen är fälld 1. bränd; lvg 
= btr, skf fäl, bgd 

fälla, sv. v. 2 föl, föld, föld 
fälla ned skog m. m. — Jfr mod-
fälld. — fällas  r. föl, 2 a, ex. röt-
föl råttfälla; lvg = btr, skf fål, 
bgd fbi. 

*ftu(l)t [lvg ha v2'2r fal znt sa fett 
halar det var väl heller inte så 
bråttom (viktigt)]. — Se även *felt. 

fänkol n. fåvka; skf fitnikein, 
(fängkorn), bgd fankg jfr Gr. 

s. 123. 
färd' r. fcbZ, -'a 1. fotspår, fjät: 

bera fan. 2. resa; fåra sula 
farde; skf -a, lvg fa, bgd fierda. 
3. bråk, oväsen, buller; övr. = btr. 

Jfr efter-, slag-, åt-, ögonfärd. 
färdas sv. v. 1 Reks, -a resa, 

bråka, väsnas: Was o rWra sa 
färdas o. regera sig, väsnas. — 
färdstall n. fepkstål, -a stall för 
främmande hästar; lvg bgd = btr, 
skf fr-,9teti. 

lärda sv. v. 1 fitZ, -a göra fär-
dig; övr. = btr. 

färdig a. [Va, 4: fl4tfga fort-
färdig; övr. ftZlz. — Jfr Burträsk-
målets gramm., § 30. 

Man brukade lägga korn i spå-
ret efter en kängsko, iyitwskofitZ, 
och räkna dessa för att därefter be-
stämma, hur tjockt 1. tunt man skulle 
så. 20 korn i fan ansågs lagom. 
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*färel Pral, -'n spår, märke: ha 

41io fbraln et om; övr. = btr. 
*färga r. fe§n 1. Pri, färja färg. 

— färga sv. v. 1 fc.k_rx, färd, färd; 
skf f4r}, Pria, fan, fdt, lvg färg, 
-a, färg, färd, bgd feeri, -a, feeri, 
feerd. 

lärj(a) r. fr1, färja färja; bgd 
fri, övr. = btr. 

*fäas sv. v. 1 fras, -a, fnurra 
sig, bli luden (om tråd, om ham-
pa 1. lin); skf = btr, lvg om korn-
sådor s. lossna fr. kornet. 

fästmö f. fb,,9m4.2, -a. —  fästman 
m.: fkmån. — *fästning r. Nt-
ney, -a förlovningsring m. fl. fäst-
mansgåvor. 

fästning r. fIstney fängelse. 
*fätla s. f4,  4, .2., -'aj band att 

bära i (t. ex. bössan), [lvg dam 
ha d fkg,la de hade band; jfr Seth 
Larsson, Subst.-böjn. i Västerbot-
tens folkm., s. 82]. 

födelsedag s. f4daisd4y. 
föga annat adv. My åna nästan; 

övr. = btr. 
*fök n. fauk: svin. tsom e 

Myk. — *föksnö r. fånksy,94 lätt 
snö som blåser omkr.. s. dun; skf 
lvg fj4u1c-s90. — *föksopp r. 
setv, -an ett slags svamp, rök-
sopp; lvg bgd -ew-, övr. = btr. 

föl n. fffl, -'a. — föla sv. v. 1 
fa, jfr isl. fola, bgd fa, övr. 
= btr. 

följa sv. v. 2 fbc4, f4,  f44; bgd 
bfrh, f,  övr. = btr. 

lönna r. a gammalt viss- 
nat gräs. —  rlönna vb lvg fån 
låta myren ligga i träde, så att 
den slås endast vartannat är. — 
lönnäng lvg Mn&g,  äng med fjol-
årsgräs.] — 'Unnas dep. fas, -a 
vissna, övr. = btr. 

fönster n. Mnstar; [lvg fämstar]. 
för prep. fifr, bl. i uttr. han yer  

lita fktsa litet försigkommen; bgd 
Mr, Asa, öv. = btr. 

föra, sv. v. 2 Mr, fed, IM; bgd 
ffi, övr. = btr. 

*föra, r. flpr, Ja brosk; skf = 
btr, lvg Myr, -`a, bgd ok. (heter 
brbsk, -'a). 

förarga sv. v. 1 for4.n, forkia; 
skf = btr, lvg forkg, -a, bgd -a. 

*förbinna mig forbina ma svor-
dom, lindrigare än forbgtn.a ma, s. 
också förekommer; övr. = btr. 

*förbärsam a. fbrban 1. får-
ban blygsam, försiktig; lvg fed-
baicm, bgd firba,scim 1. fölbo,setm. 

före, adv. o. prep. fki, ; skf 
fin, övr. = btr. 

*före, n. Mr, 2a, väglag; oord-
ning, oreda; övr. = btr. Jfr eld-, 
o-. — *förfall n. PrfciZ, -a väg-
laget vid snö- och issmältningen; 
övr. = btr. 

*förefärd r. 0.flfctl, -a första 
gången man gör ett arbete, s. be-
höver göras en gång till: s14, räfs, 

slip fp_nfeela slå, räfsa, skura, 
slipa första gången; skf Pnfee_la, 
övr. = btr. 

*förekommen a. fiinköman försig-
kommen, s. håller på att stå sig 
bra; lvg = btr, bgd fpnbiman, skf 
fkalc6man. 

*föremån r. 0.nmqin försprång: 
ffinnuirk, ier 42-9icw försprång är 
drygt; lvg = btr, skf Prandn, bgd 

*förevis [nys forvis o åtaslå 
förevis och efterslug]. 

förfall n. forfcil, -'a hinder; övr. 
= btr. 

*förfitta sig forfit sa, for fia sa 
förfela, taga miste; övr. = btr. 

*förfä,ren a. forperan förfärad; 
övr. = btr. 

*förgäng r. fårgae, -a undantags-
förmån; övr. = btr (bgd -o-). 
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*förhapa sig forhåpa sa göra 
miste; [lvg han forhåpet sa amt 
han tog inte miste]. 

*förhärdat adv. forhardat svårt, 
forhårda rna lindrig svordom; skf 

*förhäva vb. [lvg ferhekva sa för-
hasta sig]. 

förlamad [bys forkimat]. 
*förmelse r. ftrmals, -a orenlig-

het, smuts; skf ftirmal,s, -a, lvg 
bgd fårmals. 

*förnä,va sig foeva sa vid skör-
den spänna ut handen så mycket, 
att man sträcker leden mellan 
tummen o. den övriga handen; 
bgd lvg = btr, skf blott nboa sa. 

förorda sv. v. 1 f4r6Z, -a göra 
förbehåll. — förord n. f4ra, -a 
förbehåll; övr. = btr. 

förre a. fi9rvatork förra veckan, 
fkarla vbkun i näst sista veckan, 
fbrkwOn i förrgår kväll (i går 
kväll heter i kwålst); bgd fervikun, 
Pruta, skf for våkån, övr. = btr. 

*förridare m. fOridar furir; bgd 
fkiar. 

förrän [nys f6yi ha fins bOtti, 
förrän det finns bete]. 

*försköna sig fo,sif4 sa, -skett ,ea 
urskulda sig; lvg-  feksåk sa, skf 
c9M2,  sa, bgd t.944 sa, s514 sa. 

först a. o. adv. [lvg firn, fest: 
firsta göga]. 

förstuga r. fiks.tu, -n, -, -an. — 
förstukvist r. fa:stiikwist, -tt; skf 
lvg = btr, bgd fan«, äv. fkslun, 
pl. best. få,sturia. 

förstånd [skf lvg f0,0321. 
förstås adv. [nys lvg fotstai4]. 
försvinna st. v. fojw0y, 

-,9w6n, bgd -e-, 
skf -a, övr. = btr. 

*försägen [lvg fo,seekan försynt, 
tyst, försagd]. 

*fösa r. fis, -'a tofs, rosett; skf 
= btr, lvg bgd Mys. 

*fösk r. f4v.isk, gigan rutten ved; 
skf f492.csk, filifsjya,n,lvg fusk, -san, 
bgd fesk, fe/can. — Jfr Gr. § 50. 

G. 

*gadd r. gåel, bl. i ssg fra- 
g4 tjärsticka; övr. = btr. — [*gadd 
spira skf gådspir, lvg -a- torr, kå-
dig gran- 1. talltopp]. 

gaffel r. gåfla, -; bgd 
-a-, övr. = btr. 

*gafsen Ofsti vriden, smått ga-
len; [nsj häpen, lvg nys gåpn, ds]. 

gagn n. gågan, gågna. — gagna 
sv. v. 1 gan, digna; bgd gågn, 
Oen, övr. = btr (-a-). 

gala st. v. g4a,  g4Z, ipf. gi_da; 
skf gak, gg, g4a, lvg  g4a,  gcM, 
gc).Z 1. g4Za, bgd = lvg men pres. 
da. 

galant a. ggaut 1. gig- bra, ut- 

märkt: ha gcir g., dam våra sa g.; 
bgd -a-, övr. = btr. 

galen a. On, n. Oh i uttr. som 
ha yik, ha vår Oh; skf ON  Ok, 
av. h-a, åg• gåNram, lvg bgd = 
btr. — galnas sv. v. 1 Onas, -a, 
övr. = btr. 

gall a. ge ofruktsam. — gall-
ko, -blomma, -äpple gål-k6, 
-422a; övr. -a-, bgd -be. — [-fisk 
lvg ~tsk "fet strömming (på 
hösten) som ej ynglat".] 

galls m. gål, -'rot galla; övr. = 
btr (-a-). 

*galma vb [kg gtiZm skrika, 
ropa]. 
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galt m. gdilt, övr. = 
btr (-a-). 

gammal a. gåmal, -t, pl. gal: 
dam v64 qtyj gåmal dan deaom de 
dröjde ej länge i (tjär)dalen; komp. 
ae,r, superi. ast. — *gamlas sv. 
v. 1 gåmks, -e, åldras. — Jfr 
*gämlas. I ssgr. vanl. gam-, stun-
dom gdtmaA- t. ex. *gammal-gosse, 
-stinta getnt-gös, -st6491 gammal 
ungkarl, gammal ungmö, äv. gåta-
g6s etc.; övr. = btr (-a-). — [`gam-
malfönna lvg se *förma]. 

gan r. gån, -'a fiskgäl; lvg gcbn, 
övr. = btr. 

*gana sv. v. 1 g4na stå och 
gapa: Mg o gåna vitdcgtn ligga 
vaken och undra; övr. = btr. 

*gantas sv. v. 1 gåtas, -a skal-
kas, skämta; övr. = btr (-a-). 

gap n. getp, -"a. — gapa sv. v. 1 
— gapig a. gåput. — *gap-

sen a. gåfset häpen: ja vci4 da 
girs, da ya ft1j h -Or haja jag 
blev häpen, då jag fick höra detta; 
bgd gåp, övr. = btr. 

*garaväder n. gåraver blåsigt 
väder: kommer våst-nöktit rem 
"från nordvästra vrån". — [*garail 
lvg gdorail små moln med regn 
och blåst. — *garailväder lvg gcb-
rativår blåsig väderlek]. 

garn n. On, -"a; övr. = btr. — 
Jfr rev-, yster-. 

*garp [nys garp ett slags korg, 
kolfat. — *snälgarp snåkårp snål 
människa]. 

*garv a. gårv duktig, försigkom-
men; gårv et ålrom, gårv n gös 
duktig efter sin ålder, en duktig 
gosse; övr. = btr, bgd g. et ölan. 

garva .sv. v. 1 gårv, 4; övr. = 
btr. 

gast m. gåt, s1cr02 o låt 
som n gåt; bgd -a-, övr. = btr. 

gata r. gåta, -, gåtan; skf b.. 
4  

pl. gl_tbsati, lvg bgd gåta, bgd best. 
pl. -ria. 

gavel r. g4ve,Z, -'an,: /a9yan difti pa 
vi gelveA; bgd skf -a-, övr. = btr. 

*gegäl r. -gdn ett gräs 
(tuvtåtel, Aira csospitosa); skf 
g4, bgd bgd — *gegålmålle r. 
jkabnål frö av föreg. — *gegå,l-
stol r. pl. best. ftgajtMan stora 
grästuvor av ykg; bgd övr. 
= btr. 

gelike s. jgib, -an, -a, -a: ha var 
»tyd jäika hadarta det var två 
likar, det där; skf ffilib, övr. = 
btr. 

gemen a. ftm4, nedlåtande: /1.-
dny o jOnen; äv. allmän: jemke 
mån; skf 9kb.mk, -m63t, övr. = btr. 

gen a. ,96/,jétit. — jfr o-. — 
genväg r. .ggvey; skf Ok, 
övr. = btr. 

*genhövda sv. v. 1 ikh6lvd, 
genskjuta, jfr fsv. genhöfta mot-
stå, bekämpa; skf 4098v, -a, övr. 
= btr. 

genom prep. ji_onety, i ssg. m. 
adj. förstärkande: ykkonjOn myc-
ket girig; skf 03.1nom L 4gtmy 1. 
Mom, bgd ‘Ontn. 

genskjuta st. v. nt, -sbdat, 
-skatt; skf f4fre, övr. = btr. 

*gepa sv. v. 1 jctp, gräla: 
da jctp opc't jåmt du grälar jämt; 
skf ok., bgd jep?, [lvg »p retas, 
envist gräla]. 

*gera sv. v. 1 ftra ånga, hetta: 
ha ftra ndat hå,som, t nUagom det 
hettar nedefter halsen, i näsan (då 
man har snuva). — *gere r. 
-'n ånga, äv. var ur sår; skf ffira, 
övr. = btr, jfr Seth Larsson, s. 57. 

geranium r. ftni.b; skf = btr, 
lvg jerk, bgd 

get, s. yd,d, -'a, jåukr, j4trati; 
skf d.tg, UT. = btr. 

get 2  r. jet, -'a, -'att i uttr. 
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/0.2,idt talltitan, trol. efter lätet, 
som brukar tolkas 0dt, Ml; skf 
iagot, lvg bgd /40. 

geting s. »joy, -jan, -a, -a; skf 
ffidayp, -yan, bgd övr. = btr. 

gevär n. -'a, -, -a bössa, 
verktyg; skf 9'iv6r, bgd je*, 
övr. = btr. 

gift, n. jift, -'a; skf 0ift, övr. 
= btr. 

gift, a. jift. — Jfr omgift, ån-
ger-. — gifta sv. v. 1 jift, -'a: 
dam ska asta jift sa de ämna gifta 
sig. — gifte n. jift, Ja; skf 0-, 
övr. = btr. — *giftesbörg se *börg. 

*giga sv. v. 1 jfy, -'a stänga en 
gles gärdsgård. — *gighage r. 
hdya en gles gärdsgård; lvg = 
btr, övr. ok. 

gikt r. fig -',3; skf 45-, övr. 
= btr. 

*gil r. ja, -'n innanmäte i fisk. 
— *gila sv. v. 1 -'a rensa fisk; 
[?] skf 0-, bgd if,  -'a, övr. = btr. 

gill a. p , -i duglig, fullgod; 
bgd lvg = btr, skf 0-. — gilla sv. 
v. 1 -'a; skf 401, -d, bgd 

övr, = btr. 
gille s. se *gäll. 
giller n. jilar, -'ra; [lvg han 

has sam a jilar det var svårt att 
få något bestämt besked av ho-
nom]. — gillra sv. v. 1 jiar, -ra; 
skf 0&-, övr. = btr. 

*gim m. Jim ugnsvalv. 
*ginnas sv. v. 1 jin.as, gråta. — 

*ginnig a. iirAut gråtsjuk, kinkig; skf 
övr. = btr, jfr fsv. girnas åtrå. 

girig a. jb-a, i en mängd ssgr 
t. ex. arbasj&a ivrig att arbeta, 
jönexysi&u som behöver mycket 
gödsel, sömnasjeru s. vill sova 
mycket osv.; skf 0-, övr. = btr. 
-- Jfr mycketsgirig, skötes-. 

gissa sv. v. 1 fis:, =a; skf tis, 
övr. = btr. 

*gista r. 2it, a, :an stör, ned-
satt i jorden för näts torkning; 
skf ok., övr. = btr. — [*gistvall 
lvg jistved plats där nät torkas]. 

gitta st. v. jeta, jét, jåta, gåt, 
göt, göb nödgas, måste; skf 0-, 
sup. 4gåta 1. göta, lvg bgd = btr. 
I skf förekommer bet. "säga" i 
t. ex. han gåt åln 6Za, ha ha ven 
Oåta ha han sade aldrig ordet 
(ett ord), det har varit sagt det. 

*giv r. ,iv, -'a, jiv, =an det foder, 
s. gives en ko i ett mål; skf tiv, 
bgd ygv, -'a, A., — giva st: v. 
flva, jfv,  gåv, gav, jim; skf 0-, 

bgd do för gav, övr. = btr. 
— Jfr över-given. 

*gjalra n. jcgm, -"a jamning; skf 
0gm, övr. = btr. — *gjalma sv. 
v. 1 »Em, a jama (om kattor), 
jämra sig. — *gjalmas dep. 1 jetmas; 
skf 0gm, 9kgmas, övr. = btr (-a-). 

gjord s. — Se rump-. 
gjord a. jc.5t mogen till skörd: 

Oen, jer Ml Av. gyjt se avgjord; 
skf 0-, övr. = btr. 

gjuta st. v. Ma, Oh. — 
helgjuten hhigittt; skf 4M, gått, 
gåta, lvg bgd d9t, övr. = btr. 

*gjuva r. jiyv, =a gump, stuss; 
skf 0-, övr. = btr. 

*gjå v. se *jå. 
glad a. gZ4 (utan neutr.), pl. g44; 

övr. = btr. 
*glafsa sv. v. 1 gMtis, -`a äta 

glupskt (om hundar, svin). — 
*glafsig a. &isat glupsk, otidigt 
pratsam; sällsynt; övr. = btr. 

*glaggis [skf eagistt glanskis. — 
Jfr *glägga]. 

glas n. gks, -'a; övr. = btr. — 
Jfr dryckes-. 

*glasa n. gkisa slams: da je pm 
e gktsa du är ett slams. — *gla-
sig a. gksat framfusig, slamsig; 
övr. = btr. 
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'glo a. 042 ogenerad, munter; 
skf ecim, övr. = btr. 

glida vb [nys gr].. 
glimma sv. v. 1 gZålna, äv. 

Oma; bgd Oma, övr. = btr. 
glimra sv. v. 1 Omar, -'ra. — 

glimmer n. g4mar, -'ra; övr. = btr. 
*glipa sv. v. 1 g4pa vara halv-

öppen: ha gkpa dan pe, skjortan 
sluter ej tätt (om ngn knapp är 
oknäppt 1. d.).  'glipaväst r. 
Opavåst en väst, s. är halvöppen; 
övr. = btr, bgd äv. Opa o skråt 
gapskratta (skf har gkbpa o skr). 

*glistra sv. v. 1 Ostar, äv. 
ggstar lysa, tindra: ha -eistar 
bota ålom, bota dyrt; skf Ostar, 
lvg bgd ggstar. 

*gliver n. givar glad o. munter 
person, solskensansikte: han vår 
,som e gZivar; övr. = btr. 

*gloppa? sv. v. 1 gZetpa (opers.), 
det faller snöglopp. — *gloppig a. 
gZaput framfusig; bgd -e-, övr. = 
btr. 

*glosa r. gWs, -'a, -'an stor 
fläck. — *glosig a. 0)..sat stor-
fläckig. — glosögd a. gUlsrsigd s. 
har fläckiga ögon (om människor 
o. hästar); övr. = btr. 

*glotter n. götar  sur, vasslig 
filmjölk. — *glottra sv. v. 1 ebtar 

hijp bilda g4Star; bgd -e-, övr. 
= btr. 

glugg r. gZög, götan, Oga, -; 
bgd gg, -'an, övr. = btr. 

*glugga vb. flyg gZ6g pyra (om 
eld)]. 

*glummer n. &mar, -'ra dovt 
klingande ljud. — *glumra sv. v. 1 
gZöniar, -'ra klinga dovt (om skäl-
lor, glas), äv. om  dåligt tal: gkuyar 
o leda; övr. = btr. 

*glunk r. gZ6ek klunk; övr. = btr. 
glunka sv. v. 1 gZåyk, a tala  

i mjugg, låta förstå ngt hemlig-
hetsfullt; övr. = btr. 

*glupen a. [nys lvg nsj gZitpan 
glupsk]. 

glupsk a. gZecfs; bgd = btr, skf 
gZåvsk, lvg gZåfsk. 

*glyting r. gZVem, -man pojke 
med dåliga egenskaper, slyngel; 
skf ok., övr. = btr. 

*glägga r. gZh4g., -` a blankis; 
skf gZe.'qk, = btr. — Jfr 
glaggis. - 

*glänna vb. [lvg ha gUn opa 
se),Za det glänner på solen, det är 
en rand mellan molnen utåt havet, 
där solen tittar fram]. 

glänt r. gUYit blott i uttr. cihn 
star pa OM dörren står på glänt; 
övr. = btr. — glänta sv. v. 1 gZånt, 
-'a slinta, halka: ha Ota, sa han 
hög sa det slant, så att han högg 
sig; övr. = btr. 

glöd r. gZO, -'a. — glödga sv. 
v. 1 Og, =a glödga brännvin; 
bgd -e-; men ha gZbgas opt spisom, 
g49 i<bn osv. — *glödhyppa r. 
gUhöp, -a, -, -an kaka av hoprört 
mjöl och vatten, gräddad på glö-
den; bgd g14, övr. = btr. — 
*glödkara r. ekköru, vanl. önts-
k6irn ugnsraka; skf gkkörn, lvg 
0-Oktira. - - 

glömma sv. v. 2 gZ -enni, gZåpnd; 
skf gZeart, -d, lvg gZ6‘92i, bgd -e-. 
-- glömsk a. gZiortsk. —  glömska 
r. gUmsk, -'ct; skf gZånask, -å-, lvg 
gZötnsk, bgd -é-, 

*glöpal a. Opal, -t gles, otät 
(om golv, väggar m. m.); skf Opal, 
övr. ok. 

*gnadd r. vidd, -'n„ a små- 
myror, äv. om  små mskr; skf lvg 
= btr, bgd gåc_1. 

*gnag r. gn4y, vo ska vara 
båtar, skdsAciva alar. Jptiennt0a 
vad skall vara bättre, skoskav I. 



gnaga—grann. 

käringgnag; bgd g‘ty, övr. = btr. 
gnaga st. v. gnipya, gizety, gnå_y, 

grAp 1. gnepp; skf Mya 
gnåy, nå', pika, bgd g0a, övr. 
= btr. 

*gnattra sv. v. 1 plåtar, :ra 
småskratta. — *gnatter n. gncita,r, 
-'ra fnittrande; bgd g-, övr. .-= btr. 

*gneda vb. [nsj gn0a vara en-
trägen]. 

gnet r. gnet, -'a, gVte,r, 
bgd get, övr. = btr. — *gnetnoga 
a. Mtnåga snål, nogräknad; bgd 
g-, övr. = btr. 

gnida st. v. gra, grif, gn4 gnich, 
gnich; skf gnep 1. gnid, sup. gnida 
1. gniel, bgd g-, övr. = btr. 

*gnistra r. gnidar, -'ra eldgnista. 
gnistra sv. v. 1 gnigtar, -'ra 

gnistra, äv. .gnälla (om hundar), 
knarra (under medarna vid stark 
kyla); bgd g-; övr. = btr. 

gnugga sv. v. 1 gnåg, -'a; bgd 
övr. = btr. 

gny ii. n14, -'a; skf gni!, övr. = 
btr. — gny sv. v. 3 gr/4, mis, 
gnitd brusa, dåna; gnola; skf 
gn?), gn,Tycla, lvg ipf girjy, 
bgd g-, sup. gi:tch, övr. = btr. , 

gnägga sv. v. 2 grikt, gnagd 
gnissla: ha gnå?t »Mom det 
gnisslar i hjulen; skf -a?-, bgd g-. 

gnälla st. v. gnål, grog, 
gribb; skf gnida, bgd -e-, 

övr. = btr. • 
*gnäpas dep. grusppas, gOpas, 

gniinsa (blott plur.) gnabbas; skf 
ipf. o. sup. gnapasa, bgd g-, ipf. 
gdtpas, sup. gips, övr. = btr. 

*gnärras sv. v. 1 gnåra,s, -a 
skratta (åt folk, åt allting); bgd 
ggtras, övr. = btr. 

*gnöl n. gn.63, -'a gnällande (av 
okynne). — *gnöla sv. v. 1 gnS, 
-'a; skf gri49Z,g4n, bgd gd"Z, 
övr. = btr. 

 

*gocka sv. v. 1 gök 2  a gala 
(om göken), efterhärma göken; 
övr. = btr. 

god a. gå, göt, gå. — *goda? adv. 
gå: ha least gå; bgd gåt, övr. = 
btr. — *godaktig a. MO god-
hjärtad. — god dag, god morgon, 
god afton gu d4y, gu måra, gu 
åttan. — *godlukttjuka r. g-ii/ifk/944, 
-a välluktande svamp på sälg; 
övr. = btr. —  *godtillgagns(gä,) gå 
dej gdgs hjälpsam (mots. i de) 
gdgs); bgd = btr, skf got dad gdgs 
gå, lvg g4 del gdes gå. — Jfr 
villgoda, villgodning. 

*gola sv. v. 1 gåla blåsa sakta; 
skf = btr, lvg kala, bgd gga. 

golv n. göZv, -'a; bgd -e-, övr. 
= btr. 

gom r. g6trj, -'an; övr. = btr. 
*gonas dep. gas, -a gona sig; 

övr. = btr. 
gorm n. görm, -'a orenlighet, 

gräl, långsamhet; bgd -e-, övr. = 
btr. — gorma sv. v. 1 göl:in, -'a 
gräla, kälta; bgd -e-, övr. = btr. 

*gorr n. går, -'a var, orenlighet. 
*gorrig a. gårat gorrig; klen till 

hälsan. 
gosse m. gös:, -'a, -`a; bgd 

-e-, övr. = btr. — Jfr gammal-, 
kvarn-, skit-. 

*gotta r. göt, -`a godsaker; bgd 
-e-, övr. = btr. 

*gove r. gåva, 2n ånga, imma. 
Jfr *guva. — *gova sv. v. 1 

gåva ånga. — *gofta sv. v. 1 ge, 
-'a lukta, dofta. — *goft r. gött, 

ånga, het vattenimma; skf lvg 
= btr, bgd gtjva; ge, a; gått, 

gran r. grch.n, -'a, grip*, grånoan; 
bgd gren, övr. = btr. — Jfr 
fröd-. 

grand m. grdn, grcin 
aldrig ett grand; övr. = btr. 

grann a. grått, gråvit, grkt snygg, 
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fin (om tråd o. d.); övr. = btr. — 
Jfr folk-. 

granne r. grtin,-, -a, -` a. — grann-
far, -mor, -gärd grånats-fly, -mr, 
grikngg; övr. = btr. 

*grav, a. gr4v osaltad: grl_tv-
strelmey; övr. = btr. 

grav, r. gr4v, -'a, gr4v, 
fah dej grdvan = fiA4 dej On 
följa till graven. — gravbacke r. 
gråvbitA, -an kyrkogård; övr. = 
btr. 

*greda sv. v. 2 gr, gr', grå4 
reda, utreda, ordna; skf gråv, bgd 

gr4gd. —  *gredkam r. grau-
kem redkam i vävstol; skf -co-, 
övr. = btr. 

gren r. gr k skrev, gren; skf 
bgd övr. = btr. 

grep r. grep, -"an, -'a, -` a. — dyng-
grep r. dbyvgrep; skf gr(hp, lvg 
grchp, bgd .= btr. 

grepe r. grOxt, -'n, , -̀ n hand-
tag. —  dörrgrepe r. dbragrepa dörr-
handtag; övr. = btr; bgd grhmtna. 
Om greporv på lien se knake. 

*great a. grgst otät, gles. — 
*grestna sv. v. 1 grbsn„ -`na bli 
otät; övr. = btr. 

*greve r. gr4v, -'an återstod ef-
ter smält talg. — *grevgröt r. 
gr4vg24t gröt, s. kokas av kvar-
leva av smält talg med vetemjöl 
o. mjölk; lvg grc_sev- 1. grbv-gr4t, 
bgd grUan, grhgr4t. 

griffel r. grgfal, -n, grålla, -; bgd 
övr. = btr. 

griller n. grölar, -'ra grubbel. 
—  Jfr huvud-. —  *grillra sv. v. 1 
grålar, -'ra: ha grålar for kom det 
dallrar för ögonen; bgd övr. 
= btr. 

grimma r. grim
' 
 a, =•, -san; bgd 

grim, 2  a, övr. = btr. 
grin n. grin, -'a. — grina sv. v. 2 

grin, grQyf, greyj gråta, grina; 

 

skf gr -dmi 1. grint, lvg bgd grigt, 
övr. = btr. 

grind r. gry, -'a, gry, grOyari, 
grind, fårkätte; skf gy'å,y, bgd

övr. = btr. 
gripa st. v. grip, grfp, grep, 

grip, grip; skf bgd -e-. 
*-grippla vb. [nys grkpaZ, lvg 

gripa Z gå försiktigt, steg för steg]. 
gris s. gris, Ja som lock- 

ord Os gys gys; övr. btr. —  
grisvän nys han drceks va gris-

vögna han föder upp grisar, lvg 
9n a grismka suggan har varit 
hos galten]. 

gro sv. v. 3 gr, grek?, gröd 
gro. —  Jfr eftergroning. —  gro-
blad n. grOki, -a, - , -a Plantago 
major; övr. = btr. 

*grotas sv. v. 1 gr(3tas, -a tänka 
på elakheter mot ngn, uttala ho-
telser; övr. = btr. 

*grov r. grav, -'a, grby, -'an dike; 
övr. = btr; jfr Seth Larsson, s. 60. 

grov a. gr4p, grott grov, tjock. 
— grov-mjöl, -hyllt, -*lett, -väv 
gröp-m1, -ho, -14.1 s. har grov 
hy, -vev; övr. = btr. 

*grovsyll f. [nys bs. grövsyla 
brädbeklädnaden nedtill kring spi-
sen]. 

*grubba r. gr6l2, •=, -'an grop; 
bgd -e-, övr. = btr. —  Jfr sand-. 

grumla sv. v. 1 grömaZ, -'Za. — 
grumlig a. gråmZu, -t; övr. = btr_ 

grums n. grötis, -'a. — grumsig-
s,. grönsnt; skf = btr, lvg groms-, 
bgd grois-. 

grund a. grön, -'t: ha or grönt 
ned k år, det är grunt i ån; skf = 
btr, lvg bgd snitt, -'t. 

grus n. grbs, -'a. —  grusa sv. 
v. 1 griis, -'a; övr. = btr. 

*gruta r. gr4t, -'a smula: ha var 
,störe, gritta, i lit griit det var 
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grädda sv. v. 1 gr, -'a. — 
*gräddspo r. grackpO, -n lång, 
smal spade att taga bröd ur ugnen 
med; skf graelspOZ, -spOn, övr. = 
btr. 

grädde r. grdel, 2 92.; övr. = btr. 
"gräfta sv. v. 1 gre, a gräva 

med en hacka, s. kallas gräv n. 
grckv, -'a: grått pOtdtran taga upp 
potatis; övr. = btr. — gräva st. 
v. gripva, grckv, grav, grov, gry.m; 
sup. i skf grima, bgd grepvt, lvg 
gråvd, övr. = btr. 

gräl n. gr, -'a.  gräla sv. 
v. 1 gr, — "gräl-sam, -sjuk 

grg,sx'A.k. — *grälig a. 
9Vat grälsjuk; brokig, mångfär-
gad (om tyg), övr. = btr. 

"(främja r. best. granna i uttr.: 
slå granna på nkvan hämnas på 
ngn. — "grämjas dep. 1 grannas, 
-a vara ond; bgd grepnna,s, lvg = 
btr. — "grämjesam a. grannasånt 
ond, elak; övr. = btr. 

gräs n. grcts, -'a; övr. = btr. — 
Jfr orm-. -- [gräsbuk m. nys lvg 
skf greeskik kalv som börjat äta 
gräs, ettårig kalv. — grässvål s. 
skf grdsfwån översta ytdelen av 
marken]. 

gräva se gräfta. 
gröda r. gra, -`a; övr. = btr. 
"gröd-hull n. graluil, -a : 

br4 1. göt. grahål, dt gralzg; 
övr. = btr. 

grön a. gr, grtint, gran. — 
grönska sv. v. 1 gre‘n.jk, -'a. — 
grönska r. grksk, -'a; övr. = btr. 

gröt r. — Jfr • 
"grav-. — "grötväte n. gratv6t, -a 
litet mjölk till gröt; övr. = btr. 

"gröva sv. v. 2 grav, grkd hamra 
konkav, en lie 1. dyl.; skf gr)-51, 
gre'd ds., bgd grav, grkd dika. 

gubbe m. g6.12, -'an, -'a, 4; bgd 
-e-, övr. = btr. 

en rätt stor, en liten smula; övr. 
= btr. 

gruva r. grå?), -'a. — sand-, kol-, 
silver-gruva sån-, salvgrtiv; 
övr. = btr. 

gruva sig refl. v. grilv sa, gri4-
va sa. — gruvsam a. gricvsånt, 
-sdnd. — gruvlig a. grikvab, -t; 
övr. = btr. 

"gruvaxlad a. gricviitb.sla s. har 
höga, breda axlar och synes gå 
ngt framåtlutande; bgd -a-, övr. 
= btr. 

grym a. gr/i, grgnat, grpni; bgd 
grkt, övr. = btr. 

grymta sv. v. 1 gre'mt, lvg 
grOnt, övr. = btr. 

gryn n. grh, -'a. — "grynkamsa 
r. grhkeons, -a, -, -an "grynpalt", 
fikon; skf ok., lvg bgd = btr. 

grynna f. [skf gr e'n uppgrundning 
i vatten]. 

"grypa st. v. grOp, grop, grAip, 
gråt» gröpa, grovmala; bgd gnktp, 
övr. = btr. 

gryta r. gr;9t, — gryt- 
bänk, -lat(an) grPt-biqyk, -bofan, 
äv. grytskåp grP_Isk4p, -bl krok 
att lyfta grytor i; lvg bgd 
övr. = btr. — [grytvinda s. skf 
grktvaiya vid spisstolpen fäst, rör-
lig krok, varpå grytan hänger. — 
Jfr "kältvinda.] 

grå a. grO, gråt, grd. — Jfr 
äppel-. — gråbun m. grdbön.; [bgd 
gr4b6n, skf gr4bOnan f. pl.; jfr 
Hesselman, Nysv. stud. 1922]. — 
grån m. den grå (t. ex. hästen), gråa 
f. den grå (t. ex. märren). — gråna 
sv. v. 1 grOri, 2a; bgd övr. 
= btr. 

"gråde r. gra, -n hunger efter 
ngt länge saknat: ..ta å sa grån 
stilla sin starka matlust. — 
dig a. gr4da, -t utsvulten och 
glupsk; bgd övr. = btr. 
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Gud m. gud-barn, -dotter, 
-far, -*folk, -mor gå-bc_in, -clåtar, 
-far, -fe/c, -fety jsa, -mår; övr. = 
btr. — gudlig a. gådab. — *gu-
möderlig a. gionMab blygsam: han 
say åt no gån4clab hcirbdana han 
såg nog blygsam ut den där; övr. 
= btr. 

gul a. gå:4, gåt, gå.Z. — gulna 
sv. v. 1 of" -'a; övr. = btr. 

guld n. pil, -'a: ha y& qW dt 
gfil som Oma, hayer magma som 
lånta det är inte allt guld som 
glimmar, det är mässingen som 
skimrar; bgd gkma, ftma, övr. = 
btr. — *guldtyppa s. gidtep, -a in-
sekten Maria nyckelpiga; bgd -kb  
övr. = btr. 

gumma f. a, "L' , an; bgd 
-e-, övr. = btr. 

gump r. gåmp, :an; övr. = btr. 
gunga r. —  gunga sv. 

v. 1 dg, -'a; övr. = btr. 
gunst r. glintst, -'a: han ha bra 

gtin.,st a fldjyan han åtnjuter fol-
kets gunst; skf = btr, lvg ositot, 
bgd gårtst. 

gunås interj. gunas 1. gu na 
sa vist; bgd -a-, övr. = btr. 

*guva r. g4v, molnklump, 
som under f. ö. klar himmel sti-
ger upp ur havet vid horisonten: 
ha )er gåva uh hava; skf = btr, 
lvg bgd ok. — Jfr s*gove. 

gyckel n. )64aZ, -'ya: han 86: ,9om 
e )6b4 —  *gfcl.cel-liindom a. j&ta-
/66m fallen för gyckel. -- 'gyckel-
sam a. j&b.alsityrt; bgdygaZ, 
skf 4p§ta4, övr. = btr: — gyckla 
sv. v. 1 )6taZ, -'ya: ybb•aZ o tayas 

1  Stiger en sådan molntapp upp 
på himmeln, blir det icke regn — 
tror man —, men kryper den ned i 
havet igen, blir det regn inom tre 
dygn.  

va nayan gyckla o. skämta med 
någon; bgd -y-, skf 

gå st. v. ga, gdr,)gyo, gåt., 
ptc. pr. g-dan, imp. sg. gar, pl. 
gåmen; skf t4t, 40,0, bgd 

övr. = btr. — Jfr edgång, åt-
gång, handgångas, närgående. 

*gånga r. gå, 2  a, f, gamen gång, 
jfr fsv. gånga jämte ganger; övr. 

btr (-a-). *gångsjuka r. går- 
f#, -a epidemi; övr. = btr (-a-), 

skf har äv. gityfårmab i samma 
betydelse. 

går i uttr. i går gan —  går-
dagen r. gtrcietn; bgd -a-, getrridyan, 
övr. = btr. 

gård r. gea, g4n,  Åda, Jan. — 
Jfr grann-, hår-, ryssje-. "gärds- 
nata r. grimatan gammal sed i 
huset; skf ; btr, bgd gömatan, 
övr. = btr. 

*gårlin a. ggan färdig, rustad; 
skf giab 1. getk, lvg gen, bgd 
glan. 

gås bl. i uttr. smörgås r. smbr- 
gas, -a; bgd övr. = btr. 

'gåt r. gett, -'a dörrpost: bxr:_t 
nyan at ni/ mqa &rom o gett 
bjuda någon att sitta mellan dör-
ren o. dörrposten, skämtsamt om 
en plats, där ingen kan rymmas; 
bgd övr. = btr. — Jfr dörr-. 

gåva r. getv, -'a, -'an: lysa 
gåvorna Os Man vid bröllop till-
kännagivit-, huru stor bröllopsgåva 
var o. en gav; bgd -a-, övr. = btr. 

Jfr fadder-. 
*gäbbla sv. v. 1$a, -` ig a käbbla. 

*gäbbel-lundom a. jabag6nom 
fallen för motsägelse, käbbel; skf 

bgd )02aWn.em. 
gäck n. ya,4: driv jat driva gäck. 
gäckas dep. 1 )&b.as, -al. yeas, 

-a: Mas va gzis 03 driva gäck 
med Guds ord; skf t övr. = 
btr. 
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gädda r. yå,c_1, -'a, -'an. — 
*gäddsnibba 1. *gäddsnerva yad-sna 
1. -snå:v, -a gäddsnipa; skf 404-
sn4v (icke -sneb), lvg,94eLsna (icke 
-snerv), bgd yad-sn4 och -snår?). 
— [*gäddfräs s. lvg yaelfrds, skf 

ac_lfHs bergfink; den har ett frä-
sande läte och när den börjar 
spela anses gäddan börja leka]. 

gäld, r. jé, -'a skuld: köma sa 
uh yåla, 614 802, komma i skuld, 
bli skuldfri; skf tål, bgd 
övr. = btr. 

*gäld, eg. *hjäll r.)6.1,-'et byggnad 
(bock 1. dyl.) under kor, s. icke 
kunna nyttja benen: ha kdn pa 
Mom, lvg = btr, bgd cgd, -'a, po 
yildn, skf ok. 

*gäll n. yg, -'a kalas: slettanas-
yeil, Mya kalas vid slutet av slåt-
tern, av skörden, lgioluydl då all 
säden blivit tröskad; skf -454 bgd 

övr. = btr. 
gälla sv. v. 2 ygl, yg,gdt, g-öb 

vanl. opers., skf Og gga; bgd 
-ce-, gd, gbb. 

*gämlas vb [bys 40Inks bli gam-
mal. — Jfr *gamlas]. 

*gängla sv. v. 1 9å,,O, -'sa slar-
vigt uppresa 1. uppbygga ngt; 
bgd = btr, övr. ok. 

*gängla r. -`,n4a stylta: g(i 
pa y61y4om gå på styltor; skf 
4391)a,rk, -'rna: gd pa ffirom; bgd 
-e-, övr. = btr. 

"gär a. jr s. tar för sig för 
mycket (om hyveljärn o. dyl.); 
skf 454r, övr. = btr. Motsvarar 
möjl. rspr. *gir, jfr girig ,9_rn. 

*gärd, r. )(R, -'a beskaffenhet. 
— Jfr huvud-, näst-, upp-. — ax-, 
här-, rand-gärd ItAsycffl axbildning;  
RcrycY hårväxt, -rån,04 randning 
(på tyg); skf 45-, bgd Mr-, övr. 
= btr. 

gärd, r. ycffl, -'a sed, bruk:  

ha yer yckZa ha; skf 404, övr. = 
btr. 

*gärda sv. v. 1 y (ig, -'a uppföra 
gärdsgård. *gärda r. yck4, 2a, 21, 
-'an, gärde.. — gärdsgård r. yks:04, 
-n; skf t bgd -a-, övr. = btr. — 
rgärdband n. nsj M.Zbitua b. pl. 
vidjor att binda störar i gärdes-
gårdar med, lvg yiyalbcin. — *gärd-
trod n. nsj tr'pZtröda bs. gärds-
gårdsvirke, lvg iii,saZtra 

gärna adv. ya äv.,)nom; bgd 
-e-, skf 40na (ej -om), övr. = btr. 

*gärpa vb [skf ge'rp - söka nå med 
fingrarna, gripa tag i]. 

*gäsp r. :Asp, -'an: jåspan smit 
gäspandet smittar. — gäspa sv. 
v. 1 yåsp, -'a; skf 454sp, t'Osp, 
övr. = btr. 

gäst s. jåst, -'a, -'a. -- gästa 
sv. v. 1 Jåst, -'a. — gästabud n. 
yåsbd, -a bröllop: fiya det/ ye'..sbös 
fara till bröllops. — gästabudsfolk 
n. yåsbosflak bröllopsfolk; skf 45-, 
bgd »34, övr. = btr. 

gästgivare m. [lvg .kivar]. 
*gäta sv. v. 2 jet, j«, Of_ valla: 

yet kom, Jet filrom valla korna, 
fåren, yet t'Lt n&ran vänta ut, lura 
ut ngn. — *gätare m. fttar, -‘71, 

-'a vallpojke; skf 45« övr. = 
btr. 

göda sv. v. j, ykl. — 
gödning r. yötten, -a. — *gödnings -
girig a. yönek'nsy6ru s. fordrar myc-
ket gödsel. — ,gödningskas r. 
yön.emshis gödselhög; skf 40, 45692,-, 
bgd övr. = "btr. 

*göde, r. gew, Om sämre talg-
ljus, gjort av dålig talg hälld i 
matstrupen från en ko (länge se-
dan avlagt bruk); skf gclud, gOin, 
pl. Onda, lvg Og, -n, bgd Onv, 
-an. 

*göde, s. g4iji, -n, 2 a, 2a tok: 
ha var 1,,sw4 Ona sa l'ib• det var två 
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likadana tok. — *gödig a. Mat 
tokig; skf Ond, gå:an, gåuda, 
gåudat, lvg dy, -` ut, bgd gijuv, 
-an, gfjvut. — *gödas dep. 1 gl_taas, 
-a tokas; skf gåudas, -a, lvg Mas, 
bgd diavas. 

gök s. gcktk, ggi,gf§an, gågka, -; 
skf -ay-, lvg bgd övr. = btr. 

*göl ii. ydZ, -'a gråt, skrik. — 
*göla sv. v. 1 0, -'a gråta, skrika; 
lvg )4uZ, y:(3.tA bgd ji93, skf 
OS, Ja. 

gömma sv. v. 2 bgd.3692a, yhyd, 
itbnd, skf teon, -d, övr. = btr. 

*göpen r. gzigkan, -na handens 
inre. — *göpenfylla r. gigkarfpd,  

-a båda nävarna fulla; skf = btr, 
lvg oslykan, bgd g6kan, -a, skf 
-My], bgd övr. = btr. 

'gör a. bl. i s4giy4r, byt& sent, 
tidigt mogen, eljest yjt; skf t 
övr. = btr. 

göra sv. v. 2 :7,3,ra, y 'Q't, 54: vaZ 
ykra vckZ förvisso; övr. = btr. — 
Jfr näst-, spektakel-, tjänst-, tve-. 

*görja r. y6ry, -'a gyttja. — 
*görjig a. ikja, -t gyttjig; skf t 
övr. = btr. 

*görm r. y6rm röra t. ex. av 
sönderkokad fisk. — *görmig a. 
ybrinu, -t rörigt; skf ok., övr. 
btr. 

H. 

fisken skall stryka av sig rommen 
på dem]. 

hage r. håga, -'n, n gärds- 
gård, stängsel. — Jfr gig-. — 
hag-skit [nys herjgafit den som 
kommer sist genom en grind 1. 
över en gärdsgård; lvg kfit]; -*stod 
n. heigaski, -a stötta för gärdes-
gården, jfr snågstd; skf = btr, lvg, 
bgd -st, -a; -stör, -*tro hagast4r 
käpp i gärdsgården; hågatrå stång. 

hagel n. li4ga4, — hagla sv. 
v. 1 luka, -sta; bgd -a-, övr. = 
btr. 

haj a. [1vg hce, häpen, rädd]. 
haka r. hu, 2n; skf hå/su, lvg 

bgd haka. 
hake r. håka, -'n, n. — haka 

sv. v. 1 håka; övr. = btr. 
hal a. Hd, htit, htd. — halka r. 

htak, a. — halka sv. v. 1 hedk, 
-'a; skf = btr, lvg bgd -a-. 

*halg [n. lvg hobb enfaldig, bort-
kommen människa. — *halgut a. 

granbuskar kring ryssjor, så att hå)Dut enfaldig]. — Jfr hölj. 

ha interj. adv. hö, obet. ha nej; 
övr. = btr. 

hacka sv. v. 1 kåt, -sa sönder-
hacka, äv. tadla; bgd håls, övr. = 
btr. — hacka r. h4b , -'a krokkniv, 
varmed tråg urgröpas; bgd -a-, 
övr. ok. — ahackdel n. hab*./, 
kvarnhacka; bgd hå/sta, -skf ok. 
(heter kwåvidi). — *hackno r. 
ht/n6 ho att hacka kött i. — 
*hackspik s. hatspib., -spiOan hack-
spett; bgd -a-, övr. = btr. 

*hadd r. hid, -'tt  kant, rand: han 
yer Ptat a hitdom han är stadd i 
ett kritiskt läge; skf hå?, -'a (fem.), 
ta,j1 a kick, Tyg = btr, bgd ok. 

— Jfr Seth Larsson, s. 29. 
hafsa sv. v. 1 håls, 2a slamsa; 

övr. = btr. 
*hag n. hy, hiva buskar, hop-

lagda till gärdsgård, stängsel [1. 
lvg fågelgiller]; bgd hå", övr. — 
btr. — Jfr ris-. 

haga sv. v. 1 [Tyg hk sätta 
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*hall a. hål sluttande, lutande; 
övr. = btr. 

halm r. heam, -'an. — halm-boss, 
-*båsa, -pipa, -strå håZm-beis, 
dålig halmbädd, -pip, -a korn-
stjälk, -strd; bgd -149, -strd, övr. 
= btr (-a-). 

hals r. -'a, Ja. — *hals- 
ben n. hks.ban skrikförmåga; skf 

bgd övr. = btr (-a-). — 
halsduk se silkes-. — *halsmeta r. 
[tyg hå,sm4t, heoen«, nys heofm« 
f. halskotor med kött av skiktat 
kreatur]. 

halster n. [lvg nsj hcilstar]. 
halt interj. hålt som kommando-

ord, i bet. "stopp" heter det hölt; 
övr. = btr (-a-). 

halt a. hcilt. — halta sv. v. 1 
hålt, -'a; övr. = btr (-a-). — Jfr 
ränn-hälta. 

halv a. halv, hå& — halv-[*baka-
tall m. lvg hcblvbakatobl tall, som 
av naturen växt — 1. av t. ex. 
blixten blivit -- kluven och sedan 
blivit sjuk inuti], -fjås, -fjoller, 
-kollrut, -tok håk-Nis halvtok, 
-Har, [lvg håAvkölrut halvtokig], 
-tök; skf hål?), hdt, övr. = btr (-a-). 
— halv-bror, -syster håiv-brdr, 
-saistar; skf -s6ysta,r, lvg bgd 
-star, övr. = btr (-a-). — *halv
köling m. hå1v1§Sey, -an halv- 
vuxen pojke om 14 å 15 år; övr. 
= btr (-a-). 

*hamla sv. v. 1 hårnal, -'la, bära 
sig otympligt åt. — *hammel n. 
håmaZ, =k tölp. — *hamlig a. håm-
lut drumlig; övr. = btr (-a-). 

hammare r. håmar, :art, ara, 
:ara. — Jfr yx-. — hamra sv. 
v. 1 håntar, -sira; övr. = btr (-a-). 

hamn r. håman båthamn; utmag-
rad sjukling; bgd håmn, övr. = 
btr. — hamna sv. v. 1 håma,n, 
mna, bgd håmn, övr. = btr. 

"hamp r. /tamp, -'an hampa, men: 
hådana var håmpa åt om, ha det 
där var lagom åt honom; övr. = 
btr (-a-). — *hamplimma s. [lvg 
håmplim hampknippa]. 

hams n. håms, -'a slarv. — ham-
sa sv. v. 1 håms, -'a slarva, äv.: 
vid räfsning taga endast det mesta 
av höet, då ngn annan får spbta-
rafs räfsa väl. — hamsig a. hånt-
sytt slarvig; övr. = btr (-a-). 

han pron. hån, gen. hd, dat. 
hanom, ack. hcin, obet. nom. han 
1. an, n, gen. hmw, dat. om, ack, 
an 1. tt; skf dat. hånont, bgd dat. 
hitnom, övr. = btr. 

hand r. hån, håna, Uttar, My-
ran; kg hålan övr. = btr (-a-). — 
Jfr skackerhänt, vasshänt. — 
handfallen [lvg hånfobhn skadad i 
handen så att man inte kan ar-
beta]. — handgångas dep. 
gåvas, -a slåss, anlita: han or göt 
at hångåeas va han är bra att an-
lita, äv. icke farlig att slåss med. 
— *handhåll n. itåtthål, -a handtag 
(ex. på byttlock). — handsåg r. 
hånsdy, -a; bgd -$dy, övr. = 
btr (-a-). 

handel r. hcinal; -'n. — handla 
sv. v. 1 hånal, handlare s. 
hånlar, -'a, -'a (handlande 
obrukl.); övr. = btr (-a-). 

handskas dep. 1 hånsh•as, -a, 
övr. = btr (-a-). 

*handsk(e) r. hcinsk, -'an, -'a, a 
handske; skf hånsk, övr. = btr (-a-). 

*han därna pron. m. håndana, 
f. h6tkciana, n. håc_lana, pl. ~-
dana den där, det där, de där. — 
*han härna pron. hånyana, hön-
jaga, håna, ~Jaga den, det, de 
här; övr. = btr (-a-). 

hane m. håna, 2n, -'n tupp; 
bösshane; bgd pl. best. hdnana, 
övr. = btr. 
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*hangel n. hcigaZ, -'Za, subst. till 
hangla sv. v. 1 håga, ex. MO 
O gd öp om en sjuk "gå och 
*hänga"; övr. = btr (-a-). 

*hank r. hcigk, -'a en 
av tagel hopsnodd, i åkinnet på 
sjuka hästar o. kor indragen liten 
kula. — *hanka, sv. v. 1 hågk, -'a 
sätta hank på ett kreatur. — 
*hanknäl r. håskng, -a den nål, 
varmed hanken fastsättes; bgd -n&Z, 
övr. = btr (-a-). 

hanka, sv. v. 1 heigk, = a: ha 
hågk o hål det håller nätt o. jämt 
ihop; övr. = btr (-a-). 

*hantamma sv. v. 1 hantåma 
hantera, röra; skf ok., övr. = btr 

-- hantera sv. v. 1 hant6r, 
-a; övr. = btr (-a-). 

*hap n. hdp, '-'a härmning: du 
)6: b.om e håp du är ett pjoller. 

*hopa sv. v. 1 h4pa ét efterapa; 
övr. = btr. — Jfr förhapa sig. — 
*happa sv. v. 1 håp, -` a efterhärma. 

*happkräka r. håpkråk, -a efter-
härmare. — Jfr efter-. — *happ-
makars håpmåkar efterapare; bgd 
håpkråk ok., övr. = btr. 

hare /Wera, -, =n, — *har 
huk m., U§rahi'Ab. hare [lvg hra- 
hk en som kikar fram för- 
stulet o. gömmer sig bakom ngt], 
-mor, -bracka heeramör om en 
mor, som springer ifrån sitt 
barn, heerabritA, -a feg stackare. 

*harvilla r. hieraveki, -a ett i 
likhet med en "skottstav" gjort, 
med rörliga skänklar försett trä-
kors, s. brukas, då haren flås, 
"villas"; lvg hieravtil, bgd håra-, 
håravi, övr. = btr. 

*harka r. hårka 1. kaka i vissa 
talesätt: ha jar hårka dej pr det 
är en huggare till karl, ha yar 
hårka hånn ha det är susen hem-
ma det; lvg bgd hårka, skf ok.  

hann r. hårm, — *harni a. 
ex. ya Ud sa hårt a dg ya yj fit 
våra , vie jag vart harmsen över 
att jag ej fick vara med (fsv. 
harmber, n. harmt, varur btr hårt). 

harma sv. v. 1, harmas dep. 1 
hårm, a, hårmas, = ya kbna hm 
a sie hårmas sie var e jag kunde 
harmas så över det. — harmlig a. 
hårmab förarglig. — harmsen a. 
hårmsn; övr. i hs = btr. 

*harva r. hårv, -'a, -'an harv; 
fsv. har både harva och harf. — 
Jfr rullharv. — harva sv. v. 1 
hårv, -'a; övr. = btr. 

*hasa sv. v. 1 håsa slarva, slam-
sa: du håsa Ml a som a våZ, cju 
du slamsar till det som det blir, 
du. — *hasabenling r. håsabc'eley 
slarvigt, vårdslöst klädd person, 
fumlig i sitt uppträdande: du Or,, 
pm an håsabckley du är ett slams. 

*hasavarp n. håsavårp, -a olyck: 
lig tilldragelse; övr. i hs = btr. 

*hassla sv. v. 1 hål, -'a avskala 
barken av furuträd: hål fåran; 
skf ok., övr. = btr. — Jfr furu-
hassel. 

hast r. håst, -'n, "förlåt hasten, 
jag raskar med kvasten" var förr 
det vanliga slutet på brev. — 
hasta sv. v. 1 ht, -'a. — hastig 
a. /Mkr: håstxy de) hm hastig hastig 
till humöret, hetlevrad; övr. = btr. 

*hasut a. [lvg hettat säges om 
ngn, som det är litet bevänt med]. 

*hat n. håt, -'a: ha ha kbm eiy 
håta mqa dam de ha börjat hata 
varandra. — hata sv. v. 1 hitta. 

*hatbarn n. 'Utak" -a barn s. 
är särskilt föremål för hat; bgd 
hål, -bön, övr. = btr. 

*hata håta träck: fy håla säges 
till små barn; övr. = btr. 

hatt r. håt, -'n, -'a, -`a; övr. = 
btr. 
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hav n. hav, -'a: uh haven, de4 
håls uti havet, till havs; övr. = 
btr. — *havglänna [lvg havgZån f. 
ljusrand åt havet till vid mulen 
väderlek, jfr Seth Larsson, s. 76]. 

hava sv. v. 2 håva, håv, håll, 
håc_1; skf sup. hå,t., övr. = btr. 

havre r. havar,:an. — landhavre 
r. lånhagar havre, s. om hösten 
faller ned, övervintrar och kom-
mer upp nästa vår liksom vinter-
råg; bgd håvar, lånkilar, övr. = 
btr — havreren a. haver- 
ram -Hut fri från havre; skf 
hagarfrah -  -frekt, bgd h4var-r, 
-rånt, lvg havarfri. 

hed r. ha?, hava; skf hah h44a 
1. luka, övr. = btr. 

heder r. hedar, — hederlig, 
-sam a. Udab hederlig, duktig 
(om betalning), Uda,,sion givmild, 
frikostig. — hedra sv. v. 1 hklar, 
-'ra; övr.= btr. 

hejare s. hånar, -'a, stor, 
stark människa; skf har, övr. = 
btr. 

hejda sv. v. 1 hå'gd, -` a: han 
var eiyj sa hågda-n han kunde icke 
hejda honom; åld h4, h491a, övr. 
= btr. 

hel a. hed, hågt, hal. — hela 
sv. v. 2 hed, håW läka. — helas 
dep. 1 /ladas, hådtas läkas; skf 

bgd -e-, övr. = btr. 
helg r. hckh, hda, haj, haDeg; 

skf Uh, hMia, Mb, haDan, lvg 
itåk, Ja, håg, haj, bgd hd1j, 
-"a. — Jfr pingsthelgen. — helg-
dag r. hcsphday, -dan, -daga, -n: 
håDanday o 61rk 1. ht helgdag och 
vardag, do) has till helgdags 
(mots. vettas vardags); skf 6/ var-
dag, lvg år.p, bgd h&yd41, övr. 
= btr. — *helgonamässa r. håDa-
mås, -a allhelgonadag; skf = btr, 
lvg haZgamei,5, bgd hcHjamås.  

hellre a. komp. hålar; skf -e-,. 
bgd övr. = btr. — helst a. 
superl. hålst; skf -e-, bgd -te-, övr. 
= btr. 

*helskones svordom drå at hål-
skonas drag åt helvete; skf hål-
skona, lvg. möjl. hå,lskoZom, bgd 
hcblsk6hs. 

helvete n. hålvit: drå do] hål-
vitas, jö hålvih ei; övr. = btr. 

hem adv. h4m. — *hemme n. 
hå", -'a, a hem. — hemma 
adv. hå". — *hemman adv. hi4ma 
hemifrån. *hemmanefter adv. 
h4manat, vanl. hma hemifrån. 
— *hemmervid adv. h4marva i 
hemmet. — *hemefter adv. h4mat 
hemåt. — hemfolk n. h4mfeak, 
-fitypa. — *hemföljdsfäll r. håxma-
fayasf61 fäll, s. bruden fick med 
sig hemifrån. — *hemkom n. hm- 

-a kalas i brudgummens hem, 
när bruden flyttar dit; skf håm, 
hånt, kalna, hbonanal, ktmarva, håm- 

håmat, håniafaDasfål, håmk6m, 
bgd hm osv., h4meit, övr. = btr. 

hemman n. Urnan, -, -a. — 
hemmans-dotter, -stinta f. hama,s- 
(tatar, -stayg dotter, flicka s. är-
ver hemmanet. — *hemmans-lagare 
håmcksidtgar s. har hemman i lag 
med en annan. — *hemmansskap 
hamajpp stor 1. liten hemmans- 
del; skf Urnan, hålna,9-46tar,-lckyar, 

lvg håntants- osv. bgd -cc-, 
övr. = btr. 

hemsk a. håmsk, håmst; skf lvg 
= btr, bgd hc'emsk, hdmst gåt utom-
ordentligt gott. 

*liera r. Ura ett slags gräs (Nar-
dus stricta); övr = btr. 

*hering r. Uroy, iian fet, på 
senhösten fångad strömming; skf 
ok., övr. = btr. 

herre m. hår, hårn„ -'a, -'a. — 
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herrkarl m. håttdr. — herrskap n• 
itkåp; övr. = btr. 

hes a. lvg bgd h6s, se *hås. 
het a. h4d, h4,1 upphettad, het-

sig, rapp: ha var h4,1 6m det var 
stor brådska, skf -ax-, bgd 
— hetta r. hata [Gr. § 65: hata]. — 
*hetta sv. v. 1 hata vara uppvärmd; 
skf hata r. o. vb.

' 
 övr. = btr. 

heta sv. v. 2 kW, hbia heta 
(om namn); ropa: h4ti opa gt'Lt 
missbruka Guds namn; skf -ax-, 
bgd övr. = btr. 

hicka r. hi, äv. hik, -'an: hi/jan 
går. — hicka sv. 1 hit', --'a; 
bgd = btr, skf lvg MA, :an, 4.. 

*hide n. hi, -'a ide, brott i h2hhi, 
-a, fsv hiDi; skf bgd = btr, lvg 
byhijda (men 94vaNZ rävlya). 

*hika sv. v. 1 he, -'a i uttr. 
hg et ånona kippa efter andan; 
bgd NÅ et ån, övr. = btr -a-. Äv. 
'hipa, 

*hilka r. U14, a, 1, ag huvud-
halsduk, knuten under hakan; bgd 
-x-, övr. = btr. 

*hilka v. [lvg hilk halta; små-
springa. — Jfr *hulka]. 

himmel r. himal, -'n; övr. = btr. 
hinder n. heiyar,-'ra. — hindra sv. 

v. 1 hOyar. — hindersam a. heiya- 
,sam, -,samt; bgd -a-, övr = 

hink r. håniy, -'an. — hink-
ämbar, -stång, -flygel hany-ktar, 
-stag, — *hinka sv. v. 2 

håt:tykt upphissa vatten ur 
brunn; skf hånik, lvg bgd 
bgd hiJs,  -st6g, övr. = btr. 

hinna sv. v. heiy, :a, 2  a; skf 
hån., a 1. h49, -'a 1. hånt, höna, 
bgd hi , -'a 1. hållt, ht 1. hönt, 
övr. = btr. 

*hipa se hika. 
'hira sv. v. 1 hir, -'a opers. det 

ränner av smärta ex. i tänderna; 
övr. = btr. 

hissa sv. v. 1 his, -'a: han va4 
ha opt vakarv0a, han blev hissad 
upp i (vacliervädret) luften. 

hissna sv. v. 1 hiksn, =a; skf 
lvg haAsn, bgd = btr. - 

hit -adv. hit. — hitåt hitat. — 
hitanför, hitom, hittills, *hitjana 
hitafor, hitom 1. hitarom, hitdetiats, 
hitjaga just hit; skf hftdada,,s, 
hi/aga, lvg hftdela,s, hi/jaga, bgd 
hit åt, hitarom, hits, hiyaga, övr. 
= btr. 

hitre, hiterst a. /War, hitra, 
hita,,st: hitragån den närmare hitåt 
belägna gården, bgd -gån, övr. = 
btr. 

hitta sv. v. 1 hit, -'a, hit ött 
uppdikta, övr. = btr. 

*hju? bl. i uttr. Mest At i det 
längsta: ha dråks no I:tt t Mest it'Lt 
(äv. l'amst xtit) -det drar nog ut i 
det längsta; övr. = btr. 

hjul n. it'AZ, -'a; övr. = btr. 
*hjun n. yot'tn, -'a medlem i hus-

håll, skf lvg = btr, bgd ;flop. — Jfr 
slåttes-, slättands-. — *hjunslig a. 
yitit,s/x, -i passande för varandra 
(ona trolovade och gifta): e jitgesitt 
e pår ett passande par; skf =btr, 
lvg -t, bgd yitysla, -t. 

*hjäll-  se *gäld. 
hjälp r. yeap, -'a. — hjälpa sv. 

v. 2 jedp, yed, .24:4; övr. = btr (-a-). 
hjärta n. jih, hjärta på män- 

niskor o. kreatur: jitta, p6't hjärtat 
bultar, slår; i andl. mening heter 
det yrt, 2 a; skf lvg o. fart 
utan egentlig åtskillnad, bgd jåt 
på djur, yårt på människor, dock 
alltid Ma M. 

ho s. heter-  nö se no. 
hocken pron. hakan, hakar, hölja 

vilken, höka våra vilkendera av 
oss två, åm hökan dån en vardera 
dagen, haka som walka vilket som 
helst; skf lvg = bfr, bgd hökan, 
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haka, haka, em hakan ckgan, haka 
som hcelst, halsadckra vilkendera av 
dem. . 

*hogg n. håg, hciga 1. licita hugg, 
ställe där timmer hugges: han y 
opx h245an 1. tinzarKidg.an  han är 
på tiMmerhuggningsfdatsen: — 
Jfr is-. — *hogga st. v. håg, Mg, 
hög, hög, köp; bgd -e-; övr. = btr 
(-a-). — *hoggdriven a. hågdrivan 
modig, oförvägen; bgd hågdriv, 
övr. = btr (-ag. — *hoggkabbe r. 
håg, -an huggkubb. — *hogg-
tålig a. heigt4Zu härdig, s. tål stryk; 
övr. = btr (-a-). 

*hoja sv. v. 1 hål, -` a hojta, 
skrika; bgd -e-, övr. = btr. 

holk r. hak, höfan, Ulka, -. — 
holka sv. v. 1 hak, bgd -e-, 
övr. = btr. 

*holloj interj. hb162 hoj; övr. = 
btr. 

holme r. ham, -'a, -`a; bgd 
(-e-), övr. = btr. 

hon pron. höll före kvinno-
namn a, gen. Unats, dat. hanar, 
obet. n, ack. = nom. a mr, a 
star PM, a soffa, både i nom. 
och ack., gen. hånats, hana,s soffa, 
dat. at hattar åt henne men at tt 
lina; bgd 4?txycj, har, övr. = btr. 

hop r. kap, -'a, 1. -'an: 
l4q hal), hak x han sät hdp 
lägga, hålla sannman, sätta i hop, 
vo hå p x hal) vad orsakar miss-
sämja mellan er; övr. = btr (-a-). 
— hopas dep. 1 hopas, -a; övr. = 
btr. 

hopp, n. 1161.9, språng. — 
hoppa sv. v. 1 hep, a. — hoppsan 
interj. höpsan; bgd (-e-), övr. = btr. 

hopp, n. h6_19 förhoppning. — 
hoppas dep. 1 hövas, -a; bgd (-e-), 
övr. = btr. 

horn n. kin, -'a; bgd h; övr. 
= btr. 

*ho  rt [nys höt a vcir det gör 
detsamma; jfr Nordmaling ho.4 dam 
ml al ml, Byske ho om, månne]. 

*hosa s. se *byxhussa. 
*hosta sv. v. 1 håst, 2  a. — 

*hosta r. höst, =a; bgd håst, övr. 
= btr. — Jfr kik-. 

*hot, m. [nys nsj n hk hot en 
liten smula, ett litet stycke; jfr 
Seth Larsson, s. 31]. 

*h0t 2  n. [nys nsj hi2t stick, styng, 
hugg; jfr Seth Larsson, s. 90]. 

hov r. hav, -'a, hav, -`an (på 
häst); övr. = btr. 

hov n. hdv, -"a måtta. — *hovas 
dep. 1 havas, -a på fri hand måtta 
till; övr. = btr. 

*hoven roven adv. [nys h,avan 
ravan huller om buller]. 

hu interj. hå.' Interj. heter eljest 
höuipa 1. h6ipa hu då, fy då, &kocks 
na usch nej; bgd håtpa, övr. = btr. 

*huckra sv. v. 1 hitkar, :ra små-
gnägga, småskratta (om häst, hare, 
orre; om människor äv. huttra av 
köld 1. gråt; om barn). — *hucker 
n. håkar, :ra om sådant ljud; övr. 
= btr. 

hud r. -'a, hi, - 
hugg se *hogg. 
huk r. 124:43., -"an, a, 2 a i uttr. 

hipraht;_ck hare. — huka sv. v. 1 
övr, = btr. 

"hulka v. [nys nsj hulk små-
springa. — Jfr *hilka]. 

*hull a. hfic/ sparsam: hål om 
stfiven sparsam om styvern (mots. 
()hiil); övr. = btr. — Jfr o-. 

hull n. hm, -'a: göt hål, cliaxt 
hål. Jfr grödhull, grovhyllt. — 

1  Haren säger om vintern: 114 hu 
ha ja fris, da söman köm, ska ja 
bot ma e hås hu jag fryser, då 
sommarn kommer, skall jag bygga 
mig ett hus. 
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*hullsjå a. hicki s. tål föga' an-
ansträngnirg utan att det syns på 
hullet. hullig a. håla o fåd 
hullig och fet; bgd övr.' 

*hullagn n. hålågan, -r,a, hulling 
på krok; skf hidegan, bgd hgeten, 
övr. = btr. 

*hulleligt adv. hålabt helt nära: 
hålalt åtva våmom tätt utmed vä-
gen; skf = btr, lvg håldabt, bgd 
hålarat. 

*hulta sv. v. 1 higt, 2a löpa: 
!tålt o språmt luffa o. springa, 
äv. håltar, ira; övr. = btr. 

hum r. håm: han håv som an 
Mm om hådana han har en hum 
om det där; övr. = btr. 

humla hma, -, an. — 
humlemjöd r. hömalmy4; övr. = btr. 

humle r. hönta, — humle- 
stång r. Itåntaksteig, -a; bgd 
övr. = btr (-a-). 

humör R. hån0r, -a: no y& a 
da håmpra, på om nog finns det 
levnadslust hos honom; bgd 
övr. = btr. 

hund s. hOna, -. — 
Jfr rall-. — hundstrand r. 
strån den väg hunden måste gå 
för att komma omkring en sjö; 
övr. hån, hånstrån. 

hundra räkn. hånra; övr. = btr. 
hunger r. högar, -'n: ja hå da 

lich a högrom jag har då lidit av 
hunger(n). — hungra sv. v. 1 
högar, -.ra. — hungrig a. hågru; 
bgd övr. = btr. 

*huns n. håns påpackning, ban-
nor: fd sa nalta håns få lite ban-
nor; övr. = btr, 

hurr r. htir: ha g4r ,som an hår 
det går snabbt. — hurra sv. v. 1 
hår, 2  a fara hastigt fram; dyr. = btr. 

huru adv. 4rb; skf håra, lvg 
bgd håra, bgd äv. hfin [acc.kvant.?]. 

'hurvas sv. v. 1. hårvas, -a rysa, 
darra av köld. 

*hurvel r. hårval, -'n, hårvala, - 
örfil; dyr. = btr. 

hus n. his, -"a hus; avträde; 
lår, hås få 1. ge härbärge. — Jfr 
ved-. --- *husa sv. v. 1 has, a 
bygga hus. — husgeråd n. hikserd, 

— hushåll n. håsc'd, -a. — hus-
hålla sv. v. 1 his, -a, vanligare 
*hushållera sv. v. 1 hitsayr, -a. 

Jfr misshushållera. Bgd 
her, hås61, hicsobr, övr. = btr. 

*husning r. hiksney, -a, drågas 
va håsneya.  sysselsätta sig med 
byggande av boningshus. — hus-
vist r. håsvist, -a boningsrum: cUth 

hihsvist dåliga rum. 
*huskas sv. v. 1 håskas, -a rysa. 

*huskig a. håsku, -t ruskig; 
övr. = btr. 

*hussa r. håsu van!. i ssg, se 
*byxhussa. 

hustru f. håstru, , -an; bgd 
håstru, n, , övr. = btr. 

hut interj. hit: va ht:d. — huta 
sv. v. 1 ht, -'a: Ut öm, öp huta 
om, h. upp; övr. = btr. 

huv r. håv, -'an, 2 a, -`a över-
byggnad; övr. = btr. — [*huvbräde 

.n. nys hitvbda de två bräderna i 
vinkel mot varandra överst på 
takåsen.] 

huva •r. håv, 2  a, 1, an huva, 
nätmage; övr. = btr. 

*huva interj. h-gåwa hu då; övr. 
håwa, se hu. 

huvud n. håva, 41a, 2  , a: hava 
ilt håvun ha ont i huvudet, ha 
st .år at hamn sjukdomen står åt 
huvudet, äv. 'funderingarna taga 
på hjärnan'. — huvud-griller, -gärd, 
-*lag, -*ringel, [_*rosk  n.], -stark, 
-svag, -*vill, -*villa hu-graex, OZ, 
-a, -kix, -ldja den del av betslet, 
s. ligger över huvudet på hästen, 
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-r4yaZ huvudbry, [nys bs. höva-
rats.a, lvg bs -raft, kött på huvudet 
av slaktat kreatur; jfr Seth Lars-
son, s. 98], -start s. ej får svindel, 
hur högt till väders han än kli-
ver, mots. är -yva', -1201 a. yr i 
huvudet, -vii r. yrsel: gd håva-
v0Joy gå i yrsel; skf håva, - da, -, 
J(d)a, äv. i ssg håva-, lvg hava, 
- -, -'da, bgd hava, 
i ssg lvg bgd hbt2a-. 

*hyckla r. hbtaZ, 2 4a, -, Zari, äv. 
h&b•aZ småklövar 1. småhovar strax 
ovan de egentliga klövarna 1. 
hovarna på kor och hästar; bgd 
luskaZ, -"Za, övr. = btr. 

hylla r. an; övr. 
btr. — Jfr stor-. 

*hyllra sv. v. 1 Mar, -'ra smeka, 
vara vänlig mot: Mar va båna, 
va Ardka vara vänlig mot barnen, 
kreaturen; övr. = btr. 

hynda f hrn, a, -2-, 2  an ; skf 
lvg hy, bgd h. 

hyra, r. hg r, a. — hyra2  sv. 
v. 1 hy'r, Ja; övr. = btr. 

hysa sv. v. 2 hgs, ht, hot 
låna hus åt; övr. = btr. 

*hyske n. hk f, 2  a avträde (säll-
synt); skf Agg», -'a, övr. obrukl. 

hyssja sv. v. 1 hk!, 2a; övr. = 
btr. 

*hyssjig se *yssjig. 
*hyta sv. v. 2 hgt, hat, hp hojta, 

ropa: hgt at nagom ropa åt ngn; 
övr. = btr. 

*hytt och bytt hat o Ut i uttr. 
tåga ba I o b6t taga alltsammans, 
likt och olikt; bgd ht o bp, övr. 
= btr. 

*hyva a. o. adv. hgva duktig, 
duktigt: ha var hgva (fr. finskt 
hyva); övr. = btr. 

hyvel r. hkval, -n, hkvla 1. 
hirvala. — Jfr spont-. — hyvla sv. 
v. 1 hbal,-'via; bgd -y-, övr. = btr. 

hå interj. hd, obet. ho uttrycker 
förvåning; övr. = btr. 

*hå r. h4,  -'n, 4 årtull. — 
*håband n. hdtbdni, -a ögla, fäst vid 
årtullen; skf blott håtal, h4ben3,, 
lvg = btr, bgd hd, habån, hatta. 

håg r. hy, heiyan: köma hay. 
— hå,gad a. haga flitig, benägen 
för (mots. bliaga). — 'lågas dep. 1 
hagas, -a tycka om: /tagas bra, il, 
higas p tt st» behagar ni en sup; 
bgd (-o-), övr. = btr. — Jfr miss-
hågas. 

*håken håkan svordom; bgd 
hakan, övr. = btr. 

hål n. haZ, -'a. — Jfr näs-, 
snes-. — *hål a. haZ, hat ihålig, 
äv. ihe_a; hatål ihålig tall; bgd (-8-), 
övr. = btr. 

håle, hin håle hdZan, alltid med 
slutartikel; skf = btr, lvg bgd /Man. 

håll n. hål, -'a hållbarhet; våg-
längd; styng: kig x håla ligga i 
hållskjuts; /Og hålan ligga i håll 
o. styng; övr. = btr (-a-). — Jfr 
dun-, hand-, skott-, uppe-, vid-. 

hålla st. v. hål, hål, hö, 
Max; skf Ula, bgd hal etc., övr. 
= btr. — Jfr lång-hållig. 

hår n. hår, -'a. — Jfr ögon-. — 
håra sv. v. 1 har, a. — *hår-
gård, -gärd, -sida hr-g4, -n hår-
sida, -Al, -a hårets egenskap, 
växt: grått x hårytn (om djur), 

-a. — hårig a. hår, -I; 
bgd har etc., ha.rgaZ, skf harOctZ, 
övr. = btr. 

hård a. h.g, h4s.  — rhå,rdlivad 
a. nys h44va hård i magen. — 
*härdlöte n. nsj håkt, nys h4Z6at 
ställe med hård mark; äv. överf.: 
man a va t a Want da bkoNn la sa 
mOt dy men det blev ett svårt göra, 
då bissjöborna lade sig mot det; 
jfr Seth Larsson, s. 73. — 'hård-
remmas v. nys hidrdmas vara 
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sträng.] — hårdna sv. v. 1 hiln, 
-` a. — hårdnad r. håna, -n. — *hård-
bett a. hålb41, som lien svårligen 
biter på (om vissa gräs); skf hP-
bd4, lvg bgd h4 ,  «in etc. — 
hårdsken m. hkskan lindrig ed; 

lvg bgd -a-, övr.;= btr. 
*häs a. /tås hes; skf = btr, jfr 

isl. håss, (lvg bgd hå.s se hes). 
*hi', det, isl. hit, se den. 
*häbbersdörr s. [skf hc'el2dh = 

fitsc/49/ dörren till ladugården]. 
häck r. hålt, h4lyan i ssg får-

hag avbalkning i fårkätten, vari 
fodret lägges; skf 12,4?t, hci?i,san, 

= btr. 
häckla r. WaZ, -'4Za, -, -Vak (lin)-

häckla. — hTäckla sv. v. 1 /låta, 
-Va häckla lin; övr. = btr. 

hädan adv. ybct. — *hädan-härna 
adv. .gatyara härifrån. — hädan-
efter adv. yckrat; skf = btr, lvg 
JO, .gatiaga, yrat, bgd ja 1. jan 
härifrån, iiina härefter, äv. yeprat. 

*hä-därna pron. hådana det där; 
bgd hådana, övr. = btr. 

häftig a. hålh(y) dej itikm .,9 häf-
tig till humöret; övr. = btr. 

hägg r. h4g, hånan, -'a, a; 
skf hc'tT, bgd hc4g, övr. = btr. 

*hägja v. [nys hipp kny rkagein 
sätta granbuskar (med storändan 
upp) kring ryssjorna, så att fisken 
skulle stryka av sig rommen på 
dem]. 

*hägn r. kåpan, -'rna, kåpan, håp-
rtan för bete inhägnad mark, betes-
hage. — *hägna sv. v. 1 håvar', 
håpna: kåpan 09 (sällan), vanl. yipZ 
.qiy ingärda, se inhägnads; skf = 
bfr, lvg kåpan, håpan, bgd håpn, 
håpn. 

*hä-härna pron. håna det här; 
skf lvg håna, bgd 

häkta r. hått, -'a, =, — 
häkta sv. v. 1 håg :a; skf lvg 
5 

h64t, bgd = btr. — häkte n. håg 
han st _pa håyan han sittei- i 

fängelse; övr. = btr. 
häl r. hé , hån, ha, -'an: b4b 

hRom; bgd blott hk, ej -an, övr. 
= btr. — Jfr trä-. 

hälft r. hci.cc  bl. best., äv. håZft, 
-',n; skf h44a 1. håZftn,, lvg hcita, 
bgd /Ma 1. hckZftn„. 

*hälla r. h , -'a, •=, -san spishäll 
m. m.; övr. = btr. 

hällsäte n. håls«, -a stensöta; 
skf = btr, bgd hielskt; lvg ok. (he-
ter där bårgs4t). 

hälsa r. håls, -'a: ge) v, håls, dib 
n, håls god, dålig hälsa; skf hat, 
övr. = btr. 

hälsa sv. v. 1 håls, =a; skf hål.,9, 
-'a, bgd -ce-, övr. = btr. 

hämta sv. v. 1 hånat, :a. — 
hämtare r. håmtar, a, -'a 
bleckkärl för mjölk, vatten m. m.; 
övr. = btr. 

hända sv. v. he'n, :a; lvg hån, 
övr. = btr. 

händig a. han4 :1; bgd -e-, 
övr. = btr. 

hänga sv. v. 2 hån v, håmd, 
håffid; skf lvg 

*hängsel r. håpsal, -'sia, håpsal, 
Kopian hängsle. — hängsla sv. 
v. 1 håpsal, -'sia: kval 629 lAt4san 
hängsla upp byxorna; skf 
lvg bgd -a-. 

*hänt a. h6,1,t händig; lvg -a-, 
övr. = btr. 

här adv. jr; övr. = btr. — 
*härna adv. ja; skf lvg yårta, 
bgd yåria. — härefter adv. yckrat; 
övr. = btr. 

*hära s. [skf Ura Nardus stric-
ta]. — Jfr *hera. 

härda sv. v. 1 he‘Z, :a. — *härd 
stång r. hKståg, -a stång, varmed 
lass överbindas; övr. = btr. 



66 härdtamp—*höfte. 

*härdtamp s. [1vg hepteimp yttersta 
änden på en "svage", ett vidje-
rep, som man bär hö i]. 

*härja sv. y. 1 hin, håva klib-
ba vid, följa med: ha hem o 861 
det fastnar och sitter; skf lvg = 
btr, bgd hård, -'a; äv. "hålla igen 
med skidstaven utför backen", 
vilket i skf heter hån, håt. 

*hä,rken a. hatt,san, äv. hirped 
"gruvsam", ömtålig, pjoskig; det 
förra i övr. = btr, det senare ok. 

härma sv. v. 1 hårm, -`a, äv. 
hård, sup. hård: p fd eiyj hårm 
ma ni får ej omtala, vad jåg sagt; 
lvg = btr, skf bgd ipf blott håv«. 

*härna r. hån, -'a, vanl, bl. i 
ssg håntöp tofsen i hästens panna; 
skf lvg h, -'a pannhud, bgd hch, 
-'a, [nys hen om folk: kalufs]. — 
[*härnsko s. lvg heens1c6 sko, gjord 
av pannhuden på kreatur.] 

härsk a. hå,sb., hån härsken. — 
härskna sv. V. . 1 hån, — 
härsknad r. håna, -'n: ha ha Ugn 
hånan uti smfka smöret har blivit 
härsket; skf hå,g, ken, övr. = btr. 

*härva, r. h-årv, Ja räfsa. — 
*härvtyge n. harvlpm, -a räfsskaft, 
vanl. råts, rifst0j; bgd heerv, 
heervtP, övr. ok: 

häria, r. hårv, -'a, , -'aj garn-
härva. — härvel r. Urval, -'n, 
hå,rvala, -- härva sv. v. 1 hårv, 
-'a härvla; bgd övr. = btr. 

*hä,ssja, r. hien, hå,ja ässja: ve 
ha hat a op hks.an  vi ha haft det 
i ässjan; skf = btr, lvg heesh hee 
bgd 14" håva. 

hässja, r. hcks4 ha,hcsz., 
hee,sag. — hässja sv. v. 1 heesz,, 
he_ena. —  hässje-balk, -stöd, -stång 
heeAeak avdelning i hässja, hepsk-
sk stöd för hässjan, heenstetg stång 
i hässjan; skf lieesN ha, his, 
14,9% hes, heja, lvg hepsh håp,  

hksan, k .k.s4 12,9a, bgd hao, 
hava, hj.5.1, håoa, etc. 

häst s. -'a, -'a bet. van- 
ligen hingst; sto heter mår; övr. 
btr. — [*hästdyngrusa s. lvg håst-
dogri'As hästspillning. — *hästskare 
s. lvg hastskdra skare som bär 
hästen]. 

hätta r. h, -'a, 11 , -'avi kvinn-
folkshuvudbonad; övr. = btr. 

*häv a. hå.v 1. högmodig: hb el 
sa. 2. duktig: han ye:r Og/ sa 
hgv det1 sid han är inte vidare 
duktig i slåttern; övr. = btr. — 
Jfr ärendes-. — ['lätt adv. skf 
helt bra, riktigt]. 

häva v. hba, hå.v, håd 1. 
hav, hed 1. hav, hed: h daI:44 
håpn laga dig ut, hem; hva jt 
sita kasta ut såtar, han he'd sa a 
håva n&k trå2a han kastade sig 
på huvud ner i (träsket) sjön, h4v 
vål; dh stäng dörren, hiva 6p 
skar, taga på sig skorna m. fl. 
betydelser; skf Hiva, h4v, hav, hav 
1. Ud, hiva, 1. h«, bgd sup. Ut, 
övr. = btr. — Jfr förhäva sig. 

hö n. h41, -'a; skf lvg bgd 
— Jfr vall-, *bände, *kön. 

— [hömolle s. lvg hbymeck gräs-
frö, som faller ur höet. Förr bru-
kade man sikta det och mala det 
åt grisarna. —  *höniosk n. lvg 
hbymösk höavfall. — *höskam  m. 
lvg hiyskm ii släpräfsa. — "hösudd 

lvg hiysåd hötapp. — 'hösäte 
lvg hiyoselt hövålm]. 

höft r. -'a, h4ft, -'ayi kropps- 
delen höft; övr. = btr. 

höft n. he i uttr. som m'eta 
dej pa e he mäta till på en höft, 
[tyg ha var just a hoft det var en 
riktig tur]. — *höfta adv. (urspr. 
samma ord som föreg.) ha var 
hilka han var båt 9v4 det var 
förargligt nog, att han var borta 
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just nu; [nys hbfta jer,a at 4, tnt 
va d dans; hbfte, vom, at dam skul 
vara böt båga pråsta]; övr. btr. 

hög a. hej, htsItt, komp. hegar, 
sup. Insipt. — [högfärdig a. lvg 
hegfeZu.] — högsäng r. lzkrsaay, -a 
1. hbksitm, -a övre delen av den i 
två våningar uppförda sängen i 
vardagsstugan; skf -ah lvg -s4, 
bgd -såg. — högtid r. Mitti, -n; 
övr. = btr. 

höger a. hegar oböjl.: hkar-
hdna höger hand, hegarffitg högra 
foten; övr. = btr. 

hök s. hånk blott i ssg kdoimata-
kink, -hicuban, se "kornmatahök; 
höken kallas spänning; skf = btr, 
lvg bgd Huk. 

*hölas dep. 2 heZts, /Mas, hetas: 
Mbs 4åpiom berömma ngn, ptc 
pf åhk: han ha vått sa 6h6.,! han 
har blivit så berömd; lvg bgd 
Was, hetas, lvg (Vak, bgd 
skf ok. 

*hölj n. kaa person, s. är slam-
sigt klädd, slankig; bgd hed', -a, 
övr. = btr. — *höljig a. Hajat 
slamsig i klädsel; övr. = btr; jfr 
Seth Larsson s. 95. — Jfr *halg. 

*hömma sv. v. 1 h&tnaa, hbfiza gå 
bakåt (om häst); skf hbrna, imperat. 
hbma da gå bakåt, bgd /trint, -'a. 

höna f. hk, -'a, =an.  — böns 
n. &kJ, -'a; övr. = btr. —  [höns-
bär s. lvg hårsbdr Corn.us sue-
cies]. 

höra sv. v. 2 helg, hett, h4t; 
skf hån., hdt, lvg hyr, h44, bgd 
her, h. —  Jfr lomhörd. 

hörn n. hk -'a: han st6 at t 
&kan han stod invid hörnet; övr. 
= kr. — Jfr fram-. 

*hörpa sv. v. 1 hhp, -`6, rynka 
sig, strama; lvg nys = btr, övr. ok. 

hörsel r. hkal; skf hks.al, övr. 
= btr. 

'hös r. hius, -'g, -'a, -'a skalle,. 
vanl. i piphtius pipskalle; skf hågs 
skalle, äv. bukt, kulle, lvg il4Kas 
skalle, bgd has skalle, kulle. 

höst r. /akt, =ta, -'a; övr. = 
btr. 

hötta sv. v. 1 Mit, 2a; övr. = 
btr. 

"-hövd a. bl. i ssg w4th6vd s. 
har vitt hår strax ovan hovarna; 
övr. = btr. 

1. 

i pers. pron. yt, gen. saknas, 
dat.-ack. ,n; skf ja, övr. = btr. 

i prep. obet. a, styr dat. om  
vila på, ack, om rörelse till ett 
ställe; övr. = btr. 

*iben n. 41)01/, -, -a fiskred- 
skap; lvg = btr, bgd lbj, skf ok. 

ibland prep. o. adv. abkiet. 
*ibort a. Mot i uttr. 1ya say 

ibot göra sig för, lägga sig vinn 
om; övr. = btr. 

id m. [lvg tdg, han jar lik om 
mot iden är lik en mört].  

*ida se eda. 
idas dep. 2 "is, ktas, 4.tas. 
ide se *hide. 
igen adv. yån: he'v yån deg 

stäng dörren, gyft tjaa; vara gen-
gångare; skf 204, övr. = btr. 

ihjäl adv. a/4Z: s14 thcffl slå ihjäl; 
övr. = btr. 

*ihäl a. iheiZ, Meit ihålig; .bgd 
övr. = btr, jfr hål2. 

ihärdig a. iharda(y) outtröttlig; 
övr. = btr (bgd -ce-). 

ijåns° adv. sjå; övr. = btr. 
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elybpg inom byn (mots. 4/4.5); skf 
4b1:4y9,5, bgd inbPs, lvg = btr. — 
inälvör s. pl. qlyav, -an. — *inför_ 
kammare r. iyforkeoyar = stör-
kamar kammare innanför daglig-
stugan. — *infött a. elyfåt s. går 
inåt med fötterna. — -*inhägnads 
adv. finhånnas inom ingärdad mark. 
— *ined  r. Or6 -'n den inre ve-
den av ett träd. — inåt adv. prep. 
einat västerut, väst i byn, väst i 
skogen. — inefter adv. prep. 
åt väster; i skf ha sistnämnda örd 
samma bet. som i btr, i lvg be-
tyda de söderut, i bgd ineit åt 
kyrkobyn till. — Mot btr ean- sva-
rar i skf a?y-, i bgd in-, i lfg er. 

*in fiy i uttr. vara ein p 4 
n40van hysa agg till ngn; skf ayg, 
bgd i, lvg = btr. 

ingefära r. Og: Mr, -a; skf 4y-, 
bgd in-, övr. = btr. 

ingen pron. einan, Opar, flua I. 
inf, pl. lya: ha ha gåt. °pi eiiJ  

det har blivit ingenting av det, ha 
yer einj om 3•4r7, clåria n4 det är 
slut Med den där kårlen nu; skf 
&nara, -ar, -a, bgd kan, iva,  int 1. 

övr. = btr. — ingenstädes adv. 
Ovom stasom 1. lyajt; skf &mom 
st k 1. 4vo,g, bgd inom stag 1. Ivatsc, 
lvg = btr. 

*inmat r. einmcit, -n, lever o. 
lungor av slaktade djur; skf 4,9-, 
bgd in-, lvg = btr. 

innan adv. ei,ja 1. inifrån: han 
körna e a o f3r åt han kom in-
ifrån o. gick ut. 2. innantill, i 
uttr. Usa Ona läsa innantill; skf 
aja, bgd iija, lvg = btr. — rin-
mi-nefter adv. klagat norrifrån. — 
*innani adv. inani — innan 
konj. Ovan; skf aanan, bgd inan, 
lvg 

inne adv. Oy; skf 4y, bgd 
lvg = btr. 

il n. fl, -'a: rand, öslcd regn-
skur, åskby, han y& pa e Mad 
han är på dåligt humör; dorn än 
så, än så, stundtals. — Jfr gara-, 
tor-. — *ilig a. fin, -I ombytlig; 
övr. = btr. 

*iliggande a. hl an flitig, ar- 
betsam, av leig 1;-  skf ild,tan, 
lvg bgd tan. 

*illa a. itt ond, elak: fålkil 
folkilsken, han y k ja tik do] 
gågs g4 han är svår att få till 
hjälp; ha y er et feiglom det är 
ont efter fågel; bgd f,  414 övr. = 
btr. — Jfr folkill. [Se tillägg.] 

illa adv. it: y irra håg göra 
illa, höra illa; bgd f, övr. = btr. 

, — *illhå,gas dep. 1 ilheigas, -a 
tycka illa om: dam ilheigasa hån-
dåna de tyckte ej om den där 
kvinnan; bgd dhOgas, övr. = btr. 
— illistig a. lish(y); skf lvg 
bgd = btr. — *illsniktig a. ilsniO 
s. blott vill göra illa; lvg = btr, 
bgd fisnibl}, skf ilsnMu, jfr no. 
snidug listig. — ilsken a. kskut 
smått elak (om hästar); skf ilsk, 
lvg bgd iskat. — 1.11t i btr it 
blott neutr. av adj.: håva it 
måganom, a havun osv, ha ont i 
magen, i huvudet, i skf lvg bgd 
finns ett subst. it, -a, ex. skf 
hiwafl.t, lvg bgd håvuilt, -a huvud-
värk. — *illthåge r. ikteiya, -n oro, 
bekymmer: »ån ilteiyan ?Anar br&s.ta 
känna oro under bröstet; bgd 
Mya, övr. = btr. — *Munnen? a. 
il6n9an illvillig; skf iiön, lvg ilönan, 
bgd ilånan. 

*im n. im, -'a småfisk, fiskyngel; 
bgd im, -'an, övr. = btr. 

in adv. On: bbra gin vctvan 
bära in i väven, skf en, lvg = 
btr, bgd i. — inbunden a. Qly-
Una bakslug; skf aanböna, lvg = 
btr, bgd inbåtta. -*inbys adv. 
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innerst a. superi. eiyatst; skf 
bgd övr. = btr. 

inom adv. prep. Qinom; skf åo-, 
bgd övr. = btr. 

*intan? adv. åntag tämmeligen, 
bra nog: ha iår tai kåt, vårt 
det är tämmeligen kallt, varmt; 
skf ok., lvg = btr, bgd intag. 

inte adv. iy,t; skf 4y,t, bgd int, 
lvg = btr. 

is r. is, -'a, -` an; bgd is, -'n, 
-taga, övr. = btr. — Jfr glagg-, 

skrov-. — isa sv. v. 1 is, 2  a; övr. 
= btr. — is-bill r., -hugg n., -nekel 
r. -3, -a, -a, skf = btr, lvg  

isbild, -tt, -a, -a, bgd isbil; ishåg, 
-a brodd å hästsko; bgd -h6g, övr. 
= btr.; isbal, -n, -(bs*, - is-
pigg, s. stannat i takrännan, fsv. 
isikil; skf = btr, lvg ishibsal, bgd 
isihsal. 

ister n. istar, -"tra; övr. = 
isänder adv. i sånar, vanl. om 

sar; skf sånar, övr. = btr (bgd 
em). 

iver r. -'an. — ivra sv. v. 1 
ivar, ivra. — *ivras dep. 1 ivras, 
-'a ivra. — ivrig a. ivri(y); övr. = 
btr. 

J. 

ja interj. j4,  yeiya; skf ya, Ma, 
övr. = btr. 

jag pers. pron. ycky, obet. ja, 
obj.-form indy, obet. ma, pl. v6 obj.-
form di; skf .24,  1. f;  may, ma, v4, 
ås, lvg = btr (men os för btr ås), 
bgd ya, nzgy, ma, vi, 6. 
. jaga v. [lvg 

jaka sv. v. 1 j4ka vanl. bl. i 
ssg mtdka; övr. = btr. 

jakt r. jäkt, -'a. — *jakta sv. 
v. 1 yålst, 2 a, jaga i skogen; övr. 
= btr. 

*jalma v. Se följ. 
jama sv. v. 1 Om, 2a; övr. 

2a. Vanligare yiamas, se *gjalm 
o. följ. 

legal se *gegål. 
jo interj. j , Mo; skf id, Mo; 

btr. 
Johan n. pr. An;  ,904, iå8k, 

yågken, ja, ic_5(h)an; skf jetgka 
för itglc o. jagkan, bgd yån, 
"åk, jeTkan, 2d(h)an, övr: = btr. 

jola sv. v. 1 Ola jollra (om 
små barn); sjunga (om lappar); 
bgd j(j1a, övr. = btr. 

joller n. )61ar, -'fra.  — jollra sv. 
v. 1 jblar, -'fra;  bgd -e-, övr. = 
btr. 

jord r. yfiZ, -'a: fith dej jn 
följa till graven, få l nea jc_5Za falla 
ned på jorden; bgd ffikdl idn, 
övr. = btr. — jorda sv. v. 1 jM, 
Ja; övr. = btr. — *jordband n. 
UDI, -a gravens brädd: han ha 
kön* sa nUlar om OZbåtka han har 
kommit i graven; övr. = btr (-a-). 
— jordbär n. 04b4r, -a smultron; 
skf -bar, övr. = btr. — rjordsolv f. 
nsj bs. sing. syS4s6Zva backsvala]. 

ju ji i uttr. x lånst ,24, se *hju. 
jul r. j4Z, -"a; övr. = btr. 
jumfru r. yetnifra, -n (mått); övr. 

= btr. 
jungfru f. jecnifra, -n; övr. = kr: 
*jusminne n. ii'jsman, äv. jzifS- 

man köpskål; skf »smån, lv g Os-
mm, bgd j41ssmm  [< *njutsminne]. 

just adv. övr. = btr. 
juver n. j4r, -'a: it yitran ont 

i juvret; övr. = btr. 
lit sv. v. 3 0, jetcl, jcid flåsa; 

[lvg Vännäs = btr]. 
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*jäbbla se *bjäbbla. 
*jäckla r. yata,Z, b•Za, Ob•aZ, =par/ 

oxeltand; bgd -ce-, btr. 
läka v. [lvg igca frysa till för-

sta gången]. 
jämmer r. Omar, :man. — jäm-

merlig a. Ornat, -t. — jämmer-
ligen adv. Omalfgan. — *jämmerst 
adv. ikta,,9t i uttr. hire Olnetstalf-
gan, 1. Omaralfgan. 

jämn a. järn, ycimt: Omt o scimt 
alltjämt; bgd icbm(n), jcit, övr. 
= btr. *jämnad r. Omna, -'n 
egenskapen att vara lika bra som 
något annat [?]: Omnan drdy, for 
Omnan jämnaden drager, för jäm-
nan. — jämka sv. v. 1 Osk, 
släta ut, klippa jämnt osv. — 
*jämbär a. Ombctr, jambart jämn-
tjock o. lång (om träd i skog); 
skf ihrtbdr, bgd yeenibckr, -bc'ert, 
övr. = btr. 

*jämn() r. yaman, jamnan färg-
ämne vid färgning av grått, lum-
mer (Lycopodium); skf ok., lvg = 
btr, bgd jc in. 

jänta f. Ont, 2a ovanl., ofta för-
aktl.; flicka heter van!. st(ixt stin-
ta; skf ok., lvg = btr (icke föraktl.), 
bgd 

*järmas dep. 1 Ormas, -a jämra 
sig; bgd övr. = btr. — *järra- 
sam a. ja,rmasåm

' 
 -secmtjämmersam; 

skf yhynsioy, bgd -så;, övr. = btr. 
*järmt r. Ort, förmågan att 

idissla: mest ,96,rk förlora idiss-
lingsförmågan. — *järmta sv. v. 1 
yårt, -` a idissla, se Gr. sid. 54 f., 
övr. = btr, bgd mkst Ortn. 

järn n. ych, -'a; övr. = btr. — 
Jfr egg-, press-, rå-. 

järpe f. frp,  -`a, g4 hp 
som Orpa mot d6mom bli allt 
mindre och mindre liksom järpen 
mot yttersta domen; skf mask., 
övr. = btr (bgd -ce-). 

järv s. jan, -'a, -'a: lelg 
som Orvan ligga i och anstränga 
sig som järven; bgd -ce-, övr. =btr. 

jäsa v. icksa, ycks, Ogt, 
äldre ipf ås jämte y4s; skf ipf 
ka, Ma 1. O'gt, sup. j4a 1. ykt, 
lvg bgd sup. ya,.”, övr. = btr. — 
jäst r. övr. = btr. 

*jäta v. [skf abta äta (om folk 
och fän 

*j5ka sv. v. 1 'kok, -'a jojka 
(om lappar); skf jr, -'a, lvg bgd 
ybk, -'a, jfr no. goyka sjunga (an-
ses vara lapskt). 

K. 

kabbe, r. -`a, -'a ställ- 
ning, varifrån garn revas. — Se 
*reva. — rkabb-ben n. bgd b'etb6n 
nystkrona med fot, lvg kåbbn = 
följ. — Nabb-stol m. lvg ketbsfiR 
ställning, som användes i st. för 
rullar vid vadmalsvävning]. — 
*kabba sv. v.• 1 44, .a spola garn 
på 'kabben'; övr. kdb. Numera 
föga brukliga. 

*kabbe 2  r. 402, -`an, -'a, hugg- 
kubb; övr. = btr. -- Jfr hogg-. 

*kabbgryta s. [kg ked2grVa stör-
re gryta, vari man gjorde upp eld 
och varpå en mindre gryta ställ-
des (användes av säljägare)]. 

*kacka sv. v. 1 yit, -'a, knacka: 
ha A'ab. baka (krom, fånstran det 
knackår (bak)på dörren, fönstret; 
övr. = btr. 

kackel n. byitaZ, Arib•Za, trassel, 
onödigt bestyr. — kackla sv. v. 1 

bicAZa, trassla och försöka 
med alltihg, bgd -a-; övr. btri 
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kadrilj r. kIldrqy, -an en nu 
sällsynt dans; skf klAdral, bgd 
lau/ra, lvg = btr. J 
' kaffe n. kåfe; skf 44b 1. kåfa, 

lvg bgd 
,kaga sv. v. 1 k4ga ragla; övr. 

= btr. 
*kager ii. War vacklande, rag-

lande person, s. darrar med huvu-
det; näsvis (om barn). — *kagra 
sv. v. 1 kligar, kilgra darra med 
huvudet (om druckna 1. sjuka per-
soner, äv. om  barn). — *kagernä,v 
n. kå.gargb [okvädinsord]; skf 
lvg = btr, bgd kt_tgar etc. 

kagge r. -*an, -'a, -`a; skf 
lvg Attg, bgd kåg. 

*kajdamm s. [tyg kicidånt provi-
sorisk damm ovanför den riktiga]. 

*kajman m. h•eqpnial som har 
samma förnamn; skf lvg = btr, 
bgd. kåpnatt. 

kaka r. Utbo, -, -ay., knäcke- 
bröd, hårdbröd; skf kedctc, -n, -, 
Ntlyag, lvg kajyan, bgd ktictztia, 
övr. = btr. — kak-fjöl, -stapp, -käpp 
k4.1citf78, -a, -, -an, brödspade s. 
användes för knäckebröd, mindre 
än den för tunnbrödbakning an-
vända brödfjölen, se detta ord, 
-ståp, -an, -a, -a en stamp med 
järntinnar, varmed man gör hål i 
knäckebröd (nu avlagd), -194p, -an, 
-a, -a stång varpå nybakat bröd 
sättes att torka. — [*kakspjolk s, 
skf kåkaspjciZk brödspade]. 

kalas n. yticis, — *kalasera 
sv. v. 1 billas6-, -a kalasa, bgd 
-a-a-; övr. = btr. 

'kalk r. kak, kåkban. — kalka 
sv. v. 1 kedk, -`a; övr. = btr (-a-), 
bgd äv. kedkan. 

*kall a. kål, kalt, keil; ha bk's 
kål det blåser kallt; övr. = btr 
(-a-). — *kallklinka sv. v. 1 kg-
Jadmh., -a smida kallt järn, sär- 

skilt smida huvud äv. på udden 
av en spik; övr. = btr. 

'kall in. hyil, -'a, -`a gammal 
man (<karl). — Jfr *kvarn-. . 

*kaller n. Adlar, ålra, hålan 
kålra ngt svagt, odugligt (person 
1. ting); långsam person. — *kallra 
sv. v. 1 kålar, olra försöka ngt 
men visa sig oduglig. — *kallrig 
a. Olm, -t oduglig; bgd övr. 
= btr. 

kalott r. knöt, -9); lvg bgd kalö. 
kalsonger pl. 1jit6e, -an; skf = 

btr, övr. kåls6e, 
kalv ,  m. kav, -'a, -`a. ---- Jfr 

kvig-. — kalva sv. v. 1 kav, -'a 
(lika vanl. är bra bära). — kalv
börel m. kidvbfkal, -n, -ala liten, 
oansenlig kalv; övr. btr — 
[kalvdöd m. lvg nu slå ja da-n 
kedvd4f nu slår jag dig i armbågen, 
så att armen domnar. — *kalvrage 
m. nsj ketZttrniga dumbom. — *kalv  
rask n. lvg kMvrösk- huvud, lun-
gor, hjärta osv, av kalv, vilka 
kokades till pölsa. — kalvskinn n. 
nys han fik e kcbs,in han fick kor-
gen. — *kalvskinnbredsel btr b. pl. 
kiavfinbra4lat1 lakan av kalvskinn 
med kvarsittande hår. — *kalv-
sldnnbrensel n. nsj ketkfinbrihn.22 
= föreg.; jfr Seth Larsson, s. 103]. 

kam r. kcint, -`61, -`a hår-, 
väv-, räfskam; äv. mindre jordås 
(en i Gammelbyn benämnd 'Kam-
men'). — Jfr elfenbens-, gred-, 
räfs-. — kamma sv. v. 1 kånz, 2a; 
övr. = btr (-a-). 

kammare r. Ulmar, -an, -ara, 
-ara; övr. = btr (-a-). — Jfr inför-. 

*kamsa r. kåins, -'a, -'an palt 
(föråldr.); övr. = btr (-a-). -- Jfr 
Seth Larsson, s. 77. 

*kans r. kåna, -n hyvelspån; 
övr. = btr. 

*kangelrövel r. kågalrk val, -aln, 
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-ala, -ala spindel; skf kågaNvai, 
lvg bgd kågeröval. 

kanhä,nda adv. Atin han; övr. = 
btr. 

kanin r. onin, -, -a, -a; bgd 
-a-, övr. = btr. 

kanna r: -'a, =an,. — 
kannmått n. pumåt, -a; övr. = btr. 

*kanna sv. v. 1 02,, -'a få mjölk 
i juvret (om kor, som äro nära 
att kalva); övr. = btr. 

*kans a. bgd kans glad, livlig, 
rask. 

kanske adv. Abije; skf yoz p, 
lvg bgd yva. 

kansli n. kånsli -a kansli; skämt-
samt om avträde, skf lvg = btr 
(-a-), bgd 

kant r. kcint, -'n, -` a, -'a. — kanta 
sv. v. 1 kånt, -'a; övr. = btr (-a-). 

kantin r. -'a, -'a fyr- 
kantigt matskrin (spån, är avlångt 
matskrin): 

kantra sv. v. 1 låntar, tra; 
övr. = btr (-a-). 

*kantro interj. kåntro förvisso; 
övr. = btr (-a-). 

kap n. kåp, -'a: han jöt e kip 
deka han gjorde sig ett gott kap 
där. — kapa sv. v. 1 kåpa: kåpa 

hö.p håva föra i hop höet i högar; 
övr. = btr. 

kapp adv. 3.4t9- i ssg AttOr, 
bikvrö_ kappköra, kappro m. fl.; 
övr. = btr. 

*kapp r. -`a, -`a kappe; 
övr. = btr. 

kappa r. 34, -'a, •=, -'an kvinno-, 
prästkappa, murkappa (det s. är 
ovanför murkransen); övr. = btr. 
— Jfr ring-. 

kappas dep. 1 /javas, =a skynda 
sig, ha brått; övr. = btr. 

kar n. Adr, -'a; övr. = btr. — 
Jfr vattu-, *vätt-. 

kara r. 34ra, 2, =an: öms- 

kåru ugnsraka; skf = btr, lvg 
kikra, bgd kåra. — Jfr glöd-, ugns-. 

kara sv. v. 1 kåra skrapa, bort-
taga det översta lagret av ngt: 
kåra tråya, med fingret stryka 
grädden av mjölktråget; övr. = 
btr. — [*karfoder n. lvg kårafår 
höavfall. — *karfoderhop s. lvg 
kåraforhöp hög av höavfall]. 

*karda r. kår, -'a, =an. — 
karda sv. v. 1 kår, -‘ övr. = btr: 
— [kardkorg s. lvg kårkörg korg 
för kardade ullsträngar. — *kard-
skölj s. lvg k4r6D spånkorg för 
kardad ull; äv. fgkårg]. 

karl m. 3-4r, on, Aåra, Oran; 
bgd Aårana, övr. = btr. — Jfr 
herr-, måndags-, troll-, töm-. 

karm r. tårm, -'an, stol- 
karm, slädkarm (bakbalken i slä-
den): han s4t babl rmom o bsdt 
han satt bak i karmen o: körde; 
övr. = btr. 

*karma v. [lvg kårm, -sa thöp 
samla ihop i strängar (om hö)]. 

karott r. Or«, -n, -a, -a; bgd 
kår«, övr. = btr (-a-). 

karsk a. Acksk duktig, morsk; 
lvg = btr, bgd-  kk snål, sniken, 
skf ok. 

kart r. -'a, -'a; skf — 
btr, lvg bgd kåt. — Jfr sten-. — 
kartig a. Ou. 

karta r. h•årt, övr. = 
btr. 

*karvel r. prval, -aln, -ala, -ala 
en av de sparrar, som läggas • i 
vinkel mot takåsen för att stödja 
bräderna under ett spåntak; bgd 
kåtval, övr. = btr. 

kas r. Ads, -'a, 1Øs, Osat' hög, 
hop: dkowyjs, risb•cis dyngstack, 
rishög; övr. = btr. — Jfr göd-
nings-. 

kase r. kåsa, -` n, 2 , hög av 
sädeskärvar. — kasa sv. v. 1 kåsa 
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lägga ihop den avmejade säden i 
en sådan hög; övr. = btr. 

*kask r. Acisk, -'an, -'a, -'a kaffe 
med spirituosa i. — *kaska sv. 
v. 1 Akk, -`a brygga o. dricka 
blandning av kaffe o. spirituosa; 
övr. = btr. — Jfr kusk. 

kaskett r. tatsgt, -a, -a hög- 
tids-manshuvudbonad, gjord av 
grönt saffian, med skärm av sam-
ma sort, hade formen av en båt, 
kunde vikas ihop i tre delar; till 
vardags brukades det enklare kalv-
skinnet; för länge sedan avlagda. 
Kvar i uttr. trcie tåjdt trång, 
klen begåvning; skf = btr, lvg 
kam, bgd ka,scbt. 

*kass r. byks, -'a, -^a mjöl- 
bytta med avlång 1. rund botten 
(mj114,4, -a 'mjölskäppa' har fyr-
kantig botten, kallas då också 
miNvitt 'mjölvacka'), fiskkasse; 
övr. = -btr. — Jfr sten-. 

kassa r. tås, = , -'an; övr. = 
btr. 

*kassja v. [lvg kec,s få ungar, eg. 
om kattor men även om kvinnor: 
få barn]. 

kast, r. Ost, -'n, -'a, -'a: vkt-
Ost vedkast; övr. = btr. 

kast, n. hv'tst, -'a kast; lyckligt 
företag, broitas e pst brottas ett 
slag. — kasta sv. v. 1 Ost, -'a 
'kasta' ersättes vanl. av snar, men 
brukas i uttr. Akt teka kasta 
korn, genom kastning skilja ag-
nar och sädeskorn ävensom det 
bättre o. sämre kornet. Nu an-
vändes kastmaskin. — kasta r. 
Ost, -'a, =, -'ag bleckspade, egentl. 
avsedd att 'kasta' korn med, nu 
använd som sopskyffel. 

katekes r. ÅåMs, -n, -a, -a; övr. 
= btr. 

katta f. Ått, -'ag katt, hon- 
katt; hannen kallas yttAiti;  övr. =  

btr. — Jfr rall-katt. — [*katt_ 
gubbe s. lvg htg612 katthane. — 
*kattoxe s. lvg 1c5Ics = föreg.]. 

kattun r. 410:ton;  bgd -a-, övr. 
= btr. 

*kattögla tatagaZ, -9:gk, 40, 
-40,n kattuggla; övr. = btr. 

kavla sv. v. 1 tlivM, -'va. — 
kavle r. Agiva, :van, -'via, 
bröd-, mangel-kavle m. fl. — Jfr 
nät-. — kavelben n. Al_tvabd.p/ hand-
redskap för mangling av kläder 
(en kavle o. en väl glättad trä-
skiva med handtag). • — kavelbro 
r. tlivaZbr4; bgd kiva-,  skf Aliva-
beim övr. = btr. 

*kecka sv. v. 1 iftka sjunga 
stackot, oriktigt; Mka o jor köra 
långsamt, övr. = btr. 

kedja r. j,k141,t9a,1904 "kan; 
skf = btr, lvg joseed4 "pcs.edia, peeck 
jodiem, bgd 194,91T, -'a. 

*keva r. Mva, -'n, 2, -'an hop-
trasslad garnhärva. — *keva sv. 
v. 1 pha hoptrassla; bgd pivu, 

övr. = btr. 
Idokra r. fyitar, kra, :tar, 2  tran 

klimp, kluns, f. ex. i gröt:— *kick-
rig a. jpilsru, -'t klumpig, kornig; 
skf mAar, 2Aru, övr. = btr. 

kikhosta r: bsiblikt I. Mkal-16,5t 
1. jyan23-anh6t; bgd jg1J116s.t, övr. 
= btr. — kikna sv. v. 1 ',Omta", 
-km., "'Omta" et dö bort; bgd 
»jan, övr. = btr. 

Idl r. -'n, =a, et. — kila 
sv. v. 1 — kilars m: 
»ilar, 2  an, 2  ara, 2  ara pojke, s. 
vid kransågning slår kilen efter 
sägen för att hålla denna fri, så 
att den ej klämmes fast mellan 
plankorna; övr. = btr. 

killa sv. v. 1 Mla föda (om 
getter); övr. = btr. — killing s. 
jploy, -ovan, -ja, -ona; skf 

"klam, lvg = btr, bgd plby. 
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kindben n. jpinbhg, -a kind, kind-
ben. — kindbåge r. lyinhiga, -n, 
-, -n; skf -b4m, bgd -Nya, -n, -, 

övr. = btr. 
kinka sv. v. 1 Mok, 2a. — 

kinkig a. jp&nika, -`t; bgd »ink, 
2n, övr. btr. 

*kinna v. [nys jpin, göra en stock 
smalare i änden, så att den passar 
i skåran (vid hustimring). — 
*kinnbena v. nys jpint4n = föreg ]. 

kippa sv. v. 1 j.jsiv, hslp åp 
skOn draga på sig skorna utan 
strumpor. *kippsko r. jp,eskO: 
g4 t pipskcjom gå i skor utan 
strumpor. — kippskodd a. lsivskem_l 
s. har skor utan strumpor; skf 
/02) osv. övr. = btr. 

kissa f. = a, =, 2  an, katta, 4is 
lockord åt både katthannar och 
honor; övr. = btr. 

kista r. jogt, = a, -` ag; övr. = 
btr. — Jfr drag-. 
. sv. v. 1 Mta kittla. — 
*kitig a. Mta. — kittlig a. /tal; 
skf Mtab, övr. = btr. 

kitt n. jot, -'a. — kitta sv. v. 1 
Og =a; skf j,,s«, Jet s. kitt, jpe't, 
-'a vb; övr. = btr. 

kittel r. =aln, ala; 
skf -e-, övr. = btr. 

kiv n. piv, — kiva sv. v. 1 
Mv, -`a; övr. = btr. 

*kjortle r. -'a kjol; 
övr. = btr. 

klabb r. k4112, -'an, -`a grovt, 
okluvet trästycke; övr. = btr. — 
Jfr klamp. ' 

klabba sv. v. 1 kletb, -• a 1) slå, 
bulta: kW? yån ddg slå igen dör-
ren, 2) klibba, fastna vid: ha NU 
opa kYa det fastnar vid kläderna; 
bgd 'klibba' heter Nål?, övr. = hk. 

klack r. Måls, äldre lacigk, -'an, 
a, -'a skoklack. klacka sv. v. 

1 Wik, =a, äldre Någk, a; .skf  

lag Eg (skf Någk, lakiniyan be-
tyder oji,mnhet, knöl på vedträd), 
lvg bgd kW , kåk. — *klackig a. 
laiteku ojämn, tuvig (om väg); 
övr. = btr (-a-). 

kladd r. Nåd, -'n,, -'a, 2 a hög, 
hop, bunt: råvetsEad., peptzetnNåd 
revers-, penningbunt. — kladda 
sv. v. 1 Nåd, 2a pressa, klämma 
ihop: Nåd o lgt ly kladda o. 
ligga tillsammans (vid de s. k. 
nattloppen); övr. = btr. 

klaff r. ladf, -'an, ja, -'an chif-
fonier; bgd -avta, övr. = btr. 

*klafsa sv. v. 1 Nåls, -'a: Nåts 
o fål slamsa o. falla; skf lvg= btr. 

klaga sv. v. 1 kkga. — klaga 
r. laka, -'n; övr. = btr. 

klammer n. lacimar, -'ntra träram, 
som lägges på kälke 1. stötting 
(t. ex. för forsling av hö). — 
klamra sv. v. 1 NAnzar, -'ra, [lvg 
ha Mattar bra det spjälkas lätt 
(om virke)]. — klammerved r. 
kkonarv6 -n huggen o. i kastar 
upplagd ved; övr. = btr (-a-). 

klamp s. [skf Nopp okluvet trä-
stycke]. — Jfr klabb. 

klander n. Nånar, -'nra. — klan-
dra sv. v. 1 kar, -ra; övr. = 
btr (-a-). 

klang r. Nåd, -'an klang fr. en 
bjällra, skälla m. fl., övr. btr 
(-a-). 

klapp r. Nk?, -'an, -"a, -'a. — 
klappa sv. v. 1 Nåp, 2a klappa 
m. m.; bgd äv. bet. 'klibba', övr. 
= btr. 

*klapphingst m. [lvg Nttp_higst 
hingst som ej kan fullt kastreras]. 

klar a. Når, Nårt, Når; skf 
Når, Nårt; övr. Ntftr, Nårt. — 
klarna sv. v. 1 kleiji, klarna, 
klara (kaffe); övr. 14n. — klar-
skinn n. Namin, -a; lvg Edn-, 
skf bgd kkr,sin. 
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klarinett r. Nån«, -n -a, -a; 
skf lvg = btr, bgd 

klass r. kZi5, =et, -`a; övr. = 
btr. 

*klatter n. kle'ltar, :tra dåligt ar-
bete, krångel. — *klattra sv. v. 1 

-`tra arbeta långsamt o. då-
ligt, krångla; övr. = btr. 

*klava sv. v. 1 laitva fästa bo-
skapen i bås: laicva ein kan bin-
da korna i bås; övr. = btr. 

*klema sv. v. 2 lda'pn, kUm,d, 
kMmd med lera bestryka o. laga, 
lagn mijn; skf lagun, kid,. lvg = 
btr, bgd ldgni,d. 

klena sv. v. 2 lagm, laamt, Mani 
breda smör på bröd; skf ladm, 

lvg kkn,, Nekt, bgd ok. 
kli n. kkil, skalet på den 

'skrädda' säden; skf Nav, -'a, lvg 
bgd k4, -'a. 

*klimpa r. kip, -'a, :an 
klimp: 14,k 1c4ampan, koka klimp-
mjölk; skf lvg kip, bgd 

*klinga  r. Ta4var, -`yra kringla 
(bakverk), äv. svarvad rund skiva. 

*klingra sv. v. 1 kUmar, =ra 
rulla, tumla; bgd övr. = btr. 

klinka r. la4y1C, -'a, =, =an klin-
ka i dörr. — klinka sv. v. 1 
lanmk, =a 1) stänga dörren med 
klinka: «N var bara Mink& dör-
ren var endast stängd med klinka. 
2) smida ihop: laåmk hdp; bgd 
lakk, övr. = btr. — Jfr kall-. 

klint r. lcZ49j, -'4 bergklint; 
bgd 1ckit, -'n, övr. = btr. 

klippa sv. v. 2 laei_p, 
kleift; skf = btr, lvg lah), Ntft, 
bizel ktp, kf1. — klippare r. 
kleipar, = an, -'ara, = ara; skf -- btr, 
lvg -e-, bgd 

klister n. ldistar, -'tra. — klistra 
sv. v. 1 kkstar, -'tra; övr. = btr. 

*klita r. laft, Ja krita. — *klita 
sv. v. 1 kZit, =a; övr. = btr. 

kliva st. v. /div, kfv,  kZ4v, Nkx, 
lakb; skf Ecip, idka, laka, bgd 
IcYv, övr. = btr. 
. klo r. k, -'n, övr. = btr. 

klocka r. kW , -'a, =, laayen: 
b9t laitym byta klockor; bgd 
kW, -'a, =, övr. = btr. — 
klockstapel r. kUckstbal (ovanl., 
finns ej i Burträsk); skf = btr, 
lvg laeckstMp, -an, bgd kZölgsldtpa 
1. -st4Zp. 

*klockna sv. v. 1 Någkan, -skne, 
smälta (intr. om  fett); övr. ok. 

klok a. la6k, k6kt, kök; övr. 
= btr. 

*klora sv. v. 1 Når, Ja kravla, 
kräla. — *klormör s. kWmagy 
arbetsmyra; skf = btr, lvg bgd 

kloss r. -'a, -'a: via-, 
br-1c6,5 ved-, brädkloss; bgd -e-, 
övr. = btr. 

*kloter n. latar, -'tra, -'tar, -'tra 
kägla (i kägelspel). — *klotra sv. 
v. 1 laåtar, tre, slå käglor. — 
*kloterkäpp r. kktarike, -an, -a, -a 
käpp, s. ofta användes för boll 
vid kägelspel. — *kloterränna r. 
kktarran, -a, -, -an, kägelbana; 
övr. = btr. 

klove r. Nava, -'n :n tjock 
planka, kluven stock; bgd -e-, 
övr. = btr. 

klubba r. M612, -`a, -'an; bgd 
-e-, övr. = btr. 

"klubbai  sv. v. 1 ld, -'a klib-
ba, fastna vid (om snö, vid medar, 
hjul, fötter, hovar, skidor); skf ..--
btr, lvg bgd -e-. — *klubbsmed, 
*klubbsnickare k412-siH, -sndsar 
okvädinsord. — *klubbsko s. 
sk lunsig lunsig kvinna 1. karl; bgd -e- , 
övr. = btr. 

!klubba, v. [skf laöb kastrera 
med• klubba. — *klubbklämma f. 
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Malå labbiadly anordning varmed 
baggar kastreras]. 

kludd n. Nöd, -'a. — kludda sv. 
v. 1 Nöd, 4 göra ngt kluddigt: 

o båka, Nöd o skriv kludda 
och baka, kludda och skriva. — 
*kludda r. laöd, -`a, 4., -'an tjock, 
kluddig bulle 1. våffla, tjock, lun-
sig flicka. — kluddig a. /döda 
grovt, lunsigt gjord, bgd -e-, övr. 
= btr. 

*klummer n. Nönzar, -'mra drum-
lig, otymplig människa. — "'dum -
ra sv. v. 1 Nölnar, 2mra bete sig 
drumligt. — *klumrig a. Nömrut 
drumlig; övr. = btr. 

klump r. Nölnp, -'an, -'a, 4. — 
klumpig a. Nönzput; övr. = btr. 

*klumsen a. kZögtsti, s. har hän-
derna domnade, stelnade av köld; 
skf = btr, lvg labffisti, bgd Nårnsm. 

*klunsa f. gans, -`a tjock, fet 
kvinna; skf = btr, lvg kZ6iis kluns, 
bgd kis, 1cbmsk6 klunsig kvinna. 

*klusa r. las, =, -`ag ko- 
dynga, skällsord åt fruntimmer; 
skf blott skällsord till en liknöjd 
arbetare; övr. ok. 

klut r. Nikt, -'a, :a; övr. = 
btr. 

*kinka sv. v. 2 Now, kyhAt 
smälta (trans. om  talg, smör ria. 
m.); skf NeM, Nökt, lvg = btr, 
bgd ok. 

*klyfta r. Ntqft, =, -`an grovt 
kluven ved; lvg laKt, bgd kgit. 

klyva st. v. kv, lafkv, N4rv, 
kZt'Avz., kZion; skf EdKiv, Nitva, 
sup. Nikva, lvg bgd Növg, övr. 
= btr. — [*klyva  f. nys Eilv gaffel-
format stöd åt sädesskylar]; 

klä sv. v. 3 Ud, klå], Ncid klia. 
— *kläda r. kå, kZa'n klåda. — 
Idädig a. Nåda, -`t; skf lvg = btr 
(-a-), bgd klei, Nåd, lad, ladda. 

kläda sv. v. 2 me,  

— kläde n. me, — klädesklä- 
derna NbskYa. — kläder s. ph 
kka: han ha br4 a kom han är 
väl försedd med kläder; bgd MUN, 
övr. = btr. — *klädplagg n. IcU-
plecg klädesplagg. — rldädromsa 
f. nys b. pl. Mbrömsan ställning, 
bestående av två stående stänger 
med pinnar, över vilka lades stän-
ger, varpå klädtvätt hängdes till 
tork; lutades vanligen mot en 
vägg]. 

klämma sv. v. 1 Nakt, kkmd, 
Nåmd. — klämma r. km, 4., 

fågelgiller (2 mindre stockar, 
s. stå mot varandra o. därigenom 
klämma ihjäl hare 1. fågel); red-
skap, s. brukas vid kastrering; 
skf lvg = btr, bgd subst. ok. — 
Jfr *klubb-. 

*klämskackel s. [lvg b. pl. Nam-
skciNan en sorts skacklar till finare 
åkdon. — *klämstäng s. nys pl. 
Nåmstågar ett slags skacklar som 
sattes fast vid medarna direkt]. 

klämta sv. v. 1 Nåmt, -'a; övr. 
= btr. 

*klängas dep. 2 Nkr, 2  a klänga: 
kv o Tatqys kliva o. klänga; skf 
NOV, lvg kas, -a, bgd Taqlwas: 

klänning r. kny, 2 ya, -'y, 
-` vyn; övr. = btr. 

kläpp s. [skf kap bergstopp, 
kulle, bergknös]. — -Jfr *myr-. 

*klöga sv. v. 2 N42, NetTd klia, 
skf Net?9, Niqq, lvg bgd k461y.i, 
kZhogd. 

klösa sv. v. 2 kks, Nåd, N6st. 
klösas dep. 2 Nksas, Nådas, 

Nktas; övr. = btr. 
*klötter pl. best. Nbtra kreaturen. 
*klötterföda, -stig Nbtarf4, -a, 

Table:My, -an; övr. = btr. 
klöv r: lady), -'a, Ntk, Jarl; 

skf Ickyr, -'a, kUpgjeri, lvg 
-'a, ±, bgd N4v, -'a, =, -an. 



klövad—knoppas. 77 

Jfr lag-. — klövad a. i ssg låg-, 
.kb4-1a4wa lång-, kortklövad; skf 

laciv.två„ lvg -lava, bgd -lava. 
klövja v. [Nifvx lasta på klövje-

sadel]. 
*knaft s. [lvg knalt för (eller 

ovanligare: akter) på båt]. — Jfr 
*rodd-. 

*knagge r. kg4 g , kan, krikg a, 
,= knake, se detta oid. — knag-

gig a. kOgn, -i full med knakar; 
skf lvg kgag, kggon, knågu. 

*knake r. kgåka, -n, -, -n sticka, 
kvist 1. annat vasst i marken, var-
på man gör illa foten, om man 
stiger därpå. — *knaka sig kgåka 
sa skada foten på sådant sätt; bgd 
ggåka, övr. = btr. 

*knape r. kn,4.pa, -n, -, -n hand-
tag i liorv (hålles med högra han-
den; med vänster hand håller man 
gr_paårve., greporvet); övr. = btr. 

knapp r. kip, -'an, a, = a bytt-
pinne; ssg ra/knap skällsord 'skval-
lerbytta'; bgd ggåp, övr. = btr. — 
Jfr *knoppe. 

knapp a. knåp, blått snål; säges 
också om lie 1. tuvyxa, s. står i 
spetsig vinkel mot orvet 1. skaftet. 
— knappnäsad a. kgåp4sa s. har 
kort näsa, uppnäst; - bgd åp-, 
övr. = btr. 

knarka v. kgårk, 2e, knarra, 
knarka; bgd ggårk, övr. = btr. 

knarri  r. kgår, :rob knarr i sko-
don. — knarra v. kår, 2  a; 
skf lvg = btr, bgd blott ggårk, 
ggårk. 

*knarr, a. kgår styv i nacken, 
rak; bgd ggår; övr. = btr. 

knarr3  r. kgår, -'22„ -` a, -` an hack-
spett: äv. tbrveakår eg. torrveds-
knarr; bgd ggår, övr. = btr. 

*knasa v. kgåsa knaka, knar-
ra. — *knaslig a. kn,4sab sjuk- 

lig; skf kgåset, bgd ggåsa, övr. 
= btr. 

*knaska v. kg,åsk, -'a småstjäla; 
bgd ggekgc, övr. = btr. 

*knavra v. yra gå 
sakta o. klent: kgåve,r o gå; 
kgåvar å knalla sig i väg, ha k-
var ndlta det går ngn dag om 
sänder (om hälsan); bgd ggå.var, 
övr. = btr. 

*knega v. kggra gå med kro-
kiga knän, arbeta 1. draga lång-
samt, äv. kg/ca; lvg bl. kn,aca, skf 
kgba, bgd 

*kneka v. kgga knaka; bgd 
övr. = btr. 

knep n. kyp, -'a. — knepig a. 
kOput; bgd ggp, övr. = btr. 

*knip r. kidp, -'an knipa: våra 
kgipe,n, köma ktpan vara, 

komma i knipa, ha vår opa kt-
pom han skul a hclya ge, det var 
nära, att han skulle ha hunnit 
med det; bgd ggi p, övr. = btr. — 
knipa v. kgip, kgfp, krbp, 
kip; bgd ggip, gg&, skf ipf. 
Icke, övr. = btr. 

knipa s. a, -` ag, sjö- 
fågeln knipa; bgd ggiv, övr. = btr. 

knippa r. kgep, -'a, -`an,; bgd 
ggiv, övr. = btr. 

kniv r. kniv, ;an, -'a, -'a; bgd 
ggfv, övr. = btr. — Jfr penn-, rak-. 
— [*knivstall m. lvg knivstål list 
att sticka knivar bakom.] 

*knock s. [lvg linknök bunt av 
lin, gagknök några härvor garn; 
jfr Seth Larsson, s. 41]. 

knoga v. kg4y, Ja; bgd gg4r, 
övr. = btr. 

*knoke r. kgO:k, -'an, -'a, 2 a kno-
ge: dråya kge).k draga fingerkrok; 
bgd ggO_k, övr. = btr. 

knopp r. hov, -'an, -'a. — 
knoppas dep. kgöpas, -a; bgd 
gg6p, -'as, övr. = btr. 
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*knopps rt. knåp, -'a, -'a 
knapp; bgd ggåp, äv. gg8/), 
övr. = btr (-a-). —*knoppa v. knåp, 
4, knäppa; bgd new, övr. = btr 

*knoppra v. knåpar, -pra knap-
ra; bgd ggetpar, -övr. =-btr (-at), 
[lvg knåpar, -knåpra småstjäla. — 
*knopprig" a. lvg-  knåprat tjuv-
aktig]. 

*knorri  r. kn6r, -'g, -"a -`a knorr, 
ringla; bgd g6r, övr. = btr. — 
*knorras dep. köras, -a bli knor-
rig (om hårdtvinnat garn o. d.); 
bgd ggåras, övr. = btr. 

knorr2  n. kn6r, -'a knot; bgd 
gg4r, övr. = btr. 

*knort r. kfuk, -'a knott, 
största sortens mygg; bgd gg(k 
minsta sortens mygg, skf knöt en 
mellansort, näst tswiokig, s. är 
minst, o. nz6ya, s. är större, lvg = 
btr. 

knota r. k,«, -'a, -`ag ben- 
kota; bgd gg'cs2t, övr. = btr. 

knottrig a. knbtra knottrig (om 
ull); lvg kgbtru småknutig (t. ex. 
om  is). — Jfr *knötter, *knöttrig. 

knubb r. kgöb, Ja trä- 
stycke; bgd gg612, övr. = btr. 

knuff r. kjzf, -'an, -`a. — 
knuffa v. krulf, -ya. — knuffas dep. 
kgitfas, -a; bgd nuf etc., övr. = btr. 

*knula r. kg(f.,4, -`a, =a,g hård 
klump (jord), knöl på huden; bgd 
gg,43, övr. = btr. — Jfr *ro-. 

knussel n. hukat snålhet; äv. 
snål, illundsam människa; bgd 
ggicga/, övr. = btr. 

knut r. kg4t, -'n, 2a, Ja knut 
på tråd; husknut. — *knutas dep. 
knidas,-a bli knutar (vid spinning). 
— knutig a. kitta, -t; bgd ggigt 
etc., övr. = btr. — ['knutlöst adv. 
lvg fintar 1cn'4l6st timra knutlöst, 
motsatsen till knuttimring.] 

*kny a. kOhl kry o. rask (om 
åldring); skf 489, ikr. ok. 

*knyl r. b , -'g, puckel; bgd 
ggfyl, övr. = btr. 

*knyppel n. kelvaZ, -'12Za, småsten; 
bgd ok., övr. = btr. — 'knyppel-
sten r. kghiatstdm småsten; bgd 
ggetvaM.g, skf kgesTajtcim, lvg = 
btr. - 

*knyrlas dep. knklas, -a knollra 
sig (om hår, garn). — *knyrlad 
a. knifla knollrig; bgd gOla, övr. 
= btr. 

knyte n. ktOt, — knyta v. 
kn9.t, knpt, knit; bgd gg9.1, övr. = 
btr. 

knåda v. kg(fida n c/y knåda 
en deg; bgd ggQda, övr. = btr. — 
*knåde r. kyida , 2 n: fak-kg4da 
folkhop, -trängsel; bgd. 6.da, övr. 
= btr. 

knåpa v. kgdpa; bgd ggtfula, 
övr. = btr. 

*knåra v. kn,4ra 1. skära sakta 
o. försiktigt: kg(fira o sng små-
snickra. 2. knarra (om snön un-
der medar o. skor vid stark kyla); 
bgd gOra, övr. = btr. 

knä n. kO, -'a: sq opz• knkom, 
opa kn6r, sitta i knäna, i knäet, 
set sa °p knk.n, opa knga, sätta sig 
i knäna, i knäet; bgd gg4, -'a, 
övr. = btr. — Jfr *vält-. — *knä-
snåll r. kyth/20, -tt, -a, -a knäskål; 
bgd sn41, övr. = btr. 

*knäck r. -'a, -Ya 
knäpp i klockan: — *knäcka v. 
kneA, pres. sg. kneb• knäppa 
(om-  klockan); bgd gg-, övr. = btr. 

*knäcka r. knefr, -Y a, :an knäck, 
sirapskaramell; -bgd ggeb., -'a, 
-'an, dyr. = btr. 

knäppa v. kgev, kgeft, bytt 
knäppa en knapp; bgd gge,p, övr. 
knep. 

*knäxt r. knetst, -'a, -'ct små 



*knös—koppärr. 79 

upphöjningar på vägen vinter-
tiden, så att släden under åkan-
Jet hoppar än opp, än ner; bgd 
gg4st, övr. kngst. 

*knös, r. -'a, -`a liten 
kulle; skf kncigs, .lvg knOys, bgd 
gg,jt.'s• 

knös, m. knö.s, -'n, : rf.4 kds. 
*knösa v. kds, bikt, bykt an-

das tungt, pusta o. blåsa; bgd 
gds, övr. = btr. 

*knötter n. knötar, :tre, små-
knutigt kött, knottrig ull; bgd 
ggisitar, övr. = btr. — *knöttrig a. 
skf knötru småknutig (is, kött). — 
Jfr knottrig. 

ko f. k , kdri, kö, kan; Av at 
kön atva 4.2-om giv åt kon vid 
dörren; bgd kön, köan, övr. = btr. 
— Jfr gall-, älg-. — [korusa s. lvg 
kört'ks kospillning; äv. kö.degrs.] 
— *koräekande n. kördWan i uttr. 
Jr k. köra i fyrsprång; skf 
-1-013san övr. = btr. 

kössa f. k6.5, -'a, "=, =an. 
*kockmor f. költync)r, -a, -, 

kvinnlig kock vid kalas; skf kök-
mör, lvg = btr, bgd kölsmör. 

*kofsa f. köls, -'a, -'an kona, 
liderligt fruntimmer; bgd -e-, -an, 
övr. = btr. 

kofta r. köft, -'a, *=, -'an; bgd -e-, 
övr. = btr. 

kok n. kök, -'a så mycket s. ko-
kas på en gång. — koka y. kök, 
-^a; övr. = btr. 

*kol i  n. kil, -'a kärleksförbin-
delse: ha or  ,om e k4.1 mga dam 
det är som ett kärleksförhållande 
mellan dem; skf ked, lvg = btr, 
bgd kél. — *kolai  v. kala sitta o. 
språka i all tysthet (om några få). 
— Jfr *gola. 

kol, n. k44, -'a; bgd kg, övr. = 
btr. — jfr fäng-. — kola, v. 
kga taga bort kolen ur tjärdalen  

I. milan. — kolna v. -` a kol- 
na, kallna; bgd kfBa, kön, övr. = 
btr. 

*kola n. kdia långsam person: 
han v‘p: pm e keda det var föga 
bevänt med honom; bgd -e-, övr. 
= btr. 

kolas  v. kl,  =a: köl å dö; övr. 
= btr. 

kolt r. kat, -'a, a; bgd ok., 
övr. = btr. 

kolv r. k0v, =a, kolv i 
bössa, kläpp i klocka 1. bjällra; 
bgd övr. = btr. 

komma y. Hma, köm, köma, 
kärna, kbm imper. köni,  Urnan; 
bgd -e-, övr. = btr. -- Jfr frådet-
kommen, åtkommen. 

kommendera v. kötnder, -a; bgd 
-e-, övr. = btr. 

kona f. kf% -'a, -`an; bgd 
kdna, övr. = btr. 

kont r. könt, -`a, 2 a 1) näver- 
väska, använd till matsäck 1. kapp-
säck. 2) det urholkade trästycke, 
vari lapparnas barn ligga. 3) små-
växt person, liten karl, liten gosse; 
bgd -e-, övr. = btr. 

kontor n. kåntör, mjölkskåp; 
kontor; övr. = btr. 

*kontra y. köntar, -`tra gräla. — 
*konterkorv r. kövilarkörv, -an gräl-
makare; bgd -e — o-, dyr. = btr. 

*kop m. kö.p, -'an, -'a, Ja skälm: 
ha vd?: n, köp det var en skälm; 
övr. = btr. 

*koplada s. [lvg 1c469:du lada 
med snedtak]. 

kopp r. köp, -'an, -'a, -` a; köp o 
Or eg. mindre o. större träkärl, 
sedan god egendom i allm.: han 
håv ba köp o 3.4r han har all 
möjlig egendom; bgd -e-, övr. 

— Jfr dopp-. 
koppa v. köp, -'a, bgd -e-. 
kopporna k5pan. —  koppärr n, 
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köpb-, -a; bgd kövag, kb.pr, övr. = 

korg r. k4r, köryan, bua, körya; 
skf = btr, lvg körg, körgan, körga, 
körga, bgd k6ryi, -`a, 4. — 
Jfr kard-. 

kork v. kirk, kzirban, kitrka, 
kiArka. — korka v. kiirk, =a. — 
*korknavare r. kårknövar korkskruv; 
övr. = btr. 

*korm r. körm renstyng; skf lvg 
= btr, bgd gårm. 

korn n. keiyi, -a. — Jfr fäng-, 
sädes-. — *kornband n. keinbårt., -a, 
kornkärve. — *kornmatahök s. 
kdinmatahdyk, -hcizdyan vråk. — 
Jfr *svidfågel. — *kornskotta r. 
kekskåtto, -, -an redskap att 
skjuta ihop korndråsen med; skf 
= btr, lvg -huk, bgd 
övr. = btr. — [korntjuv s. skf lvg 
keird,94van gråsparven.] 

korp s. körp, -'a, -`a; bgd 
-e-, övr. =  btr. 

kors n. kö,s, -'a kors, användes 
ock i bedyrande uttryck. håra 
UJ. — korsa v. kö,y, -'a; bgd -e-, 
övr. = btr. 

kort a. kört. — korta v. kört, 
-'a i ssg. kört å avkorta; övr. = btr. 

kort n. kM, -'a spelkort, blom-
sterkort osv.; övr. = btr. 

*korve r. korv, an, -` a, a korv; 
bgd kårv, övr. = btr. — Jfr *konter-
ko rv. 

kost r. k6,5t, =tt. — *kostnätt a. 
köstnåt s. äter litet; bgd két, övr. 

btr. 
kosta v. köd, — kostnad r. 

kös«, -n: si pa kösnan se på om-
kostnaden. — *kostal a. köstcil dyr-
bar; bgd köst, övr. = btr. 

*kostas dop. köstas, (om kor) 
vid kalvningen krysta så, att det 
är fara för att livmodern följer 
med; bgd -e-, övr. = btr. 

koxa v. köks, a titta, särsk. om  
åskådare vid bröllop o. andra ka-
las. — koxare s. kö/sar, an, -'ara, 
-` ara åskådare vid dyl. — *kox -
rädd a. köksråd skygg o. lätt-
skrämd (om hästar); skf köksar, 
köksan, -ara, -ara, bgd -e-, övr. = 
btr. — [*koxanål a. nys köksnea, 
lvg köksnchl nyfiken.] 

krafsa v. kråfs, =a; övr. = btr. 
krage r. kraga, -'n, f, 2n; bgd 

-yta, övr. = btr. 
kram a. kråm, krcimt (om snö); 

bgd kråm, kråmt; övr. = btr 
(kr åmt). 

krama se *kråma. 
*kramsa v. kråms, -` a rafsa ihop 

(rättfånget o. orättfånget); övr. = 
btr (-a-). 

*krank se *misskrank. 
kransåg r. kr4ri,s4, -a stor hand-

såg. — *kransåga v. hrantskr, 
handsåga bräder. 

krav n. kråv, -'a. — kravfri a. 
krityfri; övr. = btr. 

kraxa v. 4rå3s, a; bgd -a-, övr. 
= btr. 

kreatur n. h•rhatkr, -a. — Se 
*klötter. 

kricka s. 4råb., -an; bgd 
Arit, övr. = btr. 

krig n. kriy, -'a. — kriga v. 
Ariy, övr. = btr. 

*krimme r. Arim, -`an snuva; bgd 
Arim, övr. = btr. 

kringla se *klingra. 
*kringom, adv. o. prep. 4renom 

omkring; bgd 3rijvm, övr. = btr. 
*kringom, adv. /rom snabbt, 

raskt, äv. 4råmt; bgd -x-, övr. = 
btr. 

kristen s. b•rbset, pl. Aråsna om-
vänd o. troende kristen, kristen i 
motsats till hedning; bgd -x-, övr. 
= btr. — kristna v. Aråsti, -'na; 
skf Arösti,, bgd Arisn„ lvg = 
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btr. — [*kristneskass s. lvg krist-
ne,skå,s, numera i uttr. som dam 
håc_l n k. de hade en k., om en 
kvinna har sitt barn t. ex. inlin-
dat i en filt på vägen till dopet 
eller överhuvud om ett barn, som 
skall döpas. Urspr. kasse att bära 
barn i på ryggen till dopet?]. 

krita se *klita. 
krog r. kry, kran, krOga, -; 

övr. = btr. 
krok r. kr6k, krObsan, krOka, 

— Jfr skyl-, slant-, sno-, tve-. — 
kroka v. krok, -` a. — krokig a. krå-
kut; övr. = btr. — krokryggig a. 
krOkrYpte,; skf lvg = btr. — krok-
na v. kråkan, -'kna nedböjas, börja 
luta (om övermogen säd), jfr 
*krökna. 

krona r. krön, -'a, "=, -'an; övr. 
btr. — Jfr nyst-. 
kropp r. krcip, -'an, ja 

ha Ut kråpom, ilt ålom krciv 
jag har ont i-kroppen, i hela krop-
pen; övr. = btr (-a-). 

kroppås r. krås,  -n takås. — 
kroppäsöl n. kråbysM, -a (firas när 
takåsen är lagd); bgd kråbeis, övr. 
= btr (-a-). 

krossa v. krös, 2 a; bgd kr, 
övr. = btr. 

kruka r. kråk, -`a, -,an; övr. 
= btr. 

krus, n. kr(s, -'a (kärl); övr. 
btr. 

krus, n. krås, -'a krusande. — 
krusa v. 1) krås, kritsa göra kru-
sig. 2) krås, kretst, kråst krusa 
för ngn; öyr. = btr. 

krut n. krål, -a; övr. = btr. 
krycka r. krOW, "=, -`8,71; skf 

lvg kr6y1y, bgd kr, -`a. 
krydda r. kr04, -'a, an,. — 

krydda v. a; skf lvg 
bgd krye/. [kryddgård s. lig 
krbeig44 trädgårdstäppa.] 
6 

krympling s. krömplery, - nian, 
-; bgd -y-, övr. = btr. 

*kryna v. Aryn, trt, b•r-Yrit sätta 
krona på mått, laggkärl o. dyl. 
till tecken på att de mäta angivet 
mått; skf bgd = btr; btr lvg äv. 
Ark Arht. 

krypa v. krtp, knp, kr4gp, 
kritp, kråp?; skf kriipa, bgd Ar9p, 
kr6p, övr. = btr. 

kryss n.-Args, -'a 1) snickarverk-
tyg, varmed ritas räta linjer på 
träet, efter vilka linjer det sedan 
räthyvlas. 2) person, s. är modig, 
t. o. m. ett odjur: han .94-,som e 
Args han är ett syndastraff. — 
kryssa v. Ark, rätlinjera för 
hyvling; skf Artiy.2, Arhas, övr. = btr. 

krysta v. Ar4t, -'a.• — *kryst n., 
*krystus m. Artist, Ansidus person 
s. är snål o. ovillig att göra rätt 
för sig, illvillig: han -som e Artist, 
jom i 7jr6stas han är illvillig o. 
snål; övr. = btr. 

kråka s. krdk, kr419en, 
kråka; äv. den upphöjning s. finns 
mitt under hästhoven o. s. är myc-
ket ömtålig: stib• uh kråka sticka 
i denna upphöjning; bgd kr6k, a, 
"=, kredcan, övr. = btr. — Jfr *happ-, 
*stön, — [kråkhacka s. lvg kr4k-
håka sår och narighet på händer 
och fötter på barn tidigt om vå-
ren]. 

*kråma v. kretma krama o. känna 
efter; skf lvg kröma, bgd kren.cma. 

krångel n. kr60,-'gZa. — krångla 
v. krbea4, 2 yZa. — *krångeltorrvä-
der n. krbeek6r.ver ömsom regn o. 
ömsom solsken; skf labnattirver, 
övr. = btr. 

krås n. krelts, -'a, bakelse, efter-
rätt; skf krås, övr. = btr. 

*kräckla s. [tyg kriekaZ dragg 
(provisorisk) t. ex. för sökande i 
en sjö eller en brunn]. 
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kräk n. Åre, -'a kreatur; övr. 
= btr..— Jfr fälads-, ung-, *äldes-. 

*kräks v. Areka, 4re, Are, 
Årib 4ribl kravla, krypa: ha Åre 
et mark ona dom en mask kryper 
undan döden; skf sup. 4rebl, lvg 
ipf. pl. krig 1. Aree31, sup. bTO, 
bgd ipf. pl. o. sup. Arcbbl. 

kräkas v. Areas, b•ratas; skf 
4r4as, Arayas, 1. Ariqyas, övr. = 
btr. 

kräla v. bl-g, -a. 
*krälla v. Aral, Arab kräla: 

ha Åral som mcity/ det krälar som 
myrorna; skf sup. Ärga, övr. = 
btr. 

kräm r. Arånt, -'an; bgd 3yckm, 
övr. = btr. 

*kramp s. [Kg kramp, :an den 
färdiga, starkt salpeterhaltiga luten 
vid sal peterberedning]. 

*krämpa v. Äramp, a krympa 
(om tyg), torka ihop (om trä); övr. 
= btr. 

krämpa r. Aråmp, =, Jan 
1) sjukdom. 2) det inskurna trä-
stycke under skackeln vari kärr-
åsen infällas; övr. = btr. 

kräva s. [se Seth Larsson, s. 
67]. 

kräva v. At4m, Åravd, Aravd; 
bgd Arepd, Arcevd, övr. = btr. 

*krävla v. by0a, -'va kravla; 
övr. btr. — *krävlig a. b•rhZat 
klen, sjuklig. — *krävd n. ArgvaZ 
ofärdig, sjuklig, oduglig stackare; 
övr. = btr. 

kröga v. Arg' y, fa; övr. = btr. 
kröka v. Are, 4rrgt, Art5 y krö-

ka; skf lvg Ar44,9, §re'tt, lvg äv. 
4re, bgd = btr. 

*krökna v. 3.rtk1jari, -'4r,a, börja 
draga ihop sig av torka 1. över-
mognad (om gräs o. säd); lvg 
bytsilear, börja luta (om mogen säd), 
övr. = btr, jfr krokna. 

*kröma v. 4r4tm, -`a jämra sig; 
skf Äram, -'a, lvg -'a, bgd 
krisktm, — *krömig, *krömsam, 
*krömlås Ar4gmat, Ar4gmsam järn-
merfull, Arentmlcis person, s. jäm-
rar sig ständigt; skf ftritmat, 
Arilms.am, Arkads, lvg Arktat, 
krbnisam, krlds, bgd kr(jmut, 
krionsam, krånxIds. 

kröna se *kryna. 
kuckel n. kölM, -'Isk mindre 

tillställning: ikboskökaZ litet bröl-
lop; kärleksaffär: ha ,O.r val ?låga 
kökaZ mga dam det är väl någon 
kärleksaffär mellan dem. —  kuckla 
v. kölsaZ, kblaa, ha någon mindre 
tillställning, ha något frieri för 
sig, smida ränker; bgd -e-, övr. 
= btr. 

"kudd r. Ud, -'a, =a kudde; 
bgd -e-, övr. = btr. — Jfr dun-. 

kula r. -'an; övr. = btr. 
*kula v. OZ, -`a 'kurra' i leken 

kurra gömma; övr. = btr. 
kull r. k, =tt, -'a, -'a fågelkull 

osv.; övr. = btr. 
kulle r. kg, tt, =a, -`a; övr. 

*kuller n. kzilar kullrigt, ovigt 
ting: båk, trdia yg-,som e bilar 
båten, tråget är ostadigt. —  *kullra 
v. kar, fra. — *kullra r. kar, 
-'fra ngt s. kullrar, leksak; smör-
kålar smörbulle, liten rund smör-
klimp med fördjupning i mitten. 
En sådan lades fordom av varje 
lördag vid smörkärningen för varje 
medlem i hushållet o. skulle räcka 
för hela kommande vecka; övr. 
btr. 

*kumbra r. kömar,-`mra, 2mrari 
fröhänge; skf lvg = btr, bgd n. 
kömar, -'mra. — Jfr *björk-. 

kummin r. Union, kitmovjan; 
skf kitnian, -a, lvg = btr, bgd 
kny, 
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kung m. k, -'an, 2a; övr. 
btr. 
kungöra v. kanyåra, -,96t; skf 

kån0dra, -t4t; övr. = btr. 
kunna v. köna, köna 1. Wind, 

kbm; skf sup. låna, lvg = btr, bgd 
Una, On 1. bin, kbna 1. kö'nd, 
kbm. 

kur r. r, Atk, Ara, - kur 
på släde (0,91a); övr. = btr. 

kura se *kula. 
kuse r. kds, -, -.sa, 4 skorv, 

skrämmande väsen, satan; vad 
som petas ur näsan; ha var ki.cstz 
dej Or det var en duktig karl. 
— Jfr *dörr-. — kuslig a. kicsa,b; 
övr. = btr. 

kusk m. kåsk, -'an, -'a, -'a; äv. 
kaffe o. brännvin. — kuska v. 
kåsk, -'a köra, luffa; dricka kaffe 
o. sprit; övr. = btr. — Jfr *kask. 

kuta v. t, -'a springa; övr. = 
btr. 

*kutta r. kåt, pudendum mu- 
liebre; övr. = btr. 

*kuvaxlad a. [lvg kilvaksla med 
runda och höga axlar]. 

kuvert n. ki.‘v&, -a, äldre k&vdr4; 
skf Hoar, övr. = btr. 

*kvalnad r. kwgcne„ =n värk, plå-
ga (in- och utvärtes); skf = btr, 
övr. -a-. 

*kvamna v. kuhman, nina börja 
kvävas; bgd kwåmn, -'a, övr. = btr. 

kvar adv. kwår; bgd kwår; övr. 
= btr. 

*kvark, r. kwårk, -'an hästsjuk-
domen kvarka; övr. = btr. 

*kvark2  r. kwårk, -s, 4 
kvart. — Se kvart. 

kvarn r. kwåri, kwaro,kwårt- 
yeri. — *kvar-nkall m. kw4,, 
-a, -a kvarnaxel. — 'kvarnkäring 
f.. ktviathscbioy, -å kvarnsten. — 
*kvarngosse m. kwItrigös, -e den 
träpinne, s., från kvarnstuten —  

se nedan — går ned på stenen G. 
skrapar mot denna, varigenom 
kornet skakas ned från stuten. — 
*kvarnstinta f. kwksteiroj, -a kvarn-
stut. — *kvarnstut r. kwkst4t, 
trälåda vari kornet under mab 
ningen förvaras. — 'kvarnsko. r. 
kwinsk, -n botten i kvarnstuten; 
bgd kw4i ,  -'a, kwåveri, i övr. 
= btr; 'kvarn-käring, -*stinta, 
-*gosse obek. i lvg skf, övr.= btr. 

kvart r. skf lvg kwart, bgd kwårt. 
— Se *kvark. 
. kvast r. 2a. — 
Jfr sop-. — *kvastlum r. kwt/69n, 
-an, -a, -a den ombundna, ändan 
av kvasten, s. -begagnas som hand-
tag; övr. = btr. 

*kvav s. [lvg ta kwhva ta luft:, 
om sälen då den skall dyka. — 
*kvavfisk s. -lvg 1cwi2vfis1c fisk som 
fångas vid vakar i isen, när det 
hotar att bottenfrysa]. 

kved r. kwg, -'n buken på djur. 
— *kvedig a. kwNti bukstinn; övr. 

btr. 
kvesa r. kw4as, -'an liten 

böld, puckel; sid kiveqs, lvg = btr, 
bgd kw4s. 

kvick a. kivb., kwegt rask; skf 
kwåg, bgd kwg, lvg =-btr. 

kvickdrag s. -[lvg kwilsdrk sjuk-
dom som gör hästar andtrutna]. 

kvicke r. kweb,  -`an kvicke i 
horn m. m.; pinne i lufthålet in-
till det egentliga sprundet i en 
kagge. 

kvickna v. kwamAark, -`4"a: k. 
ckil kvickna till; bgd kwleart, 
övr. = btr. 

*kvidra .v. kwir, 28, kvida, jämra 
sig; övr, = btr. 

kviga f. kwiy, -'a, 4,91. — 
kvigkalv s. 1cwQ1b.åk, övr. = 
btr. . 

kvinna f. kwfriy, 
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*kynsa v. jOns, Ja gå och stöta, 
böja knäna: gå o js; skf ok., 
övr. = btr. — Jfr Seth Larsson, 
s. 37. 

*kypp interj. fop 1. jpgva lock-
ord åt getter: jygva jaga; skf 
Meg, övr. = btr. 

kyrka r. fyrk, -‘ a, 2am: eip 
lybrb•an, fåra dej lyktan inne i 
kyrkan, fara till kyrkan, gå joe 
kyrktagas, men gci 015irka gå i 
kyrkan; övr. = btr. — kyrkstad r. 
JOLest4, -n den nästan stadsliknan-
de samling av hus, där allmogen 
bor under kyrkresan. — kyrkby-
stuga r. ffiebystOwn, -n stuga i 
kyrkstaden; skf = btr, lvg bgd 

kyss r. jpg,s, -`61, a. — kyssa 
v. /sk, j,,s-Ot, jrnt. — kyssas dep. 
pp,s:as, 1bstas, IMUs; äv. »kasa, 
1,,spsasa; övr. = btr. 

kåda r. k6, -'a. — *kåda v. 
-'a: kö bM ja få kåda på sig; övr. 
= btr. 

*kå,da 2  r. k6, 2 a, •=, 2 an, larv, 
särsk. myrägg; övr. = btr. 

kål r. 1cd7 , kån; övr. = btr. 
*kång r. kåg, kcive,n, 'Una, - 

barrkvist: dånkåg; övr. = btr. — 
Jfr *dorg. 

*kångvis a. kågvis brådmogen, 
små förståndig, snusförnuftig; övr. 
= btr. 

kånka v. kåk, -'a; övr. = btr. 
*kårlig a. [lvg klut senfärdig]. 
kåt a. kåt yster (om hästar); 

bgd kåt, övr. = btr. 
kå,ta r. kåta, 2n, lappkoja; 

bgd kåta, 2n, -, -'n,a; övr. = btr. 
käbbel n. /paa, — käbbla 

v. j§å,12aZ, -'b,Za; skf jpetvaZ, bsee_ 
övr. = btr. 

*kä,ckla r. IskkaZ, -UsZan 
krokyxa att urkröpa tråg 1. rän-
nor med; äv. krokig, vässad trä- 

kvinnfolk n. kwelyfåZk, -fåttsa; bgd 
kwith skf kwg?y, lvg btr. 

kvist r. kwit, -'a, 2 a. — 
kvista v. kwit, -'a. — kvistig a. 
kwIstu; övr. = btr. 

kvitt a. kwit: nu våra ve kwit 
nu äro vi kvitt; övr. = btr. 

kvitter n. kwitar,-'tra. — kvittra 
v. kwitar, -`tre,; övr. = btr. 

kvitto n. kwito, — kvittera 
v. kwit6r, -a; övr. = btr. 

*kvyseja v. kwgj, =a vyssja; övr. 
btr. — Jfr vyssja. 
*kvå,rd r. kw, kw4n, kwlaa, - 

tjock fåll 1. söm på kläderna: 
M.kw44 skjortlinning (föråldr.); 
lvg bgd bug knöl; fåll, skf = btr. 
— *kvårdig a. kwebZut ojämn, rynkig, 
knölig; skf = btr, lvg bgd -a-. 

*kväfta v. kwaft, -` a blåsa, sätta 
luften i rörelse, lukta: han iit sa 
ha kwårte, bara han gick, så att 
det blåste av honom; ha kwåft 
brånvina bod om det luktar bränn-
vin av honom; bgd -ce-, övr. = btr. 

kvälja v. ku4h, pres. kumbZ, ipf. 
kw ; övr. = btr. — kväljas dep. 
kwaDas, kwatas; övr. = btr. 

kväll r. kwg, -'a, -`64 (både 
om tid och måltid): } kwa i kväll, 

kwalst i går kväll; skf kwast, 
i övr. = btr, lvg 1cw6,1, bgd kw&I; 
övr. = btr. — kvällsmål n. kw- 
m4, -a; -a; skf = btr, lvg bgd 
kweels-; övr. = btr. 

kväva v. kwepm, kwckv, kwå'vd, 
kwåvd; skf = btr, äv. dyka (om 
sjöfåglar), lvg kwård 1. kwåvd, bgd 
kwchd, övr. = btr. 

kyckling s. j§ptZey, -sZegian, 
-'ya, -'ya; skf j§194-, övr. = btr. 

*kyl r. pgi, =å puckel: han hå 
Mig han är puckelryggig; övr.= btr. 

kyla v. fob -`a avkyla. 
kyndelsmässa r. fOnaijmet„5, -a; 

övr. Mtbat9M45. 
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stav, s. brukas vid barktagning. 
*käokla v. påta, 1.fk hugga 

dåligt; urgröpa tråg. [Eg. *tjäckla.] 
käft r. ',att, ,2.1- bara 

j'aftn o beg•bbna det är bara mun 
o. bakben. — käfta v. J$ft, -'a; 
övr. = btr. 

kägla r. jOga4, -'ga, = gaZ, = gZan 
barrkotte; övr. = btr. —  Jfr mjöl-. 

rkä,gelriva f. lvg bscsegaZrty 
korsnäbb]. 

käke r. Mica, = n, -, -'n; skf 
Mg., = a, -` a, lvg = an, 

-'a, bgd = a, = aga. 
kälke r. yak, -'a, -'a; övr. 

= btr. 
*käll r. jj9g, -'tt kyla i tänder 1. 

naglar (tanfpal, nligatA); övr. =btr. 
Jfr tand-. 

källa r. fsl, -'a, f, :an; lvg 
övr. = btr. 

*kältvinda r. j§å/tvQiy, -a ställ-
ning, varå en gryta hiinges över 
elden, heter äv. jyaltd; skf ok., 
övr. = btr. 

kängsko r. 014y0)sko:, -n, -, 
pjäxa; skf = btr, lvg bgd Oaryslaj 
(motsats ftvitts1c6 herremanssko). 

känna v. Jpi, »and, pand. 
*kännespak a. jpattasbilb• känn-

spak. —  känsel r. »ansat, -'sia; 
övr. = btr. 

käpp r. pap, -"an, ,a, -'a; övr. 
= btr. —  Jfr kak-, klater-. 

käring f. pc_seicy, -a, -, -vag 
gift kvinna, hustru (äv. ung): at 
piplonan manar åt min hustru; 
övr. = btr. — Jfr dörr-, kvarn-, 
troll-. 

kärl n. fOral, —  kärihylla r. 
iktralhil, -a hylla för kärl på en 
vägg; skf = btr, bgd peeni, 

kärna r. /y«, -`a, -'an smör- 
kärna. — Jfr smör-. — rkärntörel 
s. lvg j§intiiral kärnstav.] — kärna 
v. fy", a; övr. = btr.  

*kärne r. j§", fruktkärna; 
övr. = btr. 

*kärr n. »år, -'a kärra, hjulpar. 
Jfr *skott-. — kärrväg r. 

vy, -van -vinlan väg s. kan befaras 
med kärra (inots. gångstig o. lands-
väg); övr. = btr. 

*kärtla r. jpå,2„ an körtel; 
bgd -te-, -an, lvg övr. = btr. 

kärve r. »kv, Jan, -'a, -'a, bru-
kas bl. i /kvbsdry lövkärve (korn-
kärve heter lufinbån, -a); skf = btr, 
bgd har äv. bkj§dry. 

*käse r. jOs, -'a, -`a kalv- 
mage, använd vid ostberedning. 

*käsmage r. phmejga löpmage; 
övr. = btr. 

kätte r. -'a, -'a avbalk- 
ning, fålla för får, svin, getter; 
övr. = btr. 

käxa v. jobw, -'a hugga o. bita, 
gasta o. skäll. (om hundar); kälta; 
övr. = btr. 

*köjas dop. fyavas, .4,94(g)das, 1. 
jpavasa vilja kräkas; skf jpahlas, 
igtegdas, lvg bgd bsbyas, 19bygdas. 

kök n. 104, -'a; övr. = btr. 
köl r. fin, h9.44a, -; skf = 

btr, lvg j,94Z, bgd JOZ. 
*köla v. Jp , -'a avkyla; skf lvg 

= btr; bgd jOn, -'a. — köld r. 
LM, -'a köld, frost; övr. = btr. 

*köling se *h al vköl i n g. 
*kölla r. J1, -'a serotum; övr. 

= btr. 
kön n. jp6n, -'a: kux191stina; övr. 

= btr. 
*kön  r. -  beskaffenhet: 

håvjOn höets beskaffenhet: gO_ 
n havin .gott hö; skf lvg = btr, 
bgd ok. 

köp n. josdp, -'a. —  köpa v. 
Oh, JOit; övr. = btr. — Jfr dyr-
köpt, ångerköpt. 

*köra i  v. 1j4r,  -'a kvida, små-
jämra sig; skf khr, lvg bgd kr. 
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köra,, v. »kr, J, $,Off" ptc. 
Lskran körbar; bgd Jp, övr. = btr. 

Jfr.  vält-. — *körkar n. Jr/4r, 
-a åkdon; övr. = btr. 

*körma v. Asårm, =a envisas, 
bråka; övr. = btr. 

*körpa v. jyårp, -'a hoptrassla, 
rynka, sy' illa. 

*kösa v. j§4ns, Ja sy klumpigt 
o. illa: j,,shs x hOp na skwMa sy 
L hop några trasdockor; skf -4-, 
lvg bgd 

kött n. Ist, -'a; övr. = btr. 
*kövan n. 1,05.van,, -a knähund; 

skf lvg = btr, bgd -a. 

L. 
labba v. l4 , -Ya vara osnygg, 

smutsa ned sig. 
lack s. se munlack. 
*lack a. ledfj  blöt, tunn: gr4<tn. 

y er lek gröten är lös; övr. = btr. 
*lad -  n. 14, -'a avbalkning, sida: 

micrid sidan av en mur; lvg 14, 
övr. = btr. — Jfr *bås-. 

lada r. /du, -.n, -, lten,; lvg 
/iVjag. -- Jfr *kop-, salpeter-. — 
lada v. låda inbärga hö, korn, när 
det är torkat, i loge 1. lada; övr. 

btr. 
ladda v. låd, -'a,; övr. = btr. --

Jfr *lädja. 
lag, r. 14y, 149an vätska, avkok 

på ngt, t. ex. ynic_icr avkok på 
enris. 

lag, n. l4y, 14,7a samling, säll-
skap, t. ex. gråve,sleiy de s. tillhöra 
den avlidnes närmaste grannskap 
o. därför äro självskrivna gravöls-
gäster; jifra de.J ltib's göra till lags, 
våra lay vara tillsammans. — 
Jfr hemmanslagare, ploglag. — 
*lag-klöv r. 14Z0v, -a, -, -an biklöv, 
falsk klöv; Kg 

lag, r. l4y, -'a. — lagbok r. 14y- 
Injk, -a. . 
- laga v. låya; övr. = btr. 

lagg r. låg, -'a, låg, lågan. — 
lagga v. låg, a; övr. = btr (-a-). 

*laggdroppe r. lågdröpa liten 

droppe i botten på ett kärl; skf 
= btr. 

*laggrann a. [kg teigrettt noga 
med att arbetet görs väl]. 

*lagn r. Nean /ägna, /åar, 1k-
m^ ett slags fisknät. — *lagna v. 
lågan, -`ena lägga ut 'Iagn'. 

lagom a. o. adv. lkgom. 
lakan n. 14/can, -'a; övr. = btr. 
lake, r. -'n saltlake m. m.; 

övr. = btr. 
lake, s. -'n, (fisk); 

övr. = btr. 
lalla v. lål, =a lalla o. sjunga; 

övr. = btr. 
lamm n. kinz, -'a. — lamma v. 

lånt, -'a; övr. = btr. 
lampa r. låmp, =a, =an; övr. 
btr. 
land n. lån, -'a: dej lcins till 

lands, x tånan i detta land; övr. = 
btr .(-a-). — Jfr potatis-, rov-, röd-
nings-, skäls-, frostlänt, "skenlänt. 
— [*landkall s. lvg lånkcbl., -n 
skiljelinjen mellan sjö och strand, 
strandlinje. — landmän s. lvg ha 
ja„n, ÖM& anmdn, det är en otäck 
motlutning, lånnkinia dri.c uppförs-
backen är dryg]. 

lapp, m. .lip, -'a, a stycke, 
klut. Jfr -dregel-. — lappa v. 

a laga med lappning; övr. 
btr. 
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lapp2  m. -'a, =a folk- 
slaget. —  lapsk a. tivajk. — lapska 
r. tijk låpajk tala lapska. —  *lapp-
skåp n. stöp Ml= låpskdpa (skämt-
samt om kvinnor) stoppa i barmen 
för att där förvara pengar, brev 
o. a. 

larik(a) r. 149-}3., -'a, -, -an låda 
i den kista, vari man förvarar sina 
pengar, dyrbara småsaker osv.; 
övr. = btr. — Jfr låda. 

larm n. larm, -'a. — larma v. 
lårm, -'a; övr. = btr. 

*larv r. /kv arbetsmyra, bl. i 
uttr. som: /q-ig i som lårvan ligga 
i som en myra, han 0-jom 92, iv bas-
liv han är en arbetsmyra. — 
*larva v. lårv, =a arbeta flitigt: 
han lårv op4 o år190,1 han ligger 
i och arbetar. 

*laska v. låsk, 4 göra skor. — 
*laskare m. Utskar, = an, ara, = ara 
skomakare; övr. = btr. 

lass n. tit.5, -'a; övr. = btr. — 
Jfr lässa. 

lat a. 144 164. — latas dep. 14-
tas, 26,. — latstöling r. kttstMem 
lätting. 

lav n. 14v, -"a (koll.) lavar: ha 
?er iU et 1,4van det är ont om lavar. 

lave r. ktva, -'n, -, n: pa kwanom 
på laven; övr. = btr. 

laxera v. 1,å3..90, -a; övr. btr. 
le v. ld;l, 14p; lvg bgd 

ky2t, övr. = btr. 
led, n. k, -'a grind; övr. = btr. 
led2  r. /6, -'n: fitk; övr. = btr. 
led, a. kv, MV otrevlig, otäck, 

elak. 
leda v. l4j, 142d. — *ledas dep. 

14jas, 14gdas gå arm i arm. 
'leds a. 142 led vid, trött på 

ngt. —  ledsna v. 14,sw -`na bli 
led vid. —  *ledsnas dep. 14snas, 
=a bli led vid: lamnas gO.d4yom, 
bli trött på goddagarna. 

*leg n. ly, kia, efterbörd vid 
kalvning; övr. = btr. 

*lega, r. kgm, -n liggande säd, 
nedböjd av regn 1. storm, [lvg 
legnyftZ liggskörd, nedböjd säd]. 

1ega
2 
 r. 14a: mat MOM bet4Za 

lipga at so1d41om huru mycket 
betalar ni i lega åt soldaten? — 
[*legfolk n. lvg keda lejd arbets-
kraft]. 

leja v. 14,2, Und: 142 72, dråyo 
leja en dräng. —  Jfr dyrlejd. 

r. lij, 14,Wan, lbka, 
—  leka v. lfr, Mt. — *leke n. 
kg., -'a, -̀ a leksak: da kr& 
f4 da 14, ha veil, skrdZa eiyj 
då barnet får den leksak det vill 
gråter det inte; lvg = btr. 

*lek, se *fröd-. 
*lekan n. se Seth Larsson, s. 

102. 
lekatt s. -a, -a; övr. = 

btr. — [*lekattbrisk s. lvg Mat-
brisk, -a den lukt lekatten ger 
ifrån sig, då den blir retad]. 

*lemmen  a. laman inatt i lem-
marna efter stark ansträngning; 
övr. = btr. 

len a. kyt, /6,1t. — *lena v. 
/ent: kria åt släppa efter; övr. = 
btr. 

ler n. 149;r, -'a. — lera v. 
-'a: lg b6 ja lera ner sig; skf 
-ah övr. = btr. 

leta v. idd, 1-å4 1. kda; skf -ah 
övr. = btr. 

*lete n. [lvg /ht hy, hudfärg; 
färg i allmänhet]. • — Jfr trind-
lett, rödlett. 

leva v. kva, kv, le'vd, 162d; övr. 
= btr. —  Jfr utlevad. 

lever r. kvar, :yra. — *levras  
dep. kvras, 2 6, levra sig; övr. = 
btr. 

*libba v. l , J e, hänga ned: 
hån 102 4gbm hunden hängör 
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öronen; 4ra l pa hetinonz öronen 
hänga ned på hunden. — Se *läbba. 

hd r. if, -'a, if,  ben sluttande 
skogstrakt; övr. = btr. 

lida i  v. if, if, i,  ifd,  lkh: ha 
li mot mklåom det lider mot mid-
dagen; övr. = btr. 

lida2  v. böjes som föreg.: if nda 
lida nöd; övr. = btr. 

lider n. Ur, -'a; övr. = btr. — 
Jfr vagns-. 

lie r. ie .j, -'an, slå åkan 
va lom slå åkern med lie; skf = 
btr, lvg bgd if,  -'an, 4, 

ligga v. 1eig, kig, l4,y; ld y, lkya; 
bgd hg, ky,  övr. = btr. 

%gista v. kiva" lflyna unkna 
(om kött, fisk), ptc. kipa unken; 
lvg /4gark, [jfr Rietz: 'ägna]. 

lik n. lit, lfj jsa, lf,  lfka; övr. 
— [*likskara  s. lvg likskåra 

begravnings procession]. 
lik a. lft, kitt; [lvg lik om hå 

naturligtvis, just det, just så]. — 
lika, a. lit 1. lika. — [likast adv. 
lvg ha ya o if kast ja jr hå det 
är nog bäst, att jag gör det]. — 
likna v. Can, ena. — liknelse r. 
liffnalts. -'a. — liknelsevis adv. bl. 
i uttr. deJ legtnalcsvis till exempel; 
skf litnaltsvis, lvg bgd litnalsvfs. 
— like r. lite: ha Mys Qmt hcito 
lite det finns ej hans like. Men 
ha kir fal vara 1wei sa lit ha det 
tör väl vara två lika det; övr. = 
btr. 

*liklig a. /00, t rimlig; bgd 
övr. = btr: -- Jfr o-. 

likväl a. ev(tZ; iko1 förvisso; 
övr. = btr. 

lille- i ssgr. t. ex. leikösn, 
man lillgossen min, /0.2,fdmra lill-
fingret. Som lockord till kor ii.: 
lisk6 

*lillarmbäge s. [lvg lilårmbdga, 
-n den lilla knotan i armbågen,  

där det ligger en känslig nerv- 
knut]. 

"lilltita s. k3.2,(1)9åt, -a, =, -an en 
mesart. — Jfr get,. 

lim n. lim, -Sa. — limma. v 
— *limmas dep. -`a bli 

som lim (om spad); övr. btr. 
*limma s. se *hamplimma. 
lin n. lin, -'a. — *lintyg n. 4n-

d/y linntyg; övr. = btr. 
lina r. /k, -'a, -'ag t. ex. icbti- 

un  järnlina; övr. = btr. 
linda v. iei, , 2a; övr. btr. 
*linja r. /7yr, /i9ia linje. — Jfr 

rå-. — linjera v. /q10r, -a. — 
linjal r. /00/, -g, -a, -a; övr. = 
btr. 

*linn-bär n. kl ybår, -a lingon; 
övr. = btr. 

lisa v. lis låtn lindra 
den lates möda; övr. = btr. 

*Eska v. /44, -Ya lirka: Nsfy åt 
ne'Intey bob sta41,1y lirka ut ngt 
ur flickan; övr. btr. 

*list, r. list, -'a, list, -`an lång 
halsduk, s. lindas utanpå pälsen; 
övr. = btr. 

list, r. iit, -'a listighet. — lista 
v. list, -`a; övr. = btr. 

lita v. /tit, /it., /it lita, äv. lyda 
(m. dat.): du ska lit himom du 
skall lyda honom. — litsam a. 
/Mim a. lydig; övr. = btr. 

liten a. lik, lita, pl. sm4, komp. 
mgirr, sup. mOyst (om en), små-
dar smärre, sm61 (om flere); övr. 
= btr. 

liv n. liv, -'a. — liva sv. v. 1 
liv, :a: liv 6p uppliva; övr. = bfr. 
— Jfr *hårdlivad, *räddlivad. 

ljud n. j4, -'a; övr. = btr. 
ljuga v. övr. = btr. — 

Jfr *löga. 
ljum a. ititn, övr. = btr. 
ljumske r. vietsk, - a, -s; 

övr. = btr. 
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"ljung r. Og i uttr.: ntra som 
jög fara som en blixt. — ljunga 
v. Os, 2 e, blixtra; övr. = btr. 

ljus n. Ko, -'a, — Jfr *drak-, 
*feg-, mån-, *spill-. — ljusblå a. 
gicsbk: Iskr iitsbkt 1. j§ify sa ha 
skr bara yitsNat ét om köra myc- 
ket fort. — ljusna v. 2na; 
övr. = btr. 

ljuster n. jåste,r, -'tra. — ljustra 
v. jitstar, -`tra; övr. = btr. 

"ljut a. p:it, pit, pl. ful, 
särsk. om  folk: yt man stark ful 
men stark; övr. = btr. 

*ljöm r. ytsint, -'an klang, ljud av 
metallföremål, glas o. dyl. — 
%ömma v. y6192), -'a genljuda, 
klinga, äv. om  högröstade mskr; 
lvg yånA, — Jfr lömt. 

lo, s. /0, -'n, 2  a, 2 a: wartlö 
varglo; övr. = btr. 

*10 2  n. 16, -'a ludd, fjun. 
*10 3  r. k, -'n, a, 2a loge: nea 

knom nere på logen. — Jfr *lång-, 
*rund-, *trind-. — loggolv n. kgråk; 
övr. = btr. 

locka v. 141s, 2a; övr. = btr. 
lod n. /0, -'a. — loda v. 16, = 

använda vattenpass; övr. = btr. 
lok r. kk, -'a, kk, /6f,9art loka, 

bogträ; lvg bgd lök% övr. = btr. 
— ['lokstad s. lvg /4kst2 plats 
frampå bogen, där lokan har sin 
plats]. 

lom s. 16m, -'an, -'a, 2a fågeln 
lom; övr. = btr. 

lomhörd a. lånthat; bgd -144, 
övr. = btr. 

loppa s. 14p, a, =, — lopp- 
biten a. /eivbib; bgd -e-, övr. = btr. 

lort r. l6, -'n, 2 a, -'a; övr. = 
btr. 

*lostelig a. låtalt, -t löjlig, rolig. 
— Jfr "lustelig. 

lots m. /ds, -'a, a. — *lot- 
sera v. ksb-, -a lotsa; övr. = btr.  

. lott, r, lat, -:t,t„ 2  a, a. — lotta 
v. Utta; bgd -e-, övr. = btr. 

'lott2  r. /dt, 2 a hjullöt; 
i varje /t slås två ekrar, s. kallas 
kärrpinnar. 

lov, n. 14v, -'a. — lova v. lava. 
— lovlig a. /4vh, -t; bgd ,e-, övr: 
= btr. 

lov 2  r. /9:v, — lova 1. lovera 
v. 16v, 2  a: g4 o kv 1. g4 o kvar; 
övr. = btr. 

lucka r. le, -'a, =, a91; övr. = 
btr. 

"luddor s. [lvg best. pl. lådan 
filtskor]. 

luden a. litchn, clt, äv. om  him-
meln: t6g o litcltn tung o. molnig; 
övr. = btr. 

luft r. lått, -'a; övr. = btr. 
lugn a. i n. 16t. 
lukt r. bikt, -'a, äldre /åkt. — 

lukta v. lct, -ya, äldre låkt: låkt 
g. låkt övr. = btr. 

"km r. lönt, -'an, a, 2a tjock-
ändan på ett nedhugget träd, 
kwitstlönt handtaget på en kvast; 
lmd -e-, övr. = btr. 

"lump r. löntp, -'an kådig ved, 
"tjärstomme". — *lumpa v. 16mp, 
2a med järnkilar slå sönder tjär-
rötterna, sedan följer kKtv klyva 
och sedan spl2nt sönderhugga tjär-
veden och rensa den från fånsk 
rutten ved; övr. = btr. 

lumrig a. lömrat drumlig; övr. 
= btr. 

lund r. löi, -, 2  a, 2a, dat. sg. 
best. /ötom; bgd -e-, övr. btr. 
— Jfr vide-. — ['lundig a. lvg 
lönat ojämn (t. ex. om  sådd, skog)]. 

-lunda. i ssättn.: nagom lbnom 
någorlunda, lo-om lom annorlun-
da, [lvg inom lbnom dåligt]; bgd 
-e-, övr. = btr. 

lunga r,, best. pl. lbnian; jfr 
Seth Larsson, s. 79. 
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lunk r. 16k, -'an. — lunka sv. 

v. 1 lbek, 2a; övr. = btr. 
*lunnor r. pl. se *skaftlunnor. 
lur r. /år, -  valthorn; 

övr. = btr. — Jfr björn-. 
*lura, v. 2  a rulla ihop papper, 

näver o. d.; övr. = btr. 
*lura, v. tår, 2a bedraga; övr. 
btr. 
lus s. 14s, -'a, Ms, äv. lggar, 

äv. 10trag: han Or Jorn 
lt'ksa pa jpörustqan han går som 
lusen på tjärstickan. —  Jfr mata-. 
—  lusa v. 14s, -'a. —  lusig a. 
Msu, -1; övr. = btr. — [*lusgräs  n. 
lvg licsgrds lummer]. 

*luska v. [lvg lösk skaka: han 
löska öm an]. 

lust r. lågt, -'a. — *lusta v. 
1f;c41, 2  a lysta. —  lustelig a. litgtalh 
2t lustig, rolig. — Jfr *lostelig. 
övr. = btr. 

lut r. hit, -'a. — Jfr moder-. —  
luta, v. lat, lutlägga; övr. — 
btr. 

luta 2  v. likt, 2  a: låt sa luta sig; 
taga sig en tupplur; äv. assim, 
till liks, 2a luta sig ned. — *luten 
a. lian% böjd, hågad för; övr. = 
btr. 

luv r. ltv, -'an, a, -'a lugg. —  
luva v. 14v, 2  a. —  luvas dep. 
vas, a; övr. = btr. 

ny, *lytt a. n. /gt, tyst o. stilla: 
ha yer lgt uh s1ci2yom det är tyst 
o. lugnt i skogen; övr. = btr. 

v. lffiv, 2  a uppljumma (vat-
ten); lvg bgd l , 2a. 

lycka, r. — lyckas dep. 
l&Aas, -'a. lycklig a. /60, t; 

= btr. 
lycka, r. /0ts -'a, 2  art ögla; 

övr. = btr. 
*lyda v. l , /Pc3 lyssna; övr. = 

btr. 
lydig a. kdkr. —  *lydn r. /gch),, 

-'an lydnad, respekt: han hk brd 
ldj, vc'e sa han har bra respekt 
med sig; övr. = btr. 

lyfta v. löft, Ja; övr. = btr. 
*lykt, r. itiAt, bl. i uttr. at löttlz, 

k löyn till gut, lqk a vbkan, 1. 
a vckvom i slutet av veckan, av 
väven. — lykta v. lt, -'a sluta; 
övr. = btr. 

*lykt, r. -'a, -'art ljus- 
lykta; övr. = btr. 

lymmel m. Ny al, -'n; övr. = btr. 
—  Jfr pojk-. 

*lyng n. löyyy, -'a lingonris, blå-
bärsris m. fl:; övr. = btr. 

*lynkas dep. lbyyj,sas, 2  a bli ög- 
lor på tråden 1.—  dyl. — *lynkig 
löyyptc full av öglor; övr. = btr. 

-lynt a. -lot i mi,516nt misslynt, 
Olönt godlynt; övr. = btr. 

lyra r. lgr 1. lir, 2  a, :1., -'ag lyra 
i bollspel; övr. = btr. 

lysa v. l9s, ljt, 101 1) lysa med 
ljus, ha 19s dant,  fönstran, det lyser 
i fönstret, 2) synas, ha 19.s pa »&r-
ha kyrkan synes, 3) om lysning 
till äktenskap; övr. = btr. — Jfr 
gåva. — *lyssen r. /?•,57,t„ -'a ljus-
ning på himmeln. 

lysta se lusta. 
låda r. 14r, 2  a, -'art; bgd 

övr. = btr. — Jfr spott-, *larik(a). 
låg a. kiy, /cils,t; bgd övr. = 

btr (-a-). 
*lågai  r. l4y, -'a, ", kvart kull- 

fallet träd i skogen; bgd bfigan,, 
övr. = btr. 

låga2  leka, 211, -, -`11. eldslåga. 
—  låga v. lika; bgd -e-, övr. = 
btr. 

lån n. 14n, -'a. — låna v. lån, 
lånt, lcint; bgd 16An, 14n,  övr. = btr. 

lång a. lcie, lågt, låg. -- långlig 
a. MO, -'t. — I'långlett a. 14&101 
långlagd. -  Jfr trindlett. —  *lång
hållig a. låghat långvarig; lån- 
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Kant e rågan ett långvarigt regn. 
långlo r. MO, -n avlång loge. 
längom adv. lagom långsamt; 

äv. med stora mellanrum; ga 
&gom, håg lågom gå, hugga lång-
samt. — längsnagaskog r. lag-
snayask4 kvistfri, lång, späd 
skog. — längtint a. Metqiyj 1) 
med långa tinnar (om räfsa). 2) 
med långa agnar (om ax). 

lår r. lår, lan, lara, kra(n); bgd 
övr. = btr. 

lår n. ker, -'a. — lårben n. 14r- 
b4g; bgd 14r, övr. = btr. 
lärfoder n. bgd /dirfcfr kvinno-
kalsonger. 
. lås n. lås, -'a; bgd övr. = 

— Jfr *kröm-. 
lät r. /åt, -'ez läte, ljud. — låta 

v. lat, lat, 1«, 1i41. låta låta, giva 
ljud; bgd lt, övr. = btr. — Jfr 
-tystlåten. 

lätersken n. /4tajk, -a norrsken. 
låtsa v. 16s, övr. = btr. 
lä ye: ha yer ye bakom v44an 

det är lä bakom väggen; övr. =-13tr. 
*llibba v. [lvg l rom hänga 

med öronen, äv. om  blyga och 
generade personer]. — Se libba. 

läcka v. 14ka, le, le, lifp 1. 
laftt; lvg sup. kfra, övr. = btr. 

-läder n. saletr sulläder, 
sköslckr skoläder; övr. = btr. — 
Jfr uppsta-. 

*lädja v. ldi, l4, li (sälls.) 
ladda; övr. = btr. — Jfr ladda. 

lägd r. lagd, -'a, ; Jan gräs-
beväxt åkerteg. 

lägga v. /4g, 14, 14t; skf låg, 
la, my, lvg = btr, [I-fg han brktk 

.ini Mg 6m ha han brukar inte tala 
om det, trå,ska a ligd sjön har 
blivit isbelagd]. 

läkt r. igt, -'a, -'ati läktare: 
aryal-la fjta, fianira lehla orgelläkta-
ren, främre läktaren. 

*Dimma f. lån), =a, t, 4,91 ung 
tacka. 

*amma v. pres. /åm opers.: 
ha Mm o ha smal det dånar o. 
smäller. 

lämna v. laman, lamna; övr. = 
btr. 

lämplig a. /årnpab bra, präktig, 
vänlig. — lämpa v. /å/pio, lamp 
sa at fiajpati lämpa sig efter folket; 
övr. = btr. 

länd r. -'a, '1, an; övr. = 
btr. 

längd r. ki?vd, -'a; bgd lagd, 
övr. = btr. 

länge adv. /4y,7; skf lån», lvg 
lån», bgd Uv. 

längsefter adv. prep. himstet: 
1. b4novan längs efter byggningen, 
men 14gstat efter längden (mots. 
på tvären). 

längta v. /ånit, -'a 1) bliva längre: 
clayan lknt dagarna bli längre, 
2) längta; skf -co-, lvg bgd 

länk r. 14e, .1491san, lamka, 
läppja v. låpi, pres. /49.  t, ipf. 

lapya; lvg = btr. 
lär bl. pres. lar både sg. o. plur.; 

övr. = btr. 
lära v. kr, lctt, Ute ha jak oyj 

143r gamli§tåttom Mg det går inte 
att lära gamla hundar att sitta; 
övr. = btr. — Jfr skollärare. 

lärft n. låst, -'a. — lärftsväv r. 
/å,svc'ev, -an; övr. = btr. 

v. lba, les,  las, las, ho, 
ptc. hon beläst; lvg lisa,  14s, las, 

läsa, v. yes, jat, yås.t låsa; lvg 
= btr. 

*läsp a. lisp: han yer la.sp han 
läspar. — läspa v. lasp, -`a. 

lassa v. lås, -`a, lassa; lvg = btr. 
läta v. lata, 1«, lata, lata låta: 

lata ga k4n,a låta kornet gå = mala 
kornet; lvg /åta, /åt, /åta. 
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lätt a. Ot. —  lättna v. jktn,-, Jna; 

övr. = btr. - 
lättja r. 1d2-1§, Ja. — lätting s. 

/atcy; övr. = btr. 
*lävja v. le'Lvd insamla 

granlav till foder åt boskapen; 
lvg = btr. 

löda v. lik, Ud, ltsid. 
*löda r. i, =a lödder: .94/3/4a 

såplöddret. — *lödas dep. Qas„ 
löddra sig (om såpa); övr. = btr. 

löfte n. /6ift, 2 a; övr. = btr. 
löga, v. [tyg ltigv sa bada i san-

den (om höns)]. 
*löga, v. lega, pres. liy, ipf. 

lka ljuga. —  lögn r. lttan, 
lbyan, lbons,n; övr. = btr. 

-*lögna, v. /byar', -`vna lugna. 
löja r. 142, ct, -`an. 

r. le, lepan, iMa, leka(n). 
*lök, r. leban vattenflöde, 

där det spillts 1. läckt vatten. — 
*lökblöt a. /elAtigt genomvåt, äv. 
leanda bZatzt; lvg le, leblew.kt, 
leh-anda bZånt. 

lömsk a. .14420k, lkst. 
*lömt r. kind, -'tt; nys: ya &id 

som an /nit önt a jag hade en 
liten aning om det. 

lön r. ./dn, -'a, Jan. — Jfr 
dräng. —  löna v. 6k, 
— lönas dep. opers. knas, pres. 

lbnla,s, tönts. — lönt a. i n. 
likt: ha yer. e•ut löttt det är icke 
lönt; övr. = btr. 

*löp r. lagp, :an kvistfri gran-
bark, s. begagnas till underlag för 
tjärveden i tjärdalen; lvg lp.  

löpa, v. latzp, lav), löp, 
likt», blott pres. vanl., eljest bin- 
kas spr4yj springa; lvg löp, 

löpa, v. lågt smälta, 
gjuta (bly o. a.); lvg Kyp, lyft. 
— [löpsked s. lvg leme stöpsfev, 
mest använd vid kulstöpning]. 

löpare r. lavfpar, -`an sten att 
riva färg på, målarsten. 

löpe n. lbp, -`a.- — *löpa v. 
lag), lakcp, sup. Ugn löpna, övriga. 
former oanvändbara; lvg 

lördag r. lbgday, -dan, -döga,, 
-dagar; skf lvg = btr. 

lös a. lags, idust. — lösa v. 
/kg, higt; lvg legs, [lvg leys kön. 
(1. kom) släppa ut korna, kön.  
leys håran om v&ati korna fälla 
hår om vårarna]. — *lösmjälkt a. 
lagsmffit s. är lätt att mjölka (mots.. 
fttsJmjt hårdmjölkad). — Jfr-

*k n utlöst. 
löska v. Msk, -`a löska, äv.- sno-

ka o. leta: leksk o 
-löst r. -Ungt brist, bl. i ssgr:, 

brelittst, miåZkIthst, svalt  bröd-,. 
mjölk-, sovel-brist. 

löt, hjullöt se lott,. 
löt, r. lågt, -'a beteshage; lvg 

Und fägata (invid fähuset), [Gr. 
§ 50: lagt, § 69: 1: 

*löte n. itld, a vägstycke: vtiman 
je r lblom bra o ifom deth vägen 
är styckvis bra och styckvis då-
lig; [nys hbvakt backig del av 
vägen]; lvg /kJ, Ja. — Jfr *hård-
löte. 

löv n. lev, -'a; övr. = btr. 
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M. 

mage r. måga, hava 
måyanom hava ont i magen. 

Jfr käs-. — [*magfar  s. lvg 
mågaffir smittosam magsjukdom. 

*maghov s. lvg mågahöv måtta 
i mat. — *magperra s. lvg måga-
pdra diarré]. — *maga v. måga 
rymma i magen, smälta: bara ja 

mågaga blott jag förmår 
smälta det; skf lvg = btr. 

mager a. mågar, -'gat. — magra 
v. magar, -'gra; skf lvg = btr. 

maj r. män; övr. = btr. 
mak n. mäÄ: sakta måt. — 

*makas dep. måkas, -'a maka: må-
kas åt da maka åt dig; övr. = btr. 

make, -a m. f. måka, -'n både 
om man o. hustru. — makalös a. 
måkalåns. — *makalöst r. måka-
lågt, -a: ha yer måkalå?sta han I. 
hon är oöverträfflig. — *makaton 
r. måkatög, - like: slipst4g, åna 
jer fal makat at hanom som dam 
håva uh branan den här slipstenen 
är väl en like till den, som de 
ha i Brände. 

makt r. måg -'a, -` ar, ag: iåna 
friys maVar om böZ här finnas 
krafter ombord. — *maktslös a 
maAtaslågs maktlös. — *maktslöst 
r. inalitaslamt, -a maktlöshet. 

maf r. me, mån, mak, mak 
(insekten). 

mala v. niga, - 1. ma, m6Z 
*malink a. [lvg malipk uttröttad, 

utkörd]. 
*malle r. -'a, a mall, 

modell; övr. = btr. 
*mallra v. ma/ar  knalla och gå, 

flyg äv. Qm kvarn som har litet 
vatten]. 

malm r. mem, -'an. — *malm - 

hälla r. memhdt -a spishäll av 
malm; övr. = btr. 

malt n. mält, -'a; övr. = btr. 
mamma f. mdm, -'a, dat. at 

maman, vok. har p, måma hör på, 
mamma; övr. = btr. 

man n. mån, -'a hästman; bgd 
man, -'a, övr. = btr. 

mana sv. v. 1 måna 1. måna: 
m. opå he'„stn. 

mangel r. mcigaZ, mcigan, måsZa, 
mangla v. måsaZ, måsk. — 

mangling r. mågancy, -a; övr. = 
btr. 

*mankas dep. maskas, a vilja 
uträtta ngt utan att komma någon-
stans. 

manke r. mäsk, -'an, -`a 
1) manke på hästen. 2) den tvärslå 
på en "skogsstötting", varpå hela 
tyngden av lasset vilar; övr. = btr. 

Jfr *vill-. 
mara f. ~a, n; övr. = btr. — 

rmartull s. lvg måratzil sjuklig an-
hopning av barr på tall. Hängdes 
över kor, som (om hösten) fingo 
en sjukdom förbunden med stark 
svettning]. 

mark, r. mårk, -'a skålpund 
(äldre ben.); övr. = btr. 

mark, r. mårk, -'a 1) skogstrakt, 
dat. markan: op markan borta i 
skogen. 2) 'ute' i mots. mot 'inne': 
han yer uta markan han är ute, 
han för uta mårka han gick ut. 

Jfr fälads-. 
*mark, r. mårA, måntsan, marka, - 

mask. 
marknad r. mårna, 2  an, -'a, 2  a: 

at nårnorn nästkommande mark- 
nad; skf lvg = btr. 

*marr f. se märr. 
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mars r. mcits mars månad; övr. 
= btr. 

*mas n. mås buller, oväsen: ha 
våt e fåld mås det klev ett fas-
ligt oväsen. — *masa v. måsa 
hasa sig fram på baken (om små 
barn). 

*masm r. mm; -'a förvarings-
rum för sysaker gjort av vadmal 
med fickor. 

mast r. måst, -'a, =, an. 
mat r. mål, -tz. — mata v. måla; 

äv. mogna (om säd); keine. jer 144 
måla kornet är väl matat; förse 
en maskin med råmaterial: mata 
tr&sh•mayin. — *matidus r. måtalås 
första lilla kärnan i kornet strax 
efter att det gått i ax. — *matslig 
a. måsh ätlig; övr. = btr. 

matt a. måt. — mattas dep. 
mätas, 2a. 

matta r. mitt, a, 4-, — Jfr 
dun-, ryss-. 

med, r. måv, -'a, -'an: sla- 
m dv slädmed. — Jfr vagg-. — 
meddräng m. måvdråm. 

*med, n. [lvg me, han ha d na 
få ja han hade något trolltyg 

för sig]. 
med3  prep. bl. i ssg. miejåka 

jaka, säga med; prep. ersättes 
eljest av va vid. 

medan konj. mkt. 
. mejeri n. mituari, -a. — mejerska 
f. 29102a,,sk, -'a, -, -ag. 

mellan adv., prep. niga (m. dat.): 
jiva måla giva mellan; ve hava 
jy0 ma störpckrom vi ha fullt 
med stora potatisar; övr. = btr. 

men konj. man; övr..= btr. 
men n. mån. — *men-båge, -*stör 

m. mån-beka, -når person, s. går 
sin egen väg, tjurskalle. 

mena v. mån., måht, mkgt. — 
mening r. m&goy, -'a. 

mer a. komp. måg. —  mest a. 
superi. mkt. 

mes r. mbs två böjda bräder, 
förenade med snören, att bära 
bördor i på ryggen (nu obrukl.). 

*mesa r. misa, 2n vassla efter 
ystad mjölk; genom kokning av 
misu fås misuöst mesost. 

*meta se halsmeta. 
meta v. måg, m4,/, måd. — mete 

n. mgd, pa mhjag få 
abborre på mete. — metspröt n. 
mattsprit, -e, -a, -a. metspö. 

middag r. måddy, -dån måltid kl. 
4 1. 5, än. kallad 4ftavca se afton-
vard. 

*midje n. rn4,  -`a midja; övr. = 
btr. 

midsommar r. misömar, -rara; 
övr. = btr. 

mig pron. m&r, °bet. rna; övr. 
= btr. . 

*mig n. my, m0a urin. — 
ga v. miy, my, mip, mip kasta 
vatten. 

*mil r. mil, -'g, 2a, ag boll; 
soirmii snöboll. 

mila, r. mil, -'a, =, 2ag mil, fsv. 
mila: an /ciewl icie en 
lång vila gör en lång mil); övr. 
= btr. — Jfr under fjärde. 

*mila, r. mg, 2 a, .4., -'an betsel-
tyg s. icke lägges i hästens mun 
utan spännes om nosen; övr. 
btr. 

mi1a 3  r. mil, -'a, 2', -'an kolmila; 
övr. = btr. 

min, mitt pron. mån, mig, måt, 
pl. mig: mom öpvåtst i min 
uppväxt, at yebyan månar åt min 
käring (hustru), opa fåftan inåt 
på mitt skifte, opa fåftom-  mom 
1. pa Inkom feft på mina skiften ; 
övr. = btr. 

mindre a. komp. mOyar, best. 
mOre, om e t t föremål (om flera 
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vanl. sm&lar smärre): a mar-
av mindre gärden (slag), pa 

n, mar-9i på en mindre sida; 
bgd -z-; övr. = btr. 

minka v. m0e, -`a minskas, 
avtaga: köan fregivA korna börja 
sina. 

minnas dep. meiyas, mOyfas. — 
minne n. maiy, -'a; bgd övr. = 
btr. — Jfr *jus-. 

minsann adv. mansån: yö man-
sin jo minsann. 

minst a. superi. mist: ha vgz: 
ria mOyst i vårda det var da 
minst värt; bgd -z-, övr. = btr. — 
Jfr små. 

*minsta v. infivst, :a mista, för-
lora: ha yer ömistan det är omist-
ligt. — *minste adv. melysta, miste: 
gå, stfy mahjsta, gå, stiga miste; 
bgd myst, miysta, övr. = btr. 

miskas dep. misb•as, -'a ystas, 
bli ost, jfr *mesa; övr. = btr. 

*misse adv. misa ovisst: ha yer 
misa, öm a det är ovisst; övr. = 
btr. 

miss-*hågas, -*hushå,llera, -lynt, 
-unna mis-heigas, -a tycka illa om, 
-husalår, -a misshushålla, -lönt miss-
lynt, -ön missunna: ha var misönt 
det var icke unnat; övr. = btr. 

*misskrank r. mis-kregk, -an, 
-a, -a mygg med mycket långa 
ben. — Jfr *my. 

*missmån r. mismein, -a, pl. riii8-
m6,20en, : yka m. göra mannamån; 
bgd -mån, övr. = btr. 

missne n. misna en kärrväxt; 
nzisn„grcks, mIsn,bZ6m gräs, blomma 
av missne. 

*missprata v. [lvg mispråta sa 
säga motsatsen mot vad man tän-
ker; ha svårt att uttrycka sig; 
säga fe]]. 

*misstrygg a. [Kg mistrgg miss-
trogen]. 

mitt s. [lvg i 'nidet = m å dy 
i mitten]. 

mjugg i uttr. j,,s4p mg köpa 
i hemlighet, [Gr.: z mag]; nys i måg. 

mjuk a. mye, — mjuka 
v. m,ye 422 uppmjuka. 

mjukna v. niyigkan, 
*mjä,lder r. myålar, =k lättaste 

slaget korn, då man sållar, slösäd. 
mjälte n. mig, — mjältsjuka 
myalt,92'gk, -a. 
mjärde n. ma, 2a. del av ryssja, 

vari fiskarna instängas. — mjärd-
band n. mgban, -a det band, s. 
åstadkommer förträngningen. 

*mjäsa [? mesa] n. m,96sa person 
är mjäkig o. opålitlig. 
mjöd r. my4, -'n i ssg. 1262nM-

my, -n humlemjöd. 
mjöl n. injg, -'a: bob initYZan ur 

mjölet. — Jfr grov-. — mjöla y.-
myVa: my.Va böt ja mjöla ned sig. 

mjölig a. inigu. *mjölare m. 
mygar, -`afs, -'ara, -ara mjölnare. 

*mjölkägla r. my,52y,Kaga,4, -gZa, 
-gaZ, -gan ett slags gula mjöliga 
kottar på gran. — [mjölskäppa s. 
lvg mAksav, -a träkärl, som satt 
på en spik på väggen och vari 
förvarades grötmjöl för ett par tre 
dagars tid]. 

mjölk, r. zzudZk, -Alyan mjölke. 
mjölk, r. mjciU, -'a: bo4 myia-

kan ur mjölken. — Jfr *ränn-, 
*seg- samt *rimsvälling. — mjölka 
v. nyeak, -'a. — mjölkbytta r. 
in9Nkbgnt, -a. — [*mjölkådra  s. lvg 
b. pl. myåZ1c4ran två stora ådror 
under kons buk]. 

mod n. mO., -'a sinnesstämning; 
[kg han ha d indda han hade 
det sättet]. — modfälld a. möfdld. 

moddig [?] a. metrut. 
moder, mor f. mör, nuYa. — Jfr 

grann-, gud-, har-, *kock-, styv-, 
svär-, *våg-. — moderlös a. mes. 
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— modersarv n.  mksarv. —  mor-
bror, -far, -mor mårbrör, mårfår, 
inårmör. —  moderlut r.  mådalåt, 
-a den vätska som återstår i bun-
ken efter det salpetret satt sig; 
kokas på nytt och ger även den 
salpeter. 

mogen  a. måga: /Aga yer möga, 
(vanl. mäta),  bra vara måga kor-
net är moget, bären äro mogna. 

*molle r. ma,  211, höfrö, avfall 
efter hö i ladan. — Jfr hö-. 

moln  n. mein, -'a. 
*mor r. mår, -'a: nea mön skogig 

dyjord. 
morgon r.  mårya, -'n, mka: 

om måryan om morgonen, me:trast 
1. x måryanj 1. måryan,st  i morse, 

möran  i morgon dag, a mikom 
i morgon bittida, om ma om 
mornarna. — Jfr måndags-. — 
*morgonsvak a. måryantsvåÅ som 
vaknar tidigt om morgnarna.  --
morgonvard  r.  metrjavd/  ätes kl. 
11 1. 12, se under afton. 

morot r.  mår6t, -röta, -rötar, 
-rötran. 

morra v. mör, - a. 
morsk  a. mötsk, möjl. 
*morter  n. mörMr,  -a mortel. 
mos  n.  mbs, —  *mosas dep. 

masas, -'a  bli till mos. 
*mosk  n. mösk, 9n6a, 1. möske, 

höstnulor s. hästarna lämna i krub-
ban. — Jfr  *hö.  —  *moska v. 
mösk, -`a  tugga hö så att en mängd 
smulor bli kvar: mask o ?ta. 

mossa m. måsa, -'n. — Jfr ren-. 
 mossig a.  mista. 
moster f. möstar, -'tra, tar, 

2  tra. 
mot  prep. mOY m. dat.: han hma, 

gåan mot giaom han kom gående 
mot gården. —  *motbjudet a. möt-
bylAdx motbjudande. 

*mot n. möt, -'a form: tåga/m9:t  

tegelform. —  *mota v.  möt, 2a 
forma tegel i  möt. 

*mottäge  s. [lvg måtåga,  -n 
uppförsbacke. Jfr Seth Larsson, 
s. 57]. 

mudd r.  måd, lapparnas päls; 
arm-mudd. 

muff r. milj, -'an. 
mugg, r. måg, :an porslinskärl. 
*mugg2  r. måg, :an, 4, -'a  liten 

träplog för nedkörande av potatis. 
mugga v. måg, •2a kupa po- 

tatis. 
mule r. m ,  mtin, mi.da, ma. 

mulbete  n. mbdd, 
mulen a. n. mith. 
mull r. med, -'a. 
mullbänk r.  målb4e, -båmban, 

-båxnAa, - snus i munnen. 
*mulls s. [lvg  må/  järnskoning 

under plog]. 
mullra  v. målar, -`lra. 
*mulvidja  s. [lvg miavidl ögla 

av en björkvidja, som vid slakt 
drogs över mulen på slaktdjuret]. 

mun r. mön, mön: tt i mbnom 
ont i munnen. — Jfr yx-.  — 
munstinn  a. mbnskiy.  —  munlack 
n. månlåÅ, -a. — [munlen a. lvg 
mbnley kånslig i munnen och allt-
så lätt att köra med (om hästar). 

munstyv  a. lvg möns*  okäns-
lig i munnen och alltså svårkörd. 

*munslip s. lvg mbnslip läpp]. 
*munka f. [lvg  mögk  klimp]. 
*munter r. måntar, -'tra, -tar, 

2  tran mutter: sb•riamåntar skruv-
mutter. 

mur r. mår, måg, mitra, mikro*. 
mura v. mår, —  murstäng, 

-stolpe  miunstag järnstång s. upp-
bär murkransen vågrätt, -,sia/) = 
ståxfrstöZp dylik s. uppbär kransen 
1odt7ätt. —  [murbastu  s. lvg  min--
bastu byggnad för torkning av 
korn, lin etc.]. 
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murkna v. mimj, äv. mär. 
mus s. mås, -'a, m:ysta,r, itran, 

(vanl. röt). — [*musskare m. lvg 
micskåra, -n näbbmus. — *mus-
ärtergräs n. Ivg mlisatargrcks Vicia 
cracca]. 

mustasch r. mitn,tåts, pl. best. 
må ntåan. 

mutor r. bl. i uttr. ta mictaria 
taga mutor(na). — muta v. mat, 
-a giva mutor. 

*my n. nubm, -'a mellanstor sort 
knott, stickmygg, jfr knort. — 
Jfr *misskrank. 

mycket a., adv. miodp: mffl?ip 
a fiååwyom mycket flugor. 

*myckets-girig a. måke,Mrat girig, 
snål; skf mdtka,s910-u, bgd 
ej ér. 
mylla v. ml, -'a. 
mynna v. mån, -`a ro båten bak-

länges. 
-mynt a. -mint i ssg. fidmånt 

ful i mun, h&ramånt harmynt, 
vbn6int vidmynt. — Jfr *fram-. 

*mynte n. månt, -'a mynta. 
*myra r. »Or, -'an myr, 

kärr. — Jfr *flytt-, *flarkmyr, åker-
myr. — myrbete n. mPrbdd, 

*myrfors r. nvilrfa2, myrpors. 
*myrgörel s. nziirj era], -ram, 

-rala, -rala storspov. — [*myrkläpp  
s. lvg 924irk4dp högt land mellan 
inyrar]. — *myrkull r. mprlcia, 
ängsull. — *myrmäckra s. mJr-
m1yar, -kra enkel beckasin. — 
[*niyrsly f. lvg mihs/P, -a starr-
beväxt, vått, jämnt -bälte vid myr-
kanten]. 

må, v. må, måd, mcid: m4 brå, 
ma il må väl, illa. 

må,„ mätte v. må, möt: da m4 
fal cyj fåra nan vdy du må väl 
icke begiva dig bort. 

måfå n. måfa: g4 måfa gå för- 

7  

gäves, yåra say an metfaram göra 
en resa förgäves. 

måg in. måy, mc:gan, måga, må-
gan. 

måka v. måka skotta undan 
spillningen i fähus o. stall. — *måk-
rum n. måkaröm, -a det ställe, 
där spillningen faller. 

mål, n. mg, -'a måltid, särsk. 
kalasmåltid vid husförhör, gravöl 
o. bröllop. — Jfr kvälls-. — 

r. mati, -n: at måtiom vid mål-
tiden. — måltidssup r. måttsåp, 
-an. 

mål, n. med, -'a röst. — målföre 
n. måThr, -a. 

*målai  r. med, a målarfärg. — 
Jfr vit-. — måla, v. mg, a. 

mån r. mdn: ha jer mo_in i det 
har sin betydelse; pUktmein prut-
mån; [lvg han had bidc'esa, sa ha 
var iita,,st mcbn ha pk han hade 
lastat så tungt, att det var ytterst 
knappt det gick]. — Jfr land-, 
*miss-. — mån a. m&n: vara mån 
om såt vara mån om sin egendom. 

månad r. måna, -'n, -, -'n.• — 
Jfr röt-. 

måndag r. måndåy, -dån. — mån-
dags-morgon, -afton måvidasmarya, 
-4rta. — måndagskarl m. måndas-
Or en som på grund av festande 
under söndagen är oförmögen att 
arbeta på måndagen. 

måne r. måna, -`n. — månljus n. 
månalbs. 

många a. m'åg bl. i plur. 
*må,ngfå,11 n. måfå, -a bladmage 

hos idisslare, mångfålla. — [*mång-
fålltorka s. lvg b. f. megfaltårka 
sjukdom i bladmagen, som torkar 
och bränner, varvid djuret får 
svår förstoppning, som kan med-
föra döden. — *mångrådig a. lvg 
mågråda villrådig]. 
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*mänkas v. [lvg måekas vara 
rådlös]. . 

*månn frågepart. mön månne: 
montrö månntro, mon-s månn- 
säga. 

mård-skinn n. mksin, -a. 
mätt n. mdt, -'a; brukas äv. som 

frågepartikel: måt står, mcit mkdp 
huru stor, huru mycket, mcitjr 
k4åka huru mycket är klockan. — 
Jfr känn-, stop-. 

mätta r. måt, =a. 
*mäckla v. mg•aZ, 2b•Za klandra, 

alltid vara missbelåten. 
*mäckra v. matar, -`Åra bräka 

(om getter). — *mäckra-  r. mq•ar, 
kra i ssg mPrmdb•ar (se detta ord), 

liayamdkar unge 'av kattuggla. 
mäktå v. måg -'a: ya må,kt 

vek a jag orkar ej med det. — 
mäktig a. må,4h, -'t. 

*mäla v. ;hick, mck4, mM, med 
spinna (om katten). 

*mäle n. [lvg m64, =a sund, nor. 
— Jfr Seth Larsson, s. 102]. 

*mäljas dep. meehs, pres. mks, 
ipf. mötas, sup. måb., bl. i ssg me-cl 
Ut: om korn m. Ut malas ut, för-
ökas gm malning; lvg = btr. 

mälta v. målt, -a låta gro, be-
reda till malt. — mälta r. måit, =a 
grodd, som sticker fram ur korn, 
potatis m. m. *mältas dep. 
måltas, -'a gro. 

mängd r. ma!vd, -'a. 
*mängd a. se *o-. 
'mängla v. måya4, yZa, draga ut 

garn vid spånad, så att det blir 
finspunnet. • 

-männing s. ,-mckgen bl. i ssg 
trb-, fy-, tb4-mcbriety tre-, fjärd-, 
tolft-männing: n5 slå,kt tötmchey, 
sa ldpan nog är tolftmlinning släkt, 
sa' lappen. 

människa f. m.ånks, a. — mänsk-
lig a. mån,sb(y). 

 

märg r. m&rt, måryan. — *märg-
ved r. meenv, vanligare i•yvi. in-
ved. 

märka v. mfirbs, nzgrt, mad. — 
märke n. marjp, — Jfr 
*feg-. 

märla r. m , 2  a, 4-, -'an, hyska. 
— Jfr ård-. 

märr f. mår, -'a, mår, 4,21,. 
mässa r. mås, =a. — Jfr helgo-

na-, kyndels-. — mässa v. mås, =a, 
mässing r. ma,29y, -'a: ha ,i4r 

gut dt 01 som gUma, ha.  Jer 
mkgp mitsoy som fbma det är icke 
allt guld s. glimmar, det är myc-
ket mässing s. skimrar. 

mässling r. måslOy, -`10wan. 
mästare m. mktar, =art, -'ara, 

ara. — mästerstycke n. mastar-
csift,s, -a. — mästra v. mitsta,r, -'tra 
klandra. 

mäta v. mda. — *mät n. ma 
bl. i uttr. nöt, dröyw uh maan 
nätt, dryg i måttet. 

mätt a. måt. — mätta v. måt, 
mö f. bl. i fästmö, se detta ord. 
möda v. må, måd motionera, an-

stränga. — möda r. må, -'a: ha 
ma for fa ha möda(n) för fö-
da(n). 

*mögla f. mågM, -'ga mögel. — 
mögla v. mbgaZ, — möglas 
dep. mhgZas, e.. 

möjlig a. mklab(y), -'t. 
*mök r. mak?, nu4-1,san det s. 

är bäst i ett arbete, fetast i slakt, 
vid bärplockning där mest finnes 
o. s. V. 

*mäla, v. mtad, 2a äta utan 
sovel, utan mjölk o. d.: måt.d brha 
tugga endast bröd. 

*mäla, v. mli , -'a: mli i Tujp 
krysta i hop, krama, mörbulta. 

*mölja v. mål4 mblja brinna 
utan låga. — mölja r. m414 mblya 
askmörja. 
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*möljas dep. ~Vyns, -`a mulna, 
samla sig till regn. 

mönja r. mr'3n2, mbnia: med ~-
råt måla mönjerött. 

mönster n. m64jstar, -'tra. 
mönstra v. mbnstar, -We,. — 

mönstring r. mbustaloity, -a. 
mör a. måur 1. måg, vigge 
*mör s. mkkr, Mk01, Måura, 

mauran myra. — Jfr *klor-. — 
*mörstaek r. miturgith., -jtåLsan 
myrstack. 

*möra v. [1v.g Intag, mura täta 
klinkskutor med material från myr-
stackar. Barren etc. fick sugas 
in med vatten]. 

mörda v. mård, — mördare, 
mörderska vårdar, mtbylacs4. 

*mörga v. [lvg milrg vara miss-
belåten men inte våga säga det]. 

mörk a. nztirA, mé.— *mörka 
v. mör», znO‘rt mörkna. — mörker 
n. mårbr, -'Ara: mbrAraki i 
mörkret. — mörk-blå, -lett 'mbrk-
bkc, -141. 

mört r. möt, 
mössa r. ms, -'a, =, Jan. — 

möss-band, -skärm mbsban, mås- 

möta v. nzeit, måt., m6t, — mötas 
dep. Inåks, ~as 1. ~asa,. — 
möte n. mflt, a: gå dej mi4tas gå 
till mötes. 

*möxa v. m4s, -'a maka, oroligt 
flytta på sig:' han mbha sa pa 
bOylsonz han makade sig 15å bänken. 

N. 

nacke r. neg., -'an, -'a, -'a, 
nagel r. n4a ,  :gan, -'ga, -'ga. 

— Jfr *räck-. — [*nagelkäll m. 
lvg nkgaypål, -tt köld i fingertop-
parna]. — nageltrång r. nitgafrece. 

*nagelto s. [lvg nngatc5., -n red-
skap för nittillverkning. Jfr Seth 
Larsson, s. 44]. 

*nagga r. nån, -'a,-'aj bröd. 
flagg. — nagga v. nån, -`a, göra 
små hål i brödet vid bakning. 

*nagling s. [lvg 92Ag•Zzy nit]. 
*nakas dep. nåkas, Ja nalkas; 

[lvg ja nåkasa nom znt jag nådde 
honom inte]. 

naken a. nåWtn. 
namn n. nåman, nåmna, nånian, 

nåmna. .— Jfr dop-. — namnsdag 
r. nåmscray, -dån. 

napp r. nåp, -'an dinapp. 
*nara v. nära hopfoga med trä-

nagel. — *nare r. nåra, -'n, 
dymling, tränagel. 

narr m. når, -'9j, -'a, -'a. — narra  

v. når, -'a: når något åpril. — 
narri n. nåri, -a. 

nårv, hårsidan på 

eRt 8.6b 
skaffat. 

natt r. ncit, -'a, neta,r, nOran: 
om nöta nattetid, om nara om 
nätterna, at nått?, instundande natt, 

n& som y'w innevarande natt, 
2. nöt som vår förliden natt. — 
[*nattkappa  s. lvg nåtkapa krage 
och veck, använt utanpå skjortan 
vid högtidliga tillfällen. — *natt-
skott n. lvg ndfsköt en som arbetar 
länge på kvällen; en som är ute 
och ränner på nätterna]. — natt- 
vaka r. nåtvåku, -: jkra måg 
nåtveiku göra många nattvakor. 

nav n. nåv, -'a: 1,,sarnetv kärrnav. 
navare r. neniar, an,, -'ara, -'ara. 

— Jfr kork-. — navarvinda r. 
7z2varvOy, -a. — navarstall r. 

narv r. 
skinn. 

*natat a. nåta beskaffat: ha :gr 
nåta det är inte så be- 
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nåvartstål, -rot hylla, där navarna 
uppsättas. 

navle r. nåve,Z, 2  an. — navelsträng 
r. nljva,striqy. — [*navla  v. lvg niivaZ 
binda för naveln på en nyfödd]. 

ned adv. n. — ned-i, -efter, -å, 
över nt5-t, -at, -a, -.evar (m. dat. o. 

ack.). 
nedan adv. nUt nedifrån. — 

nedan-till, -för nåa-dej, -for. — 
[*nedanefter  adv. lvg nUolat ned-
ifrån]. 

nedan n. n4tn, 4, månens ne-
dan. 

nederbörd r. nbdarbeld, -a. 
nedre a. nkira: han 1,sdit nkira-

vitman han körde den nedre vä-
gen, men han lp« nUlar i samma 
bet. — [*nederdel m. lvg nUlacickl, 
0 nedre delen på linne, gjord av 
grövre material än ovandelen. — 
*nederom adv. lvg Kgdarom nedan-
för]. — nedre-skåp n. nWaiAskdp, 
best. form nWra-skåpan. — nederst 
a. nklajt. 

nedrig a. nUln(y) nedlåtande. 
nej interj. nåv, nååv, nå. 
nejlika r. nag., -'a. — nejlik- 

blomma r. nWbZ6m, -a. 
neka v. n7, nå4t 1. ng'a. 
nerv r. nårv, -'d, 2  ag. — nerv-

feber r. nårvfaar, 
*nibb jfr näbb. 
nick r. nqy, -'an. — nicka v. 

n64, 2  a. 
-*nidsverk n. nisvark, -a nidings-

verk. 
niga v. niy, niy, når, nig, nig. 
nio räkneord nia. — nionde niant, 

niank den nionde. — nitton, -de 
nita" 'Want, -n,. — nittio, -nde 
nitz(a), nitiant, 

nit n. nit. — nitisk a. nitisk. 
*njuran n. (9)y åran, -a njure; 

skf (y)jicreat. — *njuranfeta r. 
(V)Pikranfid, -a njurfett. 

njuta v. Vjt , wtigt,  wicb. 
*njutsminne se *jusminne. 
*no v. nO, nåd, nöd sakna, lida 

brist. 
*no r. nö, -'n, 2  a, -`an ho; bgd 

nedana; övr. = btr. — Jfr *hack-. 
*noa v. nå, -'a urholka: nå bött 

holka ur. 
nog adv. nå: nå migip tillräck-

ligt, äv. alltför mycket; ha var 
ha det var besynnerligt det; ha 
y6: np sci3 det är sannolikt så. 

noga a., adv. nöga. — Jfr *gnet-. 
noggrann a. någrån, -grånt. 

noll n., nolla r. nöl, n61, -'a. 
*noppa v. nåp, a plocka (bär); 

nappa (om fisk). 
*noppas dep. nåpas, Ja gnabbas. 
nordan adv. niga norrifrån: ha 

Nås ona niga det blåser "undan 
nordan" (nordanvind). — *nordan  
efter nöknat norrifrån. — [nor-
danför adv. lvg nökfor norr om]. 

nordanväder n. nhZav&, -a. — 
Jfr *nördra. 

*norrefter adv. [lvg nökt (om 
riktning) norrut. — *norrå,t adv. 
lvg nökt i norr (om befintlighet)]. 

norsk a. ncitsk. — *norska v. 
n -41c, 2a dansa en norsk dans. 

nos r. nc_5s, — nosa v. 
nås, 2  a. 

not r. ndt, -'a, msitar, mitrag 
fisknot. 

*notta v. [lvg nåt: han nåta uti 
dy han antydde det]. 

november r. n6vå9nbar. 
nu adv. ni J, nmito. 
nubb r. niob, -'an. — nubba v. 

ned?, 2a. 
nummer m. nOmar, 

nya. 
ny n. n0.2, -'a. 
ny a. ngv, ng?;/. — nyburen a. 

nkkibPrtn s. nyss kalvat. — *nyast 
adv. -nmast nyss. 
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nyckel r. ivkqpal, '2 ala. 
— nyckelax n. nOlyala4s, -a. 

nykter a. nåktar. --nyktra v. 
nåktar, fra: Aktar ckij nyktra 

nypa V. yy4p, wkip, yjåp. — 
nypas dep. yyfttpas, 'våps, wåv.tps, 
vårnsa, yyek2ns. 

nysa V. yyik, yjdus, 
nyss se under ny. 
nysta v. nåst, -'a. — nystan n. 

nålan, -a. — nyst-ben, -krona 
nbstin_itn nystkrona, nbstkrån. 

nytta r. nåt, — nyttig a. 
ntit, t. 

nyttja v. ngtt,s, n031, nggt. 
nå interj. n, nå, n-dcnp. 
nå v. nå, nåd, nåd. 
nåd r. nei, nån. — nåde nåda: n. 

clå3 nåde mig, dig. 
nåda v. naa nita: ndia fåst nita 

fast. 
någon pron. n4gan, nigar, n4ga 

1. nå 1. nånten, pl. någar, någar, 
n4gar, dat. sg. någom, någar, någa. 

någorlunda adv. nkom 
någorstädes adv. någag, äv. 

någom ståsom. — någonsin adv. 
nånsin: ålar nånsin aldrig någon-
sin. — något litet adv. nåta. — 
*nå-på-led adv. nåopalå 1. nhalaa 
någorlunda. 

nål a. nåk s. intet har för hän-
der o. ingenting kan göra: han 
jreiut s(k nåk han är ej så utan 
medel o. förmåga. 

*nåkas se *nakas. 
nål r. ng, -'a, "=, -' — Jfr 

dorg-, bank-, nät-, stick-. — nålöga 
n. ydiky, -a. 

*når frågeadv. når. 
*näbb r. ng bl. i uttr. ha var 

nåbom det var nära däran. 
Jfr 

näcken m. best. nadpan den 
onde; [?fientlig makt] i vatten, berg  

o. dyl. Näcken som poetisk ge- 
stalt förekommer inte. — Jfr *sjö_ 
rådel, *skogsrådel. 

nämligen adv. nalnZtyan. 
nämna v. 'lånte", nåmd, nåmd. 
*nämnd a. nåmd fallen för, 

duglig. 
nännas dep. nenas, 

Jfr *ännas. 
när, frågeadv. se  *når. , 
när, prep. nar hos: 've dikes 

ner båntmåkarom', sa tvåryan at 
rckvom 'vi råkas hos buntmakaren', 
sa vargen till räven. 

*när, 'adv. n& nära, komp. ni'r-
mara 1. nermane,,, sup. nermest. — 
Jfr skott-. — *närgående a. nr-
gåen närgången. — närskyld a. 
nksPlt. 

näs n. nås, -'a landtunga. 
näsa r. nesa, 2 n: pa nesanvni 

på näsan. — näsblod, -hål nesablej, 
nesahg näsborr. — näsduk r. nås-

- Jfr knappnäst, 
snipnäst, uppnäst. 

*nässel r. né2,  -'a, n6.2, -'an 
nässla. 

*näst, prep. nåst hos (in. dat.). 
näst, superi. a. rtåst: ?testa gåg 

nästa gång. 
nästa ni. f. nåda, 2 n. 
nästa v. nåt, 2 a tråckla: 2Mst 

2.1t6p tråckla ihop (äv. nål). 
nästan adv. nestan (äv. -a-). 
"nästgärd r. nbstycg, -a vägkost, 

matsäck. — *nästgärdssäck r. nest-
)cekiek matsäck. — *nä,stgöra v. 
nestyår-a, -At utrusta med mat-
säck. 

*nät i  n. nåt, -'a håll o. styng: 
ha nåla iclani,  sin ha håll o. styng 
i sidan; lvg = btr. 

nät, n. nåt, -'a. — nät-kavle, 
-nål net-AitvaZ, 

*näting r. netey, -'van fisken 
nejonöga. 
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nätt a. n« fin, nätt; n« 6.22 nätt 
o. jämnt, n« o ydmt ds. 

*näv n. n6v, -'a fågelnäbb. — 
Jfr kager-. 

näve r. yva, -, r.. — *nä,v- 
skära v. 24.va,s6ra skära säden med 
handskära. 

näver r. 9u2var, 94var, 14v- 
ram. — *nävre n. 4ve,r, -'yra näver 
(koll.). — Jfr skrabb-, skrap-. — 
*näverdylla r. Ovad61, -a hoprullad 
näver. — [*näverkvä,d n. lvg 924?)63,-
kv olja av upphettat näver, an-
vänd till lagning av söndrigt 
porslin. Jfr Seth Larssob, s. 89]. 
— *näverriva r. nijvariv, -a en liten 
korg av hopvikt näver att plocka 
bär i, dricka vatten ur etc. — 
Jfr Gr. § 52, anm. 4 a: rf/v. — 
*näverskida r. -a taklist. 

nöd r. n5, -'a. — nödbröd n. 
nObrO, — nödga v. n6g, — 
nödgas dep. ngwas, -a. — -nödig a. 
n4t.alvc motvillig, ovillig, men no:-
dKy) angelägen, erforderlig. — 
*nödbråte r. negibrdta, -n då skaren 
1. vägen om våren varken bär 1. 
brister; skf = btr, lvg Kfmbrtlita, 
bgd nojt.tbro:ta. — nödlös a. nbldv.cs 
onödig. — *nödsteg n. nbsky 
kallas det, då man stigit på ngt 
vasst utan att skära sönder foten  

men klämt den så att där upp-
stått en blodsamling; skf = btr, 
lvg bgd nOoky. 

*nöffla v. [lvg nbfal ta i upp-
tuktelse, ruska om]. - 

*nögla r. nOgaZ, gaZ, -'gan 
trätapp i ett kärl 1. en båt, svicka. 

nöja sig refl. vb netu sa, ipf. 
niiNd sa. — nöjd a. nå?.gd. — 
Jfr-  o-. 

*nördra adv. n8: han yib• nffl 
han gick norra vägen; lqyja,-  lqig 
mot On 'änget' (ängen) ligge-r 
mot norr, pa nia på norra si-
dan. — [*nördest adv. lvg han bo 
nast a bakom han bor längst i 
norr på backen; han yar bob 03a-
stom han är lite för sig]. - 

*nössa v. n6.5, 4, 1. n6,51 flytta, 
röra: du näsa uti a du rörde uti 
det en smula. 

nöt n. n4gt, -'a nötboskap. — 
nötfororna plur., best. nåytförana. 
— *nötut a. ni_otat. — nöt-tå, n. 
nhtta fägata. 

4nöta1  v. not, nk,. 226t draga 
not. — [*nötning s. lvg nktniy 
notdragning]. 

nöta, v. n4d, n41, n(19` slita 
(t. ex. kläder). 

*növert adv. n4va4 knappt, nätt. 
Gr. § 50, anm. 1. 

0. 
o- negerande prefix. Framför 

supinum kan detta också ha be-
tydelsen 'ännu icke': ja ha (Mh 
jag har ännu ej ätit, han ha Olc6mn 
han har ännu inte kommit. — 
o- kan också innebära förstärk-
ning, då alltid med negation: han 

y,t Ogå han är ej för god. 
obetänkt a. åbetåtykt obetänksam. - •  

obrukbar a. öbrUpar, -art omöj- 
lig, som man ej har händer med. 

och konj. ty.iy (beton.), o (obeton.). 
*ockel s. [lvg öka laxöring, 

börting]. 
ockra r. bl. i ssg. iitsdtkar ljus-

ockra. 
odjur n. Op.',_tr, -a. 
xodjärv a. e2,76rv blyg. 
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odla v. ådal, dia. 
*oduven -a. ödtivan rädd, feg. 
*ofallen a. [lvg ()fant som inte 

kan göra någonting]. 
*ofatt adv. ()fåt dumt, oävet: ha 

yer y‘ f sa åfåt det är inte oävet. 
'ofrågen a. öfre_tym omornad. 
ofta adv. bfta. 
*oföre n. örkr, -a dåligt väglag. 
ogen a. 141(4. 
*ogredig a. ågravda hoptrasslad, 

oredig. 
ohoj interj. oh6).• 
*ohull a. bh/i/, åhålt slösaktig, 

icke sparsam. 
oj interj. 6j. — ojas dep. ?oas, 

-a oja sig; skf pret. äv. b?•gda,s, 
övr. = btr. 

*oknytt antit osäkert för spöken. 
oktober åletöbar. 
*olg ii.&h, blya slem, orenlighet 

på osköljd fisk. 
*oliklig a. ()too, -t orimlig, för-

skräcklig. 
- olja r. &12., blya. — olja v. (kb, 

bl ya. 
olustig a. [lvg ålåstah]. 
om prep. om  rörande; förbi: 

fåra om Asvittna taga vägen förbi 
Risvattnet. 

om adv. öm: fåra öm gå förbi 
något t. ex. vid läsning, passera 
förbi; sno öm vända om; jhra öm 
göra på nytt; .s«) sa om se sig 
om. — Jfr neder-.- 

om konj. om. 
omage m. ömdga halvvuxen, ej 

fullt arbetsför person. — *omaga-
döme f, åmagadtim, -a: han ha 
kbm sa årnagad6ma han har bli-
vit barn på nytt. — *omagaforor 
pl. åmagafår, best. ()magaf4rana 
barnsligt beteende. — *omagalig 
a. årnågab barnslig (både om ung 
och gammal). 

*omfaras dep. ömfåras, bmfåras  

fara förbi 
träffas. 

omgift a. önvift. 
*omistande a. bmOystan. oum-

bärlig. 
*omängd a. [Kg öm&gd lidande 

av kväljningar]. 
*onarans ånåran,s förbannat. 
*onasligt adv. [lvg ånåsaht för-

stärkande adv. (ovanligt)]. 
*onatans ånåtants förbannat. 
ond a. 6, ånt; dan ön den onde, 

djävulen; ha önt y& det som är 
förtrollat. — ondas v. [lvg åjas 
göra förtret, retas]. — ondska f. 
6/9k, 

onsdag r. ån". 
onöjd a. åna?gd missnöjd. 
ord n. M, -'a; uh Man i Guds 

ord. — Jfr för-. — *ordgrann a. 
[kg åkran som lätt blir ond för 
ett oförsiktigt ord]. — 
c)jev. 

ordinera v. esoyy, -a. 
ordning f. &nov, -'a. 
ork, orka, orkeslös 

*vorka, *vorkeslös. 
orm r. örm, :an, 2  a, 2  a. — orm-

gräs n. brmgrcks, -a ormbunke. — 
'ormskröla f. brms3M, -a ödla. 

ornas dep. nas, 2 e, bli unken 
(om säd). 

orre m. ör, -`ta, -`a, 2a orrtupp; 
skf tar, bgd br. — Jfr *örra. 

orsak f. öjetlf, -a. 
*orv n. örv, -'a skaft på lien: 

kl,)örv. 
4orök ii. 6r4ty orenlighet. 
*oröken a. örktyan orenlig. 
os n. ös, -'a. — osa v. 6s, 2a. 
*oskiljug a. b,sq7a otydlig: tida 

å,sqyat särsk. oti3 barn, som ej 
kunna uttala alla ljud tydligt. 

*osnasklig a. [Kg ösnaskah smut-
sig, snuskig]. 

oss pron. ås (dat. o. ack.). 

varandra utan att 

ordstäv s. 

se *vork, 
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ost m. öst, -'a, -'a. — osta 
v. öst, a ysta, göra ost. — Jfr 
mes-. 

*ostörav. llvg östör störa, hindra]. 
*osyv s. ösPv sömngångare, en 

som talar i sömnen. 
otrevnad s. åtramnd otur med 

kreatur. 
*otuggen a. [lvg ötöga,n omöjlig 

att tugga]. 
otuktig a. åtalstu ostyrig. 
*otytt adv. öt0 olyckligt t. ex. 

när något gått sönder: ha ha gcit 
ötpt föras. 

*otöld f. ().t44, -a svullnad, ful-
slag. 

ovan adv. &va. — ovantill adv. 
— ovanå, adv. prep. övara 

1. ?ma. — ovanför bmafor. — ovan-
efter bmanat ovanifrån. — ovani 

— ovanådel m. dtvanadtid, 
-u övre del t. ex. på handsken. 

*ovården a. önlihn vårdslös, 
slarvig. 

*ovägen a. åvan oförvägen. 
oxe in. 6s, -'a, 2  a. — Jfr 

katt-, älg-. 
*oätande a. Utan oätbar. 

P. 

pack n. pi/y, -'a. — packa v. 
På4, 2  e- 

r.pal, -y, 4, =a; [lvg = golv 
i bås, t. ex. k4å1]. 

*palma v. [lvg pm få hängen 
(om asp)]. 

palt r. påt, Ja, 'a. — *palt- 
spöd r. påltspdn, -a, -, -an, palt-
spade. 

*pank n. påsk, -'a packning. 
pank a. påsk utan pengar. 
panna, r. pk, -`a, -'an, kok- 

kärl. — Jfr plätt-. 
panna, ansiktsdel, se ansikte. 
'pant r. pcint, -'n, -'a. — 

panta v. pant, -'0,. 
papp r. påp, — papprulle 

r. påvrid, -n, :a, -a. 
pappa m. paz), 2a 1. sällan -`an, 

vok. påpa: håri påpa hör ni, 
pappa. 

papper n. påp6r, -a. — papper-
ark n. påperae pappersark. 
Jfr strut-. - 

par n. pk -'a: dam jam på,rom 
(dat. pl.) de gingo parvis. • -- Jfr 
skid-, töm-. — para v. p4r,  -'a:  

pdr ihp para i hop. — *paras 
dop. _Oms, -'a: ha på.ras no bra 
hadana det passar nog bra det 
där. 

*paraprygel r. p4raprfigal, -aln, 
-ala, -ala paraply. 

*parkom adv. påkom paktum: 
yiftsa parkom gifta sig med äkten-
skapsförord. 

parti n. pårti, -a. 
*paska v. påg, -'a plaska. 
pasma, pasma-tal m. m. se 

*basna. 
pass i uttr. sck pas så pass; pas 

mp?1,,% huru mycket. 
passa v. pas, - a: ha pas. om  (dat.) 

br4 det passar honom bra, pås 6p 
passa upp, pas 0! passa på! - 

passare r. påsar, an, -'ara, =ara. 
*passerlig a. påsAb passande, 

lämplig. 
*passla v. pd.2,  -'a vispa filmjölk. 
pastor m. pastor, — pastor- 

ska f. _påstkk, -a. 
patron m. påtnk. 
*pavla v. p4val, 2  via kravla i 

vatten. 
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peka v. paa. — peksticka r. 
pgastib-, -a. 

v. påla rinna sakta (om 
vatten): ha 0,,sa pck ha påla o rOy 
det är nätt o. jämnt det rinner. 

penna r. pån, -'a, 2  an. — 
pennkniv r. pånktv, 

penning r. 
-: ha /ar peenovom vt det är pen-
gar värt; si pcbley tävla att se 
varandra skarpt i ögonen utan att 
blinka. 

peppar r. påpar, ag. — *peppar 
ser n. på_pansår,--a peppar-dosa, -kar. 

perfekt a. plprfekt duktig (om 
barn), brådmogen: --peerfgt o kåg-
Ms duktig o. småförståndig. 

*perra se *magperra. 
*pes m. pas, -'n, oxens penis. 
peta v. inta. — peta n. du yåv, 

tsom e paa du är petig. 
pick och pack piAa 
picka v. 
*picklig piffab förstärkande ord 

till liten. - 
piga f. Jag. 
pigg r. peig, ;an, -'a. — 

pigga v. pg, -'ek slå i piggar. 
pika v. pi1,  2  a. 
pil r. pil, -'a. — pilbåge 

r. pabeiga, -n, -, 
*pilka v. -'a småspringa 

(om barn, små djur o. d.). 
*pill m. pé, -'n manslem. 
pilla v. — *pillas dep. 

-'a sprattla. 
pillra v. pålar, para,. 
pillra s. se väder-. 
pilt m. piJJ, -',y,.-'a, 
pina v. p, pli, 
*pingelkorv s. [lvg plyalkörv en 

sorts blodkorv, med korvskinn 
gjort av fårets hjärtsäck; uppåts 
på julmorgonen]. 

pingst r. iniyat9. — pingsthelgen 
r. pOyah63ya.  
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pinne r. -'a, '-a. — Jfr 
*tju-. 

pipa r. pip, 2a, — Jfr 
halm-. 

*pipple r. 
njure. 

*pirelig a. [1vg prat klen, mager 
och ynklig]. 

pirum a. pirum. 
pisk n. pigc. — piska v. 

Ja ge stryk. -- piska r. se biska. 
*piss n. pk, -'a urin. — *pissa v. 

-'a. 
*pita v. pit, phj, pib pipa (om 

fågel). 
pitschaft n. pe_kstift, -a sigill. 
*pjallra v. pyhlar, -`1ra skvallra. 

— *pjaller n. py ålar skvaller. 
pjask n. py.4,4b. fjäsk. — pjaska 

v. -'a fjäska. 
*pjilka v. [1vg pilk småspringa]. 
pjoller n. _pyölar, -'fra.  — pjollra 

v. pyblar, -'fra. 
*pjuk a. pyij./j trött, förbi. 
*pjut r. pyt vasst framstickande 

spets. 
pjåk n. pydk. — pjåka v. 

-'a. — pjåkig a. pydtkut. 
pladder n. _Målar. — pladdra v. 

pletelar, dra. 
plagg n. pkig, -'a, NOM% klädes- 

plagg. 
plakat a. pktgdt stupfull. 
plank n. pkiyk, -'a: fkisr pZdyka 

köra planklass; äv. plankstaket. 
plantera v. _Måntår, -a. 
*plantlada f. [1vg pZåntldda 1. 

-14clu salpeterlada]. 
plats r. pZ6'1,5, -'a. 
pligg r. pkig, -'an. — pligga v. 

pg, -' a. 
plikt r. p4i1jt, -'a böter. — 

plikta v. 
plocka se inocka. 
plog r. pZ4y, pZOyan, Mga, - 

snöplog. — ploga v. /My, -'a 
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köra snöplog. — plogsticka r. pZi)y-
stib., -a en brädbit, på vilken na.m-
nen på ploglagets män äro skrivna 
o. som bäres mellan grannarna 
allt eftersom turen att ploga kom-
mer. — ploglag n. pZ0141 de 
grannar, som tillsammans fått en 
viss vägsträcka att hålla fri från 
snö. — plogfogde m. M4f6gd, -ta 
den persons. övervakar plogningen. 
— *plogvad n. [lvg pkgvi2 den del 
av landsvägen, som ett plogarlag 
skall hålla fri från snö]. 

*plont adv. Mönt prompt. 
plugga v. pZög, -`a: Mög ut 

n4gan ha • an hö,v ilt for at foga 
plugga i någon det han har svårt 
för att förstå. 

plåga v. _May, -'a. — plåga r. 
May, 2 a, =, -`an. 

plåster n. Mcista,r, -'tra. — plåstra 
v. Mastar, -'tra. 

*plåtstommel n. [tyg MatstånzaZ 
plåtkärl]. 

plä.ga, v. plea förpläga; ptc. 
pf . p74ga drucken. 

pläga, v. pki3 oböjl. pres.: ha 
pl,(13 no vara brå det plär nog 
vara bra. 

*plätta r. Mitt, 4, -`an plätt. 
— plättpanna r. Måt_pitn, -a. 

plös r. MOs, -'a, -'a. 
pock n.. pök. — pocka v. _2)64, -`a 

ngn gg äv. i bet. 'öva samlag'. 
pojke m. p4g-, pObsan, p4?.ka, 

vok. sg. p4i4a, vok. pl. _pOka, dat. 
sg. _24dpom, dat. pl. p4gom. — 
pojk-Ilup, -lymmel, -*stryk p,h1j- 
Np, -stry_g• alla i bet. 
'pojklymmel'. 

polka, *polketta, polska r. best. 
pölka, pol4gta polkett, pökka (dan-
sen). 

*polla r. p61, 2 a blåsa på vatt-
net. — *polla v. p6 , a porla. 

porslin n. pbslin, -a. 

port r. p6t, -'n, -'a rummet 
utanför ladugården, Rtspåt, 1. stal-
let, stålpcit. 

portmonnä n. pörtmon&, -a. 
porträtt n. pbtrdt, -a. — porträt-

tera v. pötrakr, -a. 
post r. _pöst, — postiljon m. 

pbstaben, 
postilla r. pbstqii, -a, -, -an. 
potatis r. Målar, -tra, -tar, -tran. 

— potatisland n. påtatlan, -a. — 
*potatisståndare r. påtatstånar, 
-ara, -ara potatisstånd. — Jfr stor-
potatis. 

*potelig a. p0ab, -t rolig, lustig. 
potta r. påt, 2 a, -'an förr äv. 

i bet. 'flaska': bråntnn,spöta bränn-
vinsflaskan. — pottaska r. pbt-
its4, -a. 

pracka v. pr4, -'a syssla med 
skräpsaker, obetydligheter. — 
*pracksyssla r. prap0.2,, -a skräp-
syssla. 

prat n. pritt, .-'a. prata v. 
prata. — Jfr *miss-. 

precis a., adv. pråsis. 
predika v. preediA, -a, förkunna 

Guds ord; pr/ca hålla förmanings- 
tal, äv. prgabr, — *predika r. 
preedg., -a predikan. 

*premiera v. prb2u6-, -a spela 
en låt på fiolen. 

present r. prUgnt, — *pre- 
sentera v. pråsant&, -a presenta. 

pressa v. prU, Ja. — pressjärn 
n. pråoch, 

*provet n. prMt, -a avträde. — 
*prevetdörr r. prvetibr. 

prick r. prg, -'an, a. — 
pricka v. — prickig a. 
prasut. 

pris, n. pris, -'a saluvärde. 
pris, n. pris, -'a beröm. — prisa 

v. pris, prist, prist berömma. 
pris, n. pris, -'a belöning. 
pris, r. pris, -'10i nypa snus. 
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procent r. pråsånt. 
process r. pröses, -tt, -a, -a. -- 

processa v. pråsk, 
proppa v. pröp, 
prost ni. pröit, -'a. — 

prostinna f. pröskiy, -a. 
protestera v. prösMr, -e, göra an-

språk på. 
prov n. pröv, -'a. — prova v. 

_Ken), 
pruta v. phit, — prutmån r. 

pryda v. prg, prpd, prgd. — 
prydlig a. prildb, 2  

prygel n. p r g al. — prygla v. 
pigal, -'ga. - 

pryl r. prjl, 
*prysa v. /».:// s, prykt, prpt steka 

i smör: prfis o stekt,9. 
prål n. prdl, -'a. — pråla v. 

7"'-1 -'•  

*pråma r. pråm, 2a pråm. 
präktig a. pre,O, -'t. 
pränta v. påt, -'a. 
präst m. prist, -'ta, a. -- 

prästvärd ni. pråstvc'eZ husförhörs-
värd, s. mottager prästen o. håller 
lokal vid husförhör. 

pröva v. pr62, 
psalm r. si/n, a, a. 
psaltaren r.-  sållag Davids .psal-

tare; statag ri svordom. 
puls r. påle, -`a, — pul- 

sera v. 
pump r. påmp, -'an, 4, 2  a. — 

pumpa v. pp, -'ek. 
*pumpanälla s. [lvg p6m_psn61 

grodunge med svans och gälar]. 
pund n. pz , -'a; [lvg = bröd-

föda vid säljakt]. — pundvis adv. 
pitt/vis. 

*punga v. p66), -'ep snöpa. 
punkt r. pitekt, 
pur a. ptV: he, tår bara pick 

s(jya han var idel häftig vrede.  

puss r. pii, -'9".L kyss. — pussa 
v. pk, 2  a,. — pussas dep. påsas, 2  a. 

pust r. påt, -'7;p smidesässja. 
puttra v. _Mar, tre,. 
*pylta v. p -ffl4t, 2a pyssla med 

något obetydligt. — *pylte n. 
pffig,t, -'a bråk, bylte; övr. 

*pynja v. [lvg *ni stå och 
stirra, titta noga]. 

pynta v. pönt, 2  a: påg 
smutsa ned sig. 

pyssla v. 
pytt interj. pgt e reda o pgt, 

e 1.0. [*pyttidatta interj. lvg 
pgbdelt pyttsan]. 

*pytt r. -'92„ -'a smula: 
an /42.-p6t en liten smula. 

på prep. p4, pa med dat. om  
befintlighet, ack. om  riktning. 

påminna v. 
påla v. på, 2a. -- påle r. 

ÅN Åkt, 
påse r. pdtsa, , -'n. 
*påska r. påsk påsk. 
påssjuka r. pritsaje, -a. 
påta v. pta , äv. om  ett slags 

virkning. 
*päla n. pcn, brudpäll. 
päls r. påls, -'a, 
*pälsa r. påls, 2a pölsa, mos av 

hackat kött. 
*pära r. petr, -'a, = , 2an, potatis. 
pärla r. 141, =, e,n. 
pärm r. påtm, -'an, -'a, a. 
*pärma r. pårm, 2a bottensats i 

nybränd tjära, tjärvatten. — Jfr 
svart-. 

pärs r. pk, -'a, 2a strängt 
arbete. — *ptirsa v. påt% -`a utföra 
strängt arbete. 

*pönj n. pgyo person, s. styr ut 
sig i lysande kläder, åkerskrämma. 

pös n. pis, -'a ngt uppblåst, 
pösigt på kläder o. d. 

*pös r. pis, livhanken: ta 
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påsy, bob drknyom, taga livet av 
drängen genom överansträngning. 

pösa v. p4s,  påst andas tungt,  

flåsa; fräsa vid kokning 1. stek-
ning. 

R. 

*rabba v. rab, -sa, rispa: han råba 
sa op kom han rispade sig i an-
siktet. 

rackare m. råkar, -'ara, -'ara. 
rackel n. råka, -9da, krångel-

makare. — raekla v. rabZ, -‘ /da. 
racklig a. råldat. 

rad r. rå, råa, rå, -'an. — rada 
v. råda lägga i rad. 

*rad a. bl. n. råt bekvämt, s. 
går raskt undan: ha jar råt de:q 
det går raskt att utföra. — *rad_ 
faren a. r4h,jrt snart överfaret. — 
*radbärgad å. råbård på kort tid 
inbärgad (gröda). 

*raffla v. fla grovhyvla. 
rafs n. råfs- — rafsa v. ._ 

a. 
'raga r. råga lång, smal trädstam; 

tilråga långt, torrt barrträd, s. ej 
blivit fällt; kedvrdga, åksråga an-
vändas som skällsord. — Jfr *vind-
fälla. 

*raga v. se *rega. 
ragg r. råg, -"an. — *ragga v. 

r41g, -'a ha rufsigt, okammat hår. 
[raggig a. lvg reoga duktig att 

arbeta sig fram. Även om präk-
tiga hästar]. 

ragla v. raga,  råga. 
*rak n. rå1j,r4tpa skräp på vattnet. 
rak a. ng'. 
raka, v. råka föra ihop, röra om 

(hö, eld). 
raka, v. råka. — rakkniv r. 

råkakniv, -an, -a, -a. 
mita, v. [tyg råka driva]. — 

Jfr *reka. — *rakval m. rgved 
lätting. 

raket r. råkU, -n, -a, -a. 
*ralja f. [1V-g 744 hop, följe: dam 

had hå,h Halp IM sa de hade alla 
de många barnen med sig; körnly 
en flock kor]. 

*rall n. [tyg rål. skvaller]. — 
*ralla, v. rål, -'a skvallra (se Gr., 
s. 109). — [*rallklocka s. lvg rå--
Ma väckarur. — *ralltacka f. lvg 
ret/tåk en som går med skvaller. 
—*ralltjuka f. lvg rhJk = föreg.]. 

*ralla 2  V. Kål, -'a flacka omkring, 
i sht om hundar och kattor i brunst-
tiden (se Gr., s. 109). — *rall 
hund, -katt rldhitn, 

ram, r. råm, -'a, fbnstar-, 
dåra-råm, s4yrånt sågram. 

ram, r. råm, =a, -=, -'an björn-
ram. 

ramla v. rånaZ, rånda. — ram-
mel n. rding vånda. 

rand r. rcin, -'a, råna,r, ranrag. — 
randa v. rån, 2  a, — randig a. rån-
ut. — randgärd r. rånickZ, -a rand-
ning, beskaffenheten hos ränderna 
i en väv: vcil-art ränocK vacker 
randning. 

rang r. r, -'an: ha gdy at rcigoni 
det går,  efter rangen. — rangsjuk 
a. råg,stVf. — *rangsion r. rågcs4n, 
- rangskillnad. 

*ranka r. råek, -` a, "=, an, fläck. 
— *rankig a. rItykut fläckig. 

*rankbåge r. raykbsiga, -n, -, -kt, 
båge som går över hästryggen och 
vars ändar äro fästade vid skack-
lama med järnhaspar. — *rankdon 
r. rågkck.ri med sådan båge försett 
seldon utan selpinnar. 
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rapa v. se *repa. 
rapp a. råp. — rappa, v. råp, 

fa skynda. 
rapp n. råp, -'a slag. — rappa, 

v. råp, a slå; äv. kalkslå. 
*rappel n. ripa något som sit-

ter ostadigt. — *rappla v. rapa, 
:pk stapla ihop något huller om 
b uller. 

ras, se *äldes-. 
*ras, n. rås, -'a gång: 9-4s opa 

r4s gång på gång. 
rasa v. ritsa fara fram utan för-

stånd. — rasande a. råsan vred, 
ond. 

rask n. råS4, ra skräp: rås4 o 
gr skräp och orenlighet. — Jfr 
*huvudrosk, *kalvrosk. 

rask a. råg'. — raska v. råsA, 
Ja rappa, skynda; tcy da du råsb• 
da na strgb akta dig, så att du 
inte får st-ryk. 

rasp r. r6.p, -'a, - an ett slags 
fil. — raspa v. råsp, -sa fila. 

rassla v. rti.2 , -'a rossla: ha r12, 
ne br6stan det rosslar i bröstet. 

*ravel n. råve, -'vZa, rabbel, tomt 
prat, nonsens. — ravla v. ravg 
-'via rabbla. 

recept n. råsdft, -a. 
reda r. rida: han håv man rkla 

vck sa. — reda v. rå,v, råg/ reda 
skinn, lin, lera; [lvg r& sm4ra be-
arbeta smör efter kärningen för 
att få bort mjölk samt salta det]. 
— Jfr *greda. 

redan adv. radan. 
rede n. bl. i ssg *bandrede, *åk-

rede. 
redig a. råd}(i). 
redskap r. råsb•åp, 
reell a. rOgl, -t redbar, pålitlig. 
*reföljen? pl. best. rOlyan till-

flykt: tg W(siban, tg, de] df611.-
)om. 

*rega v. rka ragla.  

regel r. r6ge,/ rigel. — regla v. 
rOal, 

regera se *rigöra. 
regn n. rätyan, — Jfr *stad-. 
regna v. räyan, -- regnig 

a. rayrat. — regndag r. rayardKr. 
[regnvrå s. lvg bs. sg. rc'eyari- 

1.4 sydost]. 
*reka v. raka vackla, stå osäkert. 

*reklig a. raal} som Står osä-
kert (t. ex. om  bord, kärra). 

rekryt m. 1-1jrpt, -ta, -a, -a. 
rem r. råni, -'a, — Jfr 

sko-. — remma v. råm, -`a. 
*remist r. rbnist sannsaga: tida 

öm an rmit, [lvg = otillförlitlig 
historia]. 

*remmas se *hårdremmas. 
remsa r. räms, =-, 42/. — 

*remsas dep. ramsas, äv. ramsb•as 
upprispas. 

ren, r. rk, -'a, r,j, rbgjen, åker- 
ren. . 

ren, m. 'råm, -, -'a djuret 
ren. — renmossa r. ramm&sa, -n. 

ren3  a. råpi, råmt, råm. -- *ren-
låten a. 9.49//4k renlig. — *rensla, 
v. r4n,2, rengöra ladugård och stall 
från spillning. — [*renvedig a. lvg 
rawvklu lätt att klyva (om ved)]. 

*rensel f. rå02„ -'a, 2 an grovt 
såll, rissel. — Jfr havre-. — rensla, 
v. r4p).2, sålla med rissel. 

rep n. råna, -'a. 
*repa v. rkpa rapa. 
resa r. råg, -'a, an,. — resa, 

v. råg, rågt, rågt färdas. 
resa, v. råg, råg.t, rågt upp-

resa. 
reson r. råsen, — resonera v. 

rUor1,6-, -a. 
rest r. nkst, -'a: ha ha kbm 

raksta opa avan det har blivit 
resterande utlagor på vägen. — 
restera v. rahst&, -a. 

resår r. rY:st'a, -a, -, 
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reta v.'rita. — retas dep. 
tas, -a. 

*rev, n. 1*, -'a 1. lek och ras. 
2. riven potatis. 

rev 2  r. r4v, -'a, 1, =an rev till 
fiske. 

revs  n. Hv, -'a revbensspjäll. — 
Jfr svin-. — revben n. rh2bagi. 

*reva v. rån), -`a upprulla, varpa 
ränningen till väven. — *revgarn 
n. råygdn, -a varp. — *revträn s. 
pl. ra,m1H,-91. varpstol. Se *rävarna. 

revers r. rkats, -11, -a, -a. -- re-
versera v. ii,v0r, -a. 

ria v. ri, =a lindrigt torka korn. 
ribba r. rib, , =an. 
rida v. ri, ri, r4, rid, ricb. — 

Jfr *förridare. 
*rigöra v. dyö4 regera, 

väsnas, stoja. 
rik a. rit, rqiy, rit. — Jfr ton-, 

*täv-. — rikbonde m. ritbön, -. — 
rikedom r. ritcröm, —. rikta, 
v. rqitt, -'a göra rik. 

rib., -`a. — riksdag r. rOts-
day. — riksdaler r. rfib•setalar. 

riktas  v. rObt, -'a måtta, syfta. 
riktig a. rqith, -t äv.= redbar, 

pålitlig. 
rim, n. rim, -"a rim i vers; 

osannolik historia: rim o Huk. — 
rimma, v. rim, -`a göra vers. 

rims  n. rim, -'a rimfrost. — 
rimmas  v. rim, -`a frysa till rim-
frost; rimsalta. — rimsalta v. rim-
st, 

rimlig a. rinth, -'t. 
rimsvälling r. rimsvcbley, 

y
-lev- 

an slätvälling; kallas även rims-
mycia, -a. 

ring r. råm, r640,2an, råma, -. 
*ring a. råm, fknt, rni billig. 
ringa v. råm, r4nd,rknd ringa 

(i kyrkklocka). 
*ringkappa r. r4vAitp, -a ur-

ringad kappa [?]. 

'ringel n. se *huvudringel. — 
*ringla v. -`yk gå runt i 
huvudet av yrsel. 

*ringta v. r4nt gin bli pjollrig, 
tala barnsligt (om gamla männi-
skor). 

*ringved s. [lvg bs. sg. pvn 
samtliga hjullöten]. 

rinna v. rOy, rgin, rdn, rön (sälls.), 
rbl». 

ripa v. rip, -`a rispa, göra ris-
por. 

ripa s. se *rypa. 
ris n. ris, kvistar. — Jfr 

ryp-, visp-. — risbastu r. risbastu, 
-n. — risa V. ris, a: han y& ba 
han ris o tis han både risar och 
lisar. — risig a. Asut. — *rishag 
n. rishdy, -Mya låg, dålig gärds-
gård av ris. 

risk r. rist, -'an. — riskera v. 
risbir, -a. — riskabel a. ri,53-ciba/ 
duktig att slå sig fram. 

*riska v. rist, 2a, skämta, leka. 
rispa r. risp, -`a, =, -`an. — rispa 

v. risp, 4. — rispig a. rispat. 
rissla r. risal, -'la, =sal, -'slay, 

släde med spjälsidor. 
rist r. r6st, en sorts 

plog med en smal kniv, varmed 
gräsvallen köres upp, innan den 
egentliga plogen, 'välten', använ-
des. -- rista, v. rut, -'a köra risten. 

rista 2  v. -'a rispa, strecka. 
*rista r. rgst, -`an, rispa, 

streck. 
rita v. rit, rit, rit resa, ställa 

upp; äv. intr.: stå och vara lat 
och inte vilja kröka ryggen. 

riva v. riv, riv, r4v, rim, rim 
slita, riva: rivan htyin fa rim fin 
ilsken hund får rivet skinn. — 
rivas dep. rivas, -'a leka, brottas. 

*riva, r. rhYtt, :an rivet 
hål. — *rivdjur n. rivi'Är, -`a odjur 
som väsnas mycket. 
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*riva, s. se *kägelriva. 
*riva, s. se *näverriva. 
ro, r. rå, rör, lugn. — rolig a. 

reoh, -'t stilla, lugn; rolig. 
ro, r. rö, rör, höft på kreatur: 

} rån hård i höften. — *ro  
fallen a. röfölt med infallna ror 
(då kon skall kalva). — *roknula 
r. råknia, -a höftknöl. 

*ro, r. best. rön spån i egg på 
kniv, lie, yxa: slip vån rör, slipa 
bort spån i eggen, strik böt rön 
slipa bort sådana med stryk-
sti eka, 

ro v. rO., råd, röd. — Jfr *rodd-
knaft. — roder n. rör, -"a. — [ror-
pinne s. lvg rårpin rorkult]. 

rock, r. rök, rcipan, råka, - 
spinnrock. 

rock, r. råt, ra/pax, råka, - klä-
desplagget. 

*rocka r. råt, 2  a järnrost, s. av-
sätter sig på järnhaltigt vatten 
eller på säd. — *rockdröl se *dröl. 

*roda v. råda, - rodna (om him-
melen): ha råda ona sån det rod-
nar för soluppgången. 

*rodde n. röd, -` a ställe i skogen, 
där träd och buskar röjts bort och 
det växer gräs. 

*roddknaft s. [lvg rådknåft år-
tull, hå]. 

*rodning r. rånoy, eyyan röj-
ning, nyodling. — Jfr *rödnings-
land. 

*rolie s. [lvg råli sjöfoderlie, 
med ett blad åt vart håll]. 

rom r. råm, -"an fiskrom. 
*romme r. rånt, -'an grädde. — 

*romm-fil n. råntfil [gräddlång-
mjölk?]. — *romm-tritg n. råmtröty 
grädd tråg. 

*romsa r. rönts, -'a, an lång 
smal stock;  varpå timmer uppha-
las på en byggnad. — Jfr *kläd-, 
*vågbrott. 

 

rop n. råp, -"a. — ropa v. rop, 
rått, rött. 

ros r. rös, -'a sjukdomen. — 
rosben n. råsbagt ben med ros. 

*rosa r. rös, a, -'an törnros, 
blomma på tapeter, väv o. dyl. — 
Jfr törnros. — [rosbok s. lvg rås-
båk bilderbok]. — rosenröd a. råsy-
rå, -rOt. — rosig a. rösut rosen-
färgad. 

rosa v. rås, berömma. 
rossla se rassla. 
rost, r. röst, -'?", rost på järn och 

säd; skf röst. — rosta v. röst, a; 
äv. 2-Ukas o. råkas, -'a. 

rost 2  s. [lvg littröst rostkar för 
lutberedning]. 

rot r. röt, -"a, rOtar, rotran. — 
Jfr lung-. — rotfrö n. rötfrO, -a. 
— [rotved m. lvg råtvO tallrötter 
till tjärbränning]. 

rota v. reta, - 1. böka, rota (om 
svin). 2. kludda, skriva illa. 

rote n. råt, -'a: söldatrot soldat-
rote; gg pa råta, gå som rotehjon. 

rotting r. rötoy, =man. 
rov n. röv, -'a. 
rova r. röv, -'a, -'an. — rov- 

land n. rövlån, 
rubba v. rål2, -'a. 
rubb och stubb ritb o stål?. 
rucka v. ritt, -'a. 
*rudna v. -'a rodna (om 

människor). — *ruden a. n, 
om mognat korn, 

*ruga r. rryova, sårskorpa; 
[lvg ra, 

*rull r. -`a rulle i 
spinnrock, i "rullstol" (se följ, ord), 
rulle tapeter m. m. — Jfr papp-. 
L— rullstol r. rålsta, -stön ställ-
ning varpå rullarna sitta, när man 
revar garn. 

rulla v. nU, -`a. — rullharv r. 
rålhårv, -a harv med rullande hjul. 

rulta f. ritit, -.'a, 71 , -san: an stå- 
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pakralt en stor tjock rulta. — rulta 
v. Hat, -`a. 

rum n. röm, -'a: iy råmar, inne 
i rummet. —  Jfr *mak-. 

rumpa r. römp, -'a, 2  an. — 
[*rumpdrag n. lvg lån römpdriva 
ett aprilskämt; man uppmanar ngn 
att gå och låna "rumpdraget" i en 
annan gård]. —  *rumpgjord r. römp-
)6l, -a läderrem som spännes från 
selen under hästens svans. 

rund a. rdn, rant, rån: lava rant 
o hål tant. — Jfr ägg-. —  runda 
v. rån, -ya. — rundlo r. rånl6, -n 
åttkantig loge. —  Jfr trind-. 

runka v. rögls, 
rus n. rås, -'a; [lvg ha gaom 

opa ris får om det går som på 
rus för honom, det är ingen ord-
ning på honom]. — rusa v. ris, 

—  rusdryck r. råsdrffl. 
*rusa r. ras, 2a, *=, 2an liten hög 

spillning efter hästar eller kor. — 
Jfr *hästdyng-. 

*rusk a. ricsk galen. 
rusk n. rök, röja skräp. — Jfr 

*huvudrosk, *kalvrosk. — ruskig 
a. råkat osnygg. 

russin s. rkar, 
rusta v. rdst, utrusta; väs- 

nas; rashldis rustibus. 
ruta r. rtt, -'a, "=, -` a. — rutig 

a. riktat. 
ruttna v. råk, äv. råk; 

ratt o råt ruttet och rått. 
*ruva v. rikv, 4, synas stor: b6a 

rjv lafy boden synes hög. — *ruv-
al a. rivål, -t som tar mycket rum, 
skrymmer. 

*ry n. rgv, -'a ris och skräp i 
skogen, som vräks upp på stran-
den, på ängar osv. 

rycka v. r , rOy, rMt. 
rygg r. rg, ry»43.an: bra M/an 

baka rpm bKia säcken bakpå 

ryggen. — Jfr krokryggig, sadel-
ryggig. 

ryka v. riAA, 134, rak, rip, -. 
rymlig a. rbmh(y), -'t. — rymma 

v. r6m, r6md, r6md 1. innehålla. 
2. fly. 

rynka r. Klygt9, -'a, "=, -'art. —  
rynka, -s v. rt5y9p, a, risirgiyas, 

a. 
*rypa s. rb,p, cg, "=, -'an snöripa. 

— rryplatring f. lvg rpfpåby, •-a 
riplional. —  *rypris n. råpris, -a 
dvärgbjörk. 

rysa v. ras, rast, rgst. 
ryss m. rgs, -'a, ryss- 

matta r. rasmåt mjölmatta, mjöl-
säck från Ryssland. 

ryssja r. ras4 ra,sa, ro, rart; 
skf risty.5,4 riTsya.  —  ryssjegård r. 
rbmal; -gan. 

rå a. rå, råt; råfisA rå fisk. 
rå1  n. rå, -'e„ rågång. -- rålinje 

r. r4/i,, 
rit, n. ra, -"a gorån. --- råjärn 

n. råyen, -a. 
rå v. rå, råd, rcid rå på, rå med, 

rå för, rå om, råda; röd 1. råd ha-
vande. — Jfr *senrådande. 

råd n. rå, -'a: iiva rå, håva ra, 
ha vål fal någa rå ge råd, ha råd, 
det blir väl någon råd. — rådlös 
a. realias. — *rådlöst r. råla?-sta 
yer våra 12, brålatsta rådlöshet är 
värre än brödlösliet. 

*rådd m. [lvg rådal, -n rå, som 
vakar över något]. — Jfr *sjö-, 
*skogs-. 

rådig se mångrådig. 
råg r. reiy, reijan. — rägtov r. 

regtöv, -an, vanl. bl. tövan råg-
brodd.  —  Jfr *toyqe. 

råga v. råga, —  råga r. reka, 

*råk r. råk, -'a, -'an bena i 
håret [lvg = strimma. —  Jfr ström-. 
— *råkig a. lvg råkat strimmig]. 
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råka v. rak, - a. — råkas dep. 
råkas, .a. 

*rålas, dop. råks, a ligga och 
lata sig. 

*ridas, dep. [Ivg ridas skavas: 
ha yå 1u1 råle.sa det har rentav 
blivit ett skavsår. -- *rålaskött n. 
lvg rgasalyit hudsår]. — *dasken 
a. ridattya, skinnlös. 

*råm a. råm hes: råm nach Iticom 
hes i halsen. 

råma v. råm, en gråta: råm o 
yinas skråla och gråta. 

*råna v. rån, 2  a bliva rå, fuktig. 
— [*rånad  m. lvg han a giot lågt, 
rånan, ni snågom hån har gått 
långt, rånaden, in i snesarna, sne-
sarna äro fuktiga långt in]. 

råtta s. röt, 4 :1, — *rått7 
bol n. rötbåZ, -a råttbo. 

räcka, v. ra,A, råt, råt, rök, rbl_c 
räcka till. 

räcka, v. ra}tt, rågt ut- 
sträcka; galoppera: fr köra,Wan 
köra i galopp. 

*räcknagel r. råtnågaZ, -an kro-
kigt järn, använt vid skinnbered-
ning. 

rädd a. råd. — Jfr *kox-. — 
[*rädda v. lvg. råd så skrämma 
upp sig]. — räddlivad a rådliva 
rädd av sig. 

rädda, v. rad, -'a. 
*räfs r. r4fs, -'n arbete med hö-

räfsning. — Jfr speta-. — räfsa 
r. råfs, a, f, Jan. — räfsa v. rafs, 

— rälskam r. rafskånt, -an. — 
*räfstyge n. rafstffin, -a räfsskaft. 

*räka v. rika,rchb.,  rah-, rlbl, - 
driva på vattnet; driva omkring 
sysslolös på vägarna. 

räkna v. reetan, 
*rämja v. råm rå,mya bräka (om 

får och getter). 
rämna v. råma" -`mna. 
ränna, v. rån, rånd, rånd åka  

skidor. — Jfr *kloterränna s. — 
rännbacke r. rånb4, -an kälkbacke. 
— [rännstav s. lvgl--ånsti2v skidstav]. 

ränna, v. [lvg rån n4 skumma 
mjölk genom att med en träkniv 
hålla kvar grädden, medan mjöl-
ken får rinna ned i ett tråg. — 
rännkniv s. lvg rånktily träkniv, 
se föreg.]. — rännmjölk r. rån-
myalk, -a skummjölk. 

*rännhälta r. rånhålf, -a gikt, il-
ning i kroppen. 

ränta, r. rånt, 4 inälvor av 
slaktade djur. 

ränta, r. rånt, 4 räntevinst. — 
ränta v. rånt, a giva avkastning, 
förslå. 

*räs r. res, -'n, fiskfjäll. — [*räsa 
v. lvg Hs fjälla, göra upp fisk]. 

rät a. röt. — räta v. råt, :a. 
rätt a. råt. — rätta v. ré , :a. 
*rättsöns adv. råtjöns medsols. 
[*rättved s. lvg råtvå, -n ved 

som rämnar rakt och fint, då man 
klyver den. — *rättvedig a. lvg 
råtvåclu som klyves rakt]. 

rätt r. råt, -'n„ -` a, -.a maträtt: 
p vejas Oyi a Mom ni går inte 
vilse bland rätterna. 

*rättna v. [lvg rak rakna]. 
räv s. r", -'an, -'a, an. — [räv-

käring s. lvg råvalyåhy rävhona]. 
rävskinn n. rchcqin, -a. 

*rävarna pl. best. rievar, ylleman-
tel, filt att linda om barn: bår, 
rchvan; [eg. rev-, se Seth Larsson, 
rev. s. 27]. 

röd a. 1. rd, röt, rö. 2. råg, 
rönt, råg rödbrun, solbrun. 3. reitiv 
med hög rodnad, rodnande. — 
Jfr rosen-. — rödfågel s. rånfeigaZ 
lavskrika. — rödlett a. rOwlåd. 

röding s. ritcloy, dman. 
rödja v. r4ch, röd, 1. rtic_l, röd 1. 

röd. — *rödningsland n. rkneys-
Ian, -a röjningsland. —Jfr "rodning. 
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röj f. råk?, -'a, "=, -'an, [lvg ri§y] 
tjäderhöna. 

röja v. r, rkgd, rkgd angiva. 
rök, r. rdyk, rh/an, rågka, - 

60 sädesskylar. 
rök, r. råg., rk<Lsan. — röka v. 

rkj§, rhy, rky. — [rökbastu s. 
lvg rakbåght byggnad för torkning 
av korn och rökning av fläsk. — 
Jfr *murbastu. — rökstut s. lvg 
råkykståt, -7). kraftig rök som stiger 
uppåt]. 

*römpel n. rktpaZ, -'pZa, 
2.23Za föl i andra året = tämming. 
— rrömpling m. lvg Hmv?" föl 
i första året]. 

röna v. rke, rgtnt, rtkt. 
*röne r. -'a rönn. — 

rönnblomma r. rkgbZdni, -a. 
rör n. rar, -'a. 
röra v. rar, 9-44, rifte rr 62.) hkia 

vända höet vid torkningen. röra 
r. rar, -`a. 

*rösa r. rks, a, "=, stenhop, 
röse. 

*rösa v. rks, rkgt, rk.5t: ha rks 

öp Mya,' molntappar höja sig 
vid horisonten åt havet till. 

röst r. rkst, -'a, äv. ?list sång-
röst; votum. — rösta v. rkst, -'a 
avge sin röst. 

röste n. rkgt, a. — Jfr *fot-
röst. — rösta v. rkst, -'a förse 
med röste. — [*röstmor  f. lvg 
rbystmör, -a understa stocken i 
röstet. — *röstvagn s. lvg r&gist-
något slanor, använda som mått 
för att få taket likvinkligt]. 

*röt n. [kg rat, -'a koll. brädor 
till underlag vid taktäckning. — 
*röta v. lvg rht lägga underredet 
av bräder. — rötbräda f. lvg råt-
br. sämre brädor, som läggas som 
underlag för spån på tak. — *röt-
bräde n. lvg riftbr6 -a koll. = 
*röt ni. 

*röta v. rtigt, rktt, råka böla, 
råma (om kor). 

röta r. rkt, -• a.  rötmånad r. 
rintmåna, -n. 

**röv r. rktv, -'a bakdel, säte. 
röva v. rOv, -'a. — rövare m. 

rimar, -san, ara, ara. 

S. 

sadelryggig a. [lvg sOrpga svank- 
ryggig (om häst)]. 

saft r. 
saga r. ska äv. skat, -n, -, 

skyn berättelse, rykte; sid sg_tyn, 
sgoan,, lvg sam, bgd srku. 

— Jfr sann-. 
sak r. se, -'ka, =Åar, krav ha 

v0,1 vara sgar dbm det ska 
vara saker till det. 

*saka v. .94ka bli efter av trött-
het 1. svaghet, vara efterbliven på 
grund av hög ålder; i kortspel: 
visa sig renons i den färg som 
spelats ut. 

sakna v. sånkan, :lena; skf lvg 
= btr bgd Mag. — saknad 
r. sitekna, n. 

sakristia r. 
sakta v. stig -'a. — sakta 

adv. 8,gt. 
sal r. s41, -'j,-'a, fa. — salsvind 

r. sdlv,, äv. sds- [bet.?]. 
salig a. sbilky, t; bgd -a-. 
salpeter n. setlpitar, -fra.  — sal- 

peterlada r. SgpttarbdU, bgd 
sed(t)bitar. 

salt n. sdlt, -'a. — salta v. sålt, 
— Jfr rim-. -- *altser n. sgt- 
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s&, -a saltkar. — *saltvacka r. så/t-
våt, -a, -, -an saltbalja. 

kan bl. i uttr. dpj sicia; lvg 
bgd Sia. 

salva r. sålv, =a, =, =an; bgd -a-. 
samfällt adv. dam vor i sam-

fått de voro ute allesamman; bgd 
såmfc'elt. 

samla v. gona, =Ink. — samlas 
dep. slanks, -'a. — samling r. ~-
kan, -`0yan, eva, - bönemöte, 
bibelförklaring; bgd -a-. 

samme a. såma; bgd -a-. 
sams såms; övr. sånts. 
samt adv. i uttr. icront o samt 

jämt och ständigt; bgd jdnit. 
samvete n. såmvdt, -a. — sam-

vetsgrann a. såmvesgrån; bgd -a-. 
*samälder adj. [lvg han jar såm-

cbkr va måg han är jämnårig med 
mig; äv. subst.: ha 'kg såmcblar 
lit ma det är en jämnåring till 
mig]. 

sand r. sån, — sanda v. sån, 
-'a. — .*sandgrubba r. sångr6b, -a 
sandgrop; bgd sångr612. 

sann a. sån, sånt. — sanna v. 
sån, -'a. — sanning r. sånem, = a; 
for tsåney sannerligen. — sannsaga 
r. sånsågn 1. -såfytt, -n, -, -så(g)jag; 
såu a s. berätta otroliga historier; 
lvg -såga, bgd seolsciga. 

sans r. scins, — sansa v. såns, 
2  a. 

sarga v. sån, sårja: sån o tåg 
gå på och tugga, sån o tt* gå på 
Och träta; lvg sårg,= a, bgd sårj, -` a. 

sarv bl. i uttr. gg opå som sår-
van, leig i som sårvan gno på som 
en myra. — *sarva v. sårv, =a = 
föreg. 

satan m. såtan. 
sav' r. såt, -'an;.:skf lvg = btr, 

bgd såva, -'n. „ 
sax r. såhs, -'a, — [sax- 

tänt a. lvg iålsstant säges om hästar,  

kor osv., som ha underkäken sma-
lare än överkäken, så att tänderna 
nötas ojämnt]. 

*saxoni n. såÅsot svart, strävt 
klänningstyg. 

*schackla v. fab•aZ, -'Ma  glida i 
oordning (t. ex. om  skaften i väv-
stolen); bgd fåkaZ fara och schackra 
men fgaZ gå om varandra. 

schal-  r. fål, -"g, :a, 2 a; bdg -a-. 
schappera v. fåp8-, -a schappa. 
schäs r. -'a, -'an; övr. 

fets. 
se v. si, My, s4,  sit; skf s4, 

s6d, bgd seky. — Jfr åtseende. 
sed r. s , -'a, sådar: ha jar lcin-

sans s o bre. 
sedan adv. prep. konj. ska:  (dt 

sht misåmrag ända sedan midsom-
mar; bgd san. 

seg a. såhr, s/t. — *segmjölk 
r. shymjeak, -a -seg långmjölk; 
skf -.54-, bgd -e-. — segna v. såvan, 
2yna; skf -ah lvg s4van. 

*sega v. sbga sippra, rinna. — 
*sege r. ska, -` n rinnande källåder, 
ständigt rinnande vätska: ha jar 
tskan bob banan (bienska), skan, 
bob ibnegsröman det rinner ,en 
ström ur berget, från gödselrum-
met osv. — ['segastreke s. lvg 
skastråk ställe där grundvatten 
kommer upp]. 

segel n. ska, -'gZa, =gg -'g4a. 
— segla v. s4faA, -sea. 

*seka v. sUa, - vara trög, lång-
sam: .ska oj$r, ska o speiy köra, 
spinna långsamt. — *seka n. Aka 
långsam, trög person. — *sekahm-
dom a. .0kal6nom senfärdig, trög. 

sel n. sq, -"a åutvidgning nedan-
för en fors: ro åtat slag, slom 
ro utefter selet, selen; Tj  bynamn 
har man pluralformen sqja, dat. 
seljom, t. ex. i ssg. Bursiljuna, Bygd- 
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sela v. sela på, sela å. — sele 
r. sela, -, — seltyg n. s4- 
ty; skf bgd sdtp,r. 

sen a. sån, s91; snara, sitmast. 
— *8011  bär a. såmber s. kalvar 
sent på vintern (sånberk 0. — 
*sen-fått a. samfett sent fångad 
(strömming). — sen-gör a. shpuhr 
sent utvecklad (om barn). — *sen  
rådande a samiråan sen av sig; skf 

lvg sayyj, bgd sk, sant., 
sen r. sen, -'a, skyan sena. 

september r. sbptdmbir; skf sb-
Ulmar, lvg setclmbar, bgd septdm-
bar. 

*ser se *peppar-, *salt,. 
sergeant m. fant, -n, -a, -a. 
sex räkn. säts. — sexti, sexti-

onde, sexton, sextonde sgAsti, 
tbantn,, sakstan, såÅstantn.- 

*sickel 'n. sgaZ -'1da drägel; bgd 
*siCkla v. slya, sak 

drägla (särsk. om  barn). 
sid a. si, si t lång, nedhängande, 
sida r. si,,  sia, si, sia.  — Jfr 

hår-. — *sidben n. sibån, -a rev-
ben. — [*sidbåge s. lvg 4b4ga sid-
stycke i en skrinda]. 

siden n. sick. 
siffra r. silar, -'fra -'far, =Iran. 
sig pron. sa; in sch,. 
*siga v. siy, siy, sky, sig, sig 

sjunka, sätta sig (om hus, jord), 
sjunka ihop siy höp; skf sciky, 
siga. 

sigg n. sig, -'a senor i kött; lvg 
s6g. — *siggig a. sigut full av se-
nor. 

sigill n. &Og., -a; skf sil, övr. 

sik r. sfb-, sika, 
sikt r. sitt, a, =a. — sikta, 

v. gitt, 2a; skf = btr, övr. 
sikte n. seiy, -'a. — sikta 2  v. 

seiy, 2 a ta sikte; skf = btr, övr. 
sty. 

sil r. sii, -.a, -'ar. — sila v. 
siit, si/t. 

silke n. s'elk, sia. — silkes- 
halsduk r. sål2jpashaqi41. 

sill r. .901, -'a, an; skf = btr, 
övr. sa. 

*silv n. sav, -'a silver. — *silv-
sked r. sb/v,s&  — *silvskred n. sålv-
sAH, -a ett slags larver, som skrida 
fram i en sammanhängande massa; 
gå som sblvs4Ha gå mycket lång-
samt; bgd sav-. 

*sim a. sbyt simkunnig. — *sim 
r. sjm, :an simsätt; hfkitnAm hund-
sim. — simma v. sbma, -; bgd 
sbn, sbma. 

sin, sitt pron. sån, sin, såt, pl. 
sin: i sinom tf, at mår') sar i sin 
tid, åt sin märr. 

*sin a. sin: kår, ler si n kon är i 
sin. — Jfr upp-. — sina v. 
seini, seiyj: kån sin å, kår, or åseini. 

*sindra r. selar, :yra, -`yar, 
:yran, gnista; även liten smula: 
småmviyar liten smörklick. — 
dra v. v. selyar, :yra gnistra, små-
snöa; bgd sinar. 

sinka v. så?yt, -'e. fördröja, för-
dröja sig; skf st4yA, 2a, Av. seqyjg, 
sting lvg bgd .94e, -'a. 

sinne n. sy, -'a häftigt, dåligt 
lynne: ha j& bara Mya o håra 
det är bara sinnet och håret. — 
*sint a. sQiyj vred; bgd sin, sint. 
— Jfr stor-. 

sirap r. s&ap, — [siraps- 
väta s. lvg bs. sirapsvceta bland-
ning av sirap och vatten, använ-
des i stället för mjölk, då korna 
stodo i sin]. 

siat a. adv. sist; Mb. forjist 1. 
forAsta. 

*sisselskit s. si.algt, -92. gulsparv 
(efter lätet, s. tolkas sisal-, sisal-
ht). 

sitta v. 50,1 (äv. si/), set, 41, 
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01, sbin skf setW, sa, sgt, sgt 1. 
s/a, lvg .90j, set, &4t, söt, 
sött, bgd sit, st, såt; såt, s. 

sju, sjunde, sjutti, sjuttionde, sjut-
ton, sjuttonde, räkn. ft , pank, 
fith, ffchank (äv.  . fåt" få- 
tank,. 

sjuda v. p, p, f4g, Pd4 flsgd 
brusa (om fors, storm, regn osv.), 
koka (garn, salpeter); skf p(d)a, 
lvg bgd fig. 

sjuk a. fe, fickt, — Jfr döds-, 
rang-, vet-, vetandes-, ägg-. — 
sjuka r. — Jfr gång-, 
mjält-, strup-. — *sjukas dep. Mas, 
2  a vara sjuk efter att få göra ngt 
olovligt. — sjuklig a. fålsh, -'t. 

sjukna v. flickan, 2kna. 
sjunga v. påg, a. 
sjunka v. f6ek, 
sjå, n. .14, =a. — sjåa v. fa. 
*sjä v. fd,g, flid. lysa igenom: ha yer 

jck trint, ha fd Anon a det är så 
tunt, att det lyser igenom det, 
ha fd op4 dam det lyser på dem; 
bgd fd, — Jfr *hullsjå a. — 
[sjäbjörk f. nys f4byd,r4 björk med 
vit näver]. 

själi  r. fckl, -'a. 
själs r. f ,  fin, Ma, - säl. — 

själfiske n. fipZafisb., 
själv pron. fik, fé, fgv, mask. 

bs. fMvan han själv, husbonden, 
Java gan, fMva mora gubben, 
mor själv, fk mån, mf,,  måt 'självs 
min', min egen, As v0:91, hå,g, vega 
kö vår egen häst, ko. 

sjätte räkn. f6t: fel i sjätte 
(året), fbt.v, den sjätte, bgd fåt. 

sjö r. fd, -'n, -'a, -'an: pa fdnom 
1. de] fik till sjöss; bgd Pana. 
— [*sjöblomma  f. nsj b.pl. fkbZöme.n 
näckros]. — sjöfoder n. fdijr, 

[*sjörädel s. lvg *ådal, -tt sjörå]. 
skabb n. syd?, -'a. — skabbig a. 

sph, t. 

'skack a. *LA, Sned; bgd -a-. 
skackel r. s3a , -7sZa JtaZ, 

-`1c3an. — Jfr kläm-. —*skaCkele,xol 
r. s4gaZicb.s4d, -sdn bakre tvär-
stycke i i ett par skacklar. — skac-
kelträ n. sWatre,. -a träkrok, var-
med slängskacklarna fästas vid 
släden; bgd 

*skackra v. shitAar, Ara darra. 
*skacker n. sptar något dar-

rande: han )6: jom e sytAar han 
darrar jämt. —*skackerhädt a. stå-
tarUnt darrhänt. — "skackrig a. 
syttrut darrig; bgd -a-. 

skada r. sk4da,  -'n. — skada v. 
sk4da. — skadlig a. skeidab 1. s. 
är för god, för bra : trava d jer 
fr jkådab tbAa dana årbdg din 
tröja är för fin i sådant arbete. 
2. skadlig; skf skådat. 

skaffa v. sytf, 
skaft n. sOft, -'a skaft på yxa, 

kniv osv., skaft i vävstol. — *skaft-
lunnor r. pl. shiciadyieg [i Gr., § 
188: 2 c -70-] två trälilossar s. hålla 
skaften i en vävstol; skf sOft- 
licnjeg, lvg bgd -1h9yen. 

skaft-ten r. spft-t49j, -, -a, -a 
käpp s. går igenom skaften i en 
vävstol och uppbär dessa; skf 
-tgm, bgd 

*skaka r. se *skucka. 
skaka v. ska, ste, s1c4k, s1i4k, 

sphl 1. .93-41 skaka, särsk. skaka 
ur 'kornet ui den tröskade halmen; 
skf skiaca, lvg sup. ge2., bgd 
sup. 441. 

skal n. sA4Z, -'a. — skala v. 
skeda, -. 

skalk r. skciZlc, -'an, a, a. — 
*skalkesera v. skåZkaser, -a skalkas. 
—*skalklundom a. skåZklötpom skalk-
aktig. 

skall n. i uttr. gg skcil gå skall-
gång; övr -a-. 

skalla v. bl. pret.: han shlTila 
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sa ha syll uti skbjom han skrek, 
så ätt det skallade i skogen, 

skalle r. Skål, 2t2, 2a, -'a. — 
Jfr dum-, döv-, strup-, tjur-. --
skallig a. skitlitt utan horn: gt:t gåv 
eyj skålulkdom hdla Gud gav inte 
hörnlösa kor horn. —  Jfr *snöd-. 

*skaller n. skålar, -'ra bjäller-
krans. —  Jfr *strö. 

skallra v. skålar, -'fra. 
skalm n. sked,» lång smal män-

niska. —  "skalmig a. sHamat lång 
och smal som en gärdsgårdsstör; 
lvg = btr. 

*skalme r. 8/dam, Jan, a, 2 a 
bokpärm; trä- 1. hornkäpp i säl-
skinnssäck; järnband omkr. kapp-
säck osv.; våffeljärn (utom hand-
tagen). 

skam, f. sbim, -'a. — "skam2  m. 
sytm djävulen: yva sytnt den 
onde själv. — skamlig a. skånzh, 
-t. —  skamfläck r. sbionfidt. — 
*skamstäla v. sÅåmstch4a stjäla på 
mycket djärvt och fräckt sätt. 

skam, s. [lvg skåm släpräfsa. 
— Jfr *hö-]. 

skapa v. skåpa, -. 
skara r. skåra, 9't. —  Jfr *lik-

skara. 
skare, r. skåra, -'n snöskorpa: 

gi pa sgiranom gå på skaren. 
*skare2  m. se mus-. 
skarp a. sOrp, såt, shårp; skf 

n. syt.t, bgd n. shårt. 
skarv r. stårv, -'an, a, -̀ a. —  

skarva v. sytry, 
*skate v. skåta, -' n udde, användes 

bl. a. i namn t. ex. låpskåtan udde 
i Gammelbyn, skalan äng i Bur-
siljum. 

skatt r. sytt, skatt, rikedom; 
utskyld. — skatta v. sytt, 2a be-
tala skatt (heter också ykra åt). 

skav n. sAdv, -'a: båtar sk6sA4va 
an jOleyggeva bättre skoskav än  

käringgnag. —  skavsår n. syt.vsår, 
-a. — skava v. sbieva, shybv, sköv, 

s4Pm; skf spya, lvg sfr&m, 
lagd sy" 

*skavla v. s34va4, :via ta undan 
det bästa och kasta bort resten: 
ha or Ovankiv at sylva,Z bob 4 
ev]. —*skavd n. shicvaA, -'via skräp. 

ske v. fg, ftc_1. 
sked r. J,  -'a, an. — Jfr 

*löp-. — skedblad n. ftbk, -a en 
skedfull. 

*skek n. fig, -'a signal, upp-
hissad handduk 1. dyl. — *skeka 
v. råg., a hissa upp t. ex. en 
handduk som signal till gårdsfolket 
att komma hem till måltid; skf <q-. 

sken, n. fån, -'a: månaM mån-
sken, men sksin, solsken. — Jfr 
tåt-. 

*sken, n. i vittu,s4n, företeelsen 
att säden vissnar på grund av för 
mycken väta, tiarMn om säden viss-
nar, därför att solen bränt upp den. 
— Jfr *skina,. — *skenlänt a. 
fklånt beläget så att säden viss-
nar. 

skena v. fen, fht, fånt skena 
(om hästar); ila i kroppen (om 
värk): ha ftnt o vårt. 

skepp n. ftp, -'a. — skeppa v. 
ftpa, 

*skesmad r. fkma, 2n antalet 
sädeskärvar mellan två stolpar i 
en hässja, mellanrummet mellan 
två åsar i ett tak; lvg fiesma, bgd 
f&sma. 

--*skevtänt a. fbvt4t med glesa 
och ojämnt sittande tänder; skf 
fMnt. 

skicka v. 
*skid n. fe -'a vänstra skidan. 

— Jfr *andor. — *skidben ii.
b4 skida. skida. -- skidpar n. fipår, -a 
ett par skidor. —  [*skidöle n. lvg 
s,i4Z, -a skidbindsle]. 
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*skida r. fi, -'a, -,en tunn 
hinna mellan kött och skinn, utan-
på fett o. dyl.; skf, lvg Dan, 4. 

Jfr *täck-. 
skifta v. fe, — skifte n. 

fe[t, — Jfr *fatta-. 
skilja v. fj , ja, fg.d, 

Pil a om ha vål beror på om det 
blir av; bgd fa a. — skillnad r. 
flna -'n. 

*skiljut adv. tåla fbbat tala tyd- 
ligt; bgd 

skilling r. fgey, -'ra, -; 
bgd 

skina, v. fig, fig, fhg, figr 1. 
skina, lysa: sa fig. 2. synas,' se 
ut: ha fig via; skf fon, bgd fon. 

*skinas  v. fin, fin, .f4n, fi-C 
brännas bort, vissna (om säd): 
åkag fig, åkag jer åjig}. 

skingra v. fånar, yra. — sking-
ras dep. Myras, -'a. — "akinger-
tänt a. fkyartånt glestänt. 

skinka r. a, =, ag; bgd 
-4-, skf -a?, 

skinn n. fin, -"a. — Jfr mård-, 
räv-. —  *skinnbraeka r. finbrå4, 
-a,. -, -ag skinnbyxa. — skinna 

Ja lura. —  skinneri n. finari, 
-a; lvg bgd f 

*skir s. fir, -'a, =an skata. — 
Jfr *skogs-. 

skit r. fit, -`a, fitom 
pika. —  skita v. fit, fil, fd,g, fib; 
fit hå strunt i det. —  Jfr *stut-. 

skitgosse, skitstinta fitgög, fit-
std,of strunt till gosse, flicka. 
Orden användas lika oförbehåll-
samt som norrmännens "skitt". 

skiva r. ffv, -'a, -'an. —  Jfr 
välkomst-. —  skiva v. fly, 2  a skära 
i skivor; luffa: han fiva 4 o sprcint 
han luffade iväg och sprang. 

skjorta r. a, -, -'an. — 
*skjortkvård r.fögcwål,-ktvån skjort-
linning. 

skjul n. f44, -"a. 
skjuta v. fåt, fåt, st4nt, sk. 
Jfr gen-. —  *skjutas dep. låtas, 

få., sytt/4, skåfxsa gå i ax; brås 
på: han ha slcithsa pa slåya han 
har bråtts på släkten; lvg bgd 
skut, sk4ns. 

skjuts r. ft4, -'a, -'a. — 
skjutsa v. a. 

sko r. ske), -'n, -'n. — Jfr 
dopp-, drag-, *härn-, kipp-,*kvarn-, 
käng-, *skrick-, svart-. — skomakare 
m. skömåkar. — skorem r. skårdm, 
-a, -, -ag. 

skock r. skåls, sköyan, skökt, 
skocka v. skök -'a; bgd -e-. 

skog r. sky, skåyan, sk4ga, 
— Jfr *fröd-, *långsnaga-. — *skoga 
v. sky,-'a jaga i skogen. — rtskogs-
hund s. lvg skökshån jakthund. — 
*skogsrådel s. lvg sköksrådal, 
skogsrå]. —  'skogs-skir s. skölsr, 
-a, -, -ag nötskrika. 

skoj n. sköl, äv. slØ,, -"a. — 
skoja v. sk42, -a, äv. sketm; övr. 

skola v. skå 1. skål, skå, 
skål: han tår go ska köma, han 
töt go skal köma; skf = btr, lvg 
bgd skål, sköl, skål. 

skola r. sko, a, =, 2  an. — 
skollärare m. skögctrar, -rag. 

skona v. sld2n, skönt, skönt. — 
skonsmål n. skönsmål: ha vat Osyci 
skånsmål det blev ingen försko-
ning; bgd sk, skån.t, skönt. 

skopa r. skeiT, -'a, , -'an. 
*skopa v. skåpa, - hoppa och leka 

(om djur); bgd -e-. 
*skorda r. sko, 4, "=, 2  an sten-

skärva. -- *skorda v. sköl, -` a lägga 
sten 1. stenskärvor vid murning. 

skorpa r. skörp, -'an; bgd -e-. 
skorra v. skör, 4; bgd -e-. 
*skortna v. sköre, äv. skört?), Ja 

få 1. bilda skorpa på ytan; skf 
skede, 2  a, lvg skörk, bgd sla3r(t)t). 
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skorv, r. skörv, -'an sår med hård 
skorpa på (i huvudet), skorv på 
potatis. — skorvig a. skörva; bdg -e-. 

*skorv, r. skörv, -'an, a, 
skalbagge; bgd -e-. — Jfr *sprätt-. 

*skott, r. skåt, 2a, 2  a sitt- 
bräda i båt; bgd -e-. 

skott, n. skeit, -'a bösskott; ax-
sprickning: åkan står skåtan å-
kern håller på att gå i ax. — Jfr 
*eld-. — skotthåll n. skåthål, 
— *skottnär adv. skåln& inom 
skotthåll; bgd -e-. 

skott, se *nattskott. 
*skotta r. skåta, 2n, -, as red-

skap att skjuta' ihop sädesdråsar 
med; skf skåt)en, bgd skåtana. — 
Jfr *korn-. 

skotta v. skåta. —  *skottkitrr 
n. skåtbsar, -a skottkärra; bgd -e-. 

skov n. skev, -'a kort stund; 
bgd -e-. 

skova r. sköv, -`ag skovor. 
skovel r. skeivg -'via, 2  val, -'van; 

bgd -e-. 
*skrabb n. gra, -"a föga gi-

vande slåtter. — *skrabbslått r. 
grabslåt, -ta= föreg. — *skrabba 
v. skråb, 2 a skrapa, krafsa: grål 

slå slå där föga gräs finns. 
*skrabba r. shyttb, 2 a/i 

järn varmed grytor och pannor 
skrapas. — *skrabbnitver r. gra-
nvar, -vra, -var, -vran näver 1. 
bleckplåt att skrapa golv med 
(Gr., § 43: 3: skrbb-). — Jfr skrap-
näver. 

skral a. grål, grålt. 
skramla v. skråmal, 2naa. — 

skrammel n. skrcimal, 
*skranig a. [Kg skri" mager]. 
skrapa r. s1jrpu , 2n, -, Jan; 

skf gripian, bgd skrilpa, -'n, -, 
2na. — skrapa v. skråpa. — skrap-
näver r. skriipan6)e.r, -yra. — Jfr 
*skrabbnäver. 

'skrappel ii. skråpaZ, -Va något 
trasigt och slamrande. *skrap- 
pelkiirr n. greipayydr illa lastad, 
skramlande kärra. 

skratt n. skrcit, -"e. skratta 
v. skråt, 2  a. 

*skravel s. se *sten-. 
*skred n. se *silvskred. 
skria v. s3rj, -`a skrika; skf 

sAram, övr. stri, 2  a. 
*skrieka v. gr -g, 2a 1. gröp 

åka skridsko, halka-. — *skrieksko 
r. strbb•skö, -n, -, -n; bgd griskö. 

skrida v. srf ,  skr, grå?, gridb, 
-; skf skrå?, grida,. 

*skridna  v. sAren, grent, grönt 
halka: han *Ml o föl han hal-
kade och föll; skf sb•rgrit. — *skrid-
nug a. skrhu, -t hål, slipprig; 
äv. sArkait 1. skrUat. 

skrift r. gröp, -'a den heliga 
skrift; gå de:l skröft gå till natt-
varden. — skrifta v. gre, -`a; 
bgd -x-. 

skrin n. .93.rin,, -'a. 
*skrin a. grin, sArOW dålig, ma-

ger (om jordmån); övr. skrin, *int. 
*skrind r. sAr09, "L', Jan 

skrinda; skf *gm bgd grin. 
skriva v. griv, griv, grölv, 

skrhn, -; skf skrcim, bgd 
37)-9-4v. 

*skrov n. skreiv, -'a ruckel s. 
knappt kan stå. 

*skrovis r. skråvais, skrov- 
lig is. 

skrubb r. skritb, '-an, 2  a, 4. 
*skrubba r. skråb, 2 a, 1, 2  an 

stor karda till förberedande ull-
kardning: dam kår f6,91 va skrOom 

sön va krom man kardar först 
med skrubbor och sedan med kar-
dor. —*skrubba v. skrb, 2  a karda 
med skrubbor. 

skruv r. gm:tv, - an, gricta, 
— skruva v. gr?'" -`a. 



skrymta 

skrymta v. 4römt, — skrym- 
tare sbl-kylar. skrymteri n. sAråna-
tari, -a; Ivg bgd 

*skrynka r. sAråyyjas, 49/ 
skrynkla. — *skrynka v. grtlyyj§, 
2a skrynkla; lvg bgd 4.4 mbs. 

*skryp a. sh•r4p, skrikit odryg. 
— *skrypa v. sbT9y, strAft göra 
odryg: s3-r9p öp qya. 

skryt n. sArg -'a. — skryta v. 
shT9t, s4rpl, sb•rpt. 

*skrå r. skrå, -'n, 2a, -`a beslag 
,av metall 1. läder omkring nyc-
kelhålet på byråar, skåp osv.; 
bgd 

skrål m. skred, skrår, gråt: tå 
sa n skred. — skråla v. skr, 
skrå', skrcit gråta häftigt, bräka; 
ha rövar, o bön, Nian o yNarbdAct 
uh skf»om skrejl det regnar och 
bonden är glad och vallbarnen 
ute i skogen gråta. — *skrålig a. 
skrgat gråtsjuk; bgd 

skråma r. skråm, "=, 2 an; bgd 
skråm. — skråmig a. skräniu, -`t. 

skräda v. .94re, sAraj, sArM: ,s4re: 
bra, Tagla skräda bär, korn; str&l-
bera, sArdclka skrädda bär, skrätt 
korn. 

skrädda v. sÅrdcf, -`6, sy kläder. 
— skräddare m. *War, -` ara, 
2  ara; bgd -cc-. 

*skräll a. sArg, -'t gäll (om röst). 
— skrälla v. sAröl, syröd; bgd -ce-. 

skrämma v. sArdni, grömd, 
s4rgmd; bgd -ce-. 

skräp n. 4rckp, -'a. — skräpa v. 
sArctp, 2  a. 

*skrävel n. sArUaZ, =yla person 
s. är dålig att gå. — *skrävla v. 
sb.r428,l, =yla vara dålig att gå. 

*skrävla r. [sAHval, -'via labb på 
björn eller säl]; skf lvg bgd äv. 
= människofot, bgd -ce-. 

*skröla se orm-. 
skröplig a. s4r7y,plz, 21. 
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*skrövla v. *kal, -'via skrynkla. 
— *skrövlig a. sAråvu, t skrynklig. 

skubba v. sköb, 2a; bgd -e-. 
*skubba r. sköb, -'a, "=, 2  an järn-

redskap att skrapa ur grytor med; 
bgd -e-. 

*skinka (eg. skaku) r. skicka, 
-`an (Gr. ss. 72, 133 även 

spku) träklyva som användes att 
skaka halm med; skf stöka, 
spiken. 

skuff r. skål' -'an. — skuffa v. 
sbl!, -`a. 

skugga r. sk6g, 2  an, äv. sköftan; 
dan skögom i skuggan. -- skugga 
v. slak, -'a; bgd -e-. 

skuld r. skål, -'a. — skull i uttr. 
far. . . skål för. .. skull. 

*skulla v. skål, 2  a skimra från 
fönster, dallra i luften (om sol-
skenet under lugna, heta dagar), 
m. m.: ha skål boa gUsan, det 
skimrar från glaset, ha skål öp 
uh Utvalt det hägrar i havet; sia 
sköl, 2  a. 

*skullror r. pl. best. skålran hö-
skulle; bgd skålran. 

*skult a. oböjl. skålt kvitt: nå 
'er a skålt nzela ds nu äro vi kvitt. 

*skultna v. skr, 2na magra 
(om kreatur). — *skultneblemma r. 
skiattblam, -a blemma på krea-
turens fett på grund av avmag-
ring; lvg bgd ski4h). 

skum m. skåm, -'an. — skumma, 
-s skilm, 2a, skåmas, bgd 
sk4m. 

skum a. skåm, -'t. 
skur r. sAt'Ar, syn, sy4ra, -. — 

skura v. sykr, -` a. 
skurk m. skårk, skånban, skårka, 
— skurkas dep. skår/jas, 2 a ha 

skurkstreck för sig. — *skurkisera 
v. skårAisb., -a = föreg. 

skuta r. 8311t, -'a, 
*skvabba v. skwö,b, 2a skvimpa. 
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*akvaka v. skwitka, - skrika; 
sktvålca o skrål.; s1cw4katråst björk-
trast. 

skvala v. skwez:k, -; bgd ska. 
— *skvala n. skwala skval. 

skvaller n. skwegar, -'fra.  — 
skvallra v. skwitlar, fra.  — skvaller-
tacka f. skwatåb.,-a skvallerkäring. 

*skvassel n. sktv, -'la skvalp, 
hopskvimpad vätska: ha jr bara 
sktve41a, ned* pått.— *skvassla (eg. 
"skvatla) v. skuitt3., skvimpa, 
spilla; bgd skwå , äv. 

*skvipa v. skwfp, -`a skvimpa, 
skvalpa; bgd äv. ftvip. 

*skvittra sr. skwitar, =tre, skvätta, 
yra omkring: ha skwitra da hon 
Atitit dt om blagtpOtatra det skvätte 
omkring, då hon kramade den 
blöta potatisen. 

*skvolka v. sktvölk, Ja skvalpa: 
ja .241: t6nt tårma skwölk jag är 
så tom att tarmarna skvalpa, ha 
skwölk ned* Ogom det skvalpar i 
kaggen. 

*skväka v. skwej§, gnälla, 
pipa (om ekorrar, råttor osv.); bgd 
äv. fwe js. 

*skväl r. skwg, sktv4n, sletvla, -  
dålig, illa klädd docka; oäkta barn; 
ojämna band vid kornskörden; bgd 
fw4& 

skvätt r. skwg -"tt, -'a, -'a; bgd 
fw&t, skw&t, övr. skwåt. — Jfr 
dryckes-. —  skvätta v. skwåt, -'a; 
skf skwåt, skwåt, lvg skwåt, 
bgd fwdt, fwåt 

sky r. ft), -'n. 
skydd n. fffiv, -"a. — skydda v. 

»i, 2  a; skf -ey-, bgd lvg 
skyffel r. féf2,. - -Val, -Vlag. 
skygg a. Mg, - skygga 

v. fg, -'a. — skygga sig måra 
fkga sa mr o mr märren blev 
mer och mer skygg; skf lvg -ey-, 
bgd fgg. 

skyl r. -'a, a två[?] 
snesar. — skyla v. f9, fklt hissa 
kornkärvarna på snesen. — *skyl-
krok r. MkrOle, -krOlsan krok var-
med kärvarna hissas på snesen. 
rskylståd s. lvg fy/stcb grenklyka 
(oftast av björk) som ställes mot 
snesen för att inte kornkärvarna 
skola falla till marken. — Jfr 
*snesklyväll. 

skyld a. fo släkt; nksYlt när-
skyld; skf fm, bgd fat. 

skyldig a. fbbc. 
skylla y. fg -'d. 
skylt r. jo, -'a, — skylta 

v. fo, -̀ a; bgd 4-. 
skymla v. M/44 -'inZa, skymma 

för ögonen. 
skymma v. fort, d, -'d. — skym-

ning r. fbniney, -a. 
*skympel n. ftSpal, -'pla spöke. 
skymt r. fimt, — skymta v. 

fåntt, Ja; lvg -y-. 
skynda y. f6n, -'a. 
skytt m. — 

*skytta v. få, 2 a ligga och lura 
på sitt rov (särsk. om  kattor). 

*skyttla v. f,  Jla skjuta stän-
gerna i en gärdsgård 1. grind för 
att öppna väg: fe'.2, 6.22, 1. stänga: 
fig,  

skåda v. skaa, -; skf sket(d)a, 
lvg skada, bgd slajda. 

skål r. ska, -'a, -̀ an; bgd 
skf. — skåla v. skal, -'a. 

*skåla v. skida, - skvala: ha 
skala o niy; bgd -e-. 

skålla v. skå , -'a; bgd skit, --•a, 
skf lvg = btr. — Jfr "tarmskåll. 

skåp m. sktp, -'a, Jan; skf 
lvg best. pl. skapa, bgd skap, best. 
pl. skapa. — Jfr gryt-, lapp-; 
nedre-, vrå-, över-. 

skår n. skr, -'a. — skåra v. 
skara, -; bgd -e-. 
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*skäft r. fift, -'a kil 
(särsk. i vävstolar). — *skäfta v. 
fe, -a skafta; kila; bgd -ce-. 

skägg n. fin, fårna. — skäggig 
a. f4ga, =t; skf fåk, fota. 

skä,kta v. fegt, =a träta, göra 
grimaser: fog va MbliOlil övr. 

- 
skäl, n. fel, -'a vävskäl; väg- 

skäl. — *skälträ n. faatrö, -, 
-n skälkäpp; bgd pl. faatröa. 

skäl, n. pkZ, -'a orsak. — skälig 
a. fi,e_ ky), -t. 

*skäl, n. fg, -'a mått för torra 
varor, 1/8  tunna. Skatten räknas 
i skäl och tunnor, så att 8 skäl 
är en tunna och ett skäl är 1/64  
mantal. — *skälsland n. f6/d/I, 
jordbit där man sår ett skål. 

*skälja r. Jil1,  -sba, -, =bag ärt-
skida; pärlmussla; skf fith, fia, 
feph, fdDag, lvg bgd fdD. — Jfr 
*ärt-. 

skälla v. [dl d, -'d. 
skälla r. ftl, -'a, -'ag. — 

skälltacka f. falticb., -a, -, -an den 
tacka som bär skållan. 

skälm m. få/m, -"an, -'a, 2  a. — 
skälmstycke n. falmstffidy, -a; bgd 
-ce-. — *akälmesera v. falmasör, -a 
göra skälmstycken. — *skälmig a. 
fe,mvd skälmaktig; bgd 

skälva v. faZy, fåk, s7ja4v, sköZv, 
sköZ2n; skf sköZva, äv. skgvasa, 
bgd Pave, 1. s4Mv, sköl?). 

skämma v. lånt, _fana, famd. — 
skämmas dep. lamas, -'das, famdas: 
står clar o fints står där och skäms; 
lagå -ce-. 

skämt n. lamt, -'a. — skämta v. 
fana, =a; bgd -ce-. 

skänk, r. -"an,- a, -"a gåva: 
deq fåniks till skänks. — skänka 
v. fåmk, .-t; skf -c4-, övr. 

skänk, r. My/c, :an, -"a, -'a 
skåp; skf -ah övr. 

skäppa r. fp, -'a, =an; skf 
-a-. — Jfr mjöl:. 

*skä'r, a. för istadig, yster (om 
häst). — *skärra v. får, -"a skrämma; 
bgd fckr, feer. 

skär, n. för, -'a havsskär; övr. 
fr . 

*skär, a. f4r, -'tt klar, genom-
skinlig (om vatten); skf för, fit, 
bgd fr, fart, lvg = btr. 

skära, r. -far, =a rand, strimma, 
i uttr. scga går 214 2, tt kk,sör solen 
går ner i en klar rand (på en för 
övrigt mulen himmel); bgd fctr. 

skära, r. fem, =n, 2  fåtjen; bgd 
firn, 2n, 2 , firjena. 

skära v. fera, fr, sAdr, skår, 
glin; skf fira,  febr, skkra, bgd 
skar. 

*skärka v. fark, =a gnissla med 
tänderna (om lekattens läte); skf 
[ark, äv. om  ekorrens och tjäderns 
läte, lvg fchrk gnissla (om två 
stenar som gnidas Mot varandra), 
bgd fterk tanom skära tänder. 

skärm r. farm, -'an, =a; bgd 
-ce-. — Jfr möss-. 

skärpa v. fp,  =a bli hård och 
tränga (om skor): skO.n farp eit om 
Sin; bgd 

skärv r. fan), ‘Mva Järv; 
bgd -ce-. 

skärva r. f'drv, -'a, -'an. — 
*skärvas dep. larvas, 2a falla i 
skärvor; skf -e-, bgd 

*slav r. fiv, -'a, skävor, 
avfall av lin och hampa vid häck-
ling; skf febv, bgd fb (bl. sg.), 
lvg = btr. — skävig a. Mat. 

sköka f. fik, 4, -'an. 
*skölj s. [lvg in en särskild sorts 

spånkorg, gjord av sköljor, se 
följ. ord. — Jfr *kard-]. 

*skölja s. [lvg [Aj, b. pl. fidiag 
tunna vedstrimlor, varav korgar 
gjordes; när det var ont om spik, 
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användes de "även att fästa tak-
spån med; man lade en skölja 
tvärs över spånet. — *sköljved s. 
lvg firDv .tallvirke, varav korgar 
gjordes. — Se Seth Larsson s. 
65]. 

skölja v. figt, 94, AM, skgi.4; 
fillt sa urskulda sig; skf f6h, 
bgd s4& 

skön a. fkin, fant. *skönat a. 
an fat ftg, e fat e v6r en 
skön fäll, ett skönt väder. 

skör a. far, fart; skf jr, fat 
*sköra r. Jr, -` a, 1, an skåra; 

Skf far, bgd f9r. 
skörd, r. fga, -'a. — Jfr under 

!lega,. — *skörd, a. fifd, f44 fär-
dig att skördas (om åker, om säd); 
bgd -e-. 

sköta, v. f4d, jJ, .fikkt. 
*skötesgirig a. fegjasOra krävande 
mycken skötsel, omvårdnad (om 
sjuka); skf fat, fat, fatast&u, lvg 
bgd fi4W, fOlasi6ru. 

sköta, v. f41,t, fetV skarva trä-
stycken (liorv, bräder o. d.); lvg 
bgd 

sköte r. ft, =et, fa, -'a nät för 
strömmingsfiske. 

*slabba v. s/db, 2a slampa. — 
slabba f. slecb, -'a slampa. — slabb-
sätt n. s//0.s«, -a slamsigt sätt; 
bgd //412. 

slacka r. 8/4, -'an, a, -'an vid-
sträckt fördjupning på marken. — 
*slackigt a. adv. s/.11/cut rikt på så-
dana fördjupningar; bgd .224, -'ut. 

sladd r. dåd, -'et, sista avdel-
ningen t. ex. av en timmerflotte. 
— sladda v. taga sista 
avdelningen av flotten; bgd Våd 

sladder n. sicklar, :dra. — sladdra 
v. slltdar, -'dra; bgd 

slafsa v. slåfs, -'a; slfifs i sa. — 
*slafsöra n. sl4fsepr, slamsigt 
fruntimmer. 

slag, n. sle'o, steka sort: völk9/4 
vad för slag; bgd 

slag2  n. sky, slOa slag, slag för 
lien, fältslag; bgd .224y. — slags-
mål n. shitsmg, -a; bgd .2,/d.ksna4Z. 

slaga r. slånipu, -'n, sligtori; 
lvg slayu, -, Oljan, bgd 
2n, -ja, skf = btr. 

*slagfärd r. slilyfckl, -a sällskap, 
umgänge: han könia ski.yfcYvc 
om; bgd .2,/epfctZ. 

slagg n. slå,w, sl443.a. — slaggig 
a..9/4gat; skf si4g, slårna, slet45'ut, 
lvg = btr, äv. sigg, bgd Våg.- 

slagörn s. [lvg s./i2gtåln rovfågel 
i allmänhet]. 

slak a. 8/43-, sig./ ej spänd; med 
hängande och slangande kläder; 
bgd 

slakt n. slgt, -'a. — slakta v. 
slety, -'a; bgd 2264t. 

eilammer ii. slcimar, -'mra. — 
slamra v. slån) ar, 29nra; bgd 
mar osv. 

slams n. slcims, -'a. — slamsa v. 
sikts, -‘ a. — slamsa f. SiåritS, a 
slamsig kvinna. — slamsig a. siårit-
sut; bgd 

slang r. Ade, -'an, -'a, 2a slang 
på spruta, pipa; bgd .2,/de. 

*slanka v. sletelc, 2 a vara sysslo-
lös; bgd 2218k. 

slant r. slänt, fa, -'a mynt; 
bgd 

slanta v. sldt, 2a fiska med 
slantkrok, slåntkrök, på spö i åar 
och bäckar; bgd Våg-. 

*slappar n. slcipa,r, :lora skvaller. 
—*slappra, v. savar,-spra skvallra. 
— *slappra f. slapar, Spra 1. mun: 
hål slitvra dig håll din mun. 2. 
fågelskrämma, se *väderslappra. — 
*slappertaeka f..9/1tpartitA, -a skval-
lersyster; bgd 

*slappra, v. skar, 2vra, töa. — 
*slapperväder n. sllwartMy töväder. 
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*slapprig a. n. slaprat töigt, 
blött (om väglag); bgd .21årar osv. 

*slarg n. slån, slårya blött, segt 
kött; lvg slårg. -'a. 

slarv n. shiry, -'a. — slarva v. 
slårv, =a. — slarva r. slårv, =a, f, 
-`an slarvig kvinna; trasa. -- slar-
vig a. slårvu, -`t trasig. 

*slasa v. slasa gå slamsigt, när 
benen knappast bära en (mest om 
druckna). — *slasa n. sksa per-
son s. går så. — *slasig a. samt 
ds.; bgd .214sa. 

slask n. shisA, -'a. — slaska v. 
WO, =a. — slaskig a. slåskut. — 
slaskväder n. slåskar, -a; bgd 

slav m. s/j_tv, :an, =a, -'a. — 
slava v. slava; bgd 

*slaka, v. sUka, -  vackla, runka. 
*slekalig a. slåkab ostadig, vack-

lande: han ,24jo slåkab gåmegan 
d den går nog osäkert, gamla 
mangeln också; bgd 21-. 

*s1eka2  v. s/e, sicV, sky slicka; 
bgd 2,1-. 

'slem n. sMxm, -'a. — *slammas 
dep. sMxmas, -'a bli slemmig; bgd 
.214m, -'an, lvg sl4m, -'man, skf 
shim, -'an, 2 as. 

*slepe. r. sUpa, =n, 2 , :n läpp: 
hå'mp skpagom hänga läpp, han 14 
snåsa sUpan han lade snuset 
in i läppen; bgd 21-. —  Jfr *slip. 

slev r. sigxv, -'a, -'an; skf -ax-, 
bgd 21-. 

*andra v. slir, =a lura, narra åt 
sig. — *slidrus m. slints en som 
lurar folk; bgd 21-. 

*slidre n. slir, =a knivslida. 
slik a. se, ditt: han ib: aib• o 

slib• han är outtröttlig, alltid den-
samme (i arbete o. krafter), han 
er lt vår, han är van vid så-

dant; bgd 21-. 
*glimra r. sAmar, Jrnra, -nar,  

=ntrayi trasa. — *slimmeraktig a. 
slimar2z0 .slarvig; bgd 21, 

*slind r. skiy, -'a trakt: x dån 
skipa i den trakten. 

slinga v. s/v, med hjälp av 
en gaffel sno ett slags snodd; skf 
s/åxy, d , bgd 2l , 2a, lvg = btr. 

slingra v. slknar, :yra; bgd 
/Svar. 

slinka v. sMnk, 2a; bgd 
slinta v. s140, =a; bgd Vint. 
*slip r. slip, -"an, =a, =a läpp; 

bgd —  Jfr *mun-, *slepe. 
slipa v. slip, stift, — slipad 

a. slipat; bgd 21, 
slipa r. slfp, Ja, an redskap 

varmed fräken 1. annat foder dra-
ges upp ur sanka, blöta ställen; 
bgd 

slippa v. s/42, s/ep, sk, 81619, 
slbp; bgd 21-, -e-, skf lvg s/4p. 

Jfr *åtsluppet. 
slita v. slit, slit, sl4d, ditt, -; 

skf s/4.xj, bgd 21-, 214d. 
slockna v. slågkan, =kna; bgd 

Våd-art. 
*sloda r. s10., =a, =, :att större 

lapp, trasa: ha håmj slårvan, o 
slöat' bob kkncxyan det hänger 
trasor och lappar från klänningen; 
bgd 21, 

slok m. s/k, -'an odåga. — *sloka 
v. slk, -'a gå som odåga. 

*slonta v. s/ht, =a gå sysslolös. 
*slontal a. sibtxted benägen för 

att gå och slå dank; bgd 216nt. 
*slota v. skita, - lättjas: skita 

b64 naga stralsa om sbl slarva bort 
någon stund då och då; bgd 210.ta. 

*slotasam a. slefitaslim lättje-
full. 

slug a. skaike, skat; lvg skf, 
skikt, bgd 244 .2241ct. 

sluka v. sie, =a. 
slummer r. shimar, ag. — 

slumra v. slitmar, -smra. 
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slump r. sl6sip, :an hop. — 
slumpa v. slo"mp, Ja vara slampig. 

slunga v. slåe, -'a. — slunga r. 
s16g, -'a, -'an. 

slum n. slår), -'a slarv. — *slurva 
v. siv, -'a slarva. 

sluss r. 3/4, =tt, a, 2  a; bgd 

slut n. slig, -'a. — sluta v. 
=a; bgd 21-. 

*slutt a. shit brant sluttande; 
bgd 2,1-. 

sly se *myrsly. 
slå v. s14 (sällan 414), sid, di), 

slavE slå vd slå vad; skf s/åpla, 
lvg s/by2x, bgd .224, 24, 214, 214p 
1. .21bgva. — slåss dep. sick, 8161o, 
dess, sliqpsa; skf -ap-, lvg 
bgd Mös etc. 

slång n. .9/4, -'a ställe på väg 
där åkdon slira. — [slångföre s. 
lvg slanfår halkigt före på vin-
tern]. — slångig a. slut om väg 
som är sned, hal och lätt att 
stjälpa på; bgd 214. 

"slått i  r. 814, -'n, -` a, a melodi; 
bgd 2161. 

slått, r. sldt, slåtter. — Jfr 
*skrabb-, *ängs-. — *slåttand r. 
sleitiaj, -a slåttertid. — *slåtteshjon 
n. slåtasoUn 1. "slåttandshjon n. 
slåtanasiOn hjälpfolk vid slåttern; 
bgd 21o1-. 

släcka v. slky, 814 y, slc41jt; 
skf -ap-, lvg bgd -ej-, bgd 21-. 

släde r. 2n; ,bgd 
11,52ea, , 

slägga r. s/g4y, -'a, -'an. — 
slägga v. 8140, sl4gd, slå?gd 
slägga, gå på envist: sldM o fr4 
fråga och fråga; skf -ap-, -bgd 

släkt r sléijt, -'a. — *släkta v. 
sigtt, släktas: slgy opa slåya 
brås på släkten; bgd 2,1-. 

*slämta v. slgmt, a smälla i 
dörr. 

släng r. sl6sj, -'an. —  slänga 
v. sl6w, sltiyod, slk-yd; skf -as., 
lvg bgd .2149,7 etc. 

släp n. 84, -'a. — släpa y. 
sl4a, slipa  o slft ilt släpa och 
slita ont; lvg skpa, bgd 

släppa v. slttp, 8/4ft; bgd 21-. 
*slätt a. s/«. (si" slät; skf 

syt., lvg sMt, bgd 21d1. —  *slätta 
r. sig -'a (syt) slätt: uta slåte 
ute på slätten. 

slö a. 8)0, sk« 1. slå', sl6y; 
lvg sid, slét, bgd 214, Våg 

*slög a. 8/4 händig; bgd 21-. 
slöja r. sl , -'a, •=, Jan; skf lvg 

bgd /Uv. 
r. sbom, -'an lättaste kor-

net i dråsen. 
*slöra r. skr, =a, -'an trasa; 

bgd 21r. 
slösa v. slås, -'a. 
smacka v. sm4 , 2  a; bgd småk. 
smak r. sme, sm(11,9an; bgd smed, 

-'an. — smaka v. småka, 
smal a. 5m41, smålt; skf sm4/t. 
smaska v. måg, 4: ha småsfyå. 

bara anar fåtom det plaskade värre 
under fötterna. 

smattra y. smittar, -' fra.  —  ematL 
ter n. smittar, -'tra. 

smed m. smg, -'n, 2  a, -'an; bgd 
sniMpia. — Jfr egg-, klubb-, vägg' 
— smedja r. smf, Ja, opa 
smin uppe i smedjan. 

smek n. 87,4. — smeka v. smf, 
smey, smdy: smf k o tga vc 
åga smila och tala väl i någons 
närvaro. 

smet n. smet, -'a något fett och 
smetigt. —  smeta y. smUa,- smörja 
ned sig; sm«a.d0,1 driva till. 

smicker n. smi4ar,:kra.— smidda 
v. smihr, 

smida v. smf, smid, smid. 
smide n. stal, 2  a. 

*mildra V. smilar,. -`1ra, smila. 
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smita v. smit, 4 slå: han smita 
n mit mön han slog honom mitt 
på munnen. 

smitta r. smit, 4. —  smitta v. 
smit, 2  a. 

*smittar n. smitar, :tra smulor: 
ha vd. bara smitar. 

*smorning r. smetneay, nonyan 
smörja: sk6smeinen; bgd -e-. 

*smet s. [lvg smöt fontanell. Jfr 
Seth Larsson, s. 90]. 

*smug n. smeiy, smta smyg, 
trång gäng: dan smtart i smygen; 
bgd -e-. 

smul r. smid. — smula r. smid, 
-'a, 4,n. 

*smulter a. småltar, :tal (om ister 
o. fläsk) löst och fett, inte segt. 

*smunga v. sm6g,-' a kasta, slunga. 
smuts r. smås, -'n. — smutsa v. 

smås, 4. 
smyg n. smgy, smgya, vanl. smug, 

se detta ord. 
små a. sg. små(, pl. små, småt 

e slåy, ha yer tsmcit åm a det är fat-
tigt, komp. smadar, superi. smit; 
bgd små, smöt. — småfolk n. små-
feak, -fallya barn: fa småfeak. 

*mäl n. smid, -'a brödsmulor; 
prat; skf smid gräl, prat, bgd 
sm«, -'a, pl. bs. smgyan. —*mäla 
v. smdaa, - banna, träta, prata: 
han smida opå me, han bannade 
mig; bgd smak. 

smäll r. smål, -'n, a, -'a knall; 
stryk. — smälla, v. smal, 4, slå, 
piska. — smällar  v. smal, smål, 
smål, små, smblt knalla; skf smbla, 
bgd smal, smab. 

smälta v. små/t, 
smärre se små. 
smärta v. små,rt, a. smärta 

r. smårt, -` a; skf smct4. 
*smölja v. smkh, smid, »264, 

sm64 smula sönder (t. ex. bröd); 
skf smNi, sm64, lvg sm&h, smNya  

1. små& — *smöljas dep. smilf4s 
1. smbDas, små,s, smö4as, små tas 
smula sig: •ha smcks bo,4 kekan det 
smular sig ur kornet. 

smör n. smår, -'a. [smörbrunn 
n. lvg smbrbrån, -a smörklick i 
gröt; han hbpa do riktd ned smbr-
bråna han hoppade då riktigt ned 
i smörbrunnet (om en som gifter 
sig rikt)]. — smörgås r. smbrgås, 
-a, -, — smörkärna r. smår- 
Ml -a. 

smörja v. smitn, smår, sm64, sm64; 
skf smbn. — *smörsel r. småts, - a 
smörja; skf sm6,sal, -',91a, lvg bgd 

(isl. smyrsl). — Jfr *smor-
ning. 

snabb a. snåb, snåpt, äv. snåbar. 
*snaga v. snåga, - ragla (av rus 

1. trötthet). 
*snagg n. sncift, -'a is utan snö 

på; slätt, öppen för vindarna; 
hål sa pa snitftan hålla sig på 
blåisen. 

*snagga v. snaM, sn4gcl, snågd 
blåsa så att det gör ont i ansiktet; 
skf -a?-. 

snar a. snår snabb att uträtta 
ärende. 

snara r. snbru, 2  n, , snbryan: 
råmsneru remsnara, hierasneru har-
snara; bgd snåra, -'n, -s, 2rta. 

snarka v. snålt -'a. 
snart adv. snåt, äv. snår4; skf 

lvg snåt, bgd snetnt. 
snaska v. snåg, 4 snatta; lvg 

slitig vara snaskig. 
snattare m. f. snåtctr, -'ara, 

-'ara. 
snava y. snäva, 
sned a. sn, snat. — *sneda v. 

snht, - snedda: du va4 snbct å boa 
våyom snedda av från vägen! — 
snedd r. snåd, -'a. 

snegla v. stcgal, - 
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*snaps r. snbpa, -'n, , 2n, hörn 
(av äng, skog o. d.); bgd snOaga. 

*snes r. sn4s, -'a, t -"an stång 
som sättes ned i marken och på 
vilken sädesband upphängas till 
torkning; skf snå,m, bgd sn4s. 
*snesstäd n. oi4st4, -a grenklyka 
som ställes mot snesen för att 
stödja kärvarna. — [*snesklyva s. 
lvg sn4sk44v = föreg. — Jfr *skyl-
ståd]. — *sueshål n. sn4sluy'd, -a. 

snibb r. sng, -'an, -'a, 
snickare m. snbkar, an, .'ara, 

— Jfr *klubb-. — snickar-
säte n. snåle:ans«, -a hyvelbänk. — 
*snicka v. sn'd4, -`a, snickra. — 
*snickning r. sn4noy, -a snickring; 
bgd 

*snikas dep. sng•as, -a, vara sni-
ken; sn,ekas o snidas snika och 
snålas. — sniken a. sniAan. 

*sniper a. snipar fint klädd, ele-
gant; skf sne-par, äv. snivar, bgd 
snipar o. 

snipig a. sniput. — *snipnäsa r. 
sMpnUa smal näsa. 

snippa v. sna'p, a raska: snip 
astå göra en hastig tur bort. - 

sno v. snö, snöd, sn6d vända: 
snö jyåra vända kärran, sno 69n, 
vända om, sn 6 slika sno snören. 
— snodd r. snöd, -`a, Ja. — 
*snokrok snökrök person som man 
ej vet var man har. 

snok s. [lvg snök, -'an]. 
snoka v. sn6k, -'a. 
*snoper a. snöpar snygg; tvär-

säker i sitt uppträdande. 
*snor a. snc_5r i uttr. snipar o 

snör snygg och elegant. 
snor r. snår, snån. — snorig a. 

snitru, t. — *snorsissa f. snårjis, 
-a snorjänta; bgd 

*snottra r. snb tar, -'fra, 
=trall hjortron. 

snubba v. sno, -'a vara för-
argad, banna; bgd 

snugga r. snik, -` a, , an. 
snurra v. snör, .4, snurra om-

kring; vara ond; lvg -o-1.-u-, bgd -e-. 
snus r. snås, -'9,0b en pris snus. 

— snus n. snits, -'a snus. — snusai  
v. snås, 2  a. 

snusa, v. snås, snåst, måst lukta, 
dra in luft i näsan: öksv, sniAs bah 
kön; lvg snås, -'a. 

snusk n. snåsk, -'a. 
*snuster n. snåstar person s. är 

svag av ålder. — *snustra v. snås-
tar vara ålderssvag och klen att 
gå; äv. vädra (om hundar); skf 
lvg bgd = vädra. 

snut r. sn4t, — Jfr 
dum-. 

snuva r. — snuvig a. 
snicvu. 

*snycka r. snfp' den vassa 
kanten av ett från två sidor av-
hugget träd. 

snygg a. sn69, sn6y. — snygga 
v. sn6g, .a; skf sn6mg, -'tt, bgd 
srOg. 

*snykta v. sn61jt, -'a snyfta. 
snyta v. sny't, sny't, snp snyta 

näsan, snyta ljus; sny't brån kola 
av; skf äv. i bet. '-snika efter': 
snyt o snidas. 

snyta r. snpt, -`a, -'aj spetsen 
av en kängko; bgd äv. 'käft': 
cikt d'a du få po snPta. 

snäl a. sned, sned, sned. — snälas 
dep. snidas, — *snälfororna 
pl. best. snidfc_iraga snålhet. — 
snålhet r. snidhb j, -a; bgd 

*snäll r. snål, -9:1„ -`a trissa, 
varöver snöret i en spinnrock löper 
till svänghjulet; bgd 89241. — Jfr 
*knä-. 

*gnägga v. se *snagga. 
snäll a. snål, snålt god, snabb; 

skf sna, bgd 
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*snälla, r. sna, -'a, = an den 
rulle i spinnrocken, varpå den 
spunna tråden samlar sig. — 
*snälldon n. snbldört gemensam be-
nämning för snåln, tåyi, snela 1. 
datt o. 

*snälla, n. sn'a, ct, 1, -sari grod-
larv; lvg -a-. — Jfr *pump-, *stor-
skalle-, *ör-. 

ymäppare r. snipar, :ara, 
= ara åderjärn; bgd -ca-. 

snärja v. snen, snchr, sn; bgd 
svd. 

iNnärkas v. snaggas, a göra gri-
maser, se sur öch: förbittrad ut. 

snärpa v. snårp, 2  a krympa, 
torka (om läppar); lvg bgd sneerp 
snörpa ihop. 

snärt i.. snå,S, -'e, = a, -'a. — snärta 
v. sn , =a lindrigt slå. 

iiinäv a. snav, sne, snU trång. 
snö r. swh, -6n, dat. syyjnom; 

skf syjanom, bgd supsin, -hem. — 
Jfr *fök-, sur-. — snöa v. sw‘f, -ad, 
-ad. 

snöd a. snkt, snut hårlös, skog-
; snåan hin håle; lvg bgd snaa. 

— Jfr *snösken.  — rsnödskallig 
a. lvg snågskcbla flintskallig]. 

*snök r. sng., -'an nys om ngt; 
skf sna4. 

snöpa v. snip, snådt, snkft; 
skf -ah lvg bgd 

snöra, v. snbr, = a. — snöre n. 
= a. -- Jfr spjäll-. 

v. snbr, sn, snitt kasta; 
bgd sn. 

snörpa v. snårp, 2  a: snarp o jyarp 
snöt•pa och sitta åt. 

;*snösken s. [lvg ha var laka 
snöskan det var själve den lede]. 

fsnöta, v. snelyt, = a snylta, snå-
las.., (om människor o. kreatur): 
köa" gå o snånt håpn a låtgom 
korna gå och snålas hemma i fä- 
9  

gataxt; skf Snett, a, lvg bgd snika 
gå och nosa, vädra. • 

sock r. såk, såtgan, såka, - socka. 
socken r. sökan, -'kna, sökan, 

ina; bgd -o-. — Jfr utsocknes. 
socker n. sökar, -'kra. — sockra 

v. sökar, 
soffa r. s6f, -'a, =, Jan. 
sol r. s6Z, -'a, seg, = an. — sola 

v. s6Z, — solsken n. sksin, -a. 
soldat 5, [lvg sblekti. -- soldat-

läktare s. söldatlgktar 'läktare för 
soldater vid orgeln. Fanns i Bur-
träsks kyrka, men ej i Lövånger]. 

solk n. sök, — solka v. sk, 
— solkig a. söka; bgd -e-. 

*Boll n. söl, -'a smuts. — *solla 
v. stfl, 2 a, nersmutsa. — *sollig, 
*sollaktig, *sollsam a. sötat, sb44b, 
sölsåm osnygg, slaskig; bgd -e-. 

*solv, f. sav, -'a, -'an svala: 
sit4s-s6v saxsvala, låtg-6v hus-
svala. -- *solvbol n. sMvböZ, -e,. sval-
bo; bgd -e-. 

solv, f. scik -'a, =an skaft i 
väven. 

som pron., konj. som. [Ofta pleo-
nastiskt]. Har ofta bet. 'ganska, näs-
tan': ha idjom dåht ha det är rätt 
dåligt det; icpy jom 4'41 jag är 
ganska skral; han .94 tsom e wåsa 
han är ett slams (av wåsa slamsa); 
bgd som. — som annat samåna or-
dentligt, riktigt: jir a samåna. 

sommar r. sömar, 2  an, 2  ara, -'ara; 
bgd -e-. 

somna v. åma" -s.mna. 
somt pron. sömt: sömt a dam 

vara brå o sömt a dam dith en del 
av dem är bra och en del dåliga. 

son m. sån, -, söm, ~yen; bgd 
Om, Omen. — Jfr dotterson. 

sopa v. söp, e,. sopkvast r. 
söpkwåst, 

sopp r. scip, -'an, -'a, 2  a svamp. 
Jfr *fök-. -- *soppliiinder sup- 
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hånar -nran av tvättande skrynk-
liga händer. 

'soppa r. •söpa, oskummad 
mjölk; köttsoppa. 

sorg r. sån, sårja, — Jfr änk-
lings-. — sorglig a. sårp(7), 

aorta f. s64 brun, slemmig 
(järn)fällning i vattnet. Jfr Gr., 
§ 64, 31. 

sot n. såt, -'a. — sota v. söt, -'a. 
— sotig a. söta, sotig, smutsig: 
sötukZåa de smutsiga kläderna. 

sova v. sava, seiv, sövd 1. söv, 
söv, sövd, 1. skm, 1. sv; skf söva, 
bgd söva, söm. 

sovel n. såve,4, seivZa. — *sovla 
sig seiva a, seivk sa taga för sig, 
sko sig. 

spackla v. spgaZ, -Va. 
spad n. sp4, -'a. 
spade r. spåda, bgd 

2  akta. 
spak a. spe, spy; bgd -a-. 
spak r. spg, -'an stång, grov 

käpp; bgd -a-. 
spana v. spåna, -; lvg 
spann r. spån, -, spånar, spånren 

avlångt matskrin. 
spannmål r. spånmaZ, -mån. 
*spantra v. spåntar, -Yra hopfoga 

medels snett över bräderna gående 
strävor; skf = btr. 

spara v. spåra, —  sparbössa 
r. spårbös, -a, -, — *spardom 
r. splulom, -an förmåga att spara: 
ha jör qlyan spaclönt uti om han 
kan inte spara. 

spark r. spint, :an, an. — 
sparka v. spårb., -'a. — sparkare 
r. spårkar, :ara, :ara spark- 
stötting. 

*apan, m. spår, -'n, -'a, :a sparv. 
*sparr2  r. spår, -'n, -'a sparre. 
spe n. ha jer jc54 opa spö det är 

gjort på spe. 
spegel r. sp4.1al, -'aln, -'ala, Jaa,  

numera även spkal; skf -a?-, 'pl. 
2a/a 1. sp4gZa, lvg bgd 
spegla v. spåval, spkla; skf lvg 
bgd ipf. spkZa. 

spektakel n. spN40, -ya. —  
*spektakelgöra v. spUaftaWra göra 
narr av. 

spel n. spel, -'a. — spela v. 
sPga, 

spene r. spna, -'n, 2n; bgd 
fana. — Jfr tung-. 

*spetaräis r. spUardfs, -n efter-
räfsning; äv. verb: spUa o råfs 
räfsa efter

' 
 när det mesta är bort-

räfsat. — Jfr hamsa. 
spets r. sp4s, -'a, -`a spets 

på kläder; skf -ab bgd -e-. 
spett n. spet, -'a; bgd spöt. 
spik r. spe, spflyan, spika, -. — 

Jfr hack-. — spika v, spe, 2a. 
*spilka v. spélk,  Ja spänta (stic-

kor); övr. 
spilkum r. spak/ini, -an, -a, -a; 

skf spblkitm. 
spilla v. sp01, ,4 ;  skf -4-, öyr. 

*spilla r. "=, :an sticka, 
spillra; skf. övr. 8.0/. 

*spill-ljus n. sp0,124s, -a påtända 
stickor, som man lyste sig med 
(nu bortlagt); lvg -a-, skf -4-, äv, 
statts, bgd stibily 1. -Nås. 

spillning r. spNyey, -a. — spill-
tunna r. sinkitiol, -a urintunna. 

spillo s. i uttr. jiva, vkira deal 
spOio; skf 

*spink n. spåmk, -'a överblivna 
lappar vid sömnad, skomakeri osv. 
— *spinkig a. sp4ykat full med 
sådant spink. — spinka v. spåTk; 
2  a klippa så att det blir spink; 
bgd -a-. 

spinna v. spOy, spi, spån, spön, 
spbto; skf -ah spöns, bgd spin, 
spön, spåtn. 

spira s. [Kg spir, spira, spir, 
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spirag ribba, sparre av trä. Tälj-
des med kvadratisk genomskärning 
i dim. 5-8 tum. Numera ända till 
2 lie tum, sågade. — Jfr gadd-1 

spiritus s. [lvg spritas en spin-
del, förvarad i en näverdosa; ibland 
även en broms. Troddes draga 
allt möjligt till gården. Kunde 
givas bort tre gånger, men den, 
som sista gången fick den, måste 
behålla den]. — Jfr *bära m. 

spis r. spis, -'n, -'a. — spis- 
bänk r. spisbåmk, -44gban. 

spisa v. spis, spist, spist. 
aspita v. svit, -'a spänna ut. 
spjut n. spiåt, -'a. 
spjäla r. spj , spjn, sp0a, spn- 

kn (t. ex. i paraply); övr. spya, 
2  a, bgd bs. pl. -'an. 

*spjälk r. spjd1c, -'a, spiitypeg 
tunn, lång träskiva med handtag, 
använd att vända brödet med vid 
bakning; tunna träspjälor att 
spänna väven med. 

spjälka v. s_pyeak, 
spjäll n. spidl, -'a. — spjällsnöre 

n. spiblsnår, -a; bgd pjl.  — Jfr 
ärm-. 

spjärna se *spärda och *spönna. 
*spo se *grädd-. 
spola v. sp6Z, 2 a, spola garn. — 

*spol r. spM, sp6n, sp64t, - väv-
spole. — Jfr *väv-. 

spont r. spånt, — sponta v. 
spånt, — sponthyvel r. spönt- 
hirval, -n; skf sp6n4, bgd 81)64 

sporra v. spira, - sporra bröd. 
— sporre r. spitra, -'n, 2n sporr-
järn, brödsporre; bgd -e-. 

spotta v. spöt, -'a. — *spotta r. 
spöt, -'a spott. — spottlåda r. spöt-
lår, -a; bgd -e-. 

spraka v. språka, -. 
sprattla v. spr, sprgala. 
spricka v. språk språk sprg, 

språk sprölsk; skf språ,Y, sprölsa, 

 

bgd språk, språb. — spricka r. 
spre, -at. 

sprida v. spri, sprid, sprid. 
"sprila v. spril,sprit, sprit sprita 

(fjäder). 
springa r. språ2:p, -'a, .419eg; 

skf Spra.M, 2a, -c-, -'ng, bgd 
— [springorm s. lvg apripörm, 

-an hästsjukdom, som visar sig i 
"knulor" i huden]. 

sprint r. språnj, 23, a; 
bgd 

*sprintav.s_prdW, spr491, språnt, 
sprönt, sprimb springa: Ian köma 
spr4yjan han kom springande; skf 
sprönta, bgd sprint, språnt, språnh. 

spritt förstärk. sprit nOm, sprit 
språgasta ngm, även spritastan§w. 

sprund n. sprön, -'a; bgd -e-. 
spruta r. språt, -'a, , 2ag,. — 

spruta v. sprit, 2 a. 
språk n. språk, -'a bibelspråk, 

tungomål; bgd — språka v. 
språk, 2a. *språkdant a. språka- 
dant språksam, frispråkig. 

språng n. sprcig, -'a; bgd -o-. — 
Jfr fyr-. 

språ,te r. spr&ta, n, -, -n spö, 
käpp av buskgren; bgd -e-, :aga. 

spräcklig a. s_prgZut; bgd -a-. 
'spräker a. sprn•ar, -'a4 språk- 

sam; (om färg) vacker: sprnar o 
fig. • 

spränga v. språw, språnid, 
språwl; bgd 

*sprätt, r. spröt, -'n spratt: han 
jöt mey an s_pröt; lvg an språt, bgd 
an sprd4 

sprätt, m. spröt, -'n, a, -'a 
snobb. — sprä,tta, v. syret, -'a 
snobba; övr. 

sprätta, v. språt, 2a sprätta sön-
der. 

sprätta, v. språt, språt, språt 
spritta, spraka: ha språt kåk bob 
spi som det sprakar kol ur spisen. 
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sprättbåge r. spratbaga, -n. — 
*sprättskory r. språtykörv, -an, -a, 
-a en skalbagge. , 

spröt r. ,sprcigt,: -n, a, =a spö, 
käpp;• mbisprant metspö, slån,t-
sprejat slantspö; lvg, bgd spr4nt. 

[*spröthö s. lvg sprkathey grovt 
hö. — sprötig a. lvg sprtklat grov-
(om hö)]. 

*sput r. sp4t, =n, fors av vätska, 
som sprutar ur ett instängt rum: 
ha stc5. bara spgn, bob ych, da 
niga for åt) det stod bara en fors 
ur kärnan, när tappen gick upp. 

rsnösput s. lvg ha står snii-
spOn det yr snö (t. ex. efter en 
snöplog]. — *sputa v. sp4d, -'a 
farsa, spruta. 

spy v. sp0j, sp04, spg4; skf 
övr. -y-. — spya-  r. -'a. 

spå v. spci, spåd, spcid; bgd -a-. 
*spåka v. spk, 2 g, spå; bgd 
spån r. spri, spOn hyvel-, tak-, 

sågspån; skf spdn, -, -"a, =a, bgd 
s_2) dn, 

spånad r. -'n; bgd -e-. 
spång r. spcig, -'a, spåvar, spåvrari; 

bgd -o-. — *spånga v. spå, a 
utlägga spänger. 

spär n. spar, -'a. — spåra v. 
spar, = a göra spår; bgd -e-. 
, späd a. sp6, sp«. 

späda v. sk4 sp&I; övr. 
speech, 

spänna v. spån., spånd, sp6d. 
spänne n. spån, - — spänn-

tamp r. spåntdmp, -an; bgd -ca-. 
*spänning s. spånen, = owan, 

- hök. 
*spärda v. spe3, =a släpa, arbeta; 

s_pg mOt spjärna mot; skf spjel, = a. 
:.spärra v. spår, = a; bgd -ce-. 

spö n. spi, =a. — spöa v. 

r. spd,u, sph, an, lång 
smak', spade dör bakning m. m.: 

 

Rdcwspat.i, stågpspaz.f,; pågtspan); ivg 
bgd spen. — Jfr bröd-, palt-, 
stöp-. 

spöka v. spi», sp6At, 
'spökas dep. spiyas, s-pbttas opers. 
det spökar. — spöke n.  
= a, = a. 7 

*spönja v. sptYni, spån; spint 
finklyva tjärved. — Jfr *lumpa. 

*spönna v. Ispå, spånd, spind 
sparka. — Jfr .*fotspönna r. — 
*spönnas dep. Spbnas, spbnclas, spin-
das sparkas. 

spörja v. spin, 'spin spejt, sp. 
spörjas dep. spirs, spk, spOas, 

sp4tas 1. sp6: ha som hé, ha sp6,9 
det som hörs det spörs. -- spörs- 
mål n.. spkmaZ, — spörsmåls- 
bok r. spkmapo3c, -a katekes. 

*stabba v. ståb, -`a stulta: stål 
o ga gå och stulta (om barn); 
lvg stetv, bgd stå!). o står. 

stack r. sttJj, st/an, stålsa, -. — 
Jfr *mör-. 

stackare in. f. .stålsar, Jan, -'ara, 
= ara; stålsare dej, äv. stålsats dy. 

*stackstolpe r. stå4st6p, -an, 
-a; äv. ståb•st6Zp spisstolpe; lvg 
starkstap, bgd stålsstap, skf = btr. 

['stackvrå s. lvg stå1r4, den 
öppna spisens innersta del, där 
man eldade mest]. 

stad r. stå, =n, slckdar, -"dran: 
fåra dekl stås; bgd stckdran. — 
Jfr kyrk-, *lok-. 

*stad a. std istadig. 
*stada r. stbda, =n, -, Atm kant 

på väv; bgd -e-. — Jfr *väg-, 
*väv-. 

*stad-dag r. stbdaday, -dån, -daga, 
-dagar, de sju dagarna närmast 
före och efter midsommar; [lvg 
äv. stildjari, b. pl. de tre dagarna 
före och de tre Cfter midsommar]. 
-= *stad-regn stbdurånan regn 
under en av stad-dagarna. *sta- 



'stadu-blomma—stelna. thå 

du-blomma f. Nordmaling b. pl. 
stitclub4Ottan maskros]. 

stadga v. st4g, -`a stämma (blod); 
st41 sa taga kalv; skf lvg ståg, 
bgd ståg. 

stadig a. s4;kcla, 2 t; bgd -e-. 
staka v. ståka, — stake r. 

sgtka, -`n, bgd 491a. 
stall r. stål, -`a häst- 

stall; fiolstall; nåvatstal plats för 
navare; översta bänken på kyrkans 
bakre läktare. — Jfr färd-, kniv-. 

stalla v. stål, -`a; stål Oy hisk 
sätta hästen i stall. — [stallpall s. 
stålpetk golv i hästspilta]. 

stam r. ståman, dan fråm- 
ståmrkom i framstammen (på en 
båt), dar bgståmnom i bakstam-
men (på en båt). 

*stam a. våra stått stamma. — 
stamma v. stått, 

*stambord n. ståmb44, -a damm-
lucka. 

stamp r. stcilnp, -`ct, Ja vad- 
malsstamp; järnstamp. — stampa 
v. ståttp, -`a stampa med fötterna; 
stampa vadmal. 

*stamrot s. [lvg ståmatråt, -a 
den trekantiga brädan i fören o. 
aktern på en båt]. 

*stana v. ståna, -  stirra; lvg 
sta. 

stank r. ståek, -'an. — *staiika 
v. ståek, -`a stinka, lukta (bränn-
vin). 

stanna v. ståt, Ja stanna; taga 
kalv. 

stapel r. ståva, :van, 
Jfr klock-. — stapla v. st4276,4, 

*etapp r. ståp, -'a, a bröd- 
pick. — Jfr trak-. — *stappa v. 
ståt) göra hål i knäckebröd med 
stapp 1. i mjukt bröd med en 
fjäder. 

stappla v. stå/2a, — *stap- 

pelfött stkoaTeit s. går stapp- 
lande. — *siapplig a. stiu9Nt = 
föreg.; bgd -e-. 

stark a., stårh., stått, komp. står-
kara 1. starkare, superi. stårAast; 
skf n. sk" bgd stårA, stårt.  — 
Jfr huvud-. 

starr, r. står, växten starr. 
rstarrig adj. lvg stiera sträv 

(om fårull). — *starrigfår s. lvg 
stierafår, -a får med sträv ull]. 

starr, r. står, -'a ögonsjukdom. 
starrblind a. stårbkiy. 

*starva v. lvg stårv, Da bli oför-
mögen till arbete, bgd stå-v, -`a 
dt dö. 

stav, r. ståv, • ståva, ståvan 
käpp: rå,93st4v; bgd ståva, 2na. 

stav, r. ståv, • ståva, stavar, 
tunnstav; bgd ståva, 

stava v. ståva, — *stavbarn 
n. ståvabån, -a barn som håller 
på att lära sig stava: — stavelse 
r. stetvab, -a; bgd -a-. 

*stava r. Mya, stäva; 
skf stitawn, -'n, ståyyan, lvg 
stava, -, staga" bgd stava, 
-'n, 271a. 

*stavra v. skwar, -`vra stulta: 
ha hål a ståvar o g4 håna yira å 
det håller på att stulta och gå ert 
barn också. 

steg n. sky, skya. —  Jfr nöd-, 
trapp-. 

stege r. stiga, -'n, n.  — 
['stegepigg s. lvg stkapig en tvär-
pinne i en stege. — *stegetrod. s. 
lvg sa2gåtr4, -a, -, -an  långsida i 
en stege]. 

stegra v. stkar, .2  gra; skf sUgaZ, 

stek r.• st0A, — steka v. 
stå?», st444,  st44t; skf -c4-, bgd 
st, stågt: 

'stel a. .J , få.'s  död (om djur); 
skf sta, sté& — stelna v. fe,, 
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stelna; äv. dö (om djur); skf sten, 
lvg fctn, bgd sten 1. fen. 

sten r. stön -' a, = a; skf st4pii, 
bgd st. — Jfr knyppel-. — 
stena v. 25. — stenig a. 
semit, t. — *stenkart r. stheio., 
-e, -a, -an liten sten. — *sten- 
kasse r. std,peitj, -a, -a kräva 
(hos fåglar). — [*stenmal  s. lvg 
stkm44, -n stenbunden jord, ste-
nig sjöstrand. — stenröse s. lvg 
.stdgröys, -a. — *stenskravel s. lvg 
stkskiyivaZ, -4a lös mark med ste- 
nar och djupa hål]. *stenör r. 
stånestg, -/itin stenig ås under vatt-
net. 

sticka r. -`a, stiyag trä- 
sticka, strumpsticka; skf st4b..  — 
Jfr pek-, plog-. — sticka, v. 
= a. —  sticknål r. stibwea, -a, 

— *stickstrump r. stiptrånip, 
-a, -, -an stickstrumpa. 

stick% v. stdb., stols, 
st bki sticka, stånga, stinga; skf 
.9t44, stöka, bgd stök — 
*stiCkas dep. stib•as stångas. 

stickbloss s. [lvg stilsbZcbs tjär-
sticka, som användes som bloss 
t. ex. i ladugården]. 

stickbuske s. [lvg stilsInisk, -an 
granbuskar som sättas vid väg-
kanten för att tjäna som märken 
vid. plogning]. 

*sticken a. st1yan lättretlig; sn4r-
jtiyan; skf sta?tan. 

*stielchärig a. [lvg stilshcbru om 
djur med jämn och slät päls med 
här och var utstickande långa hår. 
Tecken på bra päls hos t. ex. rävar 
men ej hos får, som då ge dålig 
och svårspunnen ull]. 

stift m. stift, -'ti, a, -a järnstift. 
— stifta v. stift, -a förse med 
stift; anstifta. 

stig r. skr, stban, stiga, -  väg. 
— Jfr *fälads-, *klötter-. — stiga  

v. stf', stfy, sl4y,  stiga, stig2  stiga, 
trampa, uppmäta med steg; skf 
st4y, stiga, bgd' st»..  

*stigna n. stånan, =ra hårdna 
(om deg, gröt m. m.); bgd stiem= a• 

still, stilla a. adv. skij, n. steit; 
skf -ap-, bgd 

stilla v. stol, ,4 mata, fodra 
(kreatur); lugna: stQii högan, tki-
vd,ryan s. hungern, tandvärken.. 

stinn a. steiy, stQiyj; skf -ap-, 
bgd 

stinta f. ståpyj, 2a, -'an, vok. 
sg. stånta, pr: st4yja; bgd sikt. 
— Jfr gammal-, hemmans, kvarn-, 
skit-. 

stjäla (eg. *stäla) v. sta, stia, 
st44, sted, stl'A; skf slik, bgd 
st. — Jfr *skam-. 

stjälk r. fOlc, -'a, 2a; 
skf -a-. 

stjälpa v. stedp, ståt,  ståt. 
stjärna r. fcbg, = ag. — 

stjärnfall n. fiped, 
stjärt r. fei4, -'e, a (på orm, 

ödla). — Jfr *style. 
stock r. stdk., ståyan, stå/sa,

— Jfr ek-, stup-. 
stockas dep. ståtas, = a stocka 

sig (om blod); bgd -e-. 
stoffera v. stbfer, -a; bgd -0-. 
stoj n. stöv, -'a; bgd st01, öVr. 

stöv. — stoja v. st/,  
stol r. sNZ, stdn, sta, -. — 

Jfr *gegål-, rull-, stopp-, svarv-. 
*stolas dep. stMe,,s, -'a ge flera 

strån (om sädeskorn). 
*stoll n. st«, -'a stolle. -- stollig 

a. stut. 
stolpe r. stöp, -` an, -'a, 2a; skf 

stenp, bgd stOp. —  Jfr mur-, 
stack-. 

stolt a. stölt; bgd salt. 
*stomme r. st6i, -an, 2a, -'a 

stubbe av ett träd. — rstomm-
koxare s. lvg stömkölssar skogs- 
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kontrollör (föraktfull ben.), som 
ser till att avverkarna inte göra 
Stubbarna för. höga. — *stomm-
rtita s. lvg stöntreyt, -a röta, som 
sprider sig från roten och uppåt 
i ett träd. -- *stomm-ved s. störd, 
-n till tjärved obrukbara trädrötter, 
som röjas undan från odlingsmark]. 

*stommel n. st6ma4, -'ma, 
-'ta kärl utan lock och handtag. 

stop n. stöp, -'a. — Jfr dryckes-. 
— stopmått n. stöpmåt, -a. 

stopp, interj. stöp. 
stopp, r. stöp, -'an, -'a, -'a propp 

för ett hål; bgd -e-. 
,•ffitoppa i  v. stöp, -'a laga ett hål; 

bkd -e-. 
stoppa 2  V. stöp, - a stanna; 

bgd -e-. 
*stoppa r. stripa, -'n svallis, vat-

ten som tränger upp på isen; 
bgd -e-. 

stoppstol s. [tyg stb23st6Z ställ-
ning varpå täcken stickas]. 

stor a. stör, stöt, stor, komp. 
störa, sup. stkst, — storhylla r. 
störhil., -a, -, -an stänger under 
taket, på vilka saker uppläggas. 

storpotatis r. störpåtatar, -tra 
stor potatis, s. brukar rivas till 
palt. — *storsinne n. stömiy, -a 
häftig vrede. — *storsint a. stör-
tsqiyj mycket ond. — *storskalle-
snälla r. stönskalasnel, -a troll-
slända [lvg grodyngel i svans-
stadiet]. — storstuga r. störtstpitwu, 
-n'vinterstugan' (mots. /42,s1Owark 
mindre sommarbyggnad). — *stor-
skal, -sägen a. störjåmeti, -jitvan 
s. överdriver, vad han berättar. 

*stortixt a. störgst med stora ax. 
*storkna v. står*, 2na stelna (om 

flott); skf stet4e, bgd stårtn„ 
storm r. stårm, — storma 

v. stårm, — stormig a. n. står- 
mät: 

*stott a. stöt o 'pair kort och 
tvär; bgd -e-, bgd har även stöt-
mint kortmint, stötdriet istadig (om 
häst). 

*stotta v. ståta, - stava sig fram, 
med möda läsa innantill; bgd -e-. 

straff n. str4f, — straffa v. 
sir -ål, - a. 

strand r. strån, -'a, strånar, 
-'nrag,. — Jfr hund-. — stranda 
v. strån, -sa. — strandsätta v. 
strånsåt, 

strapatsera v. strafs&, -a. 
strax adv. stråks, stråkst. 
streck n. strg, -'a klädstreck; 

pennstreck; skf -Arg. odygd, bgd 
str4. — strecka v. stråk, 2a; skf 
strKa. 

*streka v. str4ka, - jaga: streqka 
o sprvigt va fåra springa och jaga 
fåren; skf ströka, bgd strck4a gno 
omkring utan mål. 

*streke s. se *sega-. 
*otron r. strög, - droppe, fin 

stråle: köar, miedk bara an s1r4g. 
— *strena v. strön, stret strila, 
stänka, spilla, "kasta vatten"; skf 
str 

*streva v. stråp, 2  a strypa. 
strid a. stri, strit (om ström). 
strid r. stri, -'n. — strida v. 

st" strid, strid. — stridsfolk n. 
strigfctZk, -få yys. 

*strigor pl. striy, strigag blånor: 
bo* strigom ur blånorna; lvg bgd 
strigan. — *strigig a. stHgu, 2  t 
full av blånor (om garn, väv). --
*strig-byxor pl. stribeks, -ag byxor 
av blaggarn. 

stril r. stril, -'g, 2  a, a. — strila 
v. stril, stritt, strilt. 

strimma r. strim, -'a, •=, -'ag; bgd 
.strint. — strimma v. strim, 2a. --
strimmig a. strimu, 

*atrofi& r. strikt; a, f, 2  n stropp; 
bgd -o-. • 
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*strucka r. stricka, kort stund: 
id,Zp rna n strålat. Jfr *svett-, 
*stråk. — [*struckevis adv. lvg 
stråkavis då och då]. 

*strunip r. strömp, -'an, pl. 
strktp, 2  an strumpa. — Jfr stick-. 
— strumpläst r. strömplåst, -n. 

strunt, r. stråt, -"n; bgd -e-. — 
strunta v. strånt, 2a. 

strunt, r. tålströnt, -rt nya skott 
på tall. 

strupe r. str4p, 2  an, -'a, 2a. — 
strupsjuka r. stri4pfe, -a. —  [strup-
skalle s. lvg stritpskobl, -rot strup-
huvud]. 

strut r. stritt, 2a, -a. — 
strutpapper n. strittpåper. 

*struta v. stritt, 2 a forsa, spruta. 
stryk, n. stre, —  *stryka 

v. stre, 2 a ge stryk. 
*stryk, m. stre, -'an slusk. — 

Jfr pojk-. — stryka v. stri33., stre, 
strånk, stritp, -; strig opd raska 
på, gå på; stry opd, lqijan slipa 
lien med stryksticka; skf stritta, 
lvg bgd str4Ktk. 

strypa v. strO, stryyt, strO. 
strå n. strå, -'a; bgd strd. — 

Jfr halm-. 
*stråcka se *strucka. 
*strågna v. strbyan, -'ra få i 

vrångstrupen; skf stråan, bgd 
stregn. 

*stråk, n. strdk, -"a stund; yeap 
ma a stråk. — Jfr *strucka. 

*stråk, n. stråk, strdipa stråke; 
bgd strdk, -"a. 

*strå,ng a. strå smal, späd: ked-
van yer låg o stråg; bgd -o-. 

sträcka V. 8tr419, strågt, strå?tt; 
skf 

sträng a. str4y, strånit; lvg bgd 
strån). — *strängsätta v. strams«, 
-a anstränga: 

sträng r: strån), s ly trån an, stranya, 
- fiol-, navelsträng. 

*stränka v. strån», stråmkt, 
strehykt stänka; bgd -ah 

*strätta s. .[lvg stråt: han iik 
vast i håra, han Myt do gcv dan 
strga han gick väst i hagen, han 
tänkte då gå åt det hållet]. 

*sträv n. stretv, -"a sträva, stödje-
bjälke. 

sträv a: stret?), stre (om ull, 
folk). — .sträva v. stretva, 

*strö n. strö, -"a bjällerkrans. — 
Jfr *skaller. Se Rietz 684 a: straj. 

*ströja v. str42, strtogd, strånd 
strö; lvg bgd strö'w, striglygd. 

*ström a. strkt, -'t strid: ha ,jer 
ansivit dan vfAan det är starkt 
strömdrag i viken. 

ström r. strkt, -"an, -'a, -'a. — 
strömma v. strgm, 4rtd, -'id. — 
[strömråk s. lvg strUnrcbk ställe 
med strömt vatten]. 

strömming r. strbmety, owa,n, 
2Qiya, —  strönnmingsfjärding r. 
strgungiysfyd4ty. 

stubb, r. stz , -'an, -'a, -'a Un-
derkjol. 

stubb, r. st6I2, -'an, -`a, =a stubb 
av korn osv.; cigarrstump; bräd-
stump m. m.; bgd -e-. — stubbig 
a. stbba, -'t (om åker). — stubböra 
n. står,  -a kort, litet öra. 

*studben se *stådbefl. 
studsa v. Stik, 
stuga r. st9itivit, 2n, -, st9itiveri; 

lvg st4u, 2n, -, skyn, bgd stion, 
- stituna. — Jfr dräng-, fäböd-, 

kyrkby-, stor-, varg-. 
stula v. St , 2  a vara lat: gO o 

stulta v. ståt, 2 a. 
stum a. sttini. , -'t. 
*stumniel s. se plåt- 
stump r. st6m,p, -"an, 2  a, 2 a. 
stund r. stek, -'ct; bgd stå.. 

stunda v. i ssg. dflistion tillstunda. 
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— stundom adv. stånom; skf stånom, 
bgd stå,nem. 

*stup a. stop,  ståft brant stu-
pande. 

stupa v. stap, 8114, ståttp, stå_px, -; 
skf ståpa, bgd stågp. 

stupstock r. ståpstak, -ståyan. 
stursk a. ståk, stikst.  — sturskas 

dep.  stkskas, a. 
stuss  r. slås, -'n. 
*stussa v. st4,  2a  snygga sig. 
stut, r.  ståt, -'12, stryk. 
*stut, r. stat, -'n„ a, 2a platsen 

för den omalda säden i kvarnen, 
för kaffet i kaffekvarnen. — Jfr 
*kvarn-, *rök-. 

*stut, r. ståt, :tt fångandet av 
en boll, som studsar upp från 
marken. — *stuta, v.  ståt, -"a 
studsa (om boll). 

*stuta, v. ståt, -'a blåsa i lur. 
*stutskita v. -fåd, -fitx 

tidigt om påsklördagsmorgonen 
gå och blåsa i lur hos dem, som 
ännu lågo. Dessa sades då ha 
blivit ståtfil. Bruket nu bort-
lagt. 

stuv r. stav, -'an, a(n)  ha- 
rens, renens, björnens stubbsvans. 

stuva v. 
stycka v. stffi?», ,stffigt, stffi?p. 

— stycke n. stffi?»,  -`6,-; särskilt 
om åkerlapp; stio?»a o ma (remsa 
av breda spetsar under bindmös-
san) var kvinnlig helgdagshuvud-
bonad; skf -ny-. — Jfr mäster-, 
skälm-, väg-. 

stygg a. stffi?g, stffigl.  — styggas 
dep. stfflaas, -'a. —  sty-gga f. stffi?ga; 
skf -sy-, lvg bgd -y-. 

*styfe n. stat 2 a fågelstjärt. — 
*stylfjtider r. stalfMr, -a stjärt-
fjäder. 

*stymmel r. stbmal, 2  aln, -` ala,  - 
svans på får eller get; bgd -y-. 

styng m. st6yv, st6yvjan, stbyva, - 

nålstyng; håla o st6yn2an  (bs.) 
häll och styng (sjukdom); bgd 
stftan. 

styr  i uttr. hål x star, hål star 
—  styra v. star, ståt, ståt. 

—  styråra r. stardr, -a. 
styrka v. stårA,  -'a. — styrka r. 

stårk, a; lvg bgd -y-. 
styv a.  stgv, sto. —  *styvas 

dep. stavas, Sal. årmstavas  brottas. 
styvbarn n. stOån.  — stpdar r. 

stgår.  — styvmor r.  stamår.  Aldre 
form är Må» etc.; skf har blott 
sistnämnda former, lvg bgd blott 
de förstnämnda. 

styver r. stavar, ;vari, -`vra, 
—  Jfr tär-. 

stå v. sk, står, st4, st, ståt, 
imper. sg.  star, pl. staven,: lvg 
imper. pl. stila"  bgd sta, s14r, 
stöt,  imper. sg. skir, pl. stan. 

*ståd n. stå, -'a stöd för korn-
snesar, gärdsgårdar osv.; lvg  stå 
1. st , bgd stå. — Jfr *skyl-, *snes-, 
*hagstod, hässjestöd. — [*stådben 
n. nys ståbh, = *flöte]. 

*ståka v. stedca, -  stödja sig när 
man går:  stetka va yåpom, steika o 
gå stulta (som om man ginge på 
kryckor); bgd -e-. 

stål n. sida, bgd — Jfr 
egg-. — stålsikt n.  st4s07j1,  -a 
stålsiktat korn- 1. rågmjöl. - 

stånd n. skin, -'a  rang; mark-
nadsstånd; bgd  stön. —  Jfr änke-. 

ståndare s. se *potatis-. 
? stånd-dag r.  stånda'', -dan, 

-daga, -dagar, den dag av ett ka-
las, då gästerna varken komma 1. 
resa. Räcker kalaset 3 dagar, 
blir det alltså en stånd-dag, räcker 
det 4 dagar blir det två osv.; 
bgd stönday, -a,.-ana. 

stång r. stcie, -'a, ståvar, ståvran; 
bgd . Jfr iimmel-, flagg-, 
hink-, humle-, härd-, hässje-,,kläni-, 
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mur-. — stänga v. ståg, 2a ut-
sätta humlestänger; uppsätta till-
fälligt stånggä.rdsel. 

ståt r. ståt, -'tt. — *diktera v. 
stictår, -a ståta; bgd 

städa v. skack, -. 
städsel r. stek sal, -'sia. — städsla 

v. stiesal, -'sia; skf bgd stasal. 
ställ n. stål, -'a. 
ställa v. stål, f-d, -'d. — Jfr 

uppställd. 
ställe n. slå, -'a. 
stämma v. ståt, •=c/, -'d stämma 

för rätta; skf stam,. en, -'mna. 
stämma r. ståm, 2a, .2an bya-, 

sockenstämma. 
*stämn r. stömen, -'flina fisk av 

mörtsläktet (Cyprinus grislagine). 
stämpel r. stgm,.pa], -'pa,n, 
stämpla v. stbovpa, •-'pk. 

ständig a. stbIchy, -dt 
stänga v. stely, stand, stöd. 
stängsel f. stegra], -'sia, knap-

par i kläder; gärdsel; bgd 
stärka v. står», ståry, ståttt 

stärka linne; frysa på. — stärkelse 
r. stårjya/s, -a; skf -ej,  bgd 

*stäv s. VÅT  han hv nafta strkv 
va sa han har respekt med sig]. 

stäva r. se *stava. 
*stöckel n. [lvg stöka] trög och 

ovillig person. — *stöcklig a. 
stblaut trög och ovillig]. 

stöd n. stå, användes mest i 
överförd bet,, se f. ö. *ståd. — 
*stöda v. stå, stöd, lata sig: dam 
g4 böra o sk. — stödja v. skdb 

sikt, stöd. 
stök n. stig, -'a. stöka, v. 

ste, -'a. 
*stöling se *latstöling. 
*stömmel r. se *stymmel. 
stöna v. stön, stöt, st; skf 

s43m, bgd 
*stönkråka stbnkreck, -a spill- ' 

kråka; bgd,  -kr6ik. 

stöpa v. step,  stegit, stkit göra 
deg; stöpa ljus, bly m. m.; knuffa, 
stöta; lvg bgd -61e. — *stöpa r. 
stelw, -'a, -'an deg. — Jfr söt-. 
— *stöpas dep. st4?pas, stigitas 
knuf fas. — *stöpspöd r. stbpspcit.c, 
-a spade som begagnas vid degens 
beredning. 

stör r. står, st, st4ra, -'n gärds-
gårdsstör. — Jfr hag-, *men-. — 
störa, v. står, 4. 

störa, v. står, störd oroa. — 
Jfr *o-. 

*stöss adv. stör direkt: hörn du 
stöks bot} b‘Snom kommer du di-
rekt från Bodbyn? - 

stöt r. Akt, =a, =a. — stöta 
v. stör/, Stig/. 

stötting -r. stb/ov, cyjan, eva, 
— Jfr efter-, fram-. 
stövel r.. skvaZ, -'van, 22,k, -. — 

stövla v. stkaZ, -'via vara lat. — 
*stövlig a. stkZut lat. 

*subba v. söb håva ne ybria 
sticka handen ner i gyttjan; bgd -e-. 

suck r. sdlj, -'an, =a, — sucka 
v. sic, -'a. 

*sud r. s, -'a, $il =an översta 
delen av sidan på en båt. — 
[*sudband n. lvg sx'Abecv, -a. 1. trä-
förstärkningen runt relingen på en 
roddbåt. 2. del av ovanlädret på 
en sko. — *sudstock s. lvg såstöls, 

= föreg. 1.1. 
sudd r. sög, -'yot, = a, 2a hår-, 

bomulls-sudd, hötapp; 131.03.86cl pojk-
vasker. — Jfr hö-, *tuella-. 

*sug se *såg. 
suga v. 804, smiy), sdy,s, -; 

skf 8944 sått, lvg 
sbu, sitch, hgd s•fitc, -. 

sugga f. sög, =a, 'I- , sbgan 1. 
sbggsn. 

*sul r. s4.4, -'a, =, Jan sula.' — 
sula v. sina, — Jfr *såla. 
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summa r. så" "1, — 
summera v. sånt&, -a. 

sump r. såmp, -'an, äldre sömp 
kaffesump. — sumpig a. Ok ,jer 
y'.cr o söinpu, jorden är sur och 
sumpig. 

sund n. sön, -'a. 
sunnan adv. såna: ha Nås ona 

såna det blåser sunnanvind; sbnan 
van söderom vägen; lvg såna, 
bgd såna, -g. 

sup r. si4p, -'an, 2 a, — Jfr 
måltids-. — supa v. 84, såp, 
sågp, såpi, — *supen a. såpn 
rusig. 

*supp såp, -'an hund; mest som 
lockord till hundar. 

sur a. sär, s1. — surna v. sink, 
— [suranda r. lvg sicrån dålig 

andedräkt. — surblod m. skf sår-
No blod som tappas bort vid kopp- 
ningen. sursnö r. lvg sictsuk, 
-n kramsnö]. 

i.. surr n. sör, -'a. — surra v. 
sår, 2a. 

susa v. $iks, .2  a. 
*suska v. [lvg ha sögsk ini sköom 

det plaskar vatten i skorna]. 
*sut m. sikt, -'n, stor, tjock va-

relse (om folk och djur). 
svag a. fwåy, fwgt svag; svag-

sint; bgd svåy, svåra. — Jfr hu-
vud-. — *svaglig a. fwågh, 21 kraft-
lös; bgd svågh. 

svala se 
svale r. -'n, 2r,/, t. ex. 

båstufweila; bgd fwåk 1. svida. 
*svalge n. fwith, fwåDa, .fw, 

fwNya svalg. 
svalka sig v. fwiUk , -'a sa. — 

*svalkig a. fweaku, -'t sval; övr. 
-a-. 

/ *svall n. fwål, -'a svallis; upp-
svällt ställe på björk (där man 
skurit i barken). — svalla v. fwg, 

övertäckas med svallis.  

svamla v. fwåmaZ,-'rna. svam- 
mel n. fivcimaZ, -'inZa. 

svang r. i uttr.:g , köma, viAra 
fwcie. 
svar n. fwår, -'a. - svara v. 

fwgira, -; bgd svåra. 
svart a. fwåt. — svartna v. 

,fwågkan, (t. ex. om  himmeln, 
om säd). — *svartpirma r. fwåt-
parm, -a tjärvatten. — svarteko r. 
fwåts,k6 herremanssko. — Jfr 
kängsko. 

svarva v. fwårv, — svarv- 
stol r. fwårvst6Z, -stör, 

svavel n.. ftbåvaZ, 
sveda v. fwåv, .fw, fw4d 

bränna med hett järn; skf fwkj, 
fw44, bgd fwån fw4gd. — Jfr 
svida, *svidna. 

*svege r. fwya, -`n; -`g vidja 
att bära hö i; bgd 

svensk .a. fwksk, fwkwt. — 
svensk m. fwå,rok, -'an, — 
svenska f. fwbuka; ,äv. svenska 
språket, dvs. riksspråket. 

svepa v. fiv4p, fwåÄft svepa lik. 
svett, r. fwk, =0; skf -a?,-; äv. 

blod som fås av kreatur, som slak-
tas; lvg bgd = btr. — svettas dep. 
fivaVas, — svettig a. fw4lu. 

*svettstrucka r. .fiv4istrioka 
svettbad. 

svida v. fwi, fivid svida; äv. 
trans. sveda: flik båna bränna vid-
jor till gärdesgård, fwi feigark sve-
da fågeln, sedan den plockats. — 
*svidfågel r. fwifeiga4 vråk. Enligt 
folktron svida fågelns fötter, när 
säden mognar, och därför ger den 
ifrån sig sitt jämrande läte under 
flykten högt uppe i luften. 

*stidna v. fwk,' .ftvent sveda, 
bränna, pass. fwkas, fwåntas; skf 

bgd sven; Svt. 
svika v. .fwg, fwg', fWgk, lwit} 

skf fivi4a, bgd svWj,  svgbA. 
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svikta v. fwql, 
svimma v. fwim, = a. 
svin n. .fttifn, -'a; äv. skällsord 

om människor. — *svinas dep. 
.fwinas, -` a smutsa ned; vara lat. 
— *svinig a. .fickat s. lever som 
ett svin. — [svinrev ii. lvg fwin-
r62, -a revbensspjäll och fläsk-
hare]. 

sviskon n. .ftviskan, =a. 
svordom r. .fux3c/612t, -an, -a, -a. 
svullen a. fwbla 1. sitb; skf .fwbla 

1. sida, lvg bgd fwith 1. sid.x. — 
svullnad r. kitin& =n. 

svulten a. fwbffi(n); skf .fwbUtt, 
bgd fwt3.2,ti(n), men sioltag = dyster: 
setan o min. 

svåger m. fw4gar, =gam, = gra, 
= gra. 

svål r. .fwg, fwdn; lvg bgd fwg, 
.fwån. — Jfr fläsk-, gräs-. 

*svång A. vanl. i uttr. o fwåg 
trött och hungrig. 

*svångsida r. [lvg ftvögsi, -a 
veka livet; äv. hos kor]. 

svår a. fwdr, fwört. 
svägerska f. fweiga,sk, -'a, = , ar, 
svälja v..ftv4h, fwe'd, fw4, .fw64; 

bgd -e-. 
svälla v. fwg, 

.fwbla; skf. .fwbla, bgd fw"d1 1. svea.. 
svält r. — svälta v. 

fwgt, .fwgt, fu.uiit, fwgt, fwöltt; 
skf fwölta, bgd Iwctlt (sv&V), 

svänga, y. ftvånly, fi,v4vd svän-
ga, svinga; fw4yi skdn draga åt 
fwgnrdynan, läderremmar som fäs-
ta plösen i kängskon vid bak-
lädret; lvg bgd -ap-. 

*svänga, v. fwårgy, fweqyd hung-
ra: han kcir o fwami o ha Ovan-
tån) a ib han går och hungrar 
och har ingenting ätit; lvg 

.ftvåyyd 'o var ittan m4t h412. 
dan. \ 

svära v. .fweer}, fwebr, fw6r, 
fwår, 

.
fwån; skf fwien, .94r, sår, 

såra, bgd sveen, svån. — Jfr ed-
svuren. 

svärfar fwarfår, 
svärm r. .fwårnz, -"an; bårvwdrm 

barnskara. 
svärmor .fwåsmår, -a. 
svärta v. fwal = a. 
sväva v. fwjpva, -; ha fwipva 

for kom det flimrar för ögonen, 
ha fwe§va bara vårman det dallrar 
i luften av värme. 

sy v. s, spd, svd. — symaskin 
r. sgma,sin. 

sitta v. saft, = a syfta malt. 
syfte n. se, =a ögla i skälla 1. 

bjällra. 
syl r. syn, -'n, 2 a, 4. 
syll t  r. 4?1, -'a, = an bjälke; 

skf soi, =an, lvg mg =a, 
1, -'a, bgd sgl,=a, = an, — Jfr 
*grov-. 

*syll, r. sfflyi, benägenhet att 
svullna, svullnad. 

*sylt, r. s ,bjJ, -0,9 svält: ha vår 
a sdjom han var bånlejty; bgd 
st. 

sylt, r. sKodt, -'a bärsylt. — 
sylta v. sPdt, 

syn r. -'a. — syna v. 
sow, sov/. — synas dep. skas, 
sky, sbnlas. — -synt a. i ssg. 
n 2?9,/, larg3?Yi• synd r. sött, -'a, stk, = an. — 
synda v. se"93, =a. — syndig a. sbrpa. 

*synk a. sömyk, söyyt sank, gung-
flyig. — *synka v. se'yyjy, setgrt, 
söyyt lägga lin 1. hampa i vatten-
pöl för att rötas; sänka i allm. 
(äv. stint». — *synke n. se"ygb, 
-'a ställe där lin och hampa'läg-
gas till rötning; sänke på metrev. 

syra r. sar, = a. — syra v. 
2a göra sur. — eras dep. sira, 
Ja göras sur. 
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syskon n. sbskan, 2 a; äv. sykan. 
syssla r. =la, -'lan. — 

Jfr *prack-. — syssla v. spp„ 
syster f. såstar, 2tra, 2 tran, 

äv. -oy-. — Jfr halv-. 
*syta v. $gt, sgt., sgt sköta barn: 

$pi bånom. 
iIså r. så, -'n, 4, 2  an; bgd så, 

-'n, 2 a, 2  aga. — Jfr vattu-. — 
såöra n. sack handtag på- en så. 

så adv. pron. sc13, sa; såda,ga så 
där, såna så här; såta så att, äv. 
scb dta; skf lvg sådana, såga, bgd 
sådana, såga, sega. 

så v. s , såd, såd. — sådd r. 
scid, -'a. 

*såd n. så, -'a spad: j‘,96t.s4, -a 
köttspad, köttsoppa; bgd s , -'a. 

Jfr *söd. 
sådor pl. set, an. — sådig a. 

sånt. 
*.såg n. sity, -'a ställe där vatten 

sipprar fram ur jorden; bgd sy. 
såg r. så,y, -'a, såy, -an; bgd 

-a-. — Jfr hand-, kran-. — såga 
v. såy, 2 a. 

*såla v. sa, - sticka: sa 49, 
seik ijkrifyan hcksg pa åkson 
sticka in kniven i hal-sen på oxen; 
bgd sa har även bet. 'doppa 
bröd med smör i uppkokt vatten'. 

Jfr *sula. 
såll m. sci/, 4, 2 a; bgd så/. 
sålla v. så, -`a; bgd så/. 

sång r. sög, Jan. 
såpa r. $åp, -'a. 
sår n. sår, -'a; bgd — Jfr 

skav.-, åder-. — *sår a. sår, s44 
sårig. — såra v. sår, 2a. — [*sår-
händer lvg b. pl. sårhånrag, såriga 
bänder]. — *sårtå: ha går pa sår-
lan [urspr. bs. dat.] det går knap-
past. — [*sårtänt a. sårtånt öm-
tänt, -- sårig a. såra. 

sås r. sås, -.70b . 
såta se *säte2 . 

säck r. sh3',8419an,,, sayka, 
Jfr *nästgårds-Q ()1 

säd r. så, -'a. rsädesal S. lvg 
sås44 harv, vanl. med 13 klor, iatt 
köra, ned säden med, när man 
sått]. — sädeskorn n. såsk4g, -a. 

[aädeavacka s lvg såsvåk, -an 
sädesskäppal: sädesärla såsål, 
-a gursiska;.  skf Mål, -a.; 

säga y. s4.2, sy, lvg 
såv, sj, så, sclAt, btd. s, sj', 
s4, sått, — Jfr -  *storsä:gal, stor- 
sägen. ' , 

sägn r. san, -'yna; ha yi4 an 
såna" det gick ' en sägen; ja-  sy 
an syan o ,91;'4 (lhy) an .ltsiyan; skf 
skjan, bgd sån. 

säker a. snar, 
säl se sjä12. 
sälg r. sålh sqya, såN.sålyag; 

skf scblb, sålja,, 8l2,  så/jag, lvg 
sg.), -'a, -Jan, bgd ståt), -'a, 1, 
2  an. 

sälja v. sckb; Ml, såld, scild. 
sällan adv. sa/an.  
sälta r. sålt, 4. 
'sälter såltar ett bollspel: slå 

såltar. — *sälterträ, n. selitartd, 
sällträ. 

sälting [s. lvg såltiy, :Jan Scir-
pus palustris, knappsäv. -Svår att 
torka, men gav mycket bra fo-
der]. 

sämjan r. bs. såmya. — sämjas 
dep. sånges, =a. 

sämre, sämst a. sgme,r, sltmre,n 
(m.), ~rena (f.), ~rena (n.) 
den, det sämre, såmragag de säm-
re; så,mst. 

sämska V. såmsk, 2 a; 'bgd 
*sämskare in. såmskar, 2  ay, 

sänaskinaka.re. - i 
sända v. sån, 2 a skicka, räcka: 

sån- h4:t ‹a; äv. sån. 
sändare r. Jag, =ara, - 

en med en tvärslå. försedd lång 
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käpp, varmed kornkärvarna his-
sas upp på logvinden; bgd san, 
-'a, Jan. . 

säng r. såpv, -'a, stk, sitpyjan; 
lvg bgd såpy, -'a, ; Amen. 
— Jfr hög-. 

sänka, sänke se *synka, *synke. 
särdeles adv. sårdalas. 
särk r. sår, -'rlyan, sårka, -  

den nedre, av grövre tyg gjorda 
delen av lintyget. 

särskilt adv. septsdt. 
säte, n. At, bänk. -- Jfr 

snickar-. 
*5äte2  n. sd, hösåta. — Jfr 

*hö-. -- *säta v. sd, set, sat vol-
ma hö. 

sätt n. såt, -'a. —  Jfr slabb-. 
sätta v. st Ja. —  Jfr strand-, 

sträng-, uppsatt. 
*sättna v. sak, =net sjunka till 

botten (om oklart kaffe, potatis-
mjöl osv.). 

söd r. sig, -'n kokhett vatten, 
van!. Msk, hd,pjulf. — Jfr *såd. 

söder, r. sirdar, bbneva lig 
mot sh byggningen ligger mot 
söder. — söder2  adv. sddar. —  
söderut adv. .94dadd. — söderitt 
adv. sarat. 

söka v. silj, sag say. 
sölja r. såh, såDa, gich, s?ayan,; 

skf såh, såDa, sith, såDan, lvg  

-'an [skidbindsle], bgd 
sMj, 4, "1, -`an. 

söm, r. (1. n.) sam, -'an häst- 
skospik. 

söm 2  r. sam, -'an. — sömma v. 
sam, — sömmerska f. smak, 
-'a. — [*sömring s. lvg s&mriy me-
tallring som sättes på fingertoppen, 
när man syr i läder]. 

sömn r. same", —  sömnig a. 
snu; bgd såmnu. 

söndag r. sbndå,y, -dån. 
sönder adv. snar. — söndrig a. 

sånru, -`t. 
*sör r. sågr, sån, skira, - smolk, 

grand: 2a, a fåt an sågr itga; 
lvg bgd sagr. — *sörig a. sågru, 

sörja v. skr4 sard, sard. 
sörja r. sån, sbrya issörja. 
sörpa v. sarp, -'a: sarp o drag. 

sörpa och dricka (om kor). 
söt a. sk, söt. —  sötna v. s&k, 

-̀ na. —  [sötast r. lvg Måst, -ty 
—  *sötstöpa s. lvg sdstagp råg-
mjöl hoprört med varmt vatten. 
Förvarades i sängen för att bli 
varmt. Fick stå tills det började 
smaka sött, då man tillsatte jäst. 
—*sötstöptlimpa r. lvg sktstaftlimp, 
-a, -, -an  limpa gjord av söt-
stöpa]. 

*söte n. set, -'a stensöta. 
söva v. sek, svd, sand. 

T. 
tack r. tåfr, -"an; bgd -a-. —  

tacka v. t447, -'a. — tacknämt a. 
n. tå4ngmt 'tacknämligt. -- tack-
sam å. tgiksioy, -sånt. 

tacka L tåb., -'a, Lt, tålen hon- 
får; bgd tåt, 2a, tåkan. —  Jfr 
*rall-, skvaller-, skäll-, *slapper-. 

tag n. tily, • t4ia: ya& ,Or opa 
ttan gäddan är i tagen; bgd -a-.  

—  taga v. tåga 1. id, t4 , td, 
tlqp; lvg bgd sup. My?, bgd pres. 

—  Jfr våld-. • 
tagel n. t4gaZ, -kk; bgd -a-. 
*tagga r. tåg, -'an törntagg, 

ogräs (Stellaria media); skf lvg 
-a-, bgd tåg, —  taggig a. tana, 
-'t full med Stellaria. 

tak n. tg, 141,9a: opa tegan på 
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taket; bgd tåk, -'a. — [takved r. 
lvg tetkv4, -n alla takvedträna till 
sammans, se följ. — takvedträ n. 
lvg tå1cv.4atd. taktäckningsstång]. 

takt r. tt, -'a: hål tckta; lvg 
bgd tåg. 

tal, n. tg, -'a antal; bgd ted. — 
Jfr pasma-. 

tal, n, t4Z, -'a anförande. — 
tala v. tida, — Jfr tve-. — 
*talig a. tu språksam; bgd -e-. 

talg r. t4,  kajan; lvg 
tåYan, bgd tdj. — *talgfeta r. 
tåbfad, -a det fett på våm och 
tarmar, som smältes till talg. 

tall r. t4, :tt, 2  a, =a. — Jfr 
*fröd-, *halvbaka-, *yt-. — tall-
strunt se strunt,. 

tallrik r. -'njkan, 
*tame m. [lvg tårna, 2n: han 

had dan tåman han hade det sät-
tet, ti cin. tårna ett annat sätt. — 
Se Larsson, s. 56]. 

tamp r. tåmp, -'a, äv. 
stor, fet oxe 1. häst. — Jfr härd-, 
spänn-. 

tand r. Ut93,, -'a, Urtar, Urtrag; 
lvg bgd tallar, skf = btr. — *tand-
käll r. tan.bsdl, -9:fr ilning i tän-
derna. 

tanke r. tf:91c, -'a, -`a. — 
tankefattig a. tågkfåty. 

tapeter pl. tåtMar, -tran; bgd 
-a-. — *tapetersera v. tåpetats&, -a 
tapetsera; bgd ters0. 

tapp r. tåp, -'an, 2  a, 4. — tap-
pa, v. tdp, 2a tappa av en tunna. 

tappa, v. tdp, -`a förlora. 
tarm r. tkm, -'an, -'a, -'a. — 

*tarman pl. tårmana fett, s. ligger 
mellan tarmarna o. som frånskiljes 
därigenom att tarmarna dragas ut 
ur fettomhöljet. Detta kallas att 
mjölka tarmarna. Dessa kallas 
därför miåZkatårma. Gäller endast 
får och getter. Hos svin kallas  

dessa tarmar 4sbamtårma och an-
vändas, när man gör köttkorv. 
Övriga tarmar hos svin kallas 
kritsatårma; skf tiirmetn, i st. f. 
kriyatårma säges ib yypasatårma, 
jfr *lynkas, lvg tårmana, tårman-
fada blott hos svin, bgd tårm-
fida, i st. f. mjölka säges nåv 
tårma, småfettet kallas netvfida, i 
st. f. kriksatårma säges lbgbatårma. 

*tarmskåll m. tarmsk-eq, -9.9, -a, 
-a tarmludd, som skållas bort, in-
nan tarmen användes; bgd f. tnz- 
slc4l, -a. 

*tarv a. tårv behövande: han vtir 
o tårv behå a han önskade nog 

behålla det. — *tarvlig a. lvg tar-
vall önsklig. — *tarvdöd s. lvg 
tar.vd4 efterlängtat dödsfall. 

*tas n. tås, -'a illa klädd person. 
*tasig a. tamt slamsigt klädd; 

oduglig. — Jfr *tjasig. 
*tasa v. tåsa, - breda ut och 

vända på hö 1. halm. 
*taska r. ttig, -'a scrotum. 
tattare m. tittar, 2  ag, 'ara, -'ara. 
'tavel r. tåvM, -'vZa, tebvaZ, -`vZan 

tavla. — Jfr ur-. 
taxa r. tetAs, 2 an. taxe- 

ra v. ti4sdr; -a. 
tecken: n. tean, tean, 

:Ana mest om tecken på himme- 
len; bgd — teckna v. tean, 
-"Ana göra tecken; underteckna. 

teg r. l4y,  tåan, thga, 
skf ty, 14.2an, tåga, -`n, lvg 
t42an, tchga, bgd ty, ,'an 1. 
Mman. 

'tegas dep. tkas, -'a ha för-
känningar: ha tkas fråman det 
känns på mig, att det skall kom-
ma främmande. 

tegel n. t4J, 
*tele r. 2a'teln, kant- 

lina på nät; skf 1.4 
ten r. thg, -, 2a, ten i spinn- 



144 tenn--*tjalma. 

rock och vävstol; stjälk; skf tam, 
lvg bgd tgm,. 

tenn n. ffiz, -"a: j04 bob tkart. 
— tennfat n. thfat, 

*tepper n. kpa,r, -'pra, en som 
äter dåligt en en som år dålig i ar-
bete. 

*tesa — s, -' a plocka sönder 
kläder tråd för tråd; sedan kardas, 
spinnas och väves; skf tOs, -st, 
bgd ths. 

test r. lågt, a, -`a hår- 1. 
ulltest; skf 16.5t, bgd t4st. 

testamente n. tågincint, -a. --
testamentera v. tagmankr, -a. 

text r. Mist, -'a, an; skf 
övr. 

tid r. tf, -'n, tidar, fidarna: hörd 
a tidar. 

*tida v. tf, tid, tid tina. 
*tidd a. tid brunstig (om kor). 

-- Jfr *timmig. 
tiga v. liy, tfy, tåg, tiga 1. tigd; 

skf tåmd, bgd 
tigga v. tgigd, tOgd; skf 

tå?ds. — *tigglipp m. tOu/av tig-
garlapp. — *tiggsam a. 4gasam„ 
-såmt svår till att tigga; skf t4.91- 
sånt, bgd tigaselm. .  

tik f. te, -'a, te, 2  an. 
*tilito n. tfldö, -a obetydlig, 

oduglig person. 
*tilj r. tat, Mixt, tqyan, 

tilja; lvg äv. tål), bgd tiJj, -'a. 
till prep. o. adv. dfij m. dat.; 

m. gen. bl. i uttr. som dej f6g, 
d. lcins; skf dN, lvg dé , bgd 
-- tillbaka adv. deibilka 1. -bakas. 

tillra v. lya; bgd -i-. 
tillrederska s. [lvg. dllrci('d)etsk 

kvinna som var duktig i matlag-
ning och for omkring i gårdarna 
och Stod för maten vid kalas]. 

tills konj. 431a,s; skf d4ja,9, lvg 
dlks, bgd 

timme r. tim, -"a, 1, bgd 
tim, a,  

timmer n. timar, :vira koll'—
timra v. timar, mra. —  timmer-
bråte r. timarbreita, -n. — "timmer-
forda r. time,rf4Z, -a timmerfora. 

timmerflotte r. timarfidta, -n. 
['timmerkuse s. lvg timarki'm 

skalbagge, Acanthosinus edilis]. 
*timmervrede r. timarvda, -n 

stång att välta timmer med. 
"timmig a. tinza brunstig (om 

kor). — Jfr *tidd. 
timotej n. timot4; bgd 
tina r. tfri, -`an laggkärl. 
tina, v. tet, tblt, t62,1. — [tin- 

vii,dersdag lvg tkvatscitig blid- 
vädersdag]. 

*tina, v. /09,1 tröska 
"dråsen"; bgd titt, -tålt. 

ting, n. tån, domstolssession; 
bgd 

ting, n. tåm (oböjl.) sak; bgd 
tinga v. t'dm, -'a beställa; bgd -2-. 
*finna v. -'e, sätta pinnar i 

räfsa. — Jfr *långtint. — *tinna 
r. tgiy, 2a, .1, a räfstinne; bgd -}-. 

tinning r. se ögontinning. 
tio räkn. tia, ordn.-tal tiantij; 

skf My, tavank. 
*tirelig a. [lvg tiralig späd, rna-

ger och svag]. 
tisdag r. tigctd(y), -n. 
*tisse r. tig, =rob, .'a, -` a bröstvårta: 

seecw tign, dia. 
tistel r. tite.l, .'aln, -" ala, - (väx-

ten). 
*tistra v. figtar, -`tra gnistra för 

ögonen: han IM (körde) sa, ha 
tigtra bara. 

titel r. titel, aln, la, -; skf Uttal, 
bgd titil. titulera v. tbtakr, -a; 
lvg bgd titabr, -e.. 

titta v. a. 
*tjalma V. peam, -'a frysa: "han 

ii1joj;naofr4us. 
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*tjas n. [lvg jycijs en som är då-
lig och senfärdig i arbetet. — 
*tjasakvinna 1.1 lvg jasepsakwain, lat 
kvinna]. — *tjasig a. jOsict slar-
vigt klädd. — Jfr *tas. 

Nobb r. jp6b, -'an slö och klum-
pig lie, kniv 1. d. — *tjobbig a. 
pbbut slö och tjock i udden (om 
lie, kniv 1. d.). 

tjock a. jctscit, -'t. — tjockbröd n. 
jål.pbr, -a mjukt rågbröd. — tjockna 
v. bsåykan, 2kna. 

*tjogd r. jpdgd, -'a tjocklek: vå4s 
pa jpcigda. 

*tjoka v. 1,,setka, - släpa, arbeta 
fumligt; bgd -e-. — tjoka n..4,94ka 
en som arbetar så. — *tjokalundom 
adv. jOkalånom otympligt, lång-
samt. 

*tjoller n. Isölar, -'fra,  -'1ar,  -'fra 
en som pratar tokprat; bgd -e-. 
— *tjollra v. jpgar, 2 1ra prata tok-
prat. — *tjollrig a. Mim, 2 t som 
pratar så. 

*tju n. 1,0, -'a den krökta delen 
av lien, som fästes vid orvet: rck 

Lsican. — [*tjupinne s. lvg 194-
pdvn, pinne som användes för att 
kila fast tjuet vid orvet]. 

*tjudra n. jp4r, -'a tjuder: g4 
— tjudra v. J$r, 2a. 

tjugu, tjugonde räkn. J, 4u , jpig-
antn; bgd f$ga, -sgantn. 

*tjukai  r. 194A, -'a trädsvamp, 
särsk. fnösksvamp. — Jfr *frosk-, 
*godlukt-. 

*tjuka, r. j‘,94t, -'a, -'an stor 
bjällra. — Jfr *ral1-. 

tjur m. /94r, mg, J$ra, -. — 
tjuras dop. j,s4ras, 2 a envisas. — 
tjurig a. /prat. — tjurskalle, -skal-
lig /MUL -,skedat. 

tjut n. MA -'a. — tjuta v. yjt, 
1944 Myt, -, skf jrnt,j,,sitta,, 
lvg bgd Myt. 
10 

tjuv m. -'an, -'a, -'a. - tju- 
vig a.. »kat; bgd ffiv, -'at. 

*tp, v. bsåc_1, jy -dcl vänta, ut- 
härda; bgd J, , bsöd. 

*tjäckla r. se *käckla. . 
tjäder m. jpepdar, -`ara, 
*tjäderhalsbär n. 10,darhajUr, 

Daphne mezereum.. Bären använ-
das för att åstadkomma bulnad i 
hud. Man sticker hål och stoppar 
in bäret, så börjar det snart att 
bulta. 

tjäla v. [lvg f4Zot frysa till: ha 
far jpga yO3a jorden börjar 'frysa 
till]. — tjäle r. 1,,s4Za, 2n; skf -cc-. 
— *tjälbrä,nna r. Mactbrdil, -a av 
tjälen liksom avbrända fläckar. 

*tjälv r. [lvg. »My hård smäll, 
sinkadus. — *tjälva v. lvg j§åZv 
smälla till hårt]. 

tjäna v. jyen, • /Ont, /Ml. — 
tjänare m. par. — tjänarinna 
f. jphareiy. — tjänlig a. joo, 

äv. pb12..; lvg jpånh. — tjänst 
r. jyåri,st, -'a, — tjänstgöra 
V. lsåntstyika, 

tjära r. jpfra, — tjärdal r. 
moz, -tle_in. [*tjärgadd r. lvg 
1,,scfrgitd, -n torr, tjärrik talltopp; 
kallas på gran kgi'd]. -- tjärig a. 
jfifru, — *tjärloppa f. Mru/ep, 
-a (äv. gre§s/ecv) gräshoppa som av-
söndrar en tjärliknande vätska, 
om man håller henne instängd i 
slutna handen. Samtidigt läses en 
besvärjelse: yfv, yfy Mra, eina,s ska 
ya Mg 4. da heta o snik cla dan 
brfiyande fd. — [*tjärskripa r. 
lvg Ocspjlcrip rämna på tallbark; 
blir kådrik. — *tjärstomme r. lvg 
pc_sejtått tjärrik tallstubbe]. — tjär-
vatten n. Mruvittn, -a. 

*tjärne r. 0492,, -'a tjärn. 
*tjöla v. [kg /ska, jastula "pipa 

i talet" (säges bl. a. norrbottning-
arna göra); gnälla (om hundar). 
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*tjör r. fOr, jon ved på syd-
sidan av gran och tall; blir sär-
skilt stark och användes till me-
dar och skidor. 

*to n. i ssg. n4ga4d(v), -a stans; 
redskap för tillverkning av huvu-
det på spikar; jfr SAOB dorn; 
lvg nka40., -n. 

tocken pron. m. tbkan, f. tökar, 
n. töka; bgd -e-. 

*tofsa r. töjs, -` a, 1, -'an tofs. 
*togna v. tåga" -'ena töja sig; 

skf tågat', bgd tår, -'a. 
tok n. tdk, teya. -- tokas dep. 

Ukas,  -` — 'tokforor s. pl. lvg 
tökffiran: ha var idt z tökffirom 
det gjordes obetänksamt och dumt]. 
— tokig a. Qkut. 

*toller n. [lvg tölar bannor. — 
*tolka v. lvg tgar, tgra smågräla]. 

tolv räkn. tö4v; bgd -e-. — tolfte 
ti4n; 2,  tå P. i tolfte året. — tolft r. 
t64, -'a, -'a. 

tom a. tönt, -1 tom; hungrig; 
utfattig. 

*tomt, m. tönzt, -` -'a tomte. 
tomt2  r. töntt, -'a, =, -'an. -- tomta 

v. tönzt, a lägga grunden till ett 
hus. 

ton r. t , -'a, — tonrik 
a. t6_gri4. — tonfattig a. kniffittn. 

topp r. täv, -'an, 2  a, a; bgd -e-. 
— toppig a. Or, *toppsparv 
r. tövspitr, -tt, -a, -a sidensvans. 

tor m. tOr, hk åska: ha g 'gr ton. 
-tora v. tör, 2 a åska (sälls.). — 

*torn n. tö_ril, -a åskil, åskväder. 
tordyvel r. tbclkal, -n, -ala, -; 

skf *bal, bgd törclhval. 
torg n. kal, tdte ; lvg färg. 
torka v. tärb., - — torka r 

tärA, -'a; bgd -e-. 
torni  n. Ng, -'a: op2 Nvian uppe 

i tornet. 
*torn.2  ii. [Kg tcfm lycka på  

koträlg och svega, gjorda av vid-
jor]. 

tornist r. thid, -202, -a, -a sol. 
datränsel; havresäck som hänges 
över• hästens huvud; bgd Rodd 
soldatränsel. 

torp n. tcirp, -'a. — torpare m. 
tårpar inhyseshjon. 

torr a. tär, t, komp. /kara 1. 
tbrarta. 

torsdag r. töjtiy, 
torv r. tarv, ::'a, -'an. *torve 

n. tårv, -• a (koll.) torv. — [torv-
hus n. lvg tårvh4s, -a skjul för 
torvströ]. 

*toska r. tåg, -*a, "1, tåan, groda; 
skf -a-, Ca5j§an, bgd -a-, tken. 

*tota v. i uttr. tt uti flyktigt 
nämna något. 

tott r. tåt, -'tt, -'a, ull- 1. lin- 
tott; övr. tåt. 

tovas dep. Was, -'a bli tjock och 
luden (t. ex. om  strumpor, vadmal). 
— tovad a. t_sQva. 

*tove r. i ssg. reigt4v, -an råg-
brodd; nysådd rågåker. 

trakt r. trciAt, - tt; bgd -a-. 
trakta v. tr-ått, -` a: trg b• t et rt- 

ctömom. 
traktera v. tngter, -a. trak- 

terning r. tr1M2y, -a, traktering. 
tralla v. trål, 
trampa v. träff, -'a. — trampa 

r. trånip, -'a, , ag. 
tran r. trdn, fc'eZatrdn sältran; 

övr. — *tranas dep. tnsgrias, 
härskna (om kött, fläsk, olja). 

trana r. trbnu, -'n, trbnyeti; 
skf trånya,g, bgd -e-, trtjnyen. 
tranärla-  r. trraål, -a, -, -an sädes-
ärla. 

trappa r. tråp, -'a, "=, 
trappsteg n. tråp-  sky, -a. 
' trasa r. trejsu, -'n, -'nen 1. trä- 

san; vanl. sUirv; skf tr4sien, bgd, 
lvg trgsn, -'n, an. 
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traska v. tråg-, -sa• 
trassel n. triteal, :yla. trassla 

v. trasal, 2sla. 
trast r. tråd, -'n, a, a: tbZutråst 

taltrast. 
tratt r. tråt, 2  a, 
trav n. 1r4v, -'a lunk. — *trava 

v. trieva, -; lvg -a-, bgd -a-. 
*travel n. [lvg trtjvaZ ett virr-

varr av spår (t. ex. i snö). — 
*travla v. lvg tri2vaZ: han had 
tri2vZa sa ölilsZit ja va tjo int sa 
låg dit om han hade lämnat så 
många korsade spår, att jag inte 
kunde leta igen honom (om en 
hare)]. 

tre, tredje räkn. &OJ, trOan; 
skf tråm, tran, lvg bgd iii, trb-
fan. — [*tretrohage r. lvg tri tro-
helga gärdsgård med tre stänger]. 

tredskas dep. trias, -'a tävla, 
kivas: dam triga,sa om våm som 
skal fa fara do) bsbrAan. 

tremänning r. trhz&gey, 
-eva, -. 

*trep n. tr4p, -'a ej matfrisk per-
son. — trepig a. trOztt dålig att äta. 

trettio, trettionde räkn. tråti, 
tratiantn; bgd -ce-. 

tretton, trettonde räkn. tratan2  
tratantn; bgd -ev-. 

*treven a. trivan duktig att äta 
(om kreatur). — [trevnad s. lvg 
trana lycka med kreatur]. 

trevlig a. trivli(y), -'t; lvg bgd 
tKgvh(y). 

trilla r. tra, -` a, .1'1, -'an: fr va 
traln, ; bgd 

*trillborr r. tralbör, -n, -a, -a drill-
borr; bgd trIlber. 

trilling r. tråleiy, einjan, -eiya, 
-; bgd 

trind a. trOn, — *trindlett d. 
trQ10,4 trindlagd, rundlagd. --
trin-dlo r. treiylö åttkantig loge. — 
Jfr rundlo. 

trissa r. tri, :a, an. 
tro r. trö, — tro v. trö, tr6c1, 

tröd. — [trovis a. lvg trövis lätt-
trogen]. 

*trod n. trö, -'a gärdselträ (koll.). 
Jfr gärd-, hag-. — *troda r. 

trö, -'a, -, gärdsgårdsstång; 
skf bgd trö, -"a (koll.). 

trogen a. trögan. 
trolig a. lxt:A, -'1. 
troll n. trtg, -'a; bgd -e-. — 

trolla v. trål, -` a. — ['trollforor pl. 
lvg trblföran trollkonster]. —  trol-
lig a. &blitt rikt på troll. —  troll-
karl m. trgAti?, -e. —  [trollklippt 
s. lvg trglailt som blivit fult klippt 
i håret; om får som för trolltygs 
skull klippts i bogen och pannan]. 

trollkäring f. trbWctleig, -a. — 
[trollskjuten a. lvg trblskith sades 
om kreatur, som fick någon plöts-
Eg och underlig sjukdom. — troll-
skott n. lvg trgskt plötslig sjuk-
dom hos kreatur]. 

tross, r. trete, -'n packning. 
tross, r. trde, -'a, -'cm'  tåg. 
trots n. trög. —  trotsa v. frös:, 

-'a; övr. -a-. 
*trubb m. llan jåna jer om an 

tr6l2 den där lien Kr trubbig. — 
trubbig a. trbbut; bgd -e-. — [trubb-
skalle s. lvg tricbsked en som har 
svårt att fatta]. 

trug n. ha ,g4r bara va treviw det 
går bara med trug; lvg bgd tri4. 

truga v. tredis, -'a; lvg bgd 
trå. — trugande n. treitigan 1. &ett-
wanas; lvg bgd tritan(as). 

*truga r. treictvit, -, trettioen 
snösko; trampa i vävstol; lvg trim, 

-, trioan, bgd triA4 -9,2a, -94 
-" clyan. 

trumf r. &ömt; -'an, a, 2a trumf 
i kortspel; lunsig person. — 
*trumfa f. tråmf, -`a, -`ar, lunsig 
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kvinna. —  trumfa v. treimf, -̀ a 
stöta, trumfa. 

trumma, r. tri, -'a, -'an rör-
ledning. 

trumma, r. trint, -'a, , -'an. — 
trumma v. trånz, -'a slå trumma. 

trumslagare m. trcsnyslctgar. 
trycka v. tr0,19, trffib-t, trdny ; 

skf -ep-, lvg -y-. 
trygg a. trgg g, trb441; skf -y-. 

trygga v. trgn, -a använda 
trollkonster för att förmå djur att 
trivas (skämts. om  människor); skf 

lvg -y-. 
tryne n. frk, 4. 
tryta v. trig, tråt, tr4t, trich; 

skf tricte, lvg bgd trågt. 
trå v. 1r4, tråd, tråd längta; bgd 

ireTI, tråd. — *träsint a. tr4seiy, 
som längtar dit, där det varit 
förut (om djur); som ej vill släppa 
vad det fått tag i eller är van vid 
(om barn). 

tråckla v. trblsa, bgd trå- 
ka, -laa. 

tråd r. trd, -'n, Jan; skf b. 
pl. lvg pl. trigd)a, bgd 
trei, -'n, -'a, 2ana. 

*tråd n. tr4, -'a trampa i spinn-
rock, svarvstol o. dyl.; bgd -e-. —  
*trådsticka r. trdstib., -a sticka, fäst 
i trampan och rockvindan i spinn-
rocken. 

*tråda v. trd, tråd, tråd trampa; 
packa samman genom att trampa: 
sk,san tråd säcken är packad. 

tråg n. tr4y, tr4,98,: ned trevan 
ner i tråget; bgd -a-. —  Jfr Iromm-. 

[träghylla r. lvg triitgahil, hyll-
anordning för mjölktråg i källare]. 

tråka v. [lvg tr&ka opci, knoga 
och gå i dåligt väglag]. 

*trånas dep. triinas, 2 a tråna, 
längta hem. 

träng a. &cid, -'t, trågara, grå-
ast. —  Jfr nageltrång s. 

trä(d) n. tre, -'a :.Ora bffi tran 
göra av trä. — Jfr skackel-, skäl-, 
sälter-, takved-, revträn. 

träda, v. tre, tråd, tråd träda i 
nål, i väv. 

träda, v. tre, tråd, tråc_l låta ligga 
i träde. — träde n. tre, a:i0Za 
leig trbg jorden ligger i träde. 

träffa v. trål, — träffas dep. 
trafas, -'a. 

*trägal a. trkg, -t trägen i ar- 
bete; lvg bgd —  trägen a. 
trcbgan, -at flitig. 

trähäl r. trdiO, -hån, -ha, - trä-
bit, som instickes i skon, då hälen 
skall pliggas. 

träl m. tro, trå.n, trOa, -  arbets-
träl; skf lvg -ce-. — träla v. 

-'a arbeta hårt. 
*träig r. tråD, -'an, a, 2  a av 

vidjor gjord ring, som sättes om 
halsen på kreatur för att binda 
dem vid båsen eller för att fästa 
skällan i; bgd -ce-, lvg tråk, :Dan, 
-ska, -. 

tränga v. tri, tråod, tråod; 
ya &åmi y‘t öfft a jag behöver det 
inte; åkf -g- , lvg bgd -g-. —  
trängsel r. trc'opsal, -'sia. 

trängta v. treqvt, a: t. et Mari 
längta efter att bli gift; skf -ah 
lvg bgd -ah 

träns r. trån,s, ,n munlag på bet-
sel; skf lvg -a-, bgd 

*träsas dep. tr .sas, -'a skynda 
på med ett arbete; gärna vilja 
göra något. 

*träsk n. tråg, tr4a större sjö; 
skf tråxba, lvg trå;ga, bgd -te-. 
— *träskig a. trb„.gat sjörik. 

träta v. tråt, -'a; bgd -ce-. 
trög a. tråg, trågkt, tra,g, lvg 

Ihgd 
tröga r. se *truga. 
tröja r. tr42, -'a, -1', 2  an : tr42an 

i tröjan; lvg bgd 
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tröska v. tråd', -ta; bgd -e-. — 

tröskmaskin r. tr&gmcipi. 
tröst r. bykt, -'a; lvg bgd -e-. 

trösta v. trågt, =a. —  tröstelig 
a. tråNgeir, 

trött a. trå/. — tröttna v. tr4by, 
ya; lvg bgci 
tu räkn. i uttr. hajiva fe,114 oj? 

det bryr jag mig ej om; ibl. 
*kloka r. tittu, .2n töcken, dimma; 

skf 2 n. — [tuokaregn n. lvg bs. 
sg. tålsarckvna regn från havstjocka. 

*tuokasudd r. lvg tizIcasöd, -9j 
liten "boll" av havstjocka, som 
drives in över land]. 

*tuga r. teinvu, -, teitwiag 
dragvidja i kälke; lvg tiga, bgd 
ttlya, =n, -, 

tugga v. tåg, -'a; bgd -e-. — 
tugga r. tåg, 2a, an. 

tukta v. tåg a. 
*tull r. ted, -'a, 2a topp på 

träd, kärvar m. m. — Jfr mar-. 
*tulla r. t41, -'a, -`an vagga. 

*tulla v. ted, 2a. 
*tulubb r. MO, -an -a, -a päls; 

bgd /åk). 
tum r. tion. , -'an tumme. — tumma 

v. tim -'a mäta timmer. 
tumla v. törna, -`naa. 
*tummas r. törnas 1. tårnas, -n„ 

tumme. Fingrarna kallas Unnas, 
slåtrarM, lågståga, 104- 

övr. -a-. 
*tumme r. i sgg. såntörn, 

pa såntörnotn sandig plats, lämplig 
till tummelplats för hästar. — 
*tummas dep. törnas, -'a tumla (om 
hästar). 

*tunder n. tånar, -'nra fnöske. 
Jfr eld-. — *tundra v. bnar, 

'nra brinna smått. 
tung a. tåg, -'t, tåyyar, tys. 

[tungfärdig a. lvg töeffin som 
har svårt att gå (t. ex. om  dräk-
tigt djur). 

tunga r. , 2a, 1, .an. — tung- 
bast n. tögbast, -e. tungfäste. — 
tungrot r. tåer6t. —  tungspene r., 
tögspha. 

tunn a. lån, -'1. — tunna, -e V. 
ti5n, a göra tunn, tbnas, = a bli 
tunn, förminskas: ha tbnas b6. mol-
nen tunnas ut och försvinna; skf 
tån men dep. Urnas. — tunnbröd 
n. tånbrk, -a. — *tunnbrödbräta f. 
tånbrkbråtu, -n tunnbröd, sönder-
brutet i mjölk. 

tunna r. se spill-. 
tupp m. tål), -'an, = a, .2  a. 
tur, r. tår, ttlg lycka. — turas 

dep. tåras, = a lyckas. 
tur2  r. t4r, tr'n omgång; utflykt; 

vara pa tr:tront vara brunstig (om 
sto). — tura v. tar, = a omväxla. 

turk m. tårk, trinban, tårka, 
tusan ticsan i svordomar; äv. 
sank. 
tusen räkn. 
tut r. tl, -'n trut: hål tikt 

htråntåt hundkäft. 
tuva r. te,o, -'an. tuvig 

a. tiAvu, t. 
tvaga r. Iswelga, = n, -, -n; bgd 

tvigga, -'n, 271a. 
*tvara r. »Rika, -'n, pw&rjan 

grötkräkla; bgd tvitru, b. pl. =Ila. 
*tvara v. j3swåra, - röra med 

grötkräkla; bgd tvåra. 
*tvearbete n. pwuiraw qubbelar-

bete. —*tvegöra n. pwbfra =föreg. 
*tvebreda sig v. lywibr4 sa breda 

ut sig (om tjockt och tätt hö, som 
behöver mera plats att bredas ut 
på än den där det vuxit). — [tve-
gift a. lvg iyivtlift omgift]. — 'tve-
krokig a. pivikråka mycket lutande 
(av ålder 1. sjukdom). — *tveok 
n. jywi4k, parhästar: ftrJwik. 

[tvetala v. lvg jywitga säga 
ena gången så och den andra 
så]. 
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- : *heat r. 2 a, 2 a hugg- 
spån; skf -a?-, bgd /MV. . 

tvi interj. j§w.i (del); lvg j§w.  
der, bgd 

*tvill in. hswa, -a person, som 
snör och vänder åt alla håll, som 
man ej vet var man har. — *tvilla 
V. ',we% 2 a sno, vända, söka un-
danflykter; 1,sw -a böt vrida bort. 

*tvillas dep. jpwelas, 2a, sno sig, 
tvinnas (om garn).  

tvilling s. »Mem, 2  ulan, eVa, 
-; bgd 

tvinga v. Jwit2, -'a, part. fywicgan; 
bgd JvfJ, 2 a. • 

tvinna v. 2 a; skf - -å,h 
bgd Mitt. 

*tvint r. bsta,mt, -`a bo- 
fink; snabb oCII rörlig person., 
le12,1pw6tmt säges om pojkar. — slumra; bgd Orv, rod. 
*tvinta v. Ow'ånj, .a röra sig snabbt; tyngd r. tetgyd bgd tgnd. 
skf = slå till; luffa, bgd 

tvist r. -'tt. tvista v. 
Owid, 

tvivel n. j§tviv.al, fyk. — tvivla 
y._ jaswkal, -"vla. 

två räkn. /w4.
tvål r. Ow4Z, hsw4n, ptedda, -. — 

tvåla v. Omta, -`a. 
- tvång n. bswög, -'a. 

. • tvär a. 139w6r, lyw6L: fia M d 
ånlaswtsit skidan gick av på tvären, 
kåt o Astvis54, härs och tvärs; skf 
-ce-, hk o Owk, lvg hk o hswk. 
— rtvärnåm s. lvg jaswendini grad-
ning, skarpkantad Inskärning i trä. 
--tvärslå v. lvg ha Divcsprslå å 
.fra 'det tvärslog av föret', vä-
gen har plötsligt blivit dålig i .  
tjällossningen]. tvärved r. ja9w6r- 
ve, -n. motved. 

tvätt r. jpogt, 2a, 2  a. 
tvätta v.' ptvg 

tycka' v. jpw, tffigt, tdygy; skf 
lvg tyt, bgd .0ty. —tyckas 

dep. 04, ta: han tyg. våra tt 161san 

stc)rhir. — tycke n. tOly, 2 a. — 
*tyckesgod tkwasg-4 granntyckt. 

*tyd a. 0, ot tillgjord, förnäm: 
vara tg i talet söka härma de 
bildade. - 

tyda v. 1-y*, tgd. — tydlig a. 
2t. 

tyg n. tgy, -'a. 
*tyge n. tgn, skaft på räfsa; 

skf -0ffl-, lvg 0. --Jfr räfs-. 
*tyla v. 03, -`a 1. to draga ut 

på tiden, söka få att räcka någon 
tid. 

*tylla se *dylla. 
= tyna v..th a: th tynas dep. 

gigas, t. å. 
*tyng .r. tgm, -'an slummer., -- 

*tynga V. 16'yyj, Myyd: t. å.• in- 

*typpa 013, -` a genitalia 
flina. 

tyst a. '  •tt. — tysta v. tt, 
2a; tesittag varen tysta. — tystna v. 
Mb:n, 2 na. — tystlåten a. t&stlåtta. 

**tyta r. tgt, 2a, -`ag pip (i 
kaffepanna); mun: hon såt från; 
Wa; veck (i sömnad). — *tyta v. 

sha Was det veckas. 
tyvärr adv. tyvår; bgd. -te-. 
tå, r. td, -'n, te, teg; mela kom 

mellan tårna; bgd 14, pl. tda, - 1. 
te, ten. 

*tå, n. tå, -'a smal väg, på båda 
sidor omgiven av gärdsgård, ko-
väg,. fägata; nk.ct4 beteshage omkr. 
fähuset; bgd t4. — Jfr fälads-, 
nöt-. 

tåg n. t4cr, tja; bgd 
*tåg r. 14y, -'a, t4y, «vag rot- 

tåga; bgd — tågig a. tågåt 
full med rottågör. — *tågbär n. 
tkrWr. Rubus saxatilis. 

*tåga r.. se uppför-, 
tåla v. tga, -; bgd -e-. — tålig 
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oa, tu härdig. — Jfr *hogg,... — 
tålsam a. tekså,ni tålig. 
[(dång r. tri, -'a, tågar, -'nrag 
verktyg; bgd tåg. 

tånge r. tåg, -'an, -'a, -'a svans- 
tånge; lång och mager person. 

tär r. lår, -'a, tijr, -'an; bgd 
täcka v. tågp, t4b-t, 14b1; skf 

— täcke n. /41§, -'a, -'a; 
skf -ah lvg bgd 

: .*täckskida r. ti, -a taklist; 
skf tgki, -a rtaksfeidal. 

tä,lja, v. 4.Zt, t64: t. do] till-
styrka, t. frå avråda; skf 16, 
lvg t/§4, tek4. 

tälja, v. teph, tchZ, t, t14 skära. 
täljyxa r. tieZ4ks, -a. 

tält n. tålt, -'0,; bgd tt. 
tämja v. ta9222, tåmd, tåmd; bgd 

te‘,e9m, tåmd. 
tämligen adv. tåmallgan; bgd -e-. 
*tämming r. tanzby, -'evjan, 

- tvåårshäst; bgd -ce-. 
tända v. unt. . 
tänka v. ttqykt, tånikt; 

lvg 
-tänt i ssg ficitM fulltänt, bm- 

lånt ömtänt. -4. Jfr sax-, skev-, 
sår-. 

täppa v. tåt), tålt, tålt. 
tära v. ter,  tård (om sjukdom); 

lvg tetr, tcht —  täras dep. tefas, 
tårdas. — rtärstyver r. lvg ttbar 
mindre penningsumma för hus-
hållsuppköp]. 

*tärning r. titn.qay, -‘cyjan, -ya, - 
kortare stockar i en vägg, mot 
fönster 1. dörrar. 

*tärv a. se *tarv. 
tät a. yt. — täta v. 
*tätom adv. jpbtom titt och tätt; 

skf j,sbtom. — tätna v. Obln„ -`na. 
*täte r. 19«, Ijk löpe som lägges 

i mjölk för att denna skall surna; 
[lvg bs. sg. mkri94tei Pinguicula.  

*tätgräs n. lvg iyatgrds, -a»Dro-
sera-arter]. 

*täve r. kv, 2  an lukt: fiffit6van 
ladugårdslukt, /4ptban för lappar 
karakteristisk lukt. — *tävrik a. 
tUrg som har gott väderkorn. 

tävla v. trtvaZ, -'via: ha trtyZa 
just öm dam de voro nästan jämn-
goda]. 

*täxta v.. td4.9t, 2 a, hugga mär- 
ken i träd för 'att därigenom visa 
vägen genom en skog; skf -ah 

tö r. t, tetw; lvg bgd t, -'n. 
töcken r. tb.b.an, -371,a; bgd /an. 
Jfr *tucka. 

töja v. t4, t(g)d, t(q)d; lvg 
bgd -by-. • • 

*töka v. tå 4, a draga huden 
av ett slaktat kreatur utan att 
skära i den; lvg bgd tUfk, Ja. 

töm r. tOm, -'a; tOm, -'ag; bgd 
-'an. — tömkarl m. tb4220% — 
tömpar n. tbmpijr. 

tömma v. tom,;t6md, ttimd. 
*tömna v. fimpen, 2  Yyna, ränna 

ihop, krympa (om vadmal). 
tör hjälpv. pres. tor (obet.), 

impf. to 4 (obet.): du tor go ska 
fåra do] jOrkan du tör nog ämna 
dig till kyrkan; lvg bgd ter, to. 

töras dep. filtras, töj, töas, t54as; 
bgd tåras, t&s. 

*törel - r. kral, -' -' Jak 
kärnstav; bgd — Jfr *kärn-. 
Jfr Seth Larsson, s. 50. 

törna v. 
törnbuske r. thbask, -an, -a, -a. 

törnbuskblomma 'r. thbuskbZönt, 
-a. — törnros r. thrås, -a törn-
ros i kruka. — törnrosblomma r. 
throsbZönt, -a. 

törst r. gcst, -- törsta v. 
tOjt, — törstig a. tu, -'t. 

Nörvel r.' [lvg thrval örfil]. 
'lösa f. Ms, 2  a högfärdig flicka. 
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*töva v. röv, te' vd, tövd tova, 
valka (strumpor, vadmal). —
bräda r. r. tinzbr6, -a liten bräda med  

skåror i, som användes när man 
valkar strumpor osv. — Jfr *tömma. 

*tövla v. [lvg tizva4 ge någon 
stryk, tufsa till sin motståndare]. 

U. 

udd r. öd, -'tt, a, -` a; bgd é. 
udda a. öd; bgd ezd. 
udde r. tt, -'a,-'a; bgd -e-. 
uggla se *kattögla. 
ugn r. 6nzan, 6/nna, -; i järn- 

spis heter det /fzen; bgd öntn. — 
ugnskara r. öntsOra, -n ugnsraka. 
— ugnslock n. önislecli, -a ugns-
lucka. — *ugnstäppa r. önistd_p, -a 
ugnslucka. 

ull r. l, -'a den ull, som klip-
pes om hösten; se väft. — rulleka 
r. lvg itYk, -a smuts i fårull. — 
*ullkönnes a. 1141903as som ser ut 
som ylle; blandad med ylle]. 

*ulspegel s. [lvg icIspkal prat-
makare]. 

ulv m. v, -'an, 
• 

2a. 
umgälla v. öntydl, -d: nO fq 'n 

önzyd?:hådaga nog får han umgälla 
det där; skf ötntgl, lvg itntylk, 
bgd öntyckk. 

umma v. [Kg /int frambringa 
oartikulerade ljud (om en stam-
mande som försöker uttala ett 
ord)]. 

undan adv. prep. åna: åna rna 
undan (mig), gar år_ta går undan, 
ha sn-40 ona nkr, 1. ona 7.Ma det 
blåser från norr. — [undanväder 

lvg ånavb-, -a medvind]. 
.-under adv. prep, tittar (m. dat. 

ack.): kig anar bMan, kr4p uttar 
— undre komp. ånra, 2n. --

underst superi. itna,st. 
under n. önar, önra: han v44 at 

b.nrom han blev fundersam, för-
lägen; skf 6nar, bgd éjar. —  

underlig a. bnalt, — undersam 
a. bnajian. — undra v. bnar, önra. 

ung a. 66 komp. byar, sup. 
öyyst. — ungkräk n. 41crcit, -a 
unghäst. 

ungdom r. ågdåm, -an. 
unge r. 6, -'an, -'a, — Jfr 

etter-. 
ungefärligen adv. itnefikbgan. 
unna v. ön, -'a 1. önt; vca &i; 

skf ön, bgd ön. — Jfr miss-. 
upp adv. åp, ssg. öva, åpdoj, 

åpz., 6panar m. fl. — [*uppförtå,ga 
r. lvg öpfotta, -n uppförsbacke. 
— *uppligg r. lvg öplig, -a: ha 
vat fedi åplig det kom mycket 
snö på träden I skogen. — upp-
nedan adv. lvg öpnht omkull]. — 
uppnäst a. 3pn4sa. — *uppsin a. 
öpsizi avsinad (om ko). — uppsatt 
a. åpsdt utan utvägar att reda sig. 
men Gipsa upprest. — uppställd 
a. åpståld som ej kan reda sig, 
men 6psteild upprest. — *uppstämd-
läder n. åpstaker 1. bikal(kr, -a den 
rem i seltyget, vilken går från 
bogskötet till almärlan; skf övstan-
leer. 

uppe adv. åp. — uppehåll n. 
åphdl, -a. — uppehålla v. åphag, 
åphöl, åphöb. — [»uppehör s. lvg 
åphör uppehåll]. 

ur r. etl", 9471. — urväder n. ikr-
«r, 

ur n. 42., -"a klocka. 
ursäkt r. i:4dg -tz, — ur- 

säkta v. =a urskulda. 
usch interj: 14 1. hks bara. 
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usel a. åsal, -'t sjuk, svag, odug-
lig. — usling m. ley, =man, 

ut adv. åt. — utbörding r. 
beiZey, -man, -eva, - mörda-
de barns andar. — ute adv. åt. 

*utall a. ittåt alldeles uttröttad. 
utfall n. 44% -a minskning i 

vattenmängd, i folkmängd. — ut-
levad a. icabat ålderstigen. — ut- 
laga r. ittld,r, -a, -, — utbete 
n. tbad, -a bete på från gården 
långt avlägsen mark. — *utbys a. 
itt14,5 som bor utom byn. — *ut-
bysfolk n. ittbysfeak. — utsocknes 
a. ittsgsnas. *utskag n. 4t8Ady,  

-sta den del av taket som när 
utanför väggen. 

utan adv. prep. War, (m. ack.); 
Usa ikta läsa utantill; skf idog. — 
[utanälås n. lvg ictanalobs häng-
lås]. 

utefter prep. titat (m. dat.): (dat 
mårAan, gitlom; äv. österut. 

utom prep. ictom. 
utter r. åtar, — *utterbär 

n. btarUr, -a odon. — utterskinn 
n. bta,M, -a. 

utvärtes adv. tvd&as. 
uv m. 2:tv, -'an, -'a, -'a bl. om  

människor och i ssg. bjern'Av berg-
uv. 

V. 

*vabb m. i ssg. plqÄwicb liten 
pojke; skf pkb•wad. 

Nucka r. våt, -`a, .an, äv. vtiA, 
-'an, -`a, skäppa, låda för mjöl 
salt 1. säd; hänger vanl. bredvid 
spisen. — Jfr salt-, sädes-. 

*vacka v. våt, -`a hacka hål på 
isen; bgd -a-. 

vacker a. var, -"at äv. -'at, rara 
1. .4-ålla, rast; bgd -a-. 

*vackla v. wItta4, wåtk skämta, 
bråka: wIt4a4 o bt lasta; bgd -a-. — 
*vackel n. wga,C, -Va skämt, upp-
tåg. — *vacklig a: wayut skämt-
sam. — *vackel-lundorii a. w4a- 
Z6nom skämtsam. ,  

vad n. 2A, -"a: hål, slå vc-4 skf 
vå, bgd vå. 

vad pron. v , obet. vo; skf wå, wo. 
vadan adv. vör,a; skf wåda, bgd 

mina. 
vadd, r. våd, -'7„b bomullsstopp-

ning. 
*vadd, r. våd, plogskyldig- 

het: ha våck vara skyldig att plo-
ga vägarna för snö. — Jfr *plogvad.  

vadmal r. 1. n. vinan. 
*vaga v. taiga, - rafsa ihop blå-

nor 1. hö till en stor tapp. — Jfr 
yster-. — *vage r. wåga, -'n stor 
blån- 1. hötapp. 

vagga r. Våg, a, -'an; vbgan 
(dat. sg.); bgd -e-. — vagga v. 
Våg, a. — vaggmed r. vögm0 y, -a. 

vagn r. vågar', -, agna, -. — 
Jfr *röst-. -- vagnslider n. vågs-
lir, -a. 

vak r. v44, -'a, 44, 2  an isvak; 
bgd -a-. 

*vak a. i ssg. inicrjavvetA, kwals-
v44 morgonvaken, kvällsvaken. — 
vaka v. vicka, — vakna v. våg-
kan, -`kr,a. — vaken a. vkiptn; lvg 

bgd -er. —  Jfr nattvaka. 
vakt r. vått, -'a. — vakta v. 

vått, 2a: vått 1. tittkan. vakta 
korna. 

*val, r. vt'd, vår, stör, käpp i 
ssg. brktvid tvärträd i vävstolen, 
mot vilket den vävande stöder 
bröstet, shievia käpp 1 skaften i 
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väven, slåvuved träklump på sla-
gan. — Jfr ögon-. 

*val, r. v«, vår, samling av,  
rötter i jorden. — *valig a. 

fullt av rötter i jorden. 
vals  n. ve'd, -'a väljande.

•  
r,  

valk r. våg, -"an, -`a, -`a slips. 
valknut r. vi.dkkg, -tt, -a, -a 

konstknut i dekorativt syfte (på 
kläder, klockkedjor m. m.); lvg -a-. 

*vall r. va, -`a, hövall; 
platsen närmast kyrkan. -- Jfr 
fäbod-, gist-. — vallhö n. våi-
håv, -a. 

valla v: -`a tjära medar 1. 
skidor; bestryka dem med vatten, 
så att det fryser, isvdl, -a. 

valp r. wå/p, -'an, -'a, -`a; skf -o-. 
— valpa v. wåZp, 2a. — *valpgöde 
r. waZpgåg, -n lekfull, lustig valp., 

vals r. vå/s, -'e, =a, =a; övr. -a-. 
-- valsa v. våls, 

*valtar a. våltar rank (om båt); 
övr. -a-. 

valv n. wåk. -'a; 1,sålarwåk, 
follrkwåZv. 

*vamla v. wantaZ, -'ma vingla; 
wania,4 o ot Usla; lvg bgd våga 

van a. vd. — vana r. våna. — 
vanlig a. vånb, -`t. 

vandra v. vånar, -`nra. — van-
drare m.. våndrar, -'aj, -'ara, 
van!. vckgavåndrar. 

vankas dep. våekas, övr. -a-. 
*vann r. wån, -'a, åkersork. 
*vant r. vcint, -'a, 2a vante. 
*vappla v. wItpaA, 2.2)/a spotta 

slemklumpar. -*vappla r. wåpal, 
-`_29k spott- 1. snorklump. 

-*var r. vår, våg fåra i vattnet 
efter simmande fågel 1. fisk; äv. 
om  människor: ha gåg vår botet 
om scé at. . . det är ett väsen om-
kring honom så att... — *varas 
der>. våras, -'a bli ränder i vattnet 
före eller efter fågel 1. fisk. 

*var a. vår uppmärksam, rädd 
om; båtar fPn •vår an åtar når 
bättre före var än efter snar. 

var pron. vår (o 64n), vot; fåm 
hånra pa dam vår, 'minan dkr var 
dag; skf weir, w6t. 

var n. vår, -'a kuddvar. 
vara r. våra, handelsvara; 

övr. -a-. 
vara v. våra, jr, vår, vår, v#n; 

våra sa orka, men med neg. våras, 
j4, vii,, Orts, t. ex. ja je,s 
ow ge; jag orkar inte gå, men 
jakande: ja .gr tsa gå; skf våra. 

varandra pron. vor; skf worån 
1. worådar, bgd worån 1. worår. — 
varannan se *annanvar. 

varda, v. «d, ved, våt, våt, V(342,  
bliva; må, bör i hövl. uppmaning: 
da va Z gå eyom dk var god och 
stig in!, ved iåra vcR förvisso, 
måtte väl det! 

*vardas  v. ved, Ja: itrmåkan vida 
Måka at hon skal gå urmakaren 
garanterade, att klockan skulle gå. 

vardag bl. i uttr. del våtas till 
vardags, •vMaslc/dd vardagsklädd. 
— Se *örktdag. 

varest adv. våts, betyder också 
'vart hän'; skf viks. 

varg r. wån, wårja,n, warja, -; 
lvg wårg, pl. wårga. — [vargstuga 
r. lvg wårgstån grop, övertäckt 
med lövruskor och betad med le-
vande djur för fångst av varg. 
wårgstabåkan heter en sandbacke 
i Hökmark]. 

varken konj. vår/an alar åja; 
skf war/an. 

*värköm  a. witrj§dtm, -t yster, 
ostyrig. 

varm a. vm, vårt. 
varp n. vårp, -'a notvarp; äv. i 

ssg. håsavårp olycklig tilldragelse. 
-- varpa v. vårp, 2a, kasta not, 
kasta bort. 
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'vars a. veks varse: våt v4 varse-
bli. 

varv, n. wårv, -'a; ha går tvål-vom 
det går varvvis; rå sa e wårv k4åa 
skaffa sig en omgång kläder; bgd 
-cc-. 

*vasa v. wåsa, - göra ngt slar-
vigt: wåsa o smil slarva och spilla. 

*vasa s. han yör jon e wåsa han 
är en stor slarver. 

*vask n. wåsb., -'a slarvigt arbete; 
'slarvig person. — *vaska v. w43., 

a slamsa. — *vaskig a. wåskut 
slamsigt. — *vaskus m. wåskus slar-
ver; slams. 

vass a. tvås, — vasshänt a. 
wåshånt. 

Vassla r. val, våda. 
vaserra interj. vare : v. h& å. 
*vassvärdig a. våsvårdty, -t (lin-

drig ed). 
*vatt a. n. wåt kinkigt, svårt, 

hårt: ha var wåt om h& det var 
kinkigt med det, ha ,er wåt sa 
s4g2 hon yer det är rysligt vad 
hon är ful. 

vatten n. våk, -"na. — Jfr tjär-. 
*vattna v. vak, — [*vattu- 

far s. lvg våtufår vägtrumma]. — 
vattenkar, -så., -ämbar vittub•år, 
-så, -n, -byar, -åntra; äldre äv. våta-. 

rvatturä,nd a. lvg våturånd sä-
ges om läder, som inte är vatten-
tätt]. 

*vavel n. wåvaZ, =via skämt. — 
*vavla v. wåvaZ, -'va skämta. — 
*vavellundom a. wåvayönom skämt-
sam. — *vavelsam a. wavaksam 
skämtsam. — Jfr babbla. 

vax n. våks, -'a. — vaxa v. vetb..9, 

veck n. vöb. -'a; skf ve. — vecka 
v. vaca, -; lvg bgd vålca. — vec-
kig a. veka, -t. 

vecka r. vålm, våpeg; 
Mu» i denna vecka, at vann i  

nästa vecka; skf b. pl. Obsen, at 
vålsun, lvg i våkun, bgd viku, -'n, 
-, -'tja. — Jfr dymmel-. 

ved r. 'a, -'n. — Jfr märg-, ring-, 
rot-, rätt-, *skölj-, *stomm-, tak-, 
tvär-, vind-. -- vedbörda r. vUtbe'd. 

vedhus n. vMht"ts, äldre våhås. 
*vedig se *ren-, *rätt-. 

veke r. våg, -`ari, -‘ a, 2a: 
tamp/Mg.; slå vikg, -"ån, bgd 

vekna y. våm/jan,' ,  -'ta böjas; 
bgd 

*vela v. wa, J'a gråta, skrika. 
*velen n. wMan, a matstrupe 

på- djur; bgd ve? tag. 
vem pron.. våm; skf wåm, äv. 

wöm. 
verk n. vårb., -'a. — Jfr *nids-. 

verka v. vårA, — verklig a. 
vårtyy), — verksam a. vårb.- 
seon. 

vers r. vats, -'g, a, 2a. 
*vesa r. vis, -'a dyig sjöbOtten, 

gungfly; skf våm, bgd vhs. 
*vesbotten r. vågbök gyttjebot-

ten. 
veta v. våta, tå,d, vist, våta; vad 

nO yer h& sånt troligen är det sant; 
skf pres. våd, bgd vJ. — *vetan-
dessjuk a. vUaroo./A4 nyfiken. — 
*vetsjuk a. våta,s1'44 = föreg. 

vete n. wåd, 2a; skf wått, bgd 
weV. 

vett n. vöt, -'a. — vettvilling m. 
vbtvOloy, -an, -ya, 

vev r. wåp, -'a, Jan; skf -ah 
bgd -e-. — veva v. wå?v, 2  a; g4 o 
wåy va årma gå och svänga med 
armarna. 

vi pron. v, dr4; skf vck, ås, övr. 
vi, ös. Jfr *annat-vårat, *vilket- 
vårat. 

*viagg adv. i uttr. fä/ ihåg ,  at a 
båb• falla handlöst baklänges. 

vicka v. /r4, -`a; bgd -- 
*viekflake r. vå-kfZåka stjälpkärra.- 
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*vid r. vi, -'a, vi, vkii vidja. — 
vide n. vi, salixart. —  videlund 
r. vidilön. — vidja r. vid , vtja, 
vidx, va3l. — Jfr ämbars-. 

vid prep. va  med (m. dat.): 
Ap& va håstom 'köra med hästen. 

*vidhåll r. -a medhåll. 
vid a. vi, vit, komp. viara, superi. 

viast. — *vidbredd r. vibrd,?4, -a: 
ha leig ?dat vibrdziy det ligger ut-
brett vida omkring, 149 41 apa 
vibrL4a utbreda vida omkring. 

vidd r. vid, -'a. — vidga v. vig, 
övr. vie. — vidlyftig a. vilof-

ti(g), -t. 
vig a. viy. 
viga v. vjy, vigd, vi9d. — vig-

sel r. 
vik r. viA, -'a, =an. 
vika v. vit, vit, v44, vib, viAi; 

ha göl eiyj vg an det gi1:-r ej att 
få honom att ändra mening. 

vikt r. vqt, -'a vad ngt väger; 
ha står opa v4t det är färdigt 
falla omkull. — viktig a. v if7t, t. 

*vil a. tvi/ utvilad. — vila r. wit 
-'a. — vila v. wii, w7J, wOjj. 

vild a. v0j, vOlt. 
vilja v. veij, vfa, veija. — 

vilja f. v , völyan: om vbban yer 
gO, yer röma n6 om viljan är, 
god, är rummet nog; finns det 
rum nog; bgd vipa, -'n. 

vilken pron. Vq.01, =Åar, JAa; 
völta söm vilket som helst; skf 
vAkan; vksa-v6ra, -dra ingendera 
av oss, av dem, vksan cibbt ingen-
dera delen; skf wika-vöra,, lvg 
viksa-vira. 

vill a. vi] vilsegången. — Jfr 
huvud-. — villa r. : gå i 
velk gå vilse. — Jfr huvud-. -- 
villa v. viJ, -'a; veil ,sa för- 
villa sig. — *villförsyn r. vOifist,sk, 
-a trolleri; yira veiyo,sgiia förvilla 
synen. — villsam a. visarn,. -samt. 

 

villa r. i uttr. ha y& bara, ficia 
o v«ia det är bara fyllan och vil:-
lan, z• fick o vggy. 

villar a. komp. veilar bättre. 
villervalla r. veilarvea, -a: körna 

sa ?Ali veilarvga. 
*villgoda v. veiki, -a vedergälla, 

ersätta. —  villgodning r. veilgc_incy„ 
-a vedergällning, betalning. 

villig a. ?Ali,. — Jfr väl-. 
villkor n. völk&r, -a. 
*villmanke r. wöl,meTk, -an tvär-

slå på en skogsstötting, som kan 
vändas; äv. snc_5megk. 

vizzda v. 
vink  n. vin, -'a. —  vinglas n. vit-

gks, 
*vin2  n. On, -'a fågellek; ormbo. 
vina v. w , win, W3, -; 

skf wcim, bgd w4n. 
vind, r. veiy, -'a, -'a blåst; skf 

våm, övr. vin. —  vindfälla r. vOy-
fg; -a se *fällar  

vind2  r. veiy, -  vind i ett hus. 
— Jfr sals-. 

vind3  a. vOy, -2 vriden. — *vind-
ved r. vOlitM, -n träd med vriden 
ved. 

vinda r. se gryt-, *kält-, navar-, 
vinda v. veiy, —  *vindflake  

r. velyfkka, -n stjälpkärra; skf. 
äv. vönbsa,rRetka vindkärrflake. 

vinge r. våm, an, -'a, -'a; snöt-
mima i spinnrock; lvg vd, bgd 

vinka v. vamb., 
vinna v. viy , veiy, var, våm, 

vbni. — vinst r. veiyst, -'a. 
vinter r. v4yjar, -'fra, -. 

vinterväder n. v4yprv4r, 
vippa r. vep, :a, :an tomt, 

urtröskat rågax. 
virka v. vår4 1. vir4, -'a. 
virke n. vqts, -'a; skf lvg vår, 

bgd viljp. 
virvel r. wörval, -` aln, -sala, - 
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vädervirvel. — virvla v. wl, -`a 
sno, vända. 

vis, n. vis, -'a; pa någa vis, e 
åna vis. — Jfr *struckevis adv. 

vis2  a. vis klok; ved vis varse-
bliva. — Jfr före-, tro-. 

visa r. 
visa v. vis, vist, vist. — visare 

r. visar, jan, -`ara, 
viska v. wisA, -'a tala viskande. 
visp r. visp, -'an, — vispa, 

v. visp, -'a. — *vispris n. vispris 
Betula nana. 

vispa, v. wisp, a vifta; wisp 
b64 kök, vifta bort myggen, måra 
wisp röm_pan märren slår med 
svansen. — *vispig a. wisput virv-
lad (om gräs, växande korn m. m.). 
— *vispas dep. wispas, -'a; ha or  
sa wispasa det ligger i virvlar. — 
Jfr *vädervisp. 

viss a. vis, vist: dam ha j44 
vist de ha träffat säker överens-
kommelse, i sht om förlovning. — 
visserligen adv. visaliyan; visaliyan 
sånt, så n Nåkar-cint (Ant). 

-*vissnas dep. vinas, 2a vissna; 
ha Or ,sub visnasa det är mycket 
vissnat. 

vistas dep. vistas, -` a. — Jfr hus-
vist. 

vit a. wit, wit. — vitna v. 
jna. — *vitmåla r. witmed, -a vit 
färg. — vitmåla v. witmdd, -a 
måla vit. 

*vite n. ha jer ,Så ta vita på a det 
är satt vite på det. 

*viter f. vi tar, vitra, äv. vital:- 
496'qm, -a trollkvinna, huldra. 

vittja v. vOjas, vgiAt, vitt. 
vittna v. vi, -'ni. — vittne n. 

2na,, van, -'na. 
vorden a. han md onj vara scb 

vöh han är inte så beskaffad. 
*vork r. wörk, -'an kraft, arbets-

förmåga: ha je r lit'  wörk i om. —  

*vorka v. wörk, i a förmå, orka; ej 
idas: ja work leko4 håg a jag tål 
sannerligen ej höra det; worka.dgn 
det förstås. — *vorkan n. han hav 
ia wörkar, han har ingen arbets-

förmåga. — *vorkeslös a. wörkas-
Nys orklös. 

vrak n. vrg-, -'a vrakgods; lät-
ting; bgd -a-. 

vreda v. vrk, - välta, väga upp, 
hissa. — *vrede r. vrk, -'n, -`an 
hävstång att välta stenar, lass osv. 
med. — Jfr timmer-. 

*vrensk m. vråncsk, -"an, 
hingst. — vrenska v. vrån,sk, -ya. 

*vrid r. vri, -'n, vria, - knölfor-
mig utväxt på träd; skål gjord av 
sådan; skf äv. r , -'n. 

vrida v. vri, vri, vr4, 
*vridna v. yrka, - vricka. 

vrå f. rö, rån, rö, röan; påk 
yer 7164 rön pallen är norr i vrån. 

Jfr regn-, stack-, östannordan-
vädersyrån. — *vråskäp r. röskåp, 
-an, -a, -a hörnskåp, oftast i två 
delar, nklanskåpan och kanskåpan. 

vrång a. yrde, -'t (Air, ond; bgd 
vrög, -'t. 

*vräng r. •vrcig, -'a, vråyar, :rart 
spant; bgd yrde. 

vräka v. vrna, vrn, vråk, vrök, 
vrihl; skf vrab.a, lvg vresehl, bgd 
vrit-42, - 

vränga v. vrån', vråmd, vr4pd; 
skf lvg bgd 

vyssja v. wks, -`a. — Ifr*kvyssja. 
-- vyss inter). wgj. 

våd r. v(5, -"a, vb, vaj; bgd 
vöa,n. 

våda r. i 'Hsv6, -n, -a, -a elds- 
våda. — vådeld r. vög — våd- 
lig a. vödalt. 

våffla r. vbfal,, lian; 
bgd -8-. 

väg, r. vy, vdjan var (i sår). 
*vågas dep. våtas, .-'a vara sig. 
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*vågmor r. vöymör, -a den in-
nersta, fastaste varsargingen i en 
böld. 

vägs  r. v6y, -"a, vy,  -'an bölja. 
vågs  r. vöy, -"a, vy, an våg 

för vägning. 
våga v.  vy, a. — vågsam a. 

vöysåni; ha j& jo våysåmt om  att 
det är farligt med elden. 

*vågbrott n. vöybråt, -a hävstång 
(t. ex. att lyfta stora stenar med, 
hissa upp husväggar osv.). 

väld n. vål, -"a. —  våldtaga v. 
våltåga. 

våm r. våm, -'a, våm, 
*vän, r. vår, förhoppning, utsikt; 

pa vår, våra på vinst och förlust; 
ha yer lyan vån at ha ska vål 
tbrvre, a måran det är ingen ut-
sikt . . .; skf eya vdn, bgd vår. 

Jfr gris-. 
*vän, r.  vön, -"a, vån, -`an 

fångstredskap: fisk-, fåyalvåna; 
veil§ vånan vittja redskapen. — 

-rvångöra v. lvg vågOra lägga 
ut nät, giller, saxar osv.: ya  a 
vågyöt at om jag har hjälpt honom 
att vångöra. — •vångöra n. lvg 
vårlyka utläggande av nät, giller, 
saxar osv. —  *vänkarl m. vöglchr 
en som har tur med vångöra]. 

*våns  a. von,  pl.  vån som kan 
umbära (m. dat.): våra p On/ vår, 
dy kan ni inte undvara detf; bgd 
vögn. —  *vånas dep.  vånas, 
umbära (m. ack.). 

*vänad r.  vöna, Jan, a, a (äv. 
-'an)  viss del av ett fält; sbsvöna 
så stor del av å'kertegen, som en 
person kan så med' en vandring 
fram och tillbaka; delen utmär-
kes genom uppdragna fåror, vil-
ket kallas dråga sasvånan; vid 
slåttern den sträcka som arbets-
styrkan hinner med på ett tag 
över ängen; bgd vögna.  

våndas dep. vitnas, =a. 
vånna v. i uttr. ya våna ha köste, 

ålar jcb, ska ya håva ja om det än 
kostade aldrig så mycket, skall 
jag ha det. 

vår pron. m. von,  f.  våra, n. 
våra, pl. vår; ha yer kös" vår det 
är våra kor; ata Ohm vörom  på 
vår gård, Qvp  hånar, våra  i vår 
'hägn', beteshage, qp jashtan våra 
i vårt kök. 

vår  r.  vör, våg, våra, -; 2 fr5-4 
om våg i fjol vår, fbra vögl. f6raga 
våg våren för två år sedan. — 
vårand r. vörån, -a, vårån.  — 
våras dep. viras, a. — rvårvält 
r. lvg vörvaft, -n  ull som klippes 
på våren]. 

vårdslös a. veslåns, -Ut; i n. 
stundom förstärkande:  vitleslånst 
gicfråtta (skämts.); bgd våleslåns. 

*vårdslösfororna b. pl. våleslans-
fåran vårdslösheten —  *vårdslöst 
r. vålesliwt, -a vårdslöshet. 

vårta r. våt, -a, 1, ar, —  vår-
tig  a. ?Mu; lvg bgd våt. 

*vårt se *hort, äv. i btr. 
våt a. vt, vöt, våt. 
väcka v. våW, våt, vågt;  skf 

lvg bgd 
väckare r. [lvg vakar, äv. fåk-

vakar  spetsig järnstång med hul-
ling, som säljägare använda för 
att ta upp sälar, som fallit under 
isen, sedan de skjutits, och för 
att pröva isen med]. 

väder n. vft., -"a, ha yar kcilt 
vb-an det är kallt i vädret. — Jfr 
dusk-, elak-, gara-, garail-, krångel-
torr-, nordan-, slapper-, slask-, un-
dan-, vinter-, västan-. —  *väder-
bård  a. vb-bål väderbiten; skf 
vklarbål  a. och subst., lvg bgd 
vbbål  a. och subst. —  *väder-
bårda r. vb-bed, -a väderbitenhet. 

väderkorn  n. vb^kelig,  -a. — 
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*väderpillra r. vb-p4ar, -lar, 
-tran f4gelskrämma, en träbit som 
slår mot ett trä. — [vädersol r. lvg 
v4jc_iZ mångfärgad avspegling i 
molnen från sol och måne, ibland 
som en ring; kallas då gdZ, gård, 
omkr. månen, riv omkr. solen. 
Brukar förebåda omslag i väder-
leken]. — *väderslappra r. vbr-
aåpar, -pra, -par, -vran fågel-
skrämma med vingar som på en 
väderkvarn. -- *vädersmak r. 

Inujipan väderlek: ha yer kd 
vånsmå.Å. — vädervirvel r. vb--

whva/, -n. — *vädervisp r, 0.rwi5p, 
-a vädervirvel. — vädra v. var, 
-,a; skf Mar, -'dra. 

*vädja v. ved, våd, våd ploga 
med snöplog. 

*vädjas dep. vevas, vådas, vådas 
hålla vad. 

*väft r. att, :et kortare ull, som 
klippes vid jul-, faste- och mid- 
sommartiden: flkst- och naso- 
majvdtk. — Jfr vår-, ull. 

väg r. Vy, van, vcka, 2 24; 
skf v4.2an, lvg bgd v42an, bgd 
vgaga. — Jfr fälads-, gen-, kärr-. 
— vägskäl n. utga,sdl, -a. — *väg-
stada r. v«ast6ida, -ft vägkant. — 
vägstycke n. utgast01§, -a. 

väga v. viga, vcAr, vOy, vy 1. 
vald, vågcl. 

vägg r. v4g, v4dpn, via, -; 
skf -cq-. [väggband n. lvg våg- 
ban, -a översta stocken i ladans 
långvägg]. — väggsmed r. awsm6 
n insekt. 

väja v. v -42, vakad, v4gd; skf 
lvg bgd -ah 

väl adv. vcffl; i bet. förmodligen 
användes fg, fat (ä. sv. fuller); 
v<ths m4, dO,  lycklig jag, du; 
skf vas. *välgärder pi. vipl- 
jc'p4an välfägnad: dn st J  opx 
vepDom du har inte för god v. 

*välkomme n. veeZköm, -a und-
fägnad åt kvinnor vid ankomsten 
till kalas; består i en sup, en 
mjukbrödsskiva och en bakelse. 

*välkomstskiva r. veakom(stkiv, 
-a se föreg. -- välmåga r. aeZ-
meka, -n. 

välja v. vieh, vii, v44, v44; lvg 
bgd va& 

välla v. vål, 2 a smida ihop. 
välling r. 20yyan. — Jfr 

rims-. 
vält r. =a, -`a plog. — 

Jfr bult. — välta v. — 
*vältknä . n. altkO, -d. plogskiva, 
järnskiva som går längs marken. 

vältköra v. alypr, -Asei4 köra 
åkerplog. 

välva NT. wåk, 2a; w. ?gom välva 
med ögonen; skf äv. t. ex. båk 
wåk opnåa båten välvde omkull. 

vän s. vån, vånar, vånran; bgd 
vcknran. 

*vänas dep. vins, våtas pa 
nåntoy hoppas något, beräkna nå-
got; skf vcknas, vantas, bgd viems, 
vitas. 

vända v. vån, vand; trans. van, 
vända kläder. — Jfr 'änder 

vänd. — Ivändskiva r. lvg affiv 
korsväg, vägskäl]. 

vänja v. viem, van4 1. ait4, ant 
1. vånt. 

*vännas dep. wånas, -a visa tän-
derna och grina av ilska (om 
hästar, ibl. äv. ora människor). 

vänster a. vanstar, m. vånstran. 
vänster r. v-amstar, -'fra löp-

mage. 
vänta v. vånt, — väntan r. 

vbnlan, äv. vant, =an. 
*vänta r. [lvg want, witnta, wan-

t% uh ivåntoni mungipa. ;Jfr Seth 
Larsson: vimta f. och vätet n]; 

Värd m. vdrd, -'n, — jfr 
präst-. — värdinna f. vårdy 
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väster r. 4,5tar. — [västerbyggare 
s. lvg vastarbp ta de som bo 
västerut i byn]. västerom prep. 
vådom (m. dat.) — rvästnörderst 
adv. lvg. vågtmgast i 36/tazi längst 
i nordväst i socknen]. 

väta v. vet, vd/, vå/ väta, vattna. 
— *väte n. i ssg. gr&v«, -a gröt-
väta. — Jfr sirapsväta. 

*välta v. wé , 2 a vässa med bryn-
sten. — *välta r. watu, 2n bryn-
sten. — *vättkar n. wåtvgy_ir, -a 
kärl med vatten, vari 'vättan' bru-
kar ligga. 

väv r. mtv, -'an, 2a, .an. — Jfr 
grov-, lärfts-, *yster. — väva v. 
viva, vv, vdv, 24v, viv;  lvg bgd 
våvd 1. vc_5v, vv, våvd 1. skf vipa, 
lvg bgd vegvz., — [vävbräda r. lvg 
vc.k.vbr6 -a säte i vävstol; äv. vepv- 
sal, vävsäte]. — vävspol r. vepv- 

-spc_591,, -  skyttel. — 
vävstada r. ve§vst6dic, -, -skjan 
vävkant; stklun uh vckvom, tva 
b d sttom. 

växa v. våp, vå4s, våp, vass, 
völssz; bgd vihs, 

växel r. vätsal, - växla v. 
vatsal, 

växt r. vå4st,. — växtlig a. 
vatsteb, t frödig. 

vörda v. vård, -'a; witZ QMt. vt 
alar låt bli: v4Z OM/ sk/44 gråt 
inte, vq't4 alar tvd hcb tro inte det, 
ve'3Z 9J, ya tgck etyj låt bli 
mig, jag tål dig inte; bgd v ent, 

våda. skf inf. vtki. 

Y. 

värd a. mkZ, v. — värde n. 
varde. — värdera v. vart-Mr, -a. — 
värdig a. varchy. — Jfr *vass  
värdig. 

*värj n. vckn, vår9a födkrok, yr-
ke; lvg vå,rg, våria. 

värk r. vått, vå,rpan. — värka 
v. vår» våre. 

värld r. vcbt, -'a: han ha 471 
bota vck4e, han har lämnat världen. 
-- världslig a. val, 

värma v. vem, vård, vård; skf 
bgd veed. — värme r. vårnz, 

2an; bgd -ce-. 
. värpa v. vårp, bgd -ce-. 

värre, värst a. våra, våg; ha, vg 
vår. o vår J. 7, våra o våra det blir 
värre och värre. 

väsa, v. wes, tad, wåd väsa 
med hes. röst; köan we'gt o ragt 
korna väste och bölade. 

*väsa, v. vcba, -  lata sig, ingen-
ting göra: gu: o visa. 

väsen n. vcsesan oväsen. — väs-
nas dep. vepsnas, a. 

väska r. våd', 2a, '2an; skf 
-e-, bgd -ce-, b. pl. -'an. 

vässa v. tag, a vässa nålar, 
järnstör o. dyl.; bgd -ce-. — Jfr 
*vätta. 

väst r. våd, -'n, -'a, 2a; bgd -ce-. 
— Jfr *glipa-. 

västan adv. våda från väster. 
*vä,stanför prop. vågtafur 

dat.) — västanväder n. vadaqy, -a: 
ha .b4s va,ylavb-a, 1. ha Kel,s ona 

*yljbacke r. [nsj PhbåAan bs. 
bråddjup i sjö, Malå 

ylle n. a. —  ylletröja r. pla- 
trizi.,2, -a. 

ympa v. åttp, 2a; lvg ptrtp. 
yngling m. glykky, 2 n7a,n, 2eina, 

-; bgd y-. 
*ynkas dep. amJas, 2  a ynka 
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-Sig. -- ynklig a. ambal}, 2 t; lvg 
bgd er. 

yra, v. yr, t'At yra snö, damm 
osv.; 9r opnha fålla omkull, y'r botd 
falla av, ja, inth ri sa han bara 
jag kastade honom, så han bara 
flög. 

yra, v. pr, 2a yra i feber. — 
yrsel r. hal, paa; t 

yrka v. ått, —  yrke n. tart, 
-Ya; bgd y-. 

*yssjig a. p.tfa, svart- och vit- 
spräcklig (blott om hästar). 

yster a. Otar, 
*ystre n. bdar,-`tra blånor: 

håmpy4tar; lvg &star. — *ystergarn 
n. p,5targ4yt, -a blångarn. — *yster-
väv r. bdarvdv, -an blångarnsväv, 
jfr grov-väv. — *ystervaga r. Mar-
wdza, -n blåntott. 

yta r. yt, det yttersta ved- 
lagret i tall, vilket gärna vill rutt-
na; kallas äv. #t«. — *ytas dep. 

ruttna, torka bort, för-
därvas på ytan (om potatis, smör, 
träd, halm m. m.): hciZman yer 
9tasa halmen är vit. — yktall r. 
lvg ytcbl tall som har bred yt-
ved]. 

ytterst a. 9tajt, 2 g; ha jer 9tetst 
hålag at ve ska h(iy det är knappt 

att vi hinner. 
yttra v. Ptar, -`tra. 
yttre a. #tra (van), 9tran den 

yttre. — yttre adv. Mir Ytar köra 
yttre vägen. 

yvas dep. 9vas, 
yxa r. pb.s, , an. — Jfr 

tälj-. — yxhammare r. ptshamar, 
-ay, en järnklump, slagen bakpå 
yxläggen, se detta ord. — [*yxkäft 
r. lvg ppisft, -tt yxegg]. — *yx-
lägg r. 7j1j.914y, -14tan den del 
av yxan, iom omsluier skafthålet. 

"yxmun r. pb•snedn -  yxegg. — 
yxöga n. gs4, skafthål. 

Å. 

r. 4, ån, 4, ijan; bgd pl. 
— åbrädd r. Oråd, åstrand. 

åbrodd r. åbråd, -n; lvg bgd 
åbr64. 

*åbrott n. åbrdt, -a underlag för 
hävstången vid stenbrytning. — 
Jfr *vågbrott. 

*åbörd r. iibM, -a avkastning av 
åker, gröda, i sht halmen: ha yer 
brå, åbei4 man lita uti dy det är 
bra åbörd men litet i kornen; bgd 

åder r. år, -'a, — ådra 
v. ådar, ådra. — ådersår n. igda-
,sc_ir, -a. 

å-funnet ptc. 4f6yn träffat på 
pricken. — *ågjord a. 4,94t mogen 
(om säd). — *ålitt a. 4/it anlitad. 
11  

åstad adv. yiva sa a stå ge sig 
åstad, dam ,7412 asa (obet.) nåp 
Wra de gingo att plocka bär. - 

*ågående a. 4g4an glömsk, lik-
nöjd. 

åhåga r. itkiga, -n: leiy opa 
itheiga. 

åker r. åkar, :kan, kra, .kra; 
äv. 'växande gröda'. — *åkerlä n. 
åkarfå, -a den hampa, som blivit 
kvar på hamplandet efter plock-
ningen; användes att driva väggar 
med; bgd itka,rfdr. — åkermyr r. 
åka,rmYr, -a myräng, som odlats 
till åker. 

*åkrede n. åkrdv, -a sele; skf 
eikrån 

åld-er, r. ålar, -'an. — *ålder a. 
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klor)]. —*ård(r)a v. 4,  a köra med 
årder. 

*åse r. ås, .= n, =a, -`a ås: gavås 
golvbjälke, parås kärrås, vari 
vagnsaxeln sitter, kråpås takås. 

åska r. .a;  ha går öska ås-
kan går. — åska v. åg, =a. 
åstunda v. åstån, -a anlita: han 
yer göt a 'åstån han är god att an-
lita. 

*å.t n. åt, -'a mygg, flugor, brom-
sar, som plåga boskapen. 

åt adv. o. prep. åt hem till går-
den: p va Z könza åt o åta ni skola 
komma in och äta, fåra åt bära 
sig åt; yiv a at om yösk ge det åt 
(honom) Jonke; ssg. at a dorn 
hemma på gården, at a båb: bak-
länges, at a spisom nära intill spi-
sen, såt da at va 70.y sätt dig bred-
vid mig. 

*åtfororna b. pl. åtförana bete-
ende (vanl. dåligt). 

*ätfärd r. åtfieZ, -a = föreg. 
åtgång r. åtgå, -dopas. 
*åtkommen a. atkåntan i penning-

förlägenhet; bgd eithman. 
åtminstone adv. åta mOnståga. 
*ätseende a. atsian som ser sig 

noga för; skf åtseajan. 
Utslapp n. åtslåp, -a kvarlevor. 

— *åtsluppet part. n. 4ts/02,» över-
blivet. 

*återst a., adv. åteg bakerst; 
åtaa dråsanom bakerst i dråsen. 

åtra v. åtar, trå sa. 
åtta räkn. åt. — åttonde räkn. 

åtantn. — åttio räkn. åtata. — åt-
tionde räkn. åtataantn. 

*atä, konj. åta; kom ij ata dia 
får kom in, innan du far. 

se *samålder.  ålderdom .-r. åla- 
clåga, — ålderman in. ålarmé, 

-- åldras dep. ålras,a.  
*ålder, r. ktlar, -7ra, åglar, åKaran 

al; lv,g (dar. — *åldersparv s. ågla,r-
,spår, -712, gråsiska. 

*åle r. 4,' ån grodd på potatis 
och säd; skf bgd ed, cin, Tyg 4, 
ån, jfr Gr. s. 78. — Jfr mälta r. 

*ämmig a. [lvg eoniut, skf nsj ktmat 
brunstig (om får)]. — Jfr *ammig. 

gång a. ag o• . fwde trött och otå-
lig. — *ångbett a. åsb4,1 snarstuc-
ken, på dåligt humör (om männi-
skor och hästar). 

*änge r. ete, =an, =a, =a trädrot 
(av hugget träd). — Ungig a. »a 
jarja •ågn dan nielbråkan mat jor-
den är så full av trädrötter i mitt 
nybruk. 

ångbåt r. åsbåt, -n. 
ånger r. dar, =ag. -- ångra v. 

&ear, ådra. — *ångerst a. dea,,si 
ångerfull. — *ångergift a. åsarPft 
som ångrar sitt gifte. — *ånger-
köpt a. åsaripåft. 

*.år, r. år, -'a åra. -- Jfr styr-. 
— ritrhä n. lvg eorhcb, -a årtull, 
hå]. 

år, n. år, -'a; at åran nästa år, 
föra 1. fbran,a, åra för två år sedan, 

år 1. Or i år. — *åre, Iåre n. 
ydr, 2a; åta bob jåran äta av årets 
skörd (äv. bob c4ans). 

*årde r. 4.,Za, = n, -, seltamp, 
som trädes genom skackeln och 
vari selpinnen sättes. — *årdmä.rla, 
r. eiZmal, -a = föreg. — Hit föres 
*al m ärla. 

årder r. 4Z3  ån, åk, -'74; [Ivg 
gråpe grovårder (med fem stora 
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Ä. 

'äcka v. [Ivg åk, åka ångra]. 
äfsing r. afsey, -`a det sista av 

varpen i väven; i överförd bem. 
_tag afsoyan nära slutet (om en 
som håller på att bli fattig, att 
dö, som snart skall få barn osv.). 

äga v. j, hy, 4gd; skf åg, 
bgd ct y, ågd, sällan åt. -- äga r. 
4y, .an. — ägare m. byar, 
2  ag, 2  ara, 2  ara. 

*ägel r. al, 2 n sädesbrodd; lvg 
bgd amal. 
ägg n. 4g, -'a. — r ägga v. lvg 
k, åga värpa]. — äggrund a. ån-
rän. — äggsjuk a. 409.41j. 

*ägna v. åvan, åra sa ärna sig: 
kan &van tsa 

*äla [eg.*ala] v. cZa, - avla; eaa 
4 sa ha stor avkomma. — 
dep. a födas, föröka sig. 

*älde n. dt, -"a fågelkull. — 
11,1desdjur n. eetasyr djur av god 
ras. — *äldesras ietasrets god ras. 

älg s. dj, -'an, Ja; skf ckh, 
— älgko f. k4. — älgoxe 

m. Myölcs. 
*älgblåst r. [tyg eelybZcbst, -n, hud-

sjukdom; botades med vatten ur 
en bäck, som rann norrut. I vatt-
net blåstes tre gånger med bälgen 
i en smedja. Den sjuke skulle så 
tvätta sig med det tre torsdags-
kvällar å rad]. — Jfr *elgblåst(er). 

äldre, äldst komp. Oar, superl. 
4st; best. m. ålran, f. grana, n. 
h/rana, /sttp, lsta, .sfr. „ 

älska v. gbk, 2a; övr. "g/.9k.
•  

- 
*Maken a. -a,93'n, &Jen vänlig, thm 

(om djur); skf klon. 
*älta r. ått, 4 brunst (om boc-

kar och gumsar). — *ältas dep. 
= a, vara' i brunst. 

)41v r..6.4),...-"a, My, J'an; 
ämbar n. bmar, mra,årnar, ara.  

— Jfr hink-, vattu-. — ämbars-
band n. ålnatsban, -a jfr under band 
(ssg.). — ämbarsvidja r. Miapi, -a 
handtag vari man bär ett ämbar. 

ämna v. åman, åmna. — ämne 
n. ?man, &m.m. 

än adv. o. konj. 6,12„ an. -- ändå 
adv. h4 d ! gcit nd4 har du 
inte gått ändå? — ännu adv. årta. 

ända adv. 934 6p, tta fråm. 
ände r. &u, a, 2  a;. del bnas 

fullständigt, avgjort; åtbnas allde-
les, till slut; dam sk ut, såpla 
kwåln o hål opå itMnas de slå (hö) 
intill sena kvällen och hålla på 
utan avbrott; å nånas allesammans, 
i tur och ordning: han Mr dam å 
nMas han besökte dem alla utan 
undantag; äv. å Mas; bgd 6 Mas. 
Jfr Gr. s. 226. — *ändlöst r.
lågt, -a ändlöshet: ha var ånl4sta 
det tog aldrig slut. 

ändra v. Mar, ånra. — ändras 
dep. ånras, -'a. — *ändervänd a. 
narvåna, totalt förändrad. 

*änge n. åm, -`8, myr, där det 
växer gräs. — Jfr *fönnäng. — 
*ä.ngsslått r. yjaslåt, -e slåtter på 
myrang. 

*ängig a. appg, grinig, kinkig 
(om barn). 

ängslas dep. tjslas, 2 a. —ängs-
lig a. inush; bgd 

änka f. ånj§, 4, 4.,   änk- 
ling m. ån9k4xy, qiyjark, 2  ena, -. — 
änklingssorg r..gtknkleys4rt, -sava. 

*änna,s dep. kntas nännas. 
äntligen adv. antalion sent om- 

sider; föxvisso: „ge antelfge,n vitra 
%diclat visst äro' ni duktiga. 
_äpple n, åpal, åpla, a224 apa 

Jfr gak äppelgrå a. 4290- 
gr-4 (om 'hästar). • 

. E*ätel r;; småstenig jord: 
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ha yer ,stågiut o bara raln; bgd 

ärende n. b.an, —  *ärendes  
häv a. b-ana,shåv duktig att uträtta 
ärenden. 

*ärga r. iert, årya ärg. —  ärgas 
dop. åras, =a. 

ärla r. se sädes-, tran-. 
ärlig a. &IL 
ärm r. arm, -'a, årm, = an. — 

ärmspjäll n. årmspyel, -a kil i lin- 
tygsärmen vid armhålan. 

ärna v. se *ena sig. 
ärr n. 6", -  a. — Jfr fräken-, 

kopp-. —  ärrig a. äv. 
*ärtra r. (ar, åtra, åtar, &tran; 

skf lvg årtar, = tra, bgd eey,r, -'fra. 
— *ärtskälja r. åta,r,Ob ärtskida. 

ärva v. årv, , f d. 
'ärvsam a. arvasanz, -sånt mödo-

sam, besvärlig. 
*äsp r. åsp, -'a, åsp, = an haspe, 

märla. 
äsping s. &spov, = man hugg-

ormshona. 

ässja, se *hässja,. 
*ässja, v. 4, -Y a lägga strömming-

orensad i en tunna och salta den 
litet; sedan rensar man den. — 
rässje n. lvg bs. ksa, saltlake, vari 
man lade orensad strömming .?t,sa-
str6miy]. 

äta v. da, «, åt, åt, Uh part, 
.tan ätbar: håna yer da il n6 btan 
det här är knappast ätbart; skf 
sup. Ha, lvg bgd åt, åt, &h, 
—  Jfr *jäta, *oätande. —  *äta r. 

a, :1, an krubba: får-, stetlåta 
får-, stallkrubba; håv 9j na håv 
kwår neUr) har han (hästen) nå-
got hö kvar i krubban? 

ättika r. ckhA, -'a. 
äventyr n. eevantpr, -a. — även-

tyrlig a. ievantO, -t. 
*tivj r. chm, åvya ävja, på stran-

den uppslammad jord och sand. 
ävlas dep. &ylas, 
äxing r. aksey, z•vja,n kvick- 

rot. 

ö. 
ö r. d, -'n, an; btr skf äldre 

bgd b. pl. i<a. 
öde n. ircle. 
öde a. ?ide: stå ,ide stå öde. 
ödmjuk a. iimy4A. — ödmjuka v. 

12rny4b., -a. 
öga n. 4y, =a: han fin yctZak 

or ftigom han ser elak ut i ögo-
nen; äldre o. nedsättande ibl. Isga, 
Itga, uan, ayom; wils619d vassögd, 
81000 stirrande. — Jfr fägne-, 
nål yx-, glosögd. — ögna v. 
&tyna: ha var il n6 sa ps han kbna 
&van a det var knappt nog han 
kunde se det. — *ögonfärd r. ky-
fctl, -a uppsyn (alltid om ful u.):  

han fiA an :anar 4yf&Z. — ögonhår 
n. kyh-år, -a. — *ögontinning r. 
tåney tinning. — *ögonval r. 

-veln den järnklump, som sät-
tes i yxögat, då det smides. 

*ögel r. éja , -'an kväljningar, 
avsmak. —  *ögla v. tyg itgZa vilja 
kräkas, vämjas. 

*ögla r. se *katt-. 
öka v. dyk, = a 1. akt. —  [ök-

spene r. lvg ktkspbta, -n extra, 
femte spene]. 

ökänd a. åyjyånd. 
öl n. 8, -'a. — Jfr kroppås-. — 

ölsjuk a. M,st,i.b. illamående efter 
rus. 
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*öle n. A, -'a skidrem. 
*skid-. 

*öltra v. Itultar, 2 tra, klaga, kinka 
(särsk. om  barn). — *öltrig a. iti.t1-
trut kinkig. 

öm a. 6m, 6mt: i ålom krcip 
öm i hela kroppen; skf åm. — 
*ömlött a. bmfbit ömfotad. — ömma 
v. 6m, 2  a. 

ömsa V. a. — ömse a. pa 
6ms si om brör, på båda sidor om 
bron. — *ömseledes adv. bInsiag 
ömsevis. 

önska v. åntsk, 
öppen a. ic.2»; bgd 

v. åpar, 4914. 
*ör r. dur, ågn, grus, grusig 

strand. — jfr *sten-. 
öra n. r, 2  a; lvg bgd 6yr. — 

Jfr slafs-, stubb-, så-. — örfil r. 
-a, -a. — örfila v. 

fil, -a- 
öre n. kr, 2  a. öring i ssg 

fbrefrft. rev, -em an. 
örn s. i sgg. NOA, skih; bgd 

-kr. 
örngott n. kfigdt, -a. 
*örra f. -a,r, orrhöna. 
*örsnälla s. orn,q, -a trollslända; 

övr. Onsgip, -a örsnipa. 
*örk(t)dag r. årteky, -dkin 1. kb' 

1. årt vardag, arbetsdag; skf bt- 
et47,. lvg k19, bgd 
kb% 

ösa v. 4s,tist, cigt; lvg bgd 

Jfr år. — [ösas dep. lvg bus koka 
över (om gryta)]. — öskar n, 4g.-
Or. 

östan adv. ?tysta österifrån; åtts-
tayie,t österifrån; azytadetj i öster; 
4stancBa nordost; Itv.tstasåna syd-
ost. — östan-nordan-väders-vrån 
bs. sg. åystanMave,sr9:91, nordöstra 
hörnet av horisonten; komma moln 
upp där, blir det oväder. — östan-
väder n. ågsta0.r. — öster adv. 
4star (om vcivan öster om vägen). 

[österbyggare s. lvg pl. &star-
bpta de som bo österut i byn]. 

*öståt adv. åystat österut. 
öva v. v, 6yd, isivd. 
*övas dep. e.tvas, -e avundas; 

skf ågvanas, lvg 9:tvas. 
över adv. o. prep. m. ack. bar. 

överdel r. kva44d, -,0 övre de-
len av lintyget (av linne); neder-
delen, av hamptyg, kallas sårAan. 

överens adv. ovarks. — *över-
given a. kvarvan förvånad. — 
överom prep. o. adv. kvarom ovan-
för. — *överskåp r. gr:vartship, -an 
övre delen av ett dubbelskåp. — 
*övervänt a. ,vervtlyit trött på att 
vänta på någon. — överåt adv. 
varat övrigt, kvar: ha v44 kvarat 

det blir kvar. 
övre komp. ;_sivrab6nova den övre 

byggnaden. — överst a. superi. 
kvots/. 

överste m. kva,st, -'g. 



Tillägg. 

Under ana läs jfr Gr s. 107 inta. 
*blida Gr 126 b. 
blåfattig Gr 35 -fata. 
*bogskott Gr 111 äv. bigt- 

*bogång Gr 35 äv. btr. 
bra Gr 140 bra cky snälla 

du. 
braska Gr 194 bråd.. 
*brossa jfr Gr 1-02 bråd. 
buldan Gr 216 Uddar/. 
by Gr 137 Vo9; Gr 31 

bggbdri, bggdr, bg.2fi. 
byorder. Gr 180 -örde,r. 
båda Gr 28 *bå,darå,dd bårecc_l 

villrådig. 
bäver Gr 87 kvar. 
*bögla Gr 20 bdgM. 
desto Gr 25 clåsto. 

*dunsig a. dis z• fuktig, rå (om 
Väderlek) Gr 221. 

*dy dl desto Gr 94, jfr desto. 
däri dan (Y:26ns hos 01 Jonssons 

Gr 146. 
fadersgå.rd fly.g44 Gr 33. 
farbror, -far, -mor fårbrör, 

-m41- Gr 38. 
farsot As« Gr 78, not. 
farstu fitjtu Gr 49, 100 m. fl. 
fiende flik Gr 19, 46 m. fl. 
fin a. fig, fkiit Gr 127. 
fjorton fiötan Gr 55 m. fl. 
fjosk, -ut bög, fyb.5kat Gr 55. 
*fjära f. tgm lågvatten Gr 63. 
*fjäs n. Ods toker Gr 54. 
*fjäta v. lvg nys bgd nta fängsla 

med fjätrede. - *fjätrede n. lvg  

nys bgd ftarav kedja som fästes 
mellan en hästs högra bak- och 
vänstra framben eller tvärtom; 
band varmed benen på en tupp 
hopfästas. Gr 88. 

flagna v. fayar? Gr 109. 
flamma fietm Gr 109. 
*Hunsa, jfr *klunsa Gr 192. 
fnaskig a. fgåskut Gr 186. • 
fnittra v. fgitar Gr 82. 
fotsack ffitsåle Gr 104. 
»framlag n. frarg,14; jfr *uppgärd. 
framsatt framsd,t_ för mycket lastad 

framtill, men fråmsgt rspr. 
Gr 30. 

fru fra, från Gr 209, 215. 
frå(n)sagd fr(istiAt Gr 30. 
frå(n)stulen frist Gr 30. 
fräknig a. fragna, Gr 122, 134. 
fräMmande får. fraYyanfdr Gr 29. 
fyrk f6r1j Gr 68. 
fägård fk44 Gr 36. 
föda pret. Mei, part. fisk/ Gr 137. 
förlåt fit_14tan sängförhänge Gr .44, 

100. 
föräldra(s) forgar föråldra, forgras 

föråldras Gr 42. 
*glunt 06911 pojke Gr 94. 
*gällsmörgås yå/snusirggs en limpa 

och en rund smörbulle med för-
djupning i mitten; gavs förr åt 
tjänare vid deras flyttning. Gr 
50. 

under gärda Gr 31 citictZa stängd 
med gärdsgård. 

hackelse hlib.als Gr 25. 
halvstop hefacjp Gr 182. 

fl 

1/ 
51 

55 

55 

fl 
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*hamburgska htimbajk hambopolska 
Gr 17. 

under hand Gr 25 hånom i han- 
dom. 

hitefter liftat Gr 48. 
hjärna ict" ickg Gr 182. 
*huggen a. hös n begiven på Gr 

167.  

husbonde kpill Gr 49. 
häll! hat häll, stopp Gr 75. 
*uppgärd r. Atvc_g, -a, -, -an rens-

ning och kastning av säden 
efter tröskning (till varje *upp-
gärd tröskas flera — ända till 
15 — frånady); skf 6p4oz. 

under äga r. Gr 152 pl. best. amma. 

Utg. ha gjort hänvisningar till sammansättningarna i ordboken. Till 
av oss nyinförda sammansättningar har emellertid hänvisning från det enkla 
ordet inte alltid kunnat göras på grund av den successiva rentryckningen. 
Vi meddela därför här en lista med dylika hänvisningar. 

*al jfr *sädes-. anda jfr *sur-. armbäge jfr *lill-. axlad jfr *kuv-. 
band jfr *sud-, vägg-, bastu jfr *mur-, rök-. bena se *kinn-. bloss jfr 
stick-. blåst jfr *älg-. bok jfr ros-. *bredsel se *kalvskinns-. *brensl se 
*kalvskinns-. *brisk se *lekatt-. brunn jfr smör-. bräda jfr *röt-. bräde 
jfr *huv-, *röt-. buske jfr stick-. dag jfr tinväders-. drag jfr kvick-, 
*rump-. del jfr *neder-. dörr jfr *häbbers-. efter jfr nedan-, nordan-, 
norr-. *elgblå,st(er) jfr *älgblåst. *far jfr *mag-. *far jfr *vattu-. fisk jfr 
*kvav-. foder jfr *kar-, folk jfr leg-. *foror jfr *omaga-, *tok-, *troll-: 
får jfr *starrig-. färdig jfr tung-. för jfr nordan-. gadd jfr tjär-. 
gift jfr tve-. *glänna jfr *hav-, grann jfr *lag-. gräs jfr *lus-, 'mus-
ärter-. gubbe jfr *katt-. gärd jfr krydd-. göra jfr *vän-. hacka jfr 
*kråk-. hage jfr *tretro-. hand jfr *sårhänder. hingst se *klapp-. 
hov jfr *mag-. hus jfr torv-. hylla jfr tråg-. hårig jfr *stick-. hö 
jfr *spröt-. kappa jfr *natt-. karl jfr *vån-. klippt jfr *troll-, klocka 
jfr *rall-. *klyva jfr *snes-. korv jfr *pingel-. *koxare jfr *stomm-. 
kuse jfr timmer-. kvinna jfr *tjasa-. *kväd jfr *näver-. käft jfr *yx-. 
*kä11 jfr *nagel-. käring jfr troll-, *ryp-, räv-, kött jfr *rålas-. lada 
jfr *plant-. len jfr mun-. lie jfr *ro-. limpa jfr *sötstöpt-. läktare 
jfr soldat-. *mal jfr *sten-, mor jfr *röst-. *näm se *tvär-. orm 
jfr *spring-. pall jfr stall-, pigg jfr *stege-. regn jfr *tucka-. ring 
jfr *söm-. *rusa jfr *ko-. råk jfr ström-. ränd jfr *vattu-. rök jfr 
*stomm-. röse jfr sten-. sida jfr *svång-, skalle jfr trubb-. skallig 
jfr *snöd-. skiva jfr *vänd-, skjuten jfr *troll-. skott jfr *troll-. 
skravel jfr *sten-. *skripa jfr *tjär-. snål jfr *kox-. snö jfr *sur-. 

*sput jfr *snö-. stock jfr *sud-. stol jfr stopp-. *stomme jfr "tjär-. 
styver jfr *tär-. sudd jfr *tucka-. tjuv jfr korn-. *to jfr *nagel-. 
torka jfr *mångfåll-. *trod jfr *stege-. trygg jfr *miss-. *tåga jfr 
*mot-. *vad se *plog-. vak se morgons-. ved jfr *stomm-. vidja jfr 
*mul-. vrå jfr *stack-. ådra jfr *mjölk-. åt jfr norr-. *ör jfr *sten-. 



Rättelser. 

Un.der *ammig läs jfr *åmmig. 
17 besman läs btr bismr , bgd 

bismujn. 
betsel läs b4,2- 

ff bitas skf ej = btr; jfr bita. 
*bjäller-kuse läs bjblar-His. 

björk-kumbra läs björk-*kumbra. 
under blinka läs bZgmA. 

73 blåbär läs 4)0. 

„ blå,sa läs bUst. 
blä,kta läs *bläkta. 
under bo sv. v. 3 läs 
bracka läs *bracka.  

under brandbär läs hallon i st. f. 
allm. 

bägge läs blqya. 
77 bänk läs bc4919an. 

*dylle läs *dylla. 
under *flenföre Jäs lvg bs. 

*forkunn läs farkon. 
illa. Nutida uppteckningar från 

skf lvg nsj ha it. 
kräkhacka läs *kråkhacka. 
under mogen läs Nya. 
*mottåge läs *mottåga. 
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