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Förord 

Den ordbok över folkmålen i Övre Dalarna, 
vars första häfte härmed utgives, stöder sig 
huvudsakligen på samlingar av ord, böjnings-
former, betydelser, fraser etc., som i olika slag 
av uppteckningar härröra från den nordvästra 
delen av det svenska landskapet Dalarna. 
Materialet har framför allt under de senaste 
tre decennierna sammanställts och bearbetats 
samt med sikte på ordboken kompletterats med 
en stor mängd nyuppteckningar. Allt detta 
källmaterial har lexikografiskt registrerats på 
oktav- och sedeskort. Såväl registren, vanligen 
betecknade Dalmålsordboken (Dal.Ordb.) och 
omfattande drygt 350 000 blad, som det till 
dem hörande primärmaterialet förvaras på 
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, 
där arbetet med ordboken försiggår. 

Kort historik. Ordboken är i allt väsentligt 
ett verk av framlidne fil. doktor LARS LEVAN-
DER. På grundval av förutvarande samlingar 
igångsatte han den intensifierade och vidgade 
undersökning av övre Dalarnas folkmål, vars 
första resultat blev hans under åren 1925 och 
1928 utgivna stora grammatik Dalmålet (LD) 
1-II. Denna betraktade han som »en inledning 
till den ordbok över samma mål, vilken sedan 
mer än två årtionden varit föremål för förf :s 
tankar och överväganden» (LD II, s. 257). 

Härav följer, att ordboken i trogen överens-
stämmelse med grammatiken mestadels be-
handlar ordförrådet ide nutida dalmålen, dvs. 
de som med helt ny metod och krav på nog-
grannhet började upptecknas av ADOLF No-
BEEN redan år 1880 med det då nyskapade 
landsmålsalfabetet och vilkas ålderdomliga 
drag kan sägas ha bibehållits fullt levande fram 
till våra dagar, särskilt i äldre personers språk  

inom de 21 socknarna i området från Gagnef i 
söder till Älvdalen och Transtrand i norr (se 
kartan s. 7). Av dessa dalmålstalande socknar 
räknas 

7 till Ovansiljan (OvSi.): Älvdalen, Våmhus, 
Mora, Venjan, Sollerön, Orsa och Ore, 
7 till Nedansiljan (NeSi.): Boda, Rättvik, 
Siljansnäs, Leksand med Djura kapellbygd, 
Bjursås, Al och Gagnef samt 
7 till Västerdalarna (Vd.): Floda, Nås, Järna, 
Äppelbo, Malung, Lima och Transtrand. — 
Här bildar Mockfjärds kapellbygd övergång 
mellan målen i österdals- och västerdalsom-
rådena. (I fråga om den för ordboken i övrigt 
speciella redovisningen av orter efter ord-
formerna, hänvisas dels till redogörelsen för 
ordboksartiklarnas uppställning och innehåll 
(under »utbredning») strax nedan, dels till 
förkortningslistan, mom. 2, s. 24.) 

Sedan grammatiken utgivits, vidtog på 1930-
talet den insamling i bygderna, som efter hand 
skulle tillföra ordboken dess utan jämförelse 
största och viktigaste ordförråd. Till ledning 
användes främst Landsmålsarkivets frågelistor 
rörande olika sidor av allmogens materiella och 
andliga kultur. Av dem hade en betydande del 
förf attats av Levander själv. Frågelistorna 
besvarades mestadels från ett flertal byar inom 
varje socken och under uppbåd av ett för-
hållandevis stort antal medarbetare. Somliga 
av dessa använde landsmålsalfabet, andra 
däremot en grövre beteckning. 

Under genomgången och granskningen av de 
nyinkomna frågelistsvaren samt av olika dal-
målskällor äldre än 1880-talet, t. ex. RIETZ 
dialektlexikon från 1867 och de värderika 
(ehuru icke helt felfria) uppteckningarna av 



CARL SÄVE från 1843 till 1857 m. fl., fick Le-
vander ofta anledning att upprätta särskilda 
kompletteringslistor över luckor eller andra 
ofullständigheter i fråga om de upptecknade 
ordens form, ljudbeteckning, betydelse m. m. 
Dessa sockenvis uppställda frågelistor kommo 
efter hand att omfatta åtskilliga hundratal 
folioblad, och de behandlades antingen av Le-
vander själv eller av någon av hans mest ruti-
nerade medarbetare under årligen gjorda resor 
i bygderna. Med svaren på frågorna fullborda-
des ett viktigt mellanled i ordbokens insam-
lingsarbete. 

På grundval av det artikelmässigt ordnade 
källmaterialet i oktav- och sedesregistren bör-
jade Levander våren 1940 författa de första 
ordartiklarna till det manuskript, som skulle 
tryckas. Det kan därvid märkas, att han vid in-
delningen av ordens betydelser i förstone prö-
vade att följa OLOF ÖSTERGRENS Nusvensk 
ordbok, som dock endast upptar den nutida 
svenskans litterära ordförråd. Därför visade sig 
denna ordbok som rättesnöre snart mindre 
ändamålsenlig, eftersom dalmålsorden ofta be-
varat en äldre och ursprungligare innebörd. 
Levander övergick då till att som mönster för 
indelningen av större artiklar lägga Svenska 
akademiens ordbok (SAOB), dit hänvisningar i 
varje överensstämmande fall allt sedan dess 
införts i ordboken. 

Den mestadels ganska enkla omredigering, 
som övergången vållade inom tidigare artiklar, 
genomfördes av utgivaren fil. doktor STIG 

BJÖRKLUND, som under en längre tid hade bi-
trätt Levander i hans dalmålsundersökning 
såväl ute i landskapet med uppteckning som 
på arkivet i Uppsala med excerpering av in-
kommande material. Omredigeringen berörde 
avsnittet a — gång, i vilket djupare ingrepp 
dock måste göras i artiklar med ett relativt 
stort antal betydelser och fraser. Såsom exem-
pel kan nämnas verbet draga, som innehåller 
ett sextiotal betydelser och en avsevärd sam-
ling särskilda partikelförbindelser. 

Medan omredigeringen pågick, fortsatte Le-
vander att författa efterföljande artiklar i 
preliminärt tryckfärdigt skick. Han fick även 
här ofta anledning att anteckna frågor till byg-
derna för varje ofullständighet i det befintliga 
källmaterialet. Med svaren på dessa frågor 
skulle artiklarna senare kompletteras under en 
sista definitiv översyn över manuskriptet före 
själva tryckningen. 

Helt på sidan om och utanför sitt dagliga 
arbete med ordboken på Landsmålsarkivet tog 
Levander samtidigt upp en annan för ordboken 
högst betydelsefull utgivningsuppgift. Redan 
på ett tidigt stadium av insamlingsarbetet 
fann han det inströmmande materialets sakliga 
stoff så rikt, att ordboksartiklarna löpte risken 
att bli alltför oöverskådliga och ordboken i dess 
helhet alltför omfångsrik, därest också dessa 
beskrivningar infördes i spalterna. Det syntes 
honom därför nödvändigt att från ordboken av-
lasta allt sådant »etnografiskt» material och 
låta publicera det i annan form än den lexi-
kaliska. Sålunda tillkommo i serien Övre 
Dalarnes bondekultur (C,DB) de tre beskriv-
ningarna Självhushåll (1943), Förvärvsarbete 
(1944) och Hem och hemarbete (1947), samtliga 
utgivna av LEVANDER, samt ytterligare fram-
ställningen Folkdräkter i Övre _Dalarne (1953), 
utgiven av fil. doktor ELLA ODSTEDT. Genom 
hänvisningar till dessa utgåvor och deras rikt 
illustrerade beskrivningar av den materiella 
kulturen med de dalska orden i försvenskad 
form, motsvarande ordbokens uppslagsord, ha 
åtskilliga defintioner i ordboken kunnat vä-
sentligt förenklas. 

Under hela 1940-talet fortsatte Levander att 
författa artiklar i preliminärt tryckfärdigt 
skick. Han behandlade då samtliga ord fram 
till makt. Där fick utgivaren (1947) uppdraget 
att taga vid och fullborda återstående ord på 
bokstaven M. Själv upptog Levander, trots be-
gynnande ohälsa, den synnerligen arbetskrä-
vande uppgiften att utan ledning av SAOB 
(som då nått bokstaven N) skriva ut följande 
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artiklar i enlighet med dess principer. Vid sin 
plötsliga bortgång våren 1950 hade Levander i 
arbetet med det preliminära manuskriptet 
nått fram till ordet skinväder. 

Uppdraget att dels fullborda utredigeringen 
av manuskriptet, dels insamla allt komplet-
teringsmaterial från bygderna, dels slutligen 
registrera detta material och införa det i res-
pektive artiklar för att enligt Levanders plan 
bringa ordboken i definitivt tryckfärdigt skick 
gavs nu åt utgivaren. Denne ålades dessutom 
att samtidigt fullborda ett par av Levander 
påbörjade etnografiska och kulturhistoriska 
undersökningar i Övre Dalarna, bland dem 
boken Älvdalskt arbetsliv (postumt utg. 1953). 

När ordbokens första avsnitt redan nu ut-
gives, sker det samtidigt med att den slutliga 
kompletteringen och utredigeringen av senare 
artiklar ännu pågår. Följden härav är, att vid 
hänvisning mellan likabetydande ord den 
exakta betydelsesiffran hos kommande, större 
artiklar i somliga fall ej kunnat definitivt fast-
ställas och åberopas. 

Angående källor av äldre och yngre ursprung, 
som för ordboken nyttjats vid de förberedande 
registrens framställning och komplettering, 
har en fullständig och detaljerad beskrivning 
ansetts böra anstå, till dess hela verket full-
bordats. Likaså en ingående redogörelse för 
de många olika personers insatser, varav ma-
terialets insamling berott. Här må endast i 
korthet nämnas hur materialet från olika källor 
antingen direkt överförts till ordboken eller 
indirekt efter särskild kontroll och nyuppteck-
ning kommit den till del. Vid grupperingen av 
källorna efter dessa synpunkter har i princip 
gränsen dragits vid året 1880, efter vilken tid 
landsmålsalfabetet börjat användas och upp-
märksamheten på ett helt nytt sätt riktats på 
dialekternas mångfaldigt växlande ljud- och 
böjningsformer. Den yngre gruppens källor  

bestå till en del av tryck, men till övervägande 
del av handskrifter. 

Direkt och i första hand har från denna grupp 
till ordboken överförts allt sådant material, 
som förekommer i ordböcker, ordlistor, gram-
matiska småstudier, dialektavhandlingar, typ-
ordlistor, texter etc, och som inledes av Adolf 
Noreens förutnämnda anteckningar från Ovan-
siljan (1880). Samma material har i stor ut-
sträckning även lagts till grund för Levanders 
grammatik Dalmålet (varom se del II, s. 261 ff.). 
Härtill kommer det ojämförligt mycket större 
förråd av ord, fraser, betydelser etc., som från 
slutet av 1920-talet och fram till nuvarande tid 
oavbrutet insamlats i bygderna såväl med led-
ning av Landsmålsarkivets frågelistor som med 
hjälp av Levanders kompletterande ordfråge-
listor och hans många särskilda frågor för de 
etnografiska och kulturhistoriska verken Övre 
Dalarnes bondekultur, Våmhusfjärdingen (1944) 
och Älvdalskt arbetsliv. Hit räknas också de 
uppteckningar som tillkommit genom Ella 
Odstedts undersökningar rörande folkdräkter 
och textilier i Övre Dalarne. I någon mån har 
ävenledes material hämtats ur hittills utskrivna 
texter efter inspelningar på band eller skivor. 
En del komplement ha slutligen kommit ord-
boken till godo ur Svenska ortnamnsarkivets 
dialektordsamling från övre Dalarna. 

Indirekt har till ordboken förts sådant ma-
terial ur källor av äldre datum än 1880, vars 
äkthet i fråga om uttal och böjningsformer 
klart har kunnat fastställas genom nyupp-
teckning i bygderna. I enstaka undantagsfall 
ha dock äldre belägg av synnerlig vikt direkt 
kunnat införas, vilkas pålitlighet med hänsyn 
till den språkgeografiska situationen ej behövt 
betvivlas. Vid sådana citat ha alltid källa och 
år angivits. Till synes osäkrare material ur de 
äldre källorna, som ej genom särskild prövning 
i fältet vunnit stöd i nutida tradition, har tills 
vidare lämnats åsido. Detta bör lämpligen 
upptas i annat sammanhang, t. ex. vid en 
fullständig behandling av dalmålets äldsta 
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ordförråd ur 1600- och 1700-talens texter och 
ordlistor m. m. Ehuru bristfälligt med av-
seende på ljudbeteckningen och därför stun-
dom synnerligen svårtytt äger detta äldre 
material likväl ett ur språkhistorisk synpunkt 
betydande värde. Det bör i sinom tid lexiko-
grafiskt sammanställas och fogas till ordboken 
i ett särskilt avslutande supplementband. Hit-
hörande material, med hjälp av vilket ord-
boken kompletterats, förekommer såväl i 
tryck som i handskrift. 

Bland äldre, tryckta källor, som således ha 
nyttjats vid insamlingen i landskapet, före-
komma ordböcker, däribland främst RIETZ 
dialektlexikon 1867, ordlistor, somliga enbart 
över växtnamn, t. ex. KRÖNINGSVÄRD 1843, 
texter på såväl prosa som vers i skådespel, 
gratulationer och bröllopsdikter från 1600-
och 1700-talen, ordspråk och visor från 1700-
och 1800-talen samt dialektavhandlingar av 
NÄSMAN (1733), ARBORELIUS (1818, 1822), 
C. SÄVE (1854) och andra. övredalskt ordstoff 
har även, ehuru sparsamt, hämtats ur rese-
berättelser (LINNA 1734, HtTLPHERS 1757 m. fl.) 
och ur en del etnografiska arbeten (DYBEcns 
Runa från 1842 till 1876, Dalarnas fornminnes-
örenings årsskrift, häfte 1, 1867 etc.). 

Bland äldre, otryckta källor ha i stor ut-
sträckning använts texter, ordlistor, etnogra-
fika o. dyl., förvarade i olika bibliotek och in-
stitutioner, såsom EENBERGS översättning av 
Lukas evang. 1693 i Westinska samlingen i 
Uppsala universitetsbibliotek (UUB), dens. 
Kort berättelse om dahlska språkets egenskaper 
1702 i Palmskiöldska och i Nordinska saml. i 
UUB, Sylloge vocum qvarundam dalekarlicarum 
1600-talets senare hälft i Palmskiöldska saml. i 
UUB, NÄSMANS Vocabularium dalekarlicum 
1741 i Norclinska saml. i UUB, Can. Bonas, 
P. HOLMBERGS, Gin. HYCKERTS BL fl. ord-
listor 1768 i den Ihreska handskriftssaml. i 
UUB, SÄVES saml. (mestadels från Ovansiljan) 
1842-1857 i UUB, Västmanlands-Dala lands-
målsförenings saml. deponerade i Lands- 

målsarkivet, Dalarnas fornminnesförenings 
saml. från 1870-talet i Dalarnas hembygds-
förbunds arkiv i Falun, Nordiska Museets by-
arkivs ganska rika övredalska uppteckningar i 
Stockholm, vartill komma kyrkornas, kapel-
lens och hembygdsgårdarnas olika arkiv ute i 
landskapet, Västerås domkapitels protokoll 
i de delar som röra övre Dalarna samt Dalarnas 
domböcker. I fråga om eljest förekommande 
äldre källor hänvisas här till NOREEN, Inled-
ning till dalmålet (1881, Sv.Lm. IV. 2), s. 10-19 
och 22-23, till BROR LINDÅN, Dalska namn- o. 
ordstudier I: 1-3 (1947-54, Sv.Lm. B. 49, 55, 
57) samt till BJÖRKLUND, Älvdalsmålet 1622 
(1956, Sv.Lm. B. 58), s. 174 ff. 

Angående materialets avgränsning och inne-
håll gäller följande, 

att lånord endast medtages, som anses helt 
införlivat med det dialektala ordförrådet, 

att vanligare personnamn anföras, som (även 
i sammmansättningar) uppträda appellativiskt 
och i överförd betydelse, t. ex. Anna : anna-
krus, Erik : gammel-erik 

samt att vanligare ortnamn likaledes upp-
tagas, som i sammansättningar eller avled-
ningar förekomma appellativiskt, t. ex. Lek-
sand : leksands-karl, leksing. F. ö. äro ortnam-
nen i ringa utsträckning representerade. Ter-
rängord anföras, dock utan att deras bruk i 
ortnamn mera ingående exemplifieras. Där-
emot förbigås i regel numera obrukliga (för-
åldrade) ord, som endast existera i ortnamn 
eller ortnamnssammansättningar, t. ex. det i 
Skepphussjön ingående appellativet skepphus, 
som i nutida mål allmänt ersatts av båthus. 

I fråga om ordboksartiklarnas uppställning 
och innehåll iakttages följande: 

Uppslagsformen har i allmänhet hämtats 
från riksspråket eller från SAOB. Då sådan 
förebild saknas, har ett uppslagsord använts, 
som på ljudhistoriska grunder närmast an-
knyter till riksspråket. Stundom har alternativ 
uppslagsform införts med hänvisning. Adjektiv 
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på dialektalt -ig och -ug, -in och -un ha upp-
förts under -ig. 

Uppgift om ordklass och genus lämnas strax 
efter uppslagsformen. Vid substantiv angives 
för både enkla och sammansatta ord genus, då 
detta är känt. I fall av växlande genus, lämnas 
mestadels uppgift därom även efter varje 
(grupp av) dialektbelägg. 

Uppgift om ordböjning angives i regel såväl 
vid substantiv som adjektiv och verb enligt 
det beteckningssystem, som framgår av LD II, 
ss. 109-147 och 157-161. 

För uttals- och ljudbeteckningen redogöres 
ingående i ett särskilt avsnitt nedan s. 17 ff. 

Uppgift om utbredning angives i regel detal-
jerat genom att beläggortens namn på (del av) 
socken eller undantagsvis på by utsatts. Icke 
sällan uppges förekomsten mera summariskt 
genom större områdesbeteckning enligt förkort-
ningslistans ortsbeskrivning mom. 2, s. 24 f. 
Vid ord av särskild vikt kompletteras redo-
görelsen ofta med uppgifter om var i dalmåls-
området ordet ansetts obefintligt. 

De etymologiska uppgifterna, som i nödvän-
diga fall anförts (inom parentes) strax efter 
dialektformerna, äro kortfattade. Där redo-
göres för motsvarande eller nära sammanhö-
rande ord i fornsvenskan samt i övriga svenska 
eller nordiska dialekter, som tjäna till belys-
ning av dalmålets form(er). 

Betydelseuppgifterna utgöras av gruppvis 
ordnade sammandrag av källornas rikt skif-
tande definitioner. De ha flerstädes komplet-
terats med exempel (inom parentes), vari ordet 
i viss betydelse tillämpas. Som redan ovan 
sagts, har vid de olika betydelsernas ord-
nande deras utveckling i möjligaste mån iakt-
tagits, och efter denna har uppställningen 
gjorts, ofta med ledning av SAOB. De riks-
språkliga huvudbetydelserna ha efter ett sned-
streck översatts till engelska. 

Vid hänvisning till sammansättning(ar) från 
det enkla ord, som utgör dess (deras) efterled, 
har största möjliga fullständighet eftersträ- 

vats. Sådan hänvisning inledes vanligen med 
»Jfr». 

Mellan synonymer har i största möjliga ut-
sträckning hänvisning gjorts (med beteck-
ningen »Syn.»), mestadels med uppgift om be-
tydelsesiffra. I fall av flera synonyma ord än 
tre, ha de flesta hänvisningarna samlats under 
det i bokstavsfölj den först uppträdande ordet, 
till vilket sedan hänvisning från övriga ord 
gjorts med beteckningen »Syn.: se» (jfr ex. 
under allredigt). Då synonymt ord följer ome-
delbart efter annat (andra), ersättas definitio-
nen och hänvisningen med uppgiften » = föreg.». 
Mellan varandra närstående, men icke helt 
synonyma ord har även hänvisning gjorts med 
beteckningen »Jfr» (vanligen i fråga om etno-
grafiska uppgifter). 

Materialets fördelning. Större delen av ord-
boken innehåller ordförrådet jämte betydelser 
och exempel. Sista bandet har reserverats för 
illustrationer, teckningar och fotografier, som 
uppställas i bokstavsföljd efter uppslagsord, 
dit läsaren från respektive ordboksartikel väg-
ledes genom hänvisningen »se ill.» fogad ome-
delbart till översättningen. Det sista bandet 
skall även innehålla kartor över vissa ords, ljuds 
och böjningsformers utbredning i det övre-
dalska språkområdet. 

De upplysningar om ordbokens tillkomst, 
källmaterial, uppställning samt litteratur- och 
förkortningsapparat, som redan här ha läm-
nats, torde behöva kompletteras med nya rön 
och erfarenheter, gjorda under utgivningens 
gång. Sådana komma att slutgiltigt framställas 
i ordbokens efterskrift. 

Vid fullbordandet av ordbokens första häfte 
har flera personer biträtt utgivaren. Fil. doktor 
ELLA ODSTEDT har med sakkunskap granskat 
och kompletterat dräkt- och textilartiklar. 
Docenten SIGURD FRIES har dels granskat 
artiklar med anknytning till ortnamn, dels ur 
Svenska ortnamnsarkivets i Uppsala dialekt- 
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ordregister infört kompletteringar av värde för 
.ordboken. Han har även läst ett korrektur. 
Fru Gurx BJöRKLUND har biträtt med excer-
pering, renskrivning och kartritning. Hon har 
.dessutom, liksom fil, mag. fru GERD ÖMAN, 
läst ett korrektur mot manuskript. Ett 
korrektur har även ur lokal synpunkt 
lästs av lektor BROR LINDÅN, Fagersta. Den 
engelska översättningen av ordbokens riks- 

språkliga definitioner har utförts av Miss 
TINA PIERCE, M.A., Stockholm. Under arbe-
tets gång har värdefulla råd och anvisningar 
erhållits av chefen för arkivet, professor DAG 

STRÖMBÄCK, av professor VALTER JANSSON samt 
av förste arkivarien, docent MANNE ERIKSSON. 
Till samtliga uttalas ett varmt tack. 

Uppsala i oktober 1961 
STIG BJÖRKLUND 

Preface 

The Dictionary of the Dialects of Upper 
Dalecarlia, the first part of which has now been 
published, is based mainly on collections of 
words, inflexions, definitions, phrases etc., 
which have been taken from different types of 
records and originate from the north-western 
part of the Swedish province of Dalecarlia. 
The material has been collected and edited 
mainly during the last three decades and has 
also been amplified by a large number of new 
records necessary for the planned Dictionary. 
All this source-material has been registered 
lexicographically on about 350,000 index-
cards. These registers, usually called Dal-
målsordboken (DalOrdb.), as weil as the pri-
mary material for these, are kept at the 
Landsmåls- och Folkminnesarkivet in Upp-
sala, where work on the Dictionary is taking 
place. 

Brief History. To all intents and purposes, 
the Dictionary is the work of the late 
Dr LARS LEVANDER. On the basis of ear-
her collections he started an intensified, 
broader survey of the dialects of Upper Dale-
carlia, the initial results of which can be seen 
in his comprehensive grammar of the Dale- 
carlian dialects, Dalmålet (LD) 	published 
between 1925 and 1928. He regarded this 
grammar as "an introduction to the Dictionary 

of the same dialects, which for more than two 
decades has been the subject of the author's 
thoughts and deliberations". (LD II, p. 257). 

From this follows that the Dictionary, in ac-
cordance with the grammar, mainly deals with 
the vocabulary of the present-day dialects of 
Dalecarlia, i.e. those which ADOLF NOREEN 
began recording as early as 1880 using the newly 
constructed dialect alphabet. The archaic fea-
tures of these dialects can be said to have been 
preserved and are still found, particularly in 
the speech of older people, in the 21 parishes 
of the area extencling from Gagnef in the south 
to Älvdalen and Transtrand in the north (see 
map, p. 7). Of these dialect-speaking parishes 

7 belong to Ovansiljan (OvSi.): Älvdalen, 
Våmhus, Mora, Venjan, Sollerön, Orsa, and 
Ore, 
7 to Nedansiljan (NeSi.): Boda, Rättvik, 
Siljansnäs, Leksand with Djura chapel dis-
trict, Bjursås, Ål, and Gagnef, and 
7 to Västerdalarna (Vd): Floda, Nås, Järna, 
Äppelbo, Malung, Lima and Transtrand. — 
Here Mockfjärd chapel district forms the 
transitional boundary between the dialects 
of East and West Dalecarlia. (See the 
account of the form and content of the 
articles below (distribution), and list of 
abbreviations, mom. 2, for the account of 
places after the word forms.) 
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Af ter the grammar had been published, steps 
were taken in the 1930's to make a collection 
of words in the areas concemed, which would 
finally provide the Dictionary with its largest 
and most important stock. The Landsmåls-
och Folkminnesarkivet's questionnaires con-
cerning different aspects of the material and 
spiritual cul,ture of the peasantry were used 
as a guide during the collection. Of these, many 
had been compiled by Levander himself. The 
questionnaires were for the most part answered 
in the majority of villages in each parish, and 
the answers were reorded by a relatively large 
number of assistants, some of whom used the 
dialect alphabet, others a broader transcrip-
tion. 

While going through newly arrived answers 
to the questionnaires and different dialect 
sources of an earlier date than the 1880's, 
e.g. RIETZ' Dialect Lexicon 1867 and the 
valuable (though not faultless) records made 
by CARL SÄVE from 1843 to 1857 and others, 
Levander had reason to make special comple-
mentary lists of the gaps or other inadequacies 
with regard to the form of the words recorded, 
phonetic notation, meaning etc. These ques-
tionnaires, arranged according to parish, and 
taken round to the various districts either by 
Levander or by one of his most experienced 
assistants, finally came to comprise several 
hundred folio leaves. With these questions an-
swered, an important step towards the com-
pleted Dictionary had been taken. 

On the basis of the source-material arranged 
in the above named card-index Levander 
started in the Spring of 1940 to write the first 
articles for a manuscript to be printed. It may 
be noted here that for the classification of the 
meanings of words he first attempted to follow 
OLOF ÖSTERGREN'S Nusvensk ordbok, which 
deals with the modern Swedish vocabulary 
only. This soon proved unsuitable however, 
partly on account of the often well-preserved, 
primary meanings of the dialect words. He  

then took Svenska akademiens ordbok (SAOB) 
as his model in classifying longer articles and 
references to this work have been made in each 
corresponding case. 

The mostly quite simple revision which this 
change in the earlier articles made necessary 
was carried out by the editor Dr STIG BJÖRK-
LUND, who for many years had assisted Le-
vander in his Dalecarlian dialect research both 
in that province doing recording work, and at 
the archives in Uppsala making extracts of the 
material received. The revision concemed ar-
ticles a—gång, where those containing a rela-
tively large number of different meanings and 
phrases had to be changed to a considerable 
extent. As an example can be mentioned the 
verb draga, with more than sixty meanings and 
an appreciable collection of particle-combina-
tions. 

While this was going on, Levander continued 
to edit the following articles, preparing them 
for print, and also noting questions arising 
from inadequacies in the existing source-
material, which he sent out to the parishes 
concerned. When these questions had been 
answered, the articles were completed and re-
vised for the last time before being sent to the 
press. 

In his spare time and when he was not work-
ing at the Landsmåls- och Folkminnesarkivet, 
Levander was occupied with another task of the 
utmost importance for the Dictionary. At an 
early stage in the collecting work, he found 
that the factual matter, contained in the ma-
terial pouring in, was so rich that the articles 
ran the risk of being far too comprehensive and 
the Dictionary as a whole too extensive, if 
these descriptions were to be included. Ho 
found it necessary therefore, to omit all such 
ethnographical material from the Dictionary 
and have it published in another form. Thus 
appeared the three descriptions Självhushåll 
(Husbandry), 1943, Förvärvsarbete (Occupa-
tions for additional profit), 1944, and Hem och 
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hemarbete (The Home and household tasks), 
1947, all published by LEVANDER in the series 
Övre Dalarnes bondekultur (05DB). To these 
were added Folkdräkter i övre Dalarne (Peasant 
costumes in Upper Dalecarlia), by Dr ELLA 
ODSTEDT (1953). By referring to these volumes 
and their richly illustrated descriptions of the 
material culture, using the Dalecarlian words in 
a Swedified form, corresponding to the title-
words in the Dictionary, the definitions of 
several words in the Dictionary have been 
greatly simplified. 

During the whole of the 1940's, Levander 
continued to write articles in preparation for 
printing. He dealt with all the words up to 
makt. The present editor (1947) was given the 
task of completing the remaining words un-
der the letter M. Levander himself, in spite 
of incipient ill-health, undertook the particu-
larly difficult work of preparing the following 
articles without the aid of SAOB but in ac-
cordance with its principles. At his sudden 
death in the Spring of 1950, Levander had 
reached the word skinväder in the preliminary 
manuscript. 

The task of completing and editing the 
manuscript, collecting all the complementary 
material from the parishes, and finally register-
ing and including this material in the respective 
articles in accordance with Levander's plan to 
prepare the Dictionary for printing, was now 
given to the editor. Apart from this he was 
also entrusted with completing two of Levan-
der's ethnographical researches on Upper Dale-
carlia, one of these being Älvdalskt arbetsliv 
(published posthumously in 1953). 

At the same time as the first part of the Dic-
tionary is being published here, the final revi-
sion of its later articles and addition of comple-
mentary material to these is still going on. 
As a result, it has not been possible to give the 
exact numeral references to separata meanings 
in these later articles, especially if they are long 
ones. 

With regard to the sources, of both older and 
more modern origin, which have been used for 
the Dictionary in the preparatory registers, it 
has been considered advisable to defer a com-
plete and detailed description until the work is 
complete. The same goes for a detailed account 
of the many different people who have been 
responsible for collecting the material. Here, 
only brief mention will be made of how material 
has either been transferred direct to the Dic-
tionary from different sources, or inclirectly 
after being specially checked and amplified. 
In grouping the material according to these 
aspects, the limit has been set in principle at 
the year 1880, when the dialect alphabet was 
brought into use and attention was drawn in 
quite a new way to the varying sound and in-
flexion forms of the dialects. The sources of the 
more modern type consist partly of printed, but 
mainly of manuscript material. 

From this group all material occurring in 
dictionaries, glossaries, grammatical papers, 
dialect-theses, J. A. Lundell's questionnaires 
on type words, texts etc. has been transferred 
direct to the Dictionary. This material starts 
with Adolf Noreen's recordings from Ovan-
siljan (1880) and it has also to a great extent 
formed the basis of LEVANDER'S grammar 
Dalmålet (on this, see part II, p. 261 ff.). In 
addition there is the incomparably greater 
number of words, phrases, meanings etc., which 
have been collected in the province from the 
1920's to the present day, either with the help 
of the questionnaires produced by the Lands-
mål- och Folkminnesarkivet, by Levander's 
complementary questionnaires, or by his spe-
cific questions during the preparation of the 
above-mentioned ethnographical works Övre 
Dalarnes bondekultur, Våmh,usfjärdingen (1944) 
and Älvdalskt arbetsliv (published posthumously 
in 1953), and finally by Ella Odstedt's research 
on Folkdräkter i övre Dalarne (in CIDB part 4, 
1953). Then to some extent there is also the 
vocabulary in manuscript texts based on tape- 
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recordings or records. The Dictionary has also 
received a certain amount of complementary 
material from the collection of words from Upper 
Dalecarlia at the Svenska ortnamnsarkivet. 

The Dictionary has indirectly received ma-
terial from suources of an earlier date than 
1880, the genuineness, correct pronunciation 
and inflexions of which have been established 
by their being recorded anew in the area. In 
certain exceptional cases however older words 
of particular importance have been included 
direct, where it has not been thought neces-
sary to doubt their reliability with regard to 
the linguistic-geographical stituation. With 
such quotations, source and year have always 
been clearly stated. Apparently less reliable 
material from the older dialect sources, which 
has not been supported by similar findings in 
present-day tradition, has for the moment been 
set aside. This should be dealt with in another 
connection, e.g. an account of the oldest lists 
of words from the Dalecarlian dialects, taken 
from 17th and 18th century texts and glos-
saries etc. Although faulty with regard to 
phonetic notation and therefore often difficult 
to make out, this older material is nevertheless 
of great valne from the point of view of lan-
guage history. It should in time be prepared 
lexicographically and added to the Dictionary 
in a special supplementary volume. Material 
belonging to this older group, with which the 
Dictionary has been amplified, occurs both in 
printed and in manuscript form. 

Among older, printed sources, use has been 
made of dictionaries, mainly RIETZ' Dialect 
Lexicon 1867, glossaries, some on plant-names 
only, e.g. KRÖNINGSVÄRD 1843, prose and verse 
texts in plays, congratulatory lines and wed-
ding verses from the 17th and 18th centuries, 
proverbs and folksongs from the 18th and 19th 
centuries and dialect theses by NÄSMAN (1733), 
ARBonErAus (1818, 1822), C. SÄVE (1854) and 
others. Word material from Upper Dalecarlia 
has also, although to no great extent, been  

taken from travel-descriptions (LINt 1734, 
HÖLPHERS 1757 and others) and from a num-
ber of ethnographical works (DYBEcK's Runa 
1842 to 1876, Dalarnas fornminnesförenings 
årsskrift. Part I, 1867 etc.). 

As far as older, unprinted sources are con-
cerned, texts, glossaries, ethnographical ac-
counts and suchlike, preserved in various li-
braries and institutions have been used fre-
quently, e.g. EENBERG'S translation of the 
gospel according to St. Luke (1693) in the 
Westin collection at the Uppsala university 
library (UUB) and the same author's Kort 
berättelse om dahlska språkets egenskaper (Short 
account of the characteristics of the Dale-
carlian dialect) (1702), in the Palmskiöld and 
Nordin collection in UUB, Sylloge vocum gva-
rundam dalekarlicarum from the latter hall of 
the 17th century, being in the Palmskiöld col-
lection in UUB, NÄSMAN'S Vocabularium dale-
karlium (1741) in the Nordin collection in 
UUB, CHR. BORG'S, P. HOLMBERG'S, CHR. 
HYCKERT'S (and other) glossaries (1768) in the 
Ihre manuscript collection in UUB, SÄVE'S col-
lection (mainly from Ovansiljan) 1842-1857, 
in UUB, the collection of Västmanlands-Dala 
landsmålsförening kept in the Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet in Uppsala, the collection 
of Dalarnas fornminnesförening from the 
1870's in Dalarnas hembygdsförbunds arkiv 
in Falun and the fairly large number of re-
cords from Upper Dalecarlia in the village 
archives of the Nordiska Museet. In addition 
there are also the different church, chapel and 
regional society archives in various parts of the 
province, the records of the diocese of Västerås 
dealing with Upper Dalecarlia, and the court 
records (or rolls) of Dalecarlia. With regard to 
other older material sources, see Noreen, In-
ledning till dalmålet (1881, Sv.Lm.IV.2), p. 10-19 
and 22-23, Bror Lindén, Dalska namn- o. ord-
studier I: 1-3 (1947-54, Sv.Lm. B. 49, 55, 57) 
and also Björklund, Älvdalsmålet 1622 (1956, 
Sv.Lm.B.58), p. 174 ff. 
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With regard to the scope and content of the 
material, it should be noted that 

loanwords have only been included where 
they can be said to have been completely as-
similated into the Dalecarlian dialect, 

common proper-nouns, which (even in com-
pounds) have an appellative and transferred 
meaning, are included, e.g. Anna : anna-krus, 
Erik: gammel-erik, 

common place-names are also included when 
they occur in an appellative sense in compounds 
or derivations, e.g. Leksand : leksandskarl, 
leksing. Otherwise place-names are sparsely 
represented. Topographical words are included 
without their use in place-names being exempli-
fied in any detail. On the other hand a number 
of now extinct words which only exist in place-
names or place-name compounds have been 
omitted, e.g. the appellative skepphus in 
Skepphussjön, which has now been replaced by 
båthus. 

With regard to the form and content of the 
articles in the Dictionary, the following should 
be noted: 

The title-word has in general been taken from 
the standard language or from SAOB. Where 
there is no such model in existence, a title- 
word which is related on the basis of sound-
history to the standard language has been 
use d. Sometimes alternative title-words have 
been included with cross-references. Adjectives 
ending in a dialectal -ig, -ug, -in, -un have been 
included under -ig. 

Part of speech and gender are given immedi-
ately after the title-word. For substantives, the 
gender is given in both simple and compound 
words, where this is known. Where the gender 
varies, this is noted after each group of dialect 
words. 

Information as to inflexion has been given 
as a rule for substantives, adjectives and verbs, 
according to the notation in Dalmålet II, pp. 
109-147 and 157-161. 

A detailed account of pronunciation and 
phonetic notation is given in a special section 
below, p. 17-21. 

Distribution of words is indicated in detail 
and the parishes or occasionally even the sepa-
rate villages have been included af ter the 
words. Sometimes the occurrence of words has 
been shown in a more summary fashion, by 
referring to greater areas according to districts 
noted in the list of abbreviations below, mom. 
2. For very important words, the account has 
included places where the word is considered 
to be non-existent. 

The etymological information, which has 
been included in special cases (within brackets) 
immediately after the clialect forms, is brief. 
An account is given of corresponding or related 
words in Old Swedish and in other Swedish or 
Nordic dialectes, which may serve to throw 
light on the Dalecarlian forms. 

Definitions of meaning consist of summaries 
of the varying interpretations found in the 
sourees arranged in groups. In many cases 
these have been exemplified (within brackets) 
where the word has been used in a certain 
sense. As has been mentioned above, the 
development of the meanings of words has as 
far as possible been taken into account, and 
the articles have been formed to show this 
development, often with the aid of SAOB. The 
main, Standard Swedish definitions have been 
translated into English after a slanting stroke. 

Reference to compounds from the simple 
words which form their final member, has been 
made as complete as possible. These references 
are as a rule introduced by the abbreviation 
"jfr" (cf.). 

Cross-references between synonyms have been 
made where possible (using the word "Syn."), 
mostly with the numeral reference to the partie- 
ular sense under which the word has been listed. 
In cases where there are more than three syno- 
nyms, most of the references have been col-
lected under the first of these, according to al- 
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phabetical order, and the other words have then 
been referred to this one by the words "Syn.: 
se" (cf. under allredigt). When synonyms follow 
immecliately after one another, the definitions 
and references are replaeed by the word 
"= föreg." (above). There are also cross-refer-
ences between related, though not completely 
synonymous words by the word "Jfr" (usually 
ethnographical information). 

The distribution of the material. The greater 
part of the Dictionary contains the Dalecarlian 
words, definitions of meaning, and examples. 
The last volume has been reserved for illustra-
tions, drawings and photographs, arranged in 
alphabetical order after the title-words, to 
which the reader is referred from the respective 
articles by the words "se ill.", added after the 
translation. The last volume is also to contain 
maps of the distribution of certain words, 
sounds and inflexions in the Upper Dalecarlian 
dialect-area. 

The information on the origin of the Dic-
tionary, its source-material, form, literature and 
abbreviation method, which has been discussed 
here, will probably have to be aniplified in the 
face of further research and observations made 
during the course of publication. This will be 
done in the appendix of the Dictionary. 

Several persons have assisted the editor in 
the completion of the first part of the Dic-
tionary. Dr. ELLA ODSTEDT has, as an expert 
in the field, gone through and amplified the 
articles concerned with costumes and textiles. 
Docent SIGURD FRIES has gone through arti-
des containing place-names and has also made 
valuable additions to the Dictionary from the 
dialect-collections of the Svenska ortnamns-
arkivet in Uppsala. He has in addition read one 
of the proofs. Mrs GUN BJÖRKLUND has assisted 
in making extracts, fair copies and maps. She, 
too, like Mrs GERD ()MAN, Fil. Mag., has read 
one of the proofs. One of the proofs has also 
been read, from a local point of view, by Lektor 
BROR LINDÅN, Fagersta. The English transla-
tion of the Standard Swedish definitions in the 
Dictionary has been carried out by Miss TINA 
PIERCE, M.A., Stockholm. The whole time the 
work has been in progress, valuable advice and 
suggestions have been given by Professor DAG 
STRÖMBÄCK, Director of the Archives, Professor 
VALTER JANSSON and Docent MANNE ERIKS-
SON, Keeper of the Records. To all these, the 
editor extends his grateful thanks. 

Uppsala, October 1961 
STIG BJÖRKLUND 



Ljudbeteckning 
(Se äv. tabellarisk översikt s. 20 f. i See also phonetic notation table p. 20-21.) 

Den fonetiska beteckningen är grövre och 
bygger väsentligen på det system Levander 
använt i sin grammatik (jfr LD II, s. 328 ff.). 
I enstaka undantagsfall har för tydlighetens 
skull dialektformen även återgivits med svenskt 
landsmålsalfabet inom parentes. För övrigt 
får den som önskar noggrannare upplysning 
om ordens uttal gå till primärkällan. Här 
följer en beskrivning av de använda ljudtecknen 
under jämförelse med deras närmaste mot-
svarigheter dels i källornas landsmålsalfabet 
(lmalf.), dels i det internationella fonetiska 
alfabetet (IPA). Till grund för denna jämförelse 
har lagts Poul Andersens »Tabel tu l sammenlig-
ning af forskellige lydskriftsystemer» i hans 
Dansk fonetik (i Nord. lwrebog for talepxda-
goger I, Kbhn 1954), s. 306 a-d, 307; jfr M. 
Eriksson, Sv. ljudskr., s. 148-152. — Lands-
målstecken inom parentes hör till ett äldre 
system, vanligen använt av Noreen i Dalmålet 
1-II (1881-1882), och tecken inom klammer [ ] 
anträffas i senare källor mera sällan. 

Phonetic notation 
The phonetic notation is broad and is based 

mainly on the system used by Levander in his 
grammar (cf. LD II p. 328 ff.). In exceptional 
cases, for greater clarity, the dialect form has 
also been given within brackets according 
to the Swedish Dialect alphabet. Otherwise 
anyone requiring more detailed information on 
the pronunciation of words is referred to the 
primary sources. Below follows a short de-
scription of the phonetic symbols used, com-
paring these with their nearest equivalents in 
the clialect alphabet of the sources ( = lmalf), 
2 — 60143046 Dalmålsordboken 

and in the International Phonetic Alphabet 
( = IPA). The basis of this comparison is 
Poul, ANDERSEN'S "Tabel tu l sammenligning 
af forskellige lydskriftssystemer" (Table com-
paring different phonetic systems), in his 
Dansk fonetik (in Nord. lEerebog for tale-
pffldagoger I, Kbhn 1954, p. 305-307). — 
The symbols in round brackets belong to an 
older system, usually used by Noreen in Dal-
målet 1-II (1881-1882), and the symbols in 
square brackets are found less frequently in 
later sources. 

Enkla vokaler och konsonanter 
a betecknar slutet a-ljud i överensstämmelse 

med systemet i LD, i Noreens Inledning 
t. dalm. (1881, s. 2; jfr äv. Lundell i Sv. 
Lm. III. 2, s. 9) samt i SAOB (bd I, 
s. xxvrn) men till skillnad från IPA, som 
har [a] (jfr följ. a). I källorna med landsmåls-
alfabet motsvaras det allmänt av a, a och 

co samt på en del håll i Ovansiljan, där eljest 
ett enda a-ljud med a- eller a-klang domi-
nerar, även av a (särskilt i Våmhus och 
Bonäs), dessutom i några fall av v för det 
»egendomliga a-liknande ljud» i Rättviks 
sydliga byar, som i de nordliga byarna mot-
svaras av kort å, IPA [D]. 

a betecknar öppet a-ljud liksom i LD och i 
SAOB men till skillnad från IPA, som har 
[a] (jfr föreg. a). Det motsvarar källornas 
lmalf. a och n i Nedansiljan och Väster-
dalarna, där två a-ljud, ett slutnare och ett 
öppnare, existera sida vid sida. 

b betecknar tonande eller tonlöst b-ljud, 
lmalf. b, b (6; jfr p och v) =IPA [b (13)]. 
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cl 

d betecknar tonande eller tonlöst dentalt d-
ljud, såväl omuljerat som muljerat, lmalf. 
d, tt; 	(i förbindelsen dj, jfr j) =IPA [d]. 
betecknar supradentalt eller kakuminalt d- 
ljud, lmalf. j, (1' och d (jfr 1r) = IPA [4+]. 
betecknar dels dentalt spirantiskt d-ljud, 
lmalf. a, dels supra- el. apiko-dentalt spi-
rantiskt d-ljud, lmalf. e(iv, r ), som förekom-
mer i delar av ny. Mora och i nö. Älvdalen 
(jfr r o. LD II, s. 6 o. 270, not 4) = IPA 
[to (P, ag 

e betecknar e-ljud, lmalf. e, a (w; även som 
senare komponent i diftong, se nedan) = 
IPA [e +-i 	er]. 

f betecknar f-ljud, lmalf. f (g2) =IPA [f ()]. 
betecknar såväl främre som bakre och frika-
tivt, tonande eller tonlöst g-ljud, lmalf. g, 
j, g, g, y =IPA [g, g, (gj), y]. 
betecknar h-ljud, lmalf. h (4 =IPA [fl (X)]. 

i betecknar såväl slutet som öppet i-ljud, 
lmalf. i, i (jfr följ. j) =IPA [i, i+, i]. 

j betecknar dels det i dalmålet mindre van-
liga j-ljudet, lmalf. g, dels det konsonantiska 
i- eller y-ljud, som i regel ersätter j-ljud, 
lmalf. 	4 (, ); y, y, y, även i diftong (se 
nedan) = IPA [j b]; dessutom betecknar j 
det tonande respektive tonlösa s-ljud, som 
utgör senare komponent i förbindelserna 
dj och tj (jfr s), motsvarande lmalf. p g, 

(J, 	Y) =IPA [3+ (V, f+, 9)1 
k betecknar såväl främre som bakre k-ljud, 

lmalf. k, A =IPA [k, k, 15]. 
1 betecknar dentalt, tonande 1-ljud, såväl 

omuljerat som muljerat, lmalf. 1, 7, J= 
IPA [1]. 

lr betecknar supradentalt (apikalt) eller ka-
kuminalt 1-ljud, det senare såväl utan som 
med »slag», lmalf. i, /, k (d, jfr d) = IPA 

.2, betecknar tonlöst 1-ljud, lmalf. .i )),T = IPA 
[(1) X]. 

m betecknar tonande eller tonlöst m-ljud, såväl 
omuljerat som muljerat, lmalf. m, ni, ni, 
712 =IPA [m, ni]. 

betecknar tonande eller tonlöst dentalt n-
ljud, såväl omuljerat som muljerat, lmalf. 
n, i, n (y) =IPA [n, ji]. 

n  betecknar supradentalt (apikalt) eller ka-
kuminalt n-ljud, lmalf. i , rk —IPA [ii+, 

v betecknar såväl främre som bakre ng-ljud, 
tonande eller tonlöst, lmalf. y, g (v), g — 
IPA [ij, n]. 
Beteckningen vy i början av ord avser ton- 
löst +tonande v-ljud, lmalf. gg, som oftast 
ersätter kn- och gn- i sådana ord som 
»knapp», »kniv» och »gnälla», särskilt i 
Gagnef samt angränsande bygder av Ne-
dansiljan och Västerdalarna. 
betecknar liksom i LD slutet eller mera öp-
pet, stundom (i Älvdalen-Våmhus-Bonäs) 
å-haltigt o-ljud, lmalf. o och e (9) till 
skillnad från SAOB o (jfr å nedan) = IPA 

p betecknar p- (stundom tonlöst b-) ljud, 
lmalf. p, b (jfr b) =IPA [p]. 
betecknar tonande eller tonlöst, stundom 
även frikativt r-ljud, lmalf. r, 7, Y, r, T etc. 
(jfr 6 ovan) =IPA [r, i]. 

s betecknar dentalt, stundom även (i Mora-
området) svagt supradentalt eller apikalt 
s-ljud, såväl omuljerat som muljerat, lmalf. 
8, g, 	(S, z, 3; jfr j ovan) = IPA[s (f+)]. 

j betecknar supradentalt eller kakuminalt s-
ljud, lmalf. s (y) =IPA [r, 

f betecknar såväl främre som bakre sje-ljud, 
lmalf. f, §=IPA [I, f-]. 

t betecknar dentalt, stundom även (i Mora-
området) svagt supradentalt eller apikalt) 
t-ljud, såväl omuljerat som muljerat, 
lmalf. t,i (J; i förbindelsen tj, jfr j) =IPA [t]. 

t betecknar supradentalt eller kakuminalt t-
ljud, såväl omuljerat som muljerat, lmalf. 
t, t, / =IPA [t+, t]. 

it betecknar såväl främre som bakre u-ljud, 
slutna eller mera öppna, lmalf. •g, u, ut, u, 
(ta, u; jfr 8); även som senare komponent i 
diftong (se nedan), lmalf. j, i, 3,t (g) = IPA 
[y/u+, u, u+]. 
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Diftonger och triftonger 
För att underlätta en korrekt läsning av dif-

tonger och triftonger (till skillnad bl. a. från 
fall av hiatus) har beteckningen i LD till en viss 
grad reformerats i ordboken. Ändringen berör 
de särskilt i Ovansiljan vanliga, skiftande for-
merna av fallande diftonger, vars senare, svagt 
konsonantiska komponent här återges med 
mindre stilsort ovanför den rad, på vilken dif-
tongens sonantiska huvudkomponent står. I 
följande beskrivning har den närmaste mot- 	0 
svarigheten till ljudbeteckningen hos IPA an-
förts inom klammer. 
e motsvarar i källornas lmalf. i (ie, ta, tp) [ie]. 
aj motsvarar lmalf. a, ak etc. 	[ni]. 
ej, äj motsvarar ek, resp. ek, eek etc. 	[ei, 
åj motsvarar ak,, ok, ok, oy, o (9) etc. 	[oi]. 

betecknar såväl dentilabialt som bilabialt 
v-ljud, tonande eller tonlöst, lmalf. v, 6, = 
IPA [v, 13]. 

w betecknar konsonantiskt, labiolabialt ()-
eller u-ljud (erinrande om engelskt w), 
lmalf. w (6), 9,, ut (e, y), även som senare 
komponent i diftong (se nedan) =IPA [w]. 

y betecknar såväl slutet som öppet y-ljud, 
lmalf. y, y, y = IPA [p+ c, yY]; även i 
diftong (se nedan), lmalf. y, y (y) (jfr j) = 
IPA [j]. 

å betecknar liksom i LD såväl slutet som 
öppet å-ljud, lmalf. 	o (e, jfr o ovan) = 
IPA [o..+, or (o4)]. 
betecknar ä-ljud, lmalf. a, ca, (e, ca, 
stundom även a (jfr e ovan); även i diftong 
(se nedan) =IPA [w, e+, e+]. 
betecknar ö-ljud, såväl slutet som mera 
öppet, lmalf. e, e, e [e]; även i diftong e (9) 
= IPA [0, ce.., ce]. 
betecknar olika öppna vokalkvaliteter, be-
lägna dels mellan ö och å, dels mellan ö och 
u, lmalf. s, e, e, e, s, a, -a, x (w, n) etc.; 
även som senare komponent i diftong s, e, 
9, (e, e, x, g) =IPA [ce+, u+, ce]. 

öj motsvarar q, q, ey, ey) (9) etc. 
au  motsvarar ay, , -ata, etc. 
åu motsvarar ay, out, (og) etc. 
au motsvarar 	eg etc. 
ää  motsvarar mg - 
ö4  motsvarar ox 
y5  motsvarar yoe (y9, yoe) etc. 
ut,  motsvarar ugua,] w_e (u.T, no) 
jus motsvarar ku2[luT], kuct2 (fux, fux) etc. 

[iuce, filo]. 
Övriga mera lättförståeliga, stigande dif-

tonger (je, jä, jö etc.) förbigås här. 

Dubbelkonsonanter 
dj motsvarar 0, «z, 915, ci5, å ch' etc. 	[d3]. 
tj motsvarar h, j§, 	ts (g) etc. 	[tf, tu]. 

Särskilda tecken för kvantitet och 
accent, nasal och sonans 

över en vokal, t. ex. betecknar att denna 
är lång, motsvarande Imalf. st; jfr IPA [a:] 
(eller [al). 
över en vokal, t. ex. å, betecknar att denna 
är kort, motsvarande lmalf. st; kort vokal 
lämnas i IPA obetecknad. 
Lång konsonant anges med dubbelskrivning, 
t. ex. kk, motsvarande lmalf. is; jfr IPA [k:] 
(eller [kl). 
Kort konsonant enkelskrives. 
betecknar akut accent el. accent 1 ( =lmalf.) 
betecknar grav accent el. accent 2 ( = lmalf.) 
betecknar jämviktsaccent ( =lmalf.) 
betecknar stark biton ( =lmalf.) 
nedtill på en vokal betecknar (liksom i 
lmalf.) att denna är nasalerad, t. ex. q, tt; 
jfr IPA [å, ii]. 
under en konsonant betecknar (liksom 
'mall.) att denna är sonantisk, t. ex. i, u; 
jfr IPA [1, n] etc. 
mellan två eller flera ordformer betecknar 
växlande eller något avvikande uttal 
(noterat inom samma bygd eller eljest 
likartat språkområde). 

[fbi]. 
[au]. 
[ou]. 
[om]. 
[m]. 
[wc]. 

bra, Ycel• 
etc. [uce, uo]. 



co, a, a (a, v) 
v 
b (6)4  
d (cl, 4)5  

4, d, (T. 
a (e, 

a, (w)7  
1, (g)) 
g, Y, g, t y 

(1) 
t, ä4  
3,k,k(1,,f);y,k47  
i,  P g, J G9, 49, 
919  

a2 
a3  
b 
d 
4 

e 

1 
g 
h 

k 
1 

n 
Il 

on 
P 

a (n) 
a 
b (p) 
d 
4+ 
h (p, a) 

e. 
f (4)) 
9, 9 (9i); 
fl (S) 
i, i., 
j 

[oi] 

[oi] 
[au] 
[ou] 
[ceu] 

v, j3 

y...+(, 37)  

01+ Or (OJ.) 

X, c., e. 
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Tabell över ordbokens ljudbeteckningl 
Phonetic transeription of the Dictionary 

Ordboken 	Källornas lmalf. 	IPA Ordboken 	Källornas lmalf. 	IPA 

u, 	u (va u);16  ritt+, u, 
u+ 

y, y, y (T)" 
v, 6, tY 

( 4?, 

,y, y, (017  
ån;a, o (e) 
ä 	a, ce, ce, ca (a);14  

te, ce17 

Ö 

9 (9)17  
8 	8, 0, 0, 0, 8, 0, 

w  ( va, a )to 

V, 9, 9 (9, 9, 

Diftonger och triftonger 
[]= Närmast motsvarande IPA 

je  
aj 	ak, ak etc. 
ej; äj ek; cek, n etc. 
eti 	n, 0, ok, 0y, 0y3 

(9) etc. - 
Oj 	04 ek, 'V, 0Y7  

(o.y) etc: 
au 	ay, a, atic, etc. 
åu 	evac, mo (og) etc. 
el, 	sy, og etc. 



Ordboken 	Källornas lmalf. 	IPA 

a"" 	ceo 	 [ca] 
[ceE] 

y9 (yg, y9) etc. [yo, yee] 
us 	ue 	ea9 (we, 

u9) etc. 	[uo, uce] 
ju8 	ku9 Mycel, kut° 

Ou.T, ?,u.y) etc. 	[iuce, ina] 

Dubbelkonsonanter 

dj 	49 ,  dz, 
cig etc. 	[d3] 

tj 	12,0, gg, t8  

(fr) etc. 	[tf, N] 

Ordboken 	Källornas lmalf. 	IPA 

Särskilda tecken och accenter 

/ä etc./ 	_ /g etc./ : , • [a:, cr] 
la/ 	/obetecknat/ 

Ikkl 	 _ 	: , • [k:, le] 

a 	 a /1,  
' /a', acc. 1/ 	' /Gi/ 
/a', acc. 2/ 	/å/ 

"få", jämvikt/ 	"// 
/ä', stark biton/ 141 
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1  Till grund för översikten har lagts Poul Andersens »tabel til sammenligning af forskellige 
lydskriftsystemer» i Dansk fonetik (i Nord. LLerebog for Talepaedagoger I, Kbhn 1954), s. 305-307. 
— Ljudtecknen inom parentes anträffas hos A. Noreen (Dalmålet 	1881-1882), och de inom 
klammer / / brukas mera sällan i källornas landsmålsalfabet (lmalf.). Jfr utförligare redogörelse 
s. 17 ff. 

2  Jfr följande a och IPA. 8 Jfr följande j. 15  I förbindelsen tf; jfr j. 
3  Jfr föregående a och IPA. 9  I förbindelsen df, tf. 16  Jfr ö. 

4  Jfr p (och v). 10  Jfr d. 17  I diftong. 
5  I förbindelsen cif; jfr j. 11  Jfr å. 18 Jfr 0.  

6  Jfr r samt Levander Dal- 12  Jfr b. 12  Jfr e. 
målet II, s. 6 och s. 270, not 4. 13 jfr d.  20 Jfr u. 

Även i diftong. 14 jfr i. 



Förkortningar 

1. Källor, handböcker o. d. 

Aas. el. Aasen =Aasen, Ivar, Norsk Ordbog med 
dansk Forklaring. 4. Udg. Kristiania 1918. 

Aisl. gr. =Noreen, A., Altisländische und altnor-
wegische grammatik 4. 1923. 

ANF, se Ark. 
APhS el. Acta Phil. Scand. =Acta Philologica 

Scandinavica 1 -. Kobenhavn 1926-. 
Ark. el. Arkiv -Arkiv för nordisk filologi. 1-4. 

Chra. 1883-88. 5-. Lund 1889-. 
Aschw. Gr. = Noreen, A., Altschweclische Gramma-

tik. 1904. 
Bergfors = Bergfors, Erik Olof, Tilljämning a> å 

i dalmål. Uppsala 1961. Skrifter utg. av Insti-
tutionen för nordiska språk vid Uppsala uni-
versitet 10. 

Bergroth = Bergroth, Hugo, Finlandssvenska. 
Handledning till undvikande av provinsialis-
mer i tal och skrift. 2:a rev. o. tillökade uppl. 
Helsingfors 1928. 

Bj.Älvd. =Björklund, Stig, Älvdalsmålet i And-
reas Joh. Prytz' Comoeclia om Konung Gustaf 
then första 1622. Upps. 1956. Sv. Lm. B. 58. 

Bl. el. Blöndal = Blöndal, Sigfils, Islensk-Dönsk 
orbabök. Reykjavik 1920-24. 

Bornh. Espersen, J. C. S., Bornholmsk ordbog, 
udg. af  Det Kgl. Danske Videnskabernes Sel-
skab. Kobenhavn 1908. 

Burträsk =Lindgren, J. V., Ordbok över Bur-
träskmålet, utg. av D. 0. och Margareta Zet-
terholm. Uppsala 1940. Skrifter utg. gm  Lands-
måls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. A: 3. 

Christie = Christie, W. F. K., Norsk Dialect-
Lexicon, utg. av Gustav Indrebo, Bergens 
Museums Årbok 1937. 

D. el. LD = Levander, Lars, Dalmålet. Beskriv- 
ning och historia. 	Uppsala 1925, 1928. 

Dahlgren Dahlgren, F. A., Glossarium öfver 
föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i 
svenska språket från och med 1500-talets 
andra årtionde. Lund 1914-1916. 

Dal.Hemb. = Dalarnas Hembygdsbok. Årsbok, 
utg. av Dalarnas Fornminnes- och Hembygds-
förbund. Falun 1931-. 

Dal.Hemb.tidskr. = Dalarnas Hembygdsförbunds 

tidskrift, utg. av Dalarnas Hembygdsförbund, 
under redaktion av Karl Trotzig, 1921, 1930. 
Hedemora 1922-1931. 

Dal.Ordb. = Dalmålsordboken, Ordbok över folk-
målen i övre Dalarna. 

Danell (ordb.) el. Danell Nuckö = Danell, Gi-
deon, Ordbok över Nuckömålet. Estlands-
svenskarnas folkliga kultur II. Lund 1951. 
Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akade-
mien 27. 

DB = Dala-Bergslagen, jfr Env(all). 
de Vries, se Vries. 
DNO =Lindén, Bror, Dalska namn- och ordstu-

dier I: 1-3. Uppsala 1947-1954. Sv.Lm. B 49, 
55, 57. 

DO = Ordbog over det danske sprog, utg. av Det 
danske sprog- og litteraturselskab 1-27. 1919-
1954. 

Envall el. Env. DB =Envall, Petrus, Dala-Bergs-
lagsmålet. Dialekthistorisk och dialektgeogra-
fisk översikt. Uppsala 1930. Sv.Lm. B. 47. 

Ericsson Ordl. = Ericsson, Gustaf, Ordlista ur 
Åkers och öster-Rekarna Härads folkspråk. 
(Särtryck ur Bidr. till Södermanlands äldre 
kulturhist., utg. av Södermanlands Fornmin-
nesförening. 1-5. 1877-1884.) 

Eriksson, Sv. ljudskr. = Eriksson, Manne, Svensk 
ljudskrift 1878-1960. Uppsala 1961. Sv.Lm. 
B. 62. 

Fataburen = Kulturhistorisk tidskrift utg. av Nor-
diska Museet. 1906-1930. Därefter Nordiska 
Museets och Skansens Årsbok 1931-. 

Feilberg =Feilberg, H. F., Bidrag til en Ordbog 
over jyske almuesmål. 1-4. Kjobenhavn 1886-
1914. 

Fornvännen = Meddelanden från Kungl. Vitter-
hets Historie och Antikvitets Akademien (och 
Svenska Fornminnesföreningen). Tidskrift för 
antikvarisk forskning. 1906-. 

Forsslund =Forsslund, K. E., Med Dalälven från 
källorna till havet. 1-3. Stockholm 1919-1939. 

Fr. =Fritzner, Johan, Ordbog over det gamle 
norske sprog. 1-3. Christiania 1886-96. 

Fr. el. Matras Far. =Jacobsen, M. A., og Mat-
ras, Christian, Fwrosk-Dansk Ordbog. TOrshavn 
1927-1928. 
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Gotl.Ordb. = Säve, C. och P. A., Gotländsk ord-
bok, red. av G. Danell, A. Schagerström och 
Herbert Gustavson. 1-2. Uppsala 1918-1945. 

Grape Inl. pers. I = Grape, Anders, Studier över 
de i fornsvenskan inlånade personnamnen 
(företrädesvis intill 1350) I. Uppsala 1911. 

Gruddbo = Gruddbo på Sollerön. En byundersök-
ning tillägnad Sigurd Erixon. Stockholm 1938. 

Heggstad =Heggstad, Leiv, Gamalnorsk ordbok 
med nynorsk tydning. Oslo 1930. 

Hesselman Br.d. =Hesselman, Bengt, Bröllops-
dikter på dialekt från 1600- och 1700-talen sam-
lade och utgivna. Uppsala 1937. Nordiska 
texter och undersökningar 10. 

Hesselman Huvudl. =Hesselman, Bengt, Huvud-
linjer i nordisk språkhistoria 1-3. Uppsala 
1948-1953. Nordisk kultur 3-4. 

Hesselman i och y =Hesselman, Bengt, De korta 
vokalerna i och y i svenskan. Undersökningar 
i nordisk ljudhistoria. Uppsala 1909-1910. 
Uppsala univ. årsskrift 1909: 5. 

Hq. = Hellquist, Elof, Svensk etymologisk ord-
bok. 1-2.3 uppl. Lund 1948. 

Hq.Ordf. = Hellquist, Elof, Det svenska ordför-
rådets ålder och ursprung. 1-3. Lund 1929-
1932. 

Ideforss, Pfim. =Ideforss, Hjalmar, De primära 
interjektionerna i nysvenskan. I. Lund 1928. 

Ihre =Ihre, Johannes, Swenskt dialect lexicon. 
Uppsala 1766. - Även den Ihreska hand-
skriftssamlingen i UUB. 

IPA =International Phonetic Association. 
Jak.Shetl. =Jakobsen, J., Ordbog over det nor- 

rene sprog på Shetland. Kobenhavn 1908-1921. 
Kalkar =Kalkar, Otto, Ordbog tu l det wldre 

danske Sprog (1300-1700), 1-5. Kobenhavn 
1881-1918. 

Kock, Sv.Lj. =Kock, Axel, Svensk ljudhistoria. 
1-5. Lund 1906-29. 

LD, se D. 
Lev.Liv.Älvd. el. Liv.Älvd. =Levander, Lars, Li-

vet i en Älvdalsby före 1870-talet. Stockholm 
1914. 

Lev.Våmhusfj. el. Våmhusfj. =Levander, Lars, 
Våmhusfjärclingen, Den nya tidens genom-
brott i en Dalabygd etc. Stockholm 1944. 
Folklivsskildringar utg. av Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien. 4. 

Lev.Älvdalsm. = Levander, Lars, Älvdalsmålet i 
Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm 
1909. Sv.Lm. IV. 3. 

Lev.Älvd.arb. el. Älvd.arb. = Levander, Lars, 
Älvdalskt arbetsliv under årtiondena omkring 

1800-talets mitt; utg. av Stig Björklund. Lund 
1953. Skrifter utg. genom Landsmåls- och 
Follanirmesarkivet i Uppsala. Ser. B: 8. 

Lind =Lind, E. H., Norsk-isländska dopnamn ock 
fingerade namn från medeltiden. Uppsala 1905-
15. Suppl. Oslo 1931. 

Lindén, se DNO. 
Lindgren Burträsk, Se Burträsk. 
Linné Iter dal. - Linnes dalaresa, Iter dalekar-

licum etc. Med utförlig kommentar utg. av 
Svenska Linné-Sällskapet och Nordiska Museet 
under red. av Arvid Hj. Uggla. Uppsala 1953. 

Liv.Älvd., se Lev.Liv.Älvd. 
LMFA =Skrifter utg. gm Landsmåls- och Folk-

minnesarkivet i Uppsala. 1940-. 
Lyttkens = Lyttkens, August, Svenska växtnamn. 

1-3. Stockholm 1904-1915. 
Magnevill = Magnevill, A., Bjursåmålets ordförråd. 

Stockholm 1913. Sv.Lm. B. 10. 
MASOF =Meijerbergs Arkiv för svensk ordforsk-

ning. Göteborg 1937-. 
Mensing, se Schl.-Holst. 
Molbech = Molbech, C., Danskt Dialect-Lexikon, 

indeholdende Ord, Udtryk og Talemaader af 
den danske Almues Tungemaal etc. Kieben-
havn 1841. 

Multrå = Nordlander, Johan, Ordbok över Multrå-
målet. Uppsala 1933. 

N.M. =Nordiska museet i Stockholm. 
NoB =Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk 

ortnamnsforskning. Uppsala 1913-1920. Lund 
1920-, 

Nordlander, Multrå, se Multrå. 
Noreen Ordl. =Noreen, A., Dalmålet 2. Ordlista 

öfver dalmålet i Ofvansiljans fögderi. Stock-
holm 1882. Sv.Lm. IV. 2. 

Nuekö, se Danell. 
Nysv. stud., NS = Nysvenska studier. Tidskrift 

för svensk stil- och språkforskning. 1-. 1921-. 
Näsman 1773 =Näsman, Reinhold E., Historiola 

lingv dalekarlicx. Upsala 1733. 
Näsman 1741 =Näsman, Reinhold E., Vocabula. 

hum dalekarlicum, uppsatt af Magister Näs-
man Dalekarlo och gifwit til ärehe Biskopen 
Eric Benzelius år 1741 d. 12 junii. Manuskript 
i Nordinska samlingen. UUB 635, 5 (27 s.). 

Orsa = Orsa, en sockenbeskrivning, utg. av Orsa 
Jordägande Sockenmän under redaktion av 
J. Boäthius, 	o. 0. Veirulf, III. Stockholm 
1950-1957. 

Rietz el. Rz =Rietz, Johan Ernst, Svenskt dia-
lektlexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-
språket. Lund 1867. 
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Rig = Föreningens för svensk kulturhistoria tid-
skrift. Stockholm 1919-. 

Roset =Ross, Hans, Norsk Ordbog. Med 6 tillxg. 
Chra 1895-1913. 

Rz, se Rietz. 
SAOB - Ordbok över svenska språket, utg. av 

Svenska Akademien, Lund 1898-. 
SaxeSn = Sax6n, R., Finska lånord i östsvenska 

dialekter. Språkhistoriska studier. Stockhom 
1895-1898. Sv.Lm. XI. 3. 

Schj ett =Schjott, Norsk Ordbok med ordtydning 
paa norsk-dansk. Oslo 1914. 

Schl. el. Schlyter =Schlyter C. J., Glossarium ad 
Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui. Ordbok till 
Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund 
1877. 

Schl.-Holst. =Mensing, Otto, Schleswig-Holstei-
nisches Wörterbuch (Volksausgabe). Neumiin-
star 1927-1935. 

Schrod. =Schroderus, Ericus Johannis Upsalien-
sis, Dictionarium Quadrilingue. Utg. av B. 
Hasseln". Uppsala 1929. 

Sdw. =Söderwall, K. F., Ordbok öfver svenska 
medeltidsspråket. Lund 1884-1918. Supple-
ment. Lund 1925-. (SFSS.) 

SFSS =Samlingar utg. av Svenska Fornskrift- 
Sällskapet. Sthlm (senare Uppe.) 1844-. 

Skansvakten = Skansvakten, Elfdalens Hem- 
bygdsförenings midsommartidning, 1916-. 

SNF =Studier i nordisk filologi. Hälsingfors 
1910-. 

SoS =Språk och Stil. Tidskrift för nysvensk 
språkforskning. 1-20. Uppsala 1901-20. 

Sv.Lm. = Nyare bidrag till kännedom om de 
svenska landskapsmålen ock svenskt folklif 
(från 1904: Svenska landsmål ock svenskt folk-
liv). Stockholm o. Uppsala 1879-. 

Säve = Säve, Carl, Dalmålet 1-2. Manuskript i 
UUB. R 632 och R 634 (1843-55, 1857). 

Tamm = Tamin, Fredrik, Etymologisk svensk 
ordbok, h. 1-8. Stockholm 1890-1905. 

Torp =Torp, Alf., Nynorsk etymologisk ordbok. 
1-2. Kristiania 1919. 

ULMA =Uppsala Landsmåls- och Folkminnes-
arkiv(s samlingar). 

UUB = Uppsala Universitetsbibliotek(s sam-
lingar). 

Vanda Petersson, P. N., Ordbok över Vanda-
målet. Lund 1935. 

Vries = Vries, Jan de, Altnordisehes etymolo-
gisches Wörterbuch, Leiden 1961. 

We. =Wessman, V. E. V., Samling av ord ur öst-
svenska folkmål. 1-2. Helsingfors 1925-32. 

Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet 
i Finland. 178, 215. 

Wennberg = [Wennberg, Fr.] Ordbok öfver All-
mogeord i Helsingland, utg. af  Helsinglands 
Fornminnessällskap. Hudiksvall 1873. 

Vii = Vendell, Herman, Ordbok över de östsvenska 
dialekterna. Helsingfors 1904-07. Skrifter utg. 
af Svenska Litteratursällskapet i Finland. 64. 

Våmhusfj., Se Lev.Våmhusfj. 
Vårt Spr. el. V.Spr. =Noreen, Adolf, Vårt språk. 

1-4: 1-5, 5, 7, 9: 1. Lund 1903-1924. 
Älvd.arb., se Lev.Älvd.arb. 
Ö DB =Levander, Lars, övre Dalarnas bonde-

kultur under 1800-talets förra hälft. 1-3 samt 
Ella Odstedt, a.a. 4. Lund 1943-1953. Skrifter 
utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för 
folklivsforskning 11: 1-4. 

ögn = östergren, Olof, Nusvensk ordbok. Stock-
holm 1919-. 

2. Orter, 
omfattande vissa byar, kapell och socknar samt 
större delområden av övre Dalarna (se kartan 
s. 7). Places, covering certain villages, chapel-
distriets and parishes, also larger areas of Upper 

Dalecarlia (see map, p: 7). 

Bi. =Bingsjö, se Rättv. 
Bju. =Bjursås. 
Bo. =Boda, se Rättv. 
Bon. =Bonäs, se Våmh. 
Dju. = Djura. 
Flo. =Floda. 
Ga. = Gagnef. 
Jä. =Järna. 
Ki. =Kilen, se 
Leks. =Leksand o. Siljansnäs; 

Leks. (Silj.) =enbart Siljansnäs / only Siljans- 
näs; öLeks. = området öster o. norr om kyrk- 
byn / area east and north of church-village; 
vLeks. =området väster o. söder därom jämte 
(oftast) Siljansnäs / area west and south of 
chureh-village and (most often) Siljansnäs; 
nLeks. = området norr om kyrkbyn (spora- 
diskt) / area north of chureh-village (spora- 
dically). 

Li. =Lima; se övd. 
Mal. =Malung; Mal. (Y.) =Yttermalung; Mal. 

(öje) = öje kappellby / chapel-village. 
Mock. =Mockfjärd. 
Mor. =Mora; vMor. =området väster om sjöarna 

Orsasjön o. Siljan, dvs. omkring Oxberg-öna- 
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Vika (dock med undantag av Bonäs, se Våmh.) 
/ area west of Lakes Orsasjön and Siljan i.e. 
round Oxberg-Öna-Vika (with exception of 
Bonäs); öMor. = området öster därom kring 
Vattnäs-Nusnäs-Garsås / area east of this, 
round Vattnäs-Nusnäs-Garsås; nMor. el. 
nvMor. = området närmast älven kring Ox-
berg-Selja-öna / area nearest river, round 
Oxberg-Selja-öna; svMor. = området söder 
därom kring Vinäs-Vika / area south of this, 
round Vinäs-Vika. 

NeSi. =Nedansiljan, omfattande området Rätt-
vik-Mockfjärd / Nedansiijan, covering Rätt-
vik-Mockfjärd area. 

NeVd. =Nedre Västerdalarna, omfattande om-
rådet Floda-Malung / Lower West Dalecarlia, 
covering Floda-Malung area. 

Nås =Nås. 
Ore = Ore. 
Ors. = Orsa; öörs. = Skattungbyn; vOrs. = övriga 

(västra) Orsa / the rest of (West) Orsa. 
OvSi. = Ovansiljan, omfattande området Älvda-

len-Venjan-Ore / Ovansiljan, covering Älvda-
len-Venjan-Ore area. 

Rättv. =Rättvik o. Boda samt Bingsjö / Rättvik 
and Boda also Bingsjö; Rättv. (Bo.) = enbart 
Boda / only Boda; Rättv. (Bi.) = enbart Bing-
sjö / only Bingsjö; sRättv. =södra el. sydöstra 
Rättv., dvs, området kring Gärdsjö o. söder 
därom (i vissa fall dock området kring Tina 
undantaget) / south or south-east Rättvik, i.e. 
area round Gärdsjö and southwards (in certain 
cases, the area round Tina excepted); vRättv. - 
området kring Vikarbyn-Boda o. väster därom, 
ofta i motsats till Rättv. (Bi.) / area round 
Vikarbyn-Boda and westwards, often contrast-
ing with Rättvik (Bi.). 

Silj. = Siljansnäs, se Leks. 
Son. = Sollerön, omfattande ön i Siljan samt när-

maste fastlandsbygd / Sollerön, covering the 
island in Lake Siljan and the nearest sur-
rounding mainland area; vSoll. =södra Venjan, 
dvs, området kring Kättbo-Finngruvan / 
south Venjan, i.e. the area round Kättbo-
Finngruvan. 

Tra. = Transtrand. 
Vd. =Västerdalarna, såväl öVd. som NeVd / 

West Dalecarlia, both Upper and Lower West 
Dalecarlia. 

Ve. =norra Venjan närmast kring kyrkan med 
byarna Knås, Stutt o. Västbygge / north Ven-
jan round the church and the villages of Knås, 
Stutt and Västbygge; vVe. =byn Västbygge / 

the village of Västbygge; öVe. = Knås o. Stutt 
/ Knås and Stutt; ang. södra Venjan, se Soll. 
/ for south Venjan, see Soll. 

Våmh. =Våmhus samt Bonäs / Våmhus and Bo-
näs; Våmh. (Bon.) el. sVåmh. = enbart Bonäs/ 
only Bonäs; nVåmh. = enbart övriga Våmhus / 
only the rest of Våmhus. 

Y =Yttermalung, se Malung. 
Ål =Ål; Al (Ki.) =Kilens by i sydvästra Ål / the 

village of Kilen in south-west Al. 
Älvd. =Älvdalen; nÄlvd. =Åsen; vÄlvd. =områ-

det kring Evertsberg, the area round Everts-
berg; sÄlvd. = övriga Älvdalen med området 
Brunnsberg-Blyberg / the rest of Älvdalen and 
the district of Brunnsberg-Blyberg. 

Äpp. = Äppelbo. 
öVd. = övre Västerdalarna, dvs. Lima o. Tran-

strand / Upper West Dalecarlia, i.e. Lima and 
Transtrand. 

3. Särskilda ord, grammatiska termer o. d. 
Special words, grammatical terms etc. 

abs. = absolut 
ack. = ackusativ 
adj . = adjektiv 
adv. = adverb 
allm. = allmän, -t, -na; om förekomst av viss be- 

tydelse inom de under artikelordet anförda be- 
läggorterna / general(ly); about the occurrence 
of a certain word sense in the places mentioned 
under the title-word 

any. = använd, -t, -da / used 
avl. = avledning(ar) / derivation(s) 
best. =bestämd (form) / definite 
bet. =betydelse / meaning 
bik11. =bildlig, -t/ figurative(ly) 
bot. = botanisk, -t 
böjn. =böjning el. om  ordets böjning se / in- 

flexion (see) 
dat. = dativ 
dets. = detsamma / the same 
d.v.s., dvs. =det vill säga /i. e. 
e.d. = eller dylik, -t, -a / or suchlike 
eg., egentl. = egentlig, -t, -a, -en / proper(ly) 
el. = eller / or 
emf. =emfatisk, -t 
end. = endast / only 
euf(em). = eufemistisk, -t 
ev. =eventuell, -t; innebär, vid etymologisk hän- 

visning, att samband är möjligt, ehuru ovisst; 
jfr möjl. / possible, possibly; means in case of 
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etymological reference that connection is 
possible, if uncertain. 

ex. =exempel, -vis / e.g. 
f. =femininum; följande sida, -or / feminine; fol- 

lowing page 
fon. =fonetiskt tecknat (dvs, med landsmålsalfa- 

bet) 
frfr =framför / before 
f.ö. =för övrigt / otherwise 
följ. = följande / following 
förb. =förbindelse(r) / combination(s) 
föreg. = föregående / preceding 
fören. =förenad, -t / combined 
gen. =genitiv 
gm =genom / through 
ill. =illustration; i bokstavsföljd (efter artikelor- 

det) publicerad figur i ordbokens sista band / 
illustration; figure published in alphabetical 
order (after title-word) in last volume of the 
Dictionary 

imper. =imperativ 
indik. --indikativ 
inf. =infinitiv 
intr. =intransitiv, -t 
jfr =jämför; anger förutom artikelordet ss. efter- 

led, även etymologisk el. betydelsemässig nära 
överensstämmelse / cf; gives, apart from word 
as suffix, etymelogically similar words and 
words of similar meaning 

komp. =komparativ 
kond. =konditional (konj.) 
konj. =konjunktion; konjunktiv / subjunctive 

=maskulinum 
motsv. =motsvarande / corresponding to 
möjl. =möjligen; jfr ev. / possibly 

=neutrum 
n =norr, -a / north(ern) 
ngn, ngt =någon, -t / some (-one, -thing), any 

(-one, -thing) 
nom. =nominativ 

=och / and 
obef. =obefintlig, 4 (i) / non-existent 
obest. =obestämd (form) / indefinite 
obj. = objekt 

oböjl. =oböjlig, 4 / indeclinable 
o.d. =och dylik, -t, -a / and suchlike 
opera. =opersonlig, 4 / impersonal(ly) 
ordb. = i ordboken förekommande artikelord / 

title-words occurring in the Dictionary 
ortn. —ortnamn / place-name 

el. part. =particip 
pass. =passiv form, s-passiv, deponens 
perf. =perfekt(um) 
pejor. =pejorativ, -t 
pl. =pluralis 
pr(es). =presens; presentis 
pret. =preteritum 
pron. =pronomen; pronominell, -t 
r. =räkneord / numeral 
refl. =reflexiv (form) 
s = söder, södra / south(ern) 
sannol. —sannolik, 4 / probable, probably 
sbst. =substantiv 
sg. =singularis 
skämt. =skämtsam, 4 (om) / joking(ly) 
ssg(r) =sammanSättning(ar) / compound(s) 
ssgsled =sammansättningsled, dvs, för- el. efter- 

led / prefix or suffix 
st.v. =starkt verb / strong verb 
sup. =supinum 
superl. =superlativ 
sv.v. =svagt verb / weak verb 
syn. =synonym(er) 
särsk. =särskild, -t, -a / particular(ly) 
temp. =temporal (konj.) 
tr. =transitiv, -t 
trol. =troligen / probably 
und. =undantag, -et, -na / exception(s), excepting 
uttr. =uttryck, -et, -en / expression(s) 
v. =verb 
v = väster, västra / west(ern) 
vanl. =vanligen / usually 
vkn, vkt =vilken, -t / which 
äv. = även / also 
ö = öster, östra / east(ern) 
ökn. = öknamn / nickname 
övr. = övre; övrig, -a, -t / upper; the rest of 
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a adv. a (alltid trycksvagt; aldrig i början el. 
slutet av en fras:) Älvd. Våmh. (Bon.) Ore 
(se gitta v., bet. 2); obef. nVåmh. Mor. (jfr Aas. 
a adv.; Kock i Sv.Lm. XIII. 8,s. 6) 'väl, nog, då / 
then, so'; 4n ir a ki" aug nÄlvd. 'han må gärna göra 
det' (eg.: 'han är väl ledig'); (oftast i förb. med då 
el. nu:) i 	a-44 i' gö' nikt Älvd. 'jag vill då gå 
nu'; 4n skå a-då 4'nnclel cknn-da nff Våmh. 
(Bon.) 'han skall då börja med handel, den där 
(mannen), nu'; du k a-nik öfe lrejk dig Älvd. 
'du är då lik dig'. Syn.: fulla, bet. 1. 

interj. å Leks. Bju. Al Dju. Äpp. Mal. (uttr. för 
motvilja och avvisande:) 'äsch/ughr; ä, dam-dår 
ä 88 kkä'nä Al 'äsch, de där äro så dåliga'; å, ja ha 
håvi na pa'88k få'r mä Dju. 'äsch, jag har hållit 
på med ett slaskigt arbete'. — Avi.: fra Leks. v. 
'säga a'; int 8ka du Cea 8ö'n 'inte skall du säga a 
så där!'. 

an  interj. å Leks. Bju. Äpp. (uttr. för förvåning; 
jfr ev. Ideforss, Prim. I 155 f.) 'nej? verkligen? / 
really?'; å' då Äpp. 'verkligen? är det möjligt?'. 

• am interj. 4 (alltid i slutet av fras) nVtunh.; obef. 
Älvd. Våmh. (Bon.) (uttr. för klagan; jfr ev. 
SAOB ah; Ideforss, Prim. I 152 ff.)'ack, oj! / alas! 
oh, dear!'; ur e i'r 4 'ack, så det är (ställt)r; uka 
fän 4 'oj, sådana människor!' (eg.: vilket folk); 
ukff kgstitke/ivg 4 'oj, vilken elak käring!'. 

a frågepartikel & Våmh. (jfr an  interj.?; står 
endast i slutet av fras:) 'då / weil, then'; wil du 
gö-a'ut ni' a 'vill du gå ut nu?'; ur ir e mi'nn di a 
'hur är det med dig?'. Jfr hellern, bet. 2 b; hä, 
bet. 2; å. 

aa interj. å'a Äpp. (uttr. av smärta; jfr aln  interj.; 
Ideforss, Prim. I 154) 'ack! / alas!'. 

abbals-vrå? f. VII, se avdalsvrå f. 
abborr-blad n. II— V dbbarrblrå Al 'blad av brud. 
borste, Cirsium heterophyllum leaf of melan-
chöly thistle'. Jfr bladtistel. 

abborre m.III a Obfi'srr Älvd. Våmh. å"bårr
. 

 
vMor. Ve. abit'r öMor. å"bårr å"bårr Soll. 
asbber Ors. å'barrä Ore cebbår vRättv. å'bur 
Rättv. (Bi.) cebhr(r) Bju.—Tra. (obs. dock 
a'bbar Flo.) 1. <fisken, Perca fluviatilis / perch' 
(SAOB) allm. fa vi-nt cebbårar 84 få vi ma'rtar 
vRättv. 'få vi inte abborrar, så fä vi mörtar' 
(ur en visa); full i cebburram Jä. 'full av abbor- 

rar'; remasabii'srr Älvd. `abborre från Rämma-
sjön'; wa'rrpabil'err Älvd. abborre, som fånga-
des med varpnät'; twi" fivge8ablVirr Älvd. två'-
fivgedabbar Tra. 'abborre, grov som två samman-
lagda fingrar'. Jfr kart-, knäckt-, sol-. 2. 
(senare ssgs-led:) `vattenödla, Triton / newt'; 
se skratt-. 

abborr-gräs n.II å"buerrgrå8 Älvd. Våmh. cebbar(r)-
gråa Al Nås (koll.:) 'växter, delvis flytande på 
vattnet; ålnate el. sköldbladsmöja, Potamogeton 
perfoliatus el. Ranunculus peltatus / Perfoliate 
Pondweed and (or) Water Crowfoot'. Syn.: 
abborrsörar. 

abborr-sörar m.Ia pl. cebbersa'urer Tra. 'abborr-
gräs, abborrnate, ålnate, Potamogeton perfolia-
tus / Pondweed'. Syn.: abb orr gr ä s. 

abc-bok f.VI Obislyask Älvd. å"vesbäsk Våmh. 
(Bon.) å"be8bök Soll. å'be8bök åsve8bök 
gvu8bök Ors. cebba8bök Rättv. febasbök Leks. 
cebbäsbök Bju. Äpp. cebbe8bök Nås Mal. öVd. 
'bok för första undervisning i innanläsning / 
ABC-book' (SAOB 1). 

abc(d) n. — m. å'be88t vSoll. cebbesdål Mal.; (best.:) 
å"b118e6 Älvd. cebbasta Rättv. cebbeste Näs 
cebbä8tå'ä Äpp. cebbasclå'n Mal. <alfabet / alphabet' 
(SAOB); å-be-8e-clä', I Or ka`tta på snö' Leks. 
'abcd, kör katten på sned' (ur en barnramsa). 
Jfr grov-, svart-. Syn.: abcdelen. 

abc-delen m.I a best. cebbeadökii Mal. = föreg.; 
ku'lla, hö låscl gä ful å' cebbe8clöltn fe'Zry 'flickan 
lärde sig också alfabetet själv'. 

Absalom oböjl. m. (endast i förb. med gamla; 
lindrigt okvädinsord / a slightly insulting word:) 
kfera tra'nvpa på må sa; ga' ~sk a'bbsalom Leks. 
'kon trampade på mig så; en sådan rackare!'. 

absolut adj. cebb8ol2't Tra. `omöjlig att ändra, 
orubblig, nackstyv / stubbom'; an e cebb8olfet, 
sa ä gå int a'nn tennde-11 nå' <han är sådan han 
är, så det går inte att få honom annorlunda'. 
Syn.: bergfast. 

ackja LIV a a`ttja Älvd. 'lapskt vinteråkdon / 
lapplander's covered sleigh drawn by reindeer' 
(SAOB). 

ackord n. m.I a &bi' rr n. Älvd. &We rrd n. Soll. 
akå'rd n. Ors. m. Äpp. Mal. äköt m. Tra. 1. 
'beting / work by contract' (SAOB 1 e) allm. 
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Syn.: beting. 2. 'samtal, resonemang / talk, 
discussion' Soll. Mal. ä vårrt ful akå'rrd då Soll. 
'då blev det minsann samtal'; hd vatt en glit 
alcå'(r)d da te-lliets Mal. 'det blev ett fasligt 
resonerande där till slut'. 

ackordera sv. v. 1. - 3. akudi`ra Älvd. akudrra 
Våmh. akodtra Ors. akå'cltra Leks. ako(r)dtra 
Äpp. akodtra Nås Mal. akocil`ra öVd. 1. <under-
handla, träffa avtal / to negotiate, bargam, 
come to agreement' (SAOB 1) Nås Tra. 2. 
'prata, resonera / to talk, discuss' Älvd. Våmh. 
Ors. Leks.-Tra. dsm 8a'tt 8 akodtrte Nås. `de 
sutto och pratade'. — Avi.: akocilsrivg f. Tra. 
'prat, resonerande / talk'. 

ackurat adj. I akorå't Ors. 'präktig, rejäl / fine, 
honest, upright' (jfr SAOB 1). 

ackurat adv. akurå't Älvd. Våmh. a`kkorå't (2 
huvudace.) Mal. Li. akorå't Tra. 'precist, full-
komligt / exactly' (jfr SAOB 2). 

Adam oböjl. m. (endast i stående uttr.:) *Inåk 
soså"Am Älvd. 'gammal som Adam /as old as A.'; 
i ska Mr di wl"tå, war å'darn a tjti'pa 	vSoll. 
'jag skall lära dig veta, var Adam har köpt 
ölet' (inledningsformel till tillrättavisning); tro 
å'clams ti'd Ors. 'från urgammal tid' (jfr aril ds-
tid). — 	Xdamkin adj. Jä. 'ålderdomssvag / 
deerepit with age'. 

aderton r. &UPI öÄlvd. eöit4 vÄlvd. å't9 a`ttgi 
Våmh. fts dito vMor. "å`to öMor vOrs. Rättv. Jä. 
CoVd. a'jttå Ve. edito Son. åstg Ors. ä'to Oro 
Leks. Nås Mal. ( a`tto Mal.)'Xta Bju. å'ta Ga. 

<18' (SAOB); ä gör å'tp sånrkallär upp jet 
dirsin Våmh. (Bon.) 'det går aderton Selja-
karlar på ett dussin'; nohundrati'llvs Jä. '1811'. 

(skällsord el. svordom / profane oath; jfr 
SAOB c:) jä ha fel celler hö'rt på gammal- å'to 
Leks. 'jag har väl aldrig hört på gamla män-
niskan (, som pratar så tokigt)'; 	a`tto Mal. 
'fy tusan!'. 

adertonde r. (fören.) 6'ttj4nd- öÄlvd. Xtond- Ors. 
å'tticl- Leks. ä't92,c/ Nås å'tend- Tra. 'ordningstal 
till aderton / 18th' (SAOB); dan å'ttgla Leks. 
dan Xtru, le Nås 'den adertonde'. 

aderton-foting m.I b å'tofötiy Mal. 'tusenfoting / 
millepede'. 

a-dig interj. a-6I'g eld a-ål'g ja Älvd. (jfr åt 
prep.(7); allm. avvisande uttr.:) 'nej, visst inte! / 
no, certainly not' etc. 

adjö interj. (adv.) adjt Ve. aj' Rättv. Leks. 
Flo. Tra. haj.' Bju. aj' haj8' Nås hadjö' Mal. 

'farväl / farewell' (SAOB 1) allm. (i yngre 
språk) aj8' må'-d-ad nu Leks. 'adjö med er nu!'. 

'farväl / farewell' (SAOB 2) Nås Mal. i ska  

fur å' aj' må' er då Nås '(I skolen väl hava). 
farväl med er då'; bjitd aj' Leks. bjö hadjö' 
'säga farväl'. Syn.: farväl, 8. 'slut, förbi / at an 
end; exhausted' Mal. 8Ö' 	hadjö' å ä då ful 

få'r vi'fry må fi'sstjin 'så totalt förbi har 
det väl aldrig förr varit med fisket'. 

advent oböjl. sbst. - n. Ja å'"du;Qnnt Älvd. å"dwennt 
Ve. å'vännt Bju. Leks. Dju. Flo. (best.:) gvente 
Nås. `kyrkoåret före jul / Advent' (SAOB 2). 
allm. ffmm, filr 8j4' aå Odwgnnt Älvd. `vi få väl 
se till adventstiden'; det int skö'jen bjä'r i ed-
wennt, så kumm int å'krär te bjtrrå nå Ve. 'om 
inte skogen bär (snö) i adventstiden, så komma. 
åkrarna ej att bära något'. — Ssg: åsväntsunn-
dag Flo. 'adventssöndag'. — Avi.: edvänta Son.. 
åstvännta Äpp. Li. f. IV a best. 'adventstiden'; 
(personifierat:) å"dvänta flfälksär i Wera Soll. 
'adventet blåser i (sädes)lårarna' (o: om det är 
snöstorm under adventstiden, blir det ett gott 
sädesår). 

affekter f. Ta pl. å'"fekkter Älvd. fäktär rfäk- 
tär 	vMor. å' faktär Ve. eäktär Soll. Oftikk- 
tar Rättv. d'/äktar Leks. eäkktsr Flo. å' fekter 
Nås eäkktär Äpp. Mal. <åthävor, åtbörder [ 
gestures' (SAOB 3); et a so msnndelig å"fekkte 
tt' sig Älvd. 'han har så underliga åtbörder (för 
sig)'; an a så kusnnsti å"fäktär vMor. 'han har 
så konstiga åthävor' (om en persons sätt att gå); 
sty`ggä å' fäkktär Äpp. <fula åthävor'. Syn.: 
faktor; fukter, bet. a; färd, bet. 4. — Avi.: 
å"fekt si Våmh. (Bon.) 'å' läkt sä Mal. eäkkt se 
Tra. 'göra underliga åtbörder / make curious 
gestures'. 

affär f. m. Ja afti'rrd vSoll. af (f)å'rd Soll. afå'r 
Leks. ÖVd. afä'r Flo. afå'd Äpp. af(f)å' (r)d - 
af å' Mal. 1. 'ekonomisk transaktion / transac-
tion, bargain' (SAOB 4) allm. i a gå'rt je rykktyt 
brå' afå'rd 	Soll. 'jag har gjort en riktigt. 
god affär i dag'. 2. `salubjuden vara / artiele, 
commoclity' Li. vEr'r å ä'jn rö`s-å sinn afå'r 'var 
o. en berömmer sin vara'. — Ssg: afä'ffkär Mal. 
etickkär Li. 'affärsman / business man'. — 
Avi.: afXrda v. Mal. <göra affärer / do business'. 

afton m. I astfto ,- a'fftå Leks. a'ffta (best. a'fftv„),  
Bju. a' ffto 	a`vvto) NeSi. Vd.; obef. OvSi. 
Rättv. <tiden mellan eftermiddag o. nattens 
inbrott, kväll; stundom dagen före viss helgdag / 
evening, eve' (SAOB 1). Jfr midsommars-. 

aftonvard m.I a a' fftuwak Våmh. a' fftwak vMor. 
fftovål öMor. a' fftawåk Ve. a' fftovålr Soll. 

a' fftwak Ore a' fftovtilr- ',tåt,* Leks. a' fftavålr 
Bju. a'fftovålr Al Ga. Mock. öVd. a' fftavålr Äpp. 
'måltid, som intogs omkr. kl. 4-5 e. m. / mcal 



aga 	 29 	 agnig 

between 4 and 5 p.m.' (SAOB 1). Syn.: lillmid-
dag, bet. 2, öton, bet. 2; öt(on)vard. — Ssg: 
a'fftova4löga m. Ga. `slåtter, som utfördes mel-
lan aftonmåltiden o. kl. 112  9-tiden på kvällen / 
evening haymaking'. 

aga m. III m. IV äge Älvd. (endast i högtid-
ligt tal) å'gs Äpp. Mal. å'i Li. 1. `vördnadsfull 
respekt / respect, awe' (SAOB 1) Älvd. Li. 
Syn.: fasa, bet. 2; kuse', bet. 7; åhåga. 2. 
`tuktan / discipline, chastisement' (SAOB 4) 
Mal. Li. dem å' int få'j nsn å'i Li. `de ha inte 
fått någon tuktan'. 3. `bekymmer, omtanke / 
solicitude, care'; je a i'vvgin åt`i dem Li. 'jag 
bekymrar mig inte för dem'. Jfr åhåga. 

aga sv.v.l. irga Älvd. (endast i högtidligt tal) 
å'gs Äpp. Mal. 'tukta / chastise' (SAOB 2); 
å'g bå.'na Äpp. 'tukta barnen'. — P. prat.: 
an e /v(r) ll'tå tres Äpp. <han har fått för litet 
tuktan'. 

agdera sv.v.l. a`jdära Mal. (SAOB agdera, under 
ackordera) 'prata strunt, tramsa / talk non-
sense'; an asjdär s gikk-a'nn må di sa`mmu s di 
scimmu Mal. 'han tramsade och kältade om 
ständigt samma sak'. 

agg m. •••••.n.I b agg m. Älvd. Ors. agg n. Bju. 
Äpp., m. Mal. 'hat, ovilja / grudge, hatred' 
(SAOB 1); i wa re'dd an uld fry ngn a'gg aå uss 
Älvd. `jag var rädd, att han skulle fatta (ngt) 
hat till oss'; an a sett aieldjun å' mi Ors. 'han har 
fattat hat till mig'; an a tänj a'ddjin tå' om Mal. 
'han har fått agg till honom'. — Av/. (1): 
ha`ggu öBju. adj. 'hätsk / bitter, incensed'. 

agga sv.v.l. dega Flo. dega Mal. 1. 'oroa, 
plåga / torment, worry' (SAOB 1) Flo. nsntiv 
ssm a'gg o <något som oroar (el. plågar) henne'. 
2. `uppegga / excite' (SAOB 3) Flo. Mal. — 
Särsk. förb. (upp:) bå'ra agg-s'pp vargrå Flo. 
'barnen uppegga varandra'. Syn.: egga upp. 

agn f. n.I 	,..Ekuvn f. Älvd. Våmh. a'vven 
f. n. vMor. avvn öMor. Ve. Soll. Ors. Ore 
Rättv. Jä.-Li. alvvän Bju.-Flo. avvn Tra.; pl. 
flerstädes enl. f.IV (se agna f.). 1. 'skärmfjäll 
omkring sädeskorn / husk' (SAOB 1) allm. 
(endast om korn- och rågagn Våmh.; äv. om  
havreagn ÖVd.); ig a f aj 4-j'nn j'n Ektuven i mu'nn 
Älvd. 'jag har fått in en agn i munnen'; e wart 
intj jet a'vven jen gäng vMor. 'det blev inte 
ens en agn'; nå an dr ena avvn å keri, ska-n gå 
å .2lå' Rättv. 'när man ser en: agn på kornet skall 
man gå och slå (gräset)'; keravnär Ore Jä. 'korn-
agnar'; rirgavvn vSoll. `rågagn'; hå'veravvn Li. 
`havreagn'. Jfr bjugg-. Syn.: agna f., bet. 1; 
fen; fena, bet. 2; kasung, bet. 5. 2. linagn 

(smått avfall av linstjälkens vedartade del, los-
sat vid bråkning o. skäktning) /waste part of flax 
stalk, loosened during breaking and swingling' 
allm. lra`jevnår Våmh. (Bon.) lrå`javvnår vMor. 
ktejavvnär Soll. lrå'jnavvnår Ore li`navvnår 
Rättv. Dju. `dets.'. Jfr bråk-, skäkt-. Syn.: 
agna. — Ssg: a`vvånlannspåsä m. Bju. `pojke 
från byn Sörskog, där åkrarna ansågos så magra, 
att de div° mera agnar än säd'. 

agn n. f.I avvn öMor. Soll. Jä.-Li. (f. i Jä. 
Äpp.) a'vvsn Leks. a'vvån Bju. Ga. Flo. Nås 
avvn Tra. <bete för fisk / fish-bait' (SAOB 1 a); 
mät a'vvn Jä. 'meta (fisk till) agn'; jä'nnä a 
dem istt-å a'vvna Jä. 'här ha de ätit av agnet'. 
Syn.: bet"; bete" n. 

agna f.IV a &vyn& Leks. (pl.:) a`vvnur (best. 
a`vvnon) Bju. Al a`vvnsr (best. a`vvno) Flo. 
asvvnsr (best. a' vvnon) Nås 1. 'sädesagn / husk' 
Leks. Syn.: agn f., bet. 1.2. (pl.:) linagnar / waste 
part of flax stalk' Leks. Bju. Al Flo. Syn.: agn 
f., bet. 2. 

agna sv.v.l. a`vvna Jä. Äpp. 'sätta agn på 
(krok) / to bait (a hook)' (SAOB). — Särsk. 
förb. (om:) avvån-o'nun Leks. (Silj.) 'byta agn 
på kroken' (på:) avvån-på' Leks. (Silj.) `sätta 
agn på kroken'. 

agn-bod f.I a 4`uvenbad Våmh. (Bon.) 'bod, i 
vilken man förvarade sörpfoder, bestående av 
agnar, löv och litet halm / shed for husk- and 
strawfodder' (ÖDB III 83). Syn.: agnlider; 
brädsel-bod, -hus; hackbod. 

agn-bröd n.I a a`vvnbri3 öMor. a`vvenbrå Ors. 
a`vvbr8 Rättv. asvvnbrå Tra. 'bröd, i vkt agnar 
ingingo som en beståndsdel / bread containing 
husks'. Jfr agngris; dråsbröd. 

agn-bås n.I a a`vvnbäs Rättv. a`vvånbåå Al 
Mock. 'avbalkning i foderbod, lada etc., där man 
förvarade agnar till sörpfoder / partitioned-off 
space for husk-fodder' (ÖDB I 290). Syn.: agn-
h ål. 

agn-gris m.I a a`vvngris Li. `bröd, bakat av 
mjöl med agnar i / husk-bread'. Jfr agn-, 
drås -bröd. 

agn-gröt m. I a evengröt Älvd. a`vvengrät Ors. 
`gröt, kokad på agnblandat mjöl / husk-porridge' 
(ÖDB III 460). 

agn-hål n. I a a`vvänhält Ga. Mock. `avbalkning i 
foderbod, där man förvarade agnar till sörp-
foder / partitioned-off space for husk-fodder'. 
Syn.: agnbås. 

agnig adj. I afvnug nÄlvd. a'vvnu Rättv. Nås 
a'vvnug Leks. `full med agnar / containing husk 
or waste from flax stalks' (SAOB); sa'rrtjan 
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e asvvnu Rättv. 'särken är full av agnar' (dvs. 
linagnar sitta kvar i garnet, varav den vävts). 

agn-lider n.I d ••••• a a'vv/fr ( -ler) Äpp. 'litet 
brädskjul el. dyl., vari agnar till sörpfoder för-
varades / shed for husk-fodder'. Syn.: se agn-
bo d. 

agn-mjöl n. II tev§nmek Älvd. 4`vvenmja öOrs. 
a`vvnmjöfr Äpp. Mal. a`vvnmjåk Li. 'mjöl, malet 
av agnar / flour containing husks' (CIDB I 291). 

agn-sump m.I a dvvänsummp Leks. (Silj.) 'sump, 
vari småfisk till bete förvarades / corf(e) for 
bait-fish' (CoDB I 133). 

aj interj. åj Älvd. ä.`j Soll. å'j Leks. Bju. (Ideforss 
I 204 ff.) 1. (uttr. för kroppslig smärta; SAOB I 
1) 'aj! / oh!' Älvd. Bju. Syn.: au, bet. 1; oj, 
bet. 1. 2. (uttr. för häpnad; SAOB 13) 'oh!' Leks. 
iij-ej-e, her fän sir-'t 'oj, så här ser ut!'. Syn.: 
au, bet. 2; oj, bet. 2. 8. (varningsrop åt småbarn; 
SAOB I 3 b) 'akta! / be careful!' Älvd. 	å'j, 
fnnt rgsör e-då'r 'akta dig, inte röra det där!'. 

ajs interj. a'je Älvd. (jfr Ideforss, Prim. I 253; 
V11 4 b ajs(ch), ajsa) 'lockrop till get / word 
used for calling goats'. 

aker adj.V å'kär Flo. 'stark, amper (till smaken) / 
strong'; han va å'kär <den var stark' (om en sup). 

akt oböjl. sbst. akkt allm. (endast i förb. med giva 
o. t ag a:) 1. (giva:) 'lägga märke till/ pay atten-
tion. to' (SAOB 1 a) Rättv. Äpp. ji aikkt a då 
Rättv. <ge akt på (eg. åt) det'; dem jö int a'kkt 
på nå`ranä `de giva ej akt på någonting'. 2. 
(taga:) 'lägga märke till / take notice of' 
(SAOB 1 g cc) Älvd. du alr å', wfn ,stn sö'r, o tag-i-
a'kkt `du skall lyssna på vad han säger, och 
lägga märke till det'. 3. (taga:) 'taga sig till 
vara / beware of (SAOB 2 d) Mal. tå däg i-a'kkt 
fö in grö`n, va'llbe 'tag dig i akt för Gröna 
Valborg (skogsrået)r. 

akta sv. v. 1. a`kkta a'kkta allm. 1. 'bry sig om, 
fästa avseende vid / pay attention to, take notiee 
of' (SAOB I A 2); jö'n a`kkter ive råder Rättv. 
(Bo.) 'Jon bryr sig inte om några råd'; innt vart 
hå' nå a,`kkta, va jå' så Bju. <inte fäste man något 
avseende vid vad jag sade'. 2. <hantera varsamt/ 
handla with care' (SAOB I B 5) Tra. &klet ä 
väl- 'akta det väl!'. 8. 'vakta, passa i watch, 
look after' (SAOB I C 9) Mor. Ors. Ore NeSi. 
Vd.; obef. Älvd. Våmh. a`kkt enndji Mor. `freda 
slåttermarkerna för betande djur'; a`lckt jalkk, 
Ors. 'passa elden'; a`lckt kfenär Ore 'passa korna'; 
a`klet kr' tran Al `passa kreaturen' (till bet. noga 
skilt fr. gåta v.); a`kkt 	Tra. 'freda slåtter- 
marken!'. Syn.: freda; f r i a,I; vakta. 4. (i förb. 
akta stegen:) dkkt stei Soll. (om häst) `gå i 

samma spår som den framför gående / to follow 
carefully in someone's (something's) tracks'. 

a`kkt sig Älvd. a`kkt sä Flo. Mal. 'akta sig / 
to be carefur. — Särsk. förb. (efter:) akkt-ertte 
Leks. 'giva akt på'; akkt-iettä, ska du få si' 
Dju. 'hav din uppmärksamhet på saken, så skall 
du få se!' (ut:) ja eka akt-fi't epjä'llä Dju. 'jag 
skall sitta uppe och vänta, tills jag kan skjuta 
spjället' (å:) itjä kär g akt-4' no b92' 876 Älvd. 'inte 
lade jag märke till något bord' (åt:) i a a'llä(r) 
ku`mmi te akkt-å.'t di-då' Mal. 'jag har aldrig 
kommit att lägga märke till det där'; u nö' ska 
er fel a`kkt-å't at i-kvå'l Li. 'och nu skola ni väl 
lägga märke till i kväll ...'. — Avi.: a'kktue va en 
gö' ge'ssä Bju. `försiktighet är en dygd / disere-
tion is the better part 'of valour'. 

aktiv adj. aktever Ors. aktevär Äpp. (SAOB) 1. 
'uppmärksam, vaken / attentive' Ors. 2. 'sköt-
sam, ordentlig / carefur Äpp. 

al f.; se alder f., aldra f. 
ala sv. v. 1. (endast i förb. med av; jfr Rz ala' v.; 
V11 alas v.; Torp ala v.) 'avla, föröka sig / mul-
tiply'; hese ä-då' ö'grå.se älro-å se Tra. 'hur det 
där ogräset förökar sig!'.— Pass.: då add re`tton 
veer å å,'iros då 88 Li. 'där hade råttorna varit och 
förökat sig så'. 

alder f.Id å'lder Älvd. öOrs. åldär å'lldär 
Våmh. åildär Mor. Soll. Ore å'llder vOrs. 
a'llder a'ller Rättv. celler Leks. ä'irdär Bju. 
å'Irclär— a'ciciär Al Ga. ä'irclär Mock. a'llär Dju. 
Flo.—Äpp. (best. a'olcira Al a'lldra, Dju. Äpp.) 
å'llär Mal. &ner (— 4' lider) elVd. 'al, Alnus 
incana / alder' (SAOB; Fries, i NS 1957, s. 5 ff.) 
allm. Syn.: aldra. Jfr bad-, krus-, skin-, 
slog-, vattu-. — Ssgr: å'ldärbeteskär pl. Mor. 
'albuskar / alder-bushes'; å'ldebrumi' Älvd. 'al-
kotte / alder-cone'; a'ciclärklrabb Al 'träklabb av 
al / alder-log'; a'llärkerry Dju. <hänge på al / 
alder-catkin'; 	cicläretikkur Al 'pinnar av al, 
anv. vid silning o. rostning av dricka / alder-
sticks used in preparation of small beer'; 

ciclärvg Al 'alved, anv. vid rökning av fläsk / 
alder-wood, used in smoking pork'. 

alder-bark m. Ib å'lldä(r)barrk Våmh. iiklä(r)-
barrk Ve. ällderbarrk vOrs. a'llärbarrk Dju. Nås 
Äpp. llä(r)barrk Mal. 'albark / alder-bark' allm. 

alder-basa f. V ealclä(r)basat Våmh. `lur av albark 
/ horn made of alder-bark' (se ill.). Syn.: alder-
larpa, -lur, -strut. 

alder-kil m. Ta it`lclörtjil Ors. a'llärtjyr Äpp. 1. 'kil 
av alträ / wedge made of alder-wood' Ors. Äpp. 
Syn.: alderpligg, bet. 1. 2. 'lögn / falsehood' 
Äpp. Syn.: alderpligg, bet. 2; dalkarl, bet. 2. 
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alder-larpa LIV a cellärlarrpa Dju. <lur av albark'. 
Syn.: se alderbasa. 

alder-lur m. I a å'kderlår Ga. &nådar Jä.= föreg. 
alder-pligg m.I b crldepkigg Älvd. 1. 'kil av trä / 
wooden wedge'. Syn.: alderkil, bet. 1. 2. 'lögn / 
falsehood'. Syn.: alderkil, bet. 2; dalkarl, 
bet. 2. 

alder-skräka f.IV a å'ldetdcrätj(a,) Älvd. 'blås-
instrument, pipa av alträ / wind-instrument 
made of alder-wood'. 

alder-strut m. J a gldärströjt öMor. 'lur av albark'. 
Syn.: se alderbasa. 

alder-tada f.V åslclärtå,du Soll. ål,clertada' öOrs. 
a'llert4clu Leks. 'bada, som växer på den feta 
jorden under alar / lush (new) grass growing 
under alders'. 

aldra LIV a å'lder (best. åldra, obest. pl. crl,clrar) 
Ve. 'al (Alnus incana)'. Syn.: alder. 

aldrig adv. a'lldrig Älvd. a`lklri Våmh. Ors. Ore 
å'ldri celldre 	Rättv. celleri Leks. (Silj.) 
cillsri Leks. celläri Bju. Al. Dju. celldri 
Jä. 1. 'icke någonsin / never' (SAOB 1); gtn 
k4'mm aldril Våmh. 'att han aldrig kommer!'; 
i' såg då i'nnan 	Ors. 'jag såg då aldrig 
ngn'; cellri kem hå' te hti'nnda Jä. 'aldrig kommer 
det att hända!'. Syn.: aldro, bet. 1. 2. (konces-
sivt) '(om) också ej / wherever (whenever)' 
(jfr SAOB 1 g); du hå-nnt få'tt ss mys ttjy, om du 
ha vari cellsri clå'r Leks. `du skulle inte ha fått 
så mycket, var du än hade varit'. Syn.: aldro, 
bet. 2. 8. 'alls icke / (not) at all' (SAOB 2); jä 
våt 	hsn vi kamm ti för ö`länn,cla Jä. 'jag 
förstår inte alls, vad det var för en oländig trakt 
vi kommo till'; je nft't int me celleri nå' Leks. 
(Silj.) `jag orkar (eg.: njuter mig) ingenting alls'. 
Syn.: aldro, bet. 3. 4. (i interjektionell anv.:) 
cellåri guss 	Dju. (vid åsynen av ett litet 
barn / enthusiastic exclamation at sight of baby). 
Syn.: aldro, bet. 4. 

aldrig-än-det pron. adv. a'lldrig-en-å'ä Älvd. 'vad 
som helst; hur. .. som helst; för vkt pris som 
helst / whatever, however, at any price'; fast 
du ed djrvi mig telklrig-en-å' so mrtjiö 'om du 
gåve mig vad som helst'; tkm du wåsr 
80 frn <om du vore hur snäll som helst'; ig ed-n„t 
gå'rt e, näj a'llclrig-en-å'ö 'jag skulle inte göra 
det för vkt pris som helst'. 

aldro adv. &lider (emf.: o'lltlerå) Älvd. o'lldru 
Våmh. d'lldär Mor. Soll. 	eelldär Ve. 
Ors. s'lklär Ore tellur Rättv. Leks. &når Bju.—
Mal. s'ller— Wilder öVd. 1. 'icke någonsin/ never' 
(jfr SAOB aldrig 1) allm. um  i sår &iklär, så ljö'g 

i öMor. 'om jag säger »aldrig», så ljuger jag'; i a 
eelldsr 8i'tt nå .21e'kkt Ve. 'jag har aldrig sett 
något sådant'; å'r vrku, 8a, 	varrt 
cellsr Rättv. `nästa vecka, sade Lill-Malin, blev 
aldrig'; cellår ns'nntin Nås 'aldrig någonsin'; 
(ofta med dubbel el. tredubbel negation; jfr 
SAOB aldrig 5, slutet) itje ar we-da'jt &lider 
Älvd. <inte har jag någonsin varit dit'; i drikk 
o'lldru int wa'ttn, Våmh. 'jag dricker aldrig ngt 
vatten'; ig a-n,t taldär allt ingå ta`kkur jän öMor. 
'jag har inte någonsin haft några (eg. inga) får 
här'; i a då int d'lldär 8i'tt ingen tå' mmtkall Soll. 
'jag har då aldrig sett ngn tomte'; i' a-nt s'lltlär 
8i'tt nun Ore lag har aldrig sett någon'. Syn.: 
aldrig, bet. 1. 2. (koncessivt:) `än aldrig / how- 
ever'; 	65' krtä Soll. 'hur litet som helst, en 
hårsmån'; vm han vö'r tallär 85' gö App. 'hur god 
den än vore'. Jfr aldro-(i-)så; aldro-än-så. 
Syn.: aldrig, bet. 2. 3. 'alls icke, inte alls/ not at 
all' allm. in ad o'llde mi`nnta8 4n ad 81'tt 4n 
tfeem4n fi3'r Älvd. 'han kunde inte alls minnas, 
att han någonsin förr hade sett den (o: loken) 
tom'; i våt cellär, hår ä-då' vå Mal. 'jag minns 
rakt inte, hur det där var'. Syn.: aldrig, bet. 3. 

(i interjektionell anv.:) 'ack, oh! / oh, dear!' 
&iklär, Oldär ukän rtå Soll. 'ack, ack, vilken 
hetta!'; näj eilldär i vå'rdzi Soll. &når jär i 
vå'lra Nås (uttr. av förvåning); nä'j fur celkir Jul' 
(emfatisk negation) Dju. Syn.: aldrig, bet. 4. 

(i förb. med en el. någon; stundom utelämnat; 
jfr SAOB aldrig 3:) 'inte en (ett) / not a(n)' 
tellur å'n Leks. 'inte en enda'; 	nEt' Nås 'inte 
ett grand'; s'ller ö'It ve så a vsrå'r Li. 'inte ett ord 
sade vi åt varandra'. 6. (i förb. med ingen; jfr 
SAOB aldrig 5:) 'alls, över huvud (intet) / at all'; 
e df.h'g ad 0' lider isnngå Älvd. 'det duger inte till 
någonting alls'; jä stig (int) &liar i'vven Leks. 
'jag säg ingen alls'; s'ller i'ungan Li. 'ingenting 
alls'. Jfr bet. 1. 7. (i uttr. aldro den; jfr SAOB 
aldrig 7:) kallt vå ä ssm cellä dä'nn Mal. 'det var 
oerhört kallt' (eg. 'kallt var det som aldrig den, 
dvs, som bara tusan / devilish, hellish'). 

aldro-(l-)så adv. eelldär-i-85' Soll. cellär-80' Mal. 
Li. (koncessivt:) 'aldrig så / however'; 

um ä ädd ve å'lldär-i-85' 	vå'där, så tidd 
däm sku i-vå'g Soll. `om det än bleve aldrig så 
besvärligt väder, skulle de i väg'; em bäjne ad 
vci`r s'llde v gkst Li. 'om benet hade varit aldrig 
så friskt o. oskadat'. Syn.: aldro-än-så. 

aldro-än-så adv. cellär-än-89'(-än-859 Äpp. (kon-
cessivt) = föreg.; je jö`k int ä, vm hä vö'r än 
&när-ån-trä' (-än-så') 'jag gjorde det inte, hur det 
än vore'. 
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all adj., pron. o// Älvd. Våmh. å// Mor. Ve. Soll. u// 
Ors. Ore ÖVd. all Rättv.—Äpp. ä/ Mal. 1. (eg.:) 
'all; hel / all' (jfr SAOB I—V); ig ir Vett å'r og 
&il dem Oarzf Älvd. 'jag är ett år och alla de 
andra'; 4n ar ietiö-u'pp &lian gröt Älvd. 'han har 
ätit upp all gröten'; an ka'nn å'llt så ä' Mor. Soll. 
'han kan allt möjligt'; 	vEs'olv, Leks. 'all 
veden'; 	vä'd sam vä' Leks. 'all ved som 
fanns'; 	 jö'Zrå vi a'llåm, na'tt Al 'så gjorde vi 
hela natten'; a i kvå'r 	la`mm-uvvär ä'nn 
Äpp. 'hava ni alla lammen kvar ännu?'; å 
ret'vvn s'll dä'or Li. <det regnar varenda dag'. 

<fullkomlig / absolute' (jfr SAOB III) Dju. 
an jekk i all åsItakhät 'han gick i full ilska'. 

(ej om levande varelser; jfr SAOB IX 1:) 
'slut, förbi / gona, over'; 	 jr 4'wqmes dä'g o'll 
Älvd. 'nu är hans livstid till ända'; då 'jan ä 
a'll Leks. 'dagen är slut'; 	nnian ä cella Bju. 
'pengarna äro slut'. 4. (om levande varelser:) 
'död / dead' (SAOB IX 2 a); an varrt a'll Leks. 
`han dog'; ä varrt a'llt ma-n Leks. 'det blev 
förbi med honom (han dog)'. 5. (om levande 
varelser:) 'utmattad, förbi av trötthet / ex-
hausted' (SAOB IX 2 b) Ve. Oro NeSi. Vd.; 
obef. Älvd. Våmh. Mor. Ors. i e så 	så Ve. 
i e ss s'll ss Oro 'jag är så matt så'; jä varrt ss 
vå'lr a'll Leks. 'jag blev alldeles förbi'; fe 88 8'11, 
88 je he'rrk i'vvgan mäfr Tra. 'jag är så trött, 
så jag orkar ingenting mera'. Syn.: kvitt, bet. 2; 
nedgången; trött;utallad;utfaren. 6. (fram-
för annat adj.; jfr Ross all, bet. 1:) 'alltigenom / 
quite' ÖVd. an  e s'// egg/.  Tra. <han är stel i hela 
kroppen'. 7. (n. sg. i förb. med med:) a. 'när allt 
kommer omkring / after all' Älvd. min o'llå 

o'llt) so 	an f Cnsku'rrk `när allt kommer 
omkring, är han en skurk'. b. `på allvar, defini-
tivt / once and for all' Flo. Mal. o lä'gg sä må 
cellä Flo. 'hon lägger sig för natten'; ... ina du 
drar-å' frö' ass må a'lls Mal. 'innan du lämnar oss 
på allvar'. 8. (i förb. med slut:) se slut n.—Avi.: 
upå eellanda vi's vMor. <på alla vis / in every 
respect'; far a'llanste c/ål. Leks. 'för all del / by 
all means, for goodness sake'; han i a'llästä 
då' gur Jä. 'vad i all världen! / what on earth!'. 
Se äv. allom. 

all- adv. (endast i apokoperad form; jfr Aas. 
Rosa ollo:) o'//- Älvd. Våmh. d'//- Mor. u'll- Oro 
ÖVd. 	Rättv.—Äpp. tri- Mal. 1. (framför 
adj.; SAOB all adv. 1 a:) 'alldeles / quite' Tra. å 
å e'll då'get 'det är alldeles tjockt'. Syn.: alldeles. 
2. (framför superi.; SAOB all adv. 2 a:) 'allra / 
of all'; o'//, o'll ffc'88t Älvd. 'allra, allra först / first 
ef all'; (r// vä'ust Soll. 'allra värst'; s'll duskktigest 

Oro 'allra duktigast'; 	stesst Bju. Al 'allra 
störst'; 	si'sst Äpp. 'allra sist'; s'll fe'sst ÖVd. 
'allra först'. Syn.: allt adv., bet. 4. — 
a'llandä va'sst Mock. 'allra värst / worst of all'; 
hd je'kk sam &ilade Jä. <det gick oerhört fort 
undan / it went very quickly; it was done very 
quickly (about something)', 

alla sv.v.l. alla- Bju. s'lla ÖVd. 'behandla illa / 
treat badly' (fysiskt el. psykiskt).— Särsk. förb. 
(ur:) alla-filr Bju. 'dö bort; svimma / faint'. 
Jfr allna av; alla till. 

allalunda adv. o'll'annde Älvd. 1. 'på alla (allt) 
sätt / in every respect' (SAOB); 4 ed a we så 
a'nndug o'llunnde 'hon skulle ha varit så praktisk 
på alla möjliga vis (om hon hade levat)'. Syn.: 
alleledes. 2. (med interjektionell anv.:) ukeg 
w1/'såld o'lligrinde 'ett sådant elände! / what a 
misfortune'. 

allaredan adv. allarå`dan Leks. (Silj.) asllaråan 
allrä'an Ga. cillarklan Äpp. alredan Tra. `redan / 
already' (SAOB). Syn.: allaredo; allredigt; 
alltredan. 

allaredo adv. a'll-r'a Flo. a'll-r'a Nås. a'll-rå` ds 
Jä. a'lla-rö'a Äpp. (SAOB allaredo, under alla-
redan:) = föreg. 

alldags-regn n. I a a'lldasrävvn Mal. s'lldasrävvn 
ÖVd. 'dagsregn / a (whole) day's ram'. Syn.: 
allregn. 

andan? adj. I s'lldann Li. (jfr all, bet. 6) 'fullärd, 
fullgod / master at one's job, skillfur; hann vä, 
ful u'lldann 	kkar <han gjorde väl alla slags 
snickeriarbeten' (eg.: 'han var väl fullgod 
snickare'). 

alldeles adv. a'lldlelest Älvd. a'lldes Våmh. (Bon.) 
a'lldelres vMor. a'lldeles Ve. Ors. å'lldetts vSoll. 
a'lldelräs Soll. s'lldeles Oro &Uddes 
Rättv. a'lldekss Leks. a'lldelä(n)s Bju. Jä. a'lleläs 
Ga. Flo. a'lldeläs(t) Äpp. celldeläs Mal. caldeles 
a'lldeles s'lkleles ÖVd. 	 / quite' 
(SAOB 1). Syn.: all-, bet. 1. 

all-den-tid konj. a'lldannti.' Mal. 'alldenstund, 
då, enär / since, inasmuch as'; å å n‘n a ier to, 
a'lklannti' an add en brö' (r), sam dö'g å fä' to, 
'det är någonting åt hjärtat (på honom), enär 
han hade en bror, som dog av svagt hjärta'. 

alleledes adv. cl//-/rå's— å'll-Zrå's vMor. 	Son. 
tel-lå's Mal. <på allt (alla) sätt / in every way' 
(SAOB alleledes, anm.); dem bjärå-si-ä/ 
nit* fötidv, vMor. `de bära sig åt på alla möjliga 
sätt nuförtiden'. Syn.: allalunda, bet. 1. 

allihop adj., pron. o'lle-jä'sp (dat. o'lltim-jfesp, 
ack. o'll-Kesp) Älvd. 	Våmh. 

eell-iö` pär vSoll. 	ålliö`pa 
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Soll. e'llsr-ijö'p Ors. s'llär-ehö'p Ore celliöp 
Rättv. celli(h)E1p allihö'pa Leks. cellihö'p Dju. 
a'llähöp Flo. cellihoppa Nås Celihoppa Celihöp 
Mal. s'llihöp ÖVd. 'samtliga / all, everyone, 
everything' (SAOB 3). 

allmän adj. I a'llm,enn Ors. 	Rättv. (Bi.) 
Bju. å'Zrmän Tra. <som är för alla / public, 
common' (SAOB I). 

allmänning m.I b a'llm@ni lvg Älvd. a'llmenilvg 
vMor. ånrmenivg Son. allmäniv Rättv. (Bi.) 
a'llmänniv Nås åskmännivg ÖVd. 'av folket i 
byn gemensamt ägd o. nyttjad (skogs)mark för 
betesgång o. slåtter etc., byallmänning / village 
forest-land owned in common and used for 
pasturage and haymaking etc.' (SAOB 2 a). 

alla sv .v.1. alln- Al åln- Mal. s'lln- ÖVd. (i 
förb. med av el. till; jfr all adj., pron., bet. 5:) 
<tröttna / tire'; ve Ctln-å', ss ve vatt li'ddjon 
Ce lihöp Mal. <vi tröttnade, så att vi blevo liggande 
allihopa'; alln-tå' Al 'förlora sin(a) kraft(er), 
tröttna'. Jfr alla ur. 

allom adv. cellom, Leks. Dju. Mal. 'mera än van-
ligt / more than usual(ly)'; i mu'rrgo bir ä då 
cellon& rd`rut då Leks. 'i morgon blir det då mer 
än vanligt arbetsamt'; (vanl. i förb. med galet:) 
ä /AV fsl 	 har dfe sir-fet Leks. 'det var 
alldeles fasligt, så du ser ut!'; ä ven clå ful då' a'll-
om gäski Mal. 'då blir det väl alldeles för tokigt'. 

all(om)-stans adv. &listas — o'lle-sta'ss Älvd. o'lle-
stas Våmh. (Bon.) ällum.stäe vMor. <TUM-
Sta:88 4'11-8ta'88 S011. 8‘118r8ta,88 Ors. s'llomstass 

s'llstass (i början av fras) s'llomsta'ss 
s'llsta'ss (i slutet av fras) Ore cell(om)stanns — 
cellsta'nns Rättv. cell-sta'nns cell-sta'nns Leks. 
allsta'nns Al a'llstanns Mock. cellstanns Nås. 
cillstass cellstass Äpp. cellstass cell-sta'ss 
telesta'ss Mal. s'llstas ÖVd. 'allestädes, överallt / 
all over the place, everywhere' (SAOB allstans, 
under allestädes; jfr ordb. stans); dior irå 
o'llstas fr4' Älvd. 'de äro från alla möjliga håll'; 

drdjv då ful s'llomsta'ss Ore 'du driver då 
omkring överallt', men: s'llstas ska, dtie we-må' 
Ore 'överallt skall du vara med'; cellstass må' e 
i'vvstass vcrIrksmmen Äpp. 'med överallt, men 
välkommen ingenstans'. Syn.: all st ad (en). 

all-redigt adv. s'll-rä'jst ÖVd. `(alla)redan / al-
ready'. Syn.: se allaredan. 

all-regn n. I a et'llrävvn Soll. 'dagsregn / a (whole) 
day's ram'. Syn.: alldagsregn. 

all-rädd adj. I s'll-reedd Li. 'som hyser starka 
farhågor för ngt / apprehensive'; je va tell-rä'dd, 
st ä skall a gaj Oh 'jag hyste starka farhågor 
för, att det hade gått galet'. 

3 — 80143046 Dalmålsordboken 

alls adv. alls Soll. Ors. al(l)s Rättv. alls Äpp. Mal. 
Li.; obef. Älvd. Våmh. (förstärkning av negation 
/ at all; SAOB 2). 

alls-ingen pron., adj. asssiven Leks. a'ssivän 
Flo. ce &sjuan Äpp. (n.:) ä'ssint vÄlvd. a'ssint 
öVåmh. å'unt Våmh. (Bon.) å'88int,-.488(i)nt—
å`88ennt (emfatiskt) vMor. åsennt öMor. å"ssint 
Soll. a'ssint Ors. a'ssent Ore Cesint Rättv. 
a'ssint Leks. (Silj.) Bju. Al a'ssint asssint Ge. 
&mint Äpp. cessivt &mint Mal. 1. 'ingen alls 
/ no one at all' (SAOB alls 2 a) Flo. (vanl. 
endast i n.:) <alls intet, ingenting / nothing (at 

allm. (obef. öÄlvd. vVåmh.) e-da i i"nn så 
int djå'v ä'ssnt fe cessnt ö'd int Våmh. (Bon.) 'det 
där är en (man), som inte skänker bort ngt 
(egentl.: inte ger allsintet för allsintet)'; an 
swrrä int dåm-da ssint vMor. 'han svarade dem 
ingenting'; ä wa'rrt um a'asent Ore 'det blev 
ingenting av'; eesint tä tant om Rättv. 'ingenting 
att tala om'; btettär nEe hän cessivt Äpp. 'bättre 
något än intet'; an kan int jår &utan Äpp. 
<han kan inte göra någonting'. 2. <oduglig, lat / 
incompetent, lazy' Leks. an va så a' ssivsn 'han 
var så oduglig att utföra något'. 

alls-inte adv. å'ssint Cescojit Våmh.(Bon.) å"ssint 
Soll. a'ssent Ore Ordnt Rättv. a'ssint Leks. 
Al Ga. Nås a'ssint Bju. &mint Jä.—Li. 'inte 
(alls) / not at all' (SAOB alls 2 a); e stäscl 
å'ssint 	Våmh. (Bon.) 'det dröjde inte (alls) 
länge'; i tvåla re'dd 4'88924 åv i'vvgu Våmh. 
(Bon.) 'jag var inte alls rädd'; ä vå't i då Ossint 

pend Soll. 'det vet jag då inte ett dugg'; vi 
tjänntas int 	dem a.'ssint Leks. 'vi kände dem 
ej alls'; ä bi a'ssint å'v 	Bju. <det blir inte 
alls av för honom' (att göra det). 

alls-mans oböjl. adj. o'118m4n8 Våmh. ö'fr8m4n8 
(fon. og Våmh. (Bon.) d'llsmans Mor. Ve. 
ö'llconans Ors. a'llsmans Rättv.; obef. Älvd. `som 
tillhör el. tillkommer en samfällighet; som ej är 
av privat art / common to a group (or a village)' 
(ex. om  svedjefall, om slåttermark, om viss 
prestation, om lättillgänglig kvinna); dem cljä"rå 
o'llsmqns Våmh. 'de utföra (det) som gemensamt 
arbete'; dem djikk o'llsmckns Våmh. 'de gjorde 
gemen.samhetsarbete'; då"-da e å'llsmans vMor. 
'den där (kvinnan) är tillgänglig för alla'. — 
Avi.: o'llsmInsdjärd' Våmh. 'arbete för en sam-
fällighets räkning / group work on common 
property'; öllsm,annsarbete Ors. `dets.'; nrsm4n8-
follä best. n. (ortn.) sVåmh. 'betesfall, anlagt av 
flera fäbodlag tillsammans / denshired land, 
(situated at some distance from the common 
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shieling) used as common pasture by small 
group of farmers'. 

all-stad(en) adv. s'll-stå'n Li. e'll-stä' Tra. 'till el. 
på alla möjliga ställen / everywhere, in all 
directions' (Aasen Ross allstad allestan); dem 
ska gå' s'll-stå' Tra. `de skola (nödvändigt) gå 
till alla möjliga ställen'. Syn.: all (o m)-stans. 

all-stans adv., se all(om)-stans. 
allt adv. ont ållt (i bet. 1, 2) allt (i bet. 4) OvSi. 

(öllt Ors.) allt Rättv.—Mal. (cent Leks.) slit 
öVd. 1. 'helt och hållet, alldeles, fullständigt / 
all, quite, just' (SAOB 1) OvSi. NeSi. e wart 
o'llt r errva Älvd. 'det (o: garnet) blev som en 
enda härva'; °Tt uniri'vvg 	Älvd. 'helt 
runt om lampan'; 4 ffier o'llt umkri'vvg Våmh. 
'den (0: gungan) gjorde ett helt varv runt'; å'llt 
ikri'vvg vMor. 'runt omkring'; ä rigg  i nit jä'nn 
sta'kk Soll. 'det ligger i en enda hög'; däm kömå 
a'llt i-atennd Rättv. `de (o: kreaturen) komma 
alla på en gång'; däm vart a'llt bg'rs Rättv. 
(Bo.) `de blevo alldeles blå'; greesti ä a'llt blrå'tji 
Leks. `gräset är alldeles gult'. 2. 'ända / right 
(up) to, untir (SAOB 2) OvSi. Nås—öVd. o'llt 
westr a bkerre vMor. 'ända till Evertsberg' 
(eg.: väster åt Berget); eatt up i bir där vMor. 
'ända upp till fäbodarna'; å'llt däst du ku'mm 
Soll. 'ända tills du kommer'; ö'llt tamt 	Ors. 
'ända tills'; ditt ap a knå'nar Nås 'ända upp till 
knäna'; a'llt byt a tjä'tsn Äpp. 'ända (bort) till 
kyrkan'; s'llt te Kar Li. 'ända till jul'. Syn.: 
ända. 3. 'alltjämt, hela tiden / continually, the 
whole time' (SAOB 3) Leks. Nås a'llt-ma käri 
va jän Leks. 'hela tiden som Karin var här'; 

ntä je vå då'r Nås 'hela tiden jag var där'. 
Syn.: ä adv. 4. 'nog, väl / right enough, after all, 
indeed' (SAOB 8) allm. å'ö a'llt ir ien ma'ss, so i 
frå'k Älvd. 'det är allt en misse, som är snäll'; 
i wa'rrt allt skrrin nÄlvd. 'jag blev allt skrämd 
(el. rädd)'; bjåss-jerrk ha allt kumi täbIns rä'da, 
Leks. 'Björs Erik har allt kommit tillbaka 
redan'; an djekk vit bå't Tra. 'han gick allt bet'. 
5. 'rentav, riktigt / really' Rättv ä vå 
bå'vki Rättv. 'det var rentav förskräckligt'. 6. 
'allra / of all' Våmh. (Bon.) o'llt gkå"däst 'allra 
gladast'. Syn.: all-. 

allt konj. ont Älvd. slit Ors. allt Mal. 1. (kond.:) 
'om bara, under förutsättning att / if only' 
Äpp. Mal. allt an e hi'mma, ss få'lri an däg Mal. 
'om han bara är hemma, så följer han med dig'. 
2. (temp.:) 'under det att, medan / when, as' 
Älvd. 	4 dji'kk, so wi'sskeö 4 rtemmptfn 
Älvd. '(hela tiden) medan hon (o: märren) gick, 
viftade hon med svansen'. 8. (temp.:) 'så snart 

el. fort, allteftersom / as soon as, whenever' Ors. 
dem ad fra`kkta wrror slit dem i'nntä Ors. `de 
hade fraktat varorna, så fort de hunno'. 

allt-av-ända adv. allt-å-tenncla Leks. `oupphör- 
ligt / incessantly'; ä ha rievvna hnä då'jsn 
allt-å-ä`nnda 'det har regnat hela dagen igenom'. 
Jfr allt adv., bet. 3. Syn.: allt(i)ett, bet. 1 b; 
allt-med-ett; allt-åt-eno; tag-på-släng. 

allt-eno adv., se allt-åt -eno. 
allt-ett adv., se a 1 1 t- (i- ) e t t. 
alltid adv. Cllti(d) å'llti Soll. 	Ors. a'llti 
Rättv. (Bi.) &lite Leks. Al &Uti Ga.—Mal. 
ratti öVd.; obef. Älvd. Våmh. Mor. Ve. 1. 
'ständigt / always' (SAOB 1 a) Ga.—Tra. hå' 
a je vär s'llti Tra. 'det har jag alltid varit'. 
Syn.: allt-(i-)ett, bet. la; alltjämt; jämt. 2 
'nog, likväl / surely, at least' (SAOB 3 b) Soll. 
NeSi. å'llti kann i ful få' nå' vSoll. 'alltid kan 
jag väl få något'; allti går fur hd' Rättv. (Bi.) 
'nog går väl det'; a'llte-nä' Al 'likväl något'. 

allt-(Hett adv. o'llt-i"tt Älvd. Våmh. å'llt-(i-)je'tt 
vMor. Ve. 47/t-jä'tt öMor. Soll. 	Ore 

Rättv.—Nås ( allte'tt Al) allt-i-e'tt 
Äpp. Mal. s'llt-i-ä'jtt erVd. 1. a. <alltid, jämt / 
always' Älvd. Våmh. Mor. Leks. öVd. o'llt-i"tt 
i äu jä‘lråk Älvd. 'alltid är du arg'; du brå'kär 
å'llt-jä'tt öMor. `du bråkar alltid!'; å då fall nu 
spetå'ksk a'llt-e'tt Leks. 'alltid är något på tok'; 
s'llt-i-ä'jtt ska du vd tya' ttfe Tra. 'alltid skall du 
då sätta dig på tvären' (eg.: vara tvärtför). 
Syn.: alltid, bet. 1; alltjämt; jämt. b. 'oupp-
hörligt, oavbrutet, hela tiden / incessantly; the 
whole time' allm. olit-i"tt lost'm e non Våmh. 
'oupphörligt kom det någon'; däm a trlld-å 
å'llt-jä'tt Soll. `de ha hållit på oavbrutet'; ä 
tjä'nns a'llt-e'tt Al 'det känns hela tiden'; han 
spri'vv jä a'llt-i-e'tt Äpp. `han springer här ide-
ligen'. Syn.: se allt -av-änd a. 2. 'alltjämt, fort-
farande / still' Al ä du hä'nn a'llt-e'tt du `är du 
här alltjämt, du?'. 8. (adjektiviskt:) 'sams, goda 
vänner / great friends' Soll. Rättv. Bju. däm a 
vä' so d'llt-jä'tt d'llt-jä'mmt Soll. `de ha alltid 
varit så goda vänner'; dam ä 	Bju. `de 
äro ett hjärta och en själ'. 

alltihop adj., pron. o'llt-jfeep (dat. o'll-Keep) Älvd. 
o'llt-"p (dat. o'llu-74p) Våmh. å'llt-iö'p vMor. 
Soll. s'llt-ehö'p Ore a'lltiöp(sn) Rättv. (Bi.) 
a'lltihöp Flo. alltihö'p(a) Jä. asllt-ehö'p Äpp. 
a'llt-ihö'p Mal. s'llt-ihö'p Tra. 1. 'allt utan 
undantag / everything' (SAOB allihop 2) allm. 
2. (adverbiellt:) 'helt och hållet / completely' 
(jfr SAOB allihop 1); han sprav-ss'nncl va'vvn 
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få'r mäg a'llt-ehö'p Äpp. 'han (o: hästen) sprang 
sönder vagnen för mig helt och hållet'. 

allt-Ikring adv. s'llt-ikri'vvg Tra. (jfr allt adv., 
bet. 2) 'överallt runtomkring/all over the place'; 

e ss`nna gå`stjänn å s' ustatui'4 s'lltikri'vng dä 
Tra. 'det är söder om Gåstjärnen och på öst-
sidan och överallt runt omkring där'. 

allt-jämt adv. ålit-jä'mmt Soll. s'lltje'mmt Ore 
alltjä'mmt Rättv. (Bi.) a'llt-jä'mmt Bju. a'llt-
jä'mmt Flo. slitjämmt Tra. 'alltid, ständigt / 
always' (SAOB 1); s'lltje'mmt e &ä' lå'd Ore 
<ständigt och jämt är du elaks; däm figdes-å' 
å'llt-jä'mmt Soll. `de följdes ständigt åt'; ä a fsl 
sär su'vvok s'lljäimmt Tra. 'det har nog alltid 
varit så'. Syn.: alltid, bet. 1; allt(i)ett, bet. 1 a; 
jämt. 

allt-med-ett adv. a'llt-ma-e'tt Rättv. alltmae'tt 
Leks. alltm(e)e'tt Ga. a'llt-mä-e'tt Äpp. 

Li. `oupphörligt, oavbrutet, ideligen / 
incessantly, all the time' (SAOB allt adv. 3 e X); 

trii`gsr a'llt-ma-e'tt Rättv. 'hon trugar hela 
tidens; o-dä gå' jä då s'llt-me-ä'jtt Li. 'den där 
(kvinnan) kommer då hit oupphörligt'. Syn.: 
se alltav ända. 

allt-med-sig adv. a'llt-mä-84'(g) Mal. 'alltigenom, 
i alla avseenden / completelys; ä-då` e tö'kut 
mä-så'g hd 'det där är galet i alla avseenden, det'. 

allt-redan adv. alltråsdanMal. 'allaredan / already'. 
Syn.: se allaredan. 

allt-ur adv. a'llt-fer Äpp. 'utan reson, alldeles 
orimligt / unreasonables; hd va full int 	hd 
häll 'det var väl inte alldeles orimligt det heller'. 

allt-väl adv. alltvågr Rättv. Leks. s'lltvåk Li. 
'alldeles, totalt / completelys; an ha ätigr 
alltvå'k Leks. 'han har ätit ur (skålen) totalt'; 
nös ö ä slltvåk .2112't Li. <nu är det totalt slut'. 

allt-(åt-)eno adv. o'llt-a(d)-rnu Våmh. ålltajå'nu 
åltä'jno Mor. allrena Bju. Ga. alltösns Al; obef. 

Älvd. 'oupphörligt, jämt och ständigt / inces-
santly, all the time'; dit mus mär o jå't o'llt-a-rnu 
Våmh. `du mumsar och äter jämt och ständigt'; 

gör å gnå'g upå mi åltä'jno öMor. <hon går 
och kältar på mig ständigt och jämt'. Syn.: se 
alltavända. 

allvar n. — f. la a` kvar a'llvar Våmh. &livar Ors. 
carvsr Rättv. &kvar cervar Leks. &här(?) f. 
Al cekvar Dju. cellvår Ga. &Hår f. Flo. <uppriktig 
mening, eftertryck / earnestness' (SAOB 1); 
i ska tå' mi &War få' Våmh. 'jag skall börja på 
allvars; ä bi cekvär(r)a Al 'det blir allvars; rä'na 
cekvåra Flo. 'rena allvaret'. Syn.: allvärj a. — 
Avi.: t8"-tä åskvsrhätä Rättv. 'göra allvar (eg. 
taga till allvarheten)'. 

allvärja f.IVa a'rrväkja Nås Jä. a`kvärrja Mal. 
å'kvårja öVd. (jfr Torp aalvora; Fr. ölvwrr adj.) 

föreg.; hå a'rrväkja (best.!) hd Jä. 'det är 
allvar, det!'; ä e rä'jne å'kvårja Tra. 'det är rena 
allvaret'. Syn.: allvar. — Avd.: cerrvagam, 
cerrvagam Nås cerrvårsam asrrväksam Jä. a'k-
vä(r)sam Mal. å'kveamm öVd. adj. 'allvarlig'. 

alma LIVa; se älma f. 
almanack(a) f.IVa m.Ib Jarnakk f. Älvd. Vt-
nakka Våmh. äknakka å.'rnakka vMor. ,13-
nakka, öMor. rnakk Soll. fan4kka öOrs. (tsk-
nakka Ore å'knakka Rättv. (Bi.) cpknakka 
dknakka Leks. Ceknakka Nås 'å' nakka Äpp. 
a`nriakka Mal. ernakka ÖVd.; Carnakk m. Bju. 
'kalender för visst år / calendar, almanack' 
(SAOB); fa'rrfar, sam va 88 bi`bstsprävvd ti 
Carnakka (skämt.) Leks. 'farfar, som var så 
»bibelsprängd» i almanackans; o tjå'n åt' nakka 
Li. <hon har plats bara ett år på varje ställe' 
(eg.: 'tjänar almanacka'). Jfr t r ä-, v e d -. 

almanack(s)-dosa LIVa åsknakdfiss Älvd. å`k-
nakkdösa Rättv. å'llaksclåsa Li. `för snus el. 
tobak avsedd dosa av mässing, försedd med på 
locket ingraverad almanacka / snuff-box with 
calendar engraved on lid'. 

aln f.Ia f.Id äh/ Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore 
åln öMor. Ors. a'ken Ve. *n, Rättv. Bju. åkri 
Leks. Näs åkri Al Dju. Ga. Flo. ärt öVd. 1. 
'längdmått, indelat i 4 kvarter el. 24 verktum / 
el!' (SAOB 1-2) allm. e tara å'ku för errveg 
Älvd. 'det blir (med en viss bredd) en aln (väv) 
av en härva (garn)'. Jfr kors-. 2. 'måttstock, 
en aln lång / ell-measure' (SAOB 3) allm. ta-hi't 
trknä Rättv. (Bo.) 'tag hit alnsmåttetr; kasuvg-
Vin Våmh. twäsra/rnsäkrri Våmh. tvåsä/rn Nås 
'måttstock av två alnars längds; smtejäri Li. 
'alnsmått, använt i smedjan'. Jfr båt., lod-, 
skinnar-,skräddar-.Synaaln-mått,-sticka. 
8. (senare ssgsled:) 'bollträ, använt i leken 
vippa /hat' Jä.; se vipp-. — Sag: tekfujip adj. 
Nås <alnsdjup / 1 ell deep'. 

alning m.Ib ålning Älvd. Våmh. (Bon.) äsinivg 
Ors. it'kniyg Ore. 1. 'slipsten av 20 verktums 
diameter och 4 verktums tjocklek / grindstone 
20" diam., 4" thick (Swedish inches)s (CoDB II 
15 f.) Älvd. Ors. Ore. Jfr tre-. 2. 'mjärde, vars 
öppning mätte en aln i fyrkant / fish-trap 
made of willow or fir twigs, the opening of 
which measured one square ell' Våmh. (Bon.). 
3. (senare ssgsled:) steleks- resp. ts`kväkniv Rättv. 
'stock av 6 resp. 12 alnars längd / log of 6 or 12 
ells length'. 

aln-mått n.Ia Carnmått Al <skräddaraln av trä / 
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tailor's ell-measure (wooden)'. Syn.: aln, bet. 
2; alnsticka. 

aln-märke n.III cinAmarrijä Dju. äskronärrtji Ga. 
`alnslång tråd (el. snöre), fastsatt med nål o. 
anv. som mått vid vävning / thread (or string) 1 
ell long, fastened to cloth by a needle and used 
as a weaving measure'; flri`tt a`nyzmarrtjä Dju. 
`mät en aln framåt på väven! (eg.: flytta ahi-
måttet!)'. Syn.: aln(s)nål; aln-tråd, -ände. 

alns-lie m.IIIa ä'Iniallja Leks. a'(k)7/.9//a Dju. 
Ga. `vid slåtter anv. lie, en aln lång / scythe, 
one ell long, used in haymaking' (ÖDB I 222). 

aln(s)-nål f . I a 01r(i)nun4lr ä' ltrin,41r Älv d. ä' lin:målt 
vMor. ä`nyullr Äpp. `alnslång tråd, fastsatt i 
väven med nål o. anv. såsom mått'. Syn.: se 
alnmärke. 

aln-sticka LIVa ä'rotikka Äpp. `alnmått / ell-
measure'. Syn.: aln, bet. 2; alnmått. 

aln-tråd m.Ia ä`lntråd Ors. ä'Irntråd Rättv. 
eekntrå Al `alnslång tråd (el. snöre), fastsatt 
med nål o. anv. som mått vid vävning'. Syn.: 
se alnmärke. 

ab-ände in. Illa Xlincnndä Våmh. Cebeinnda 
Leks. ei'ltnännda Al Centinnää Äpp. = föreg. (jfr 
ÖDB II 152). 

aloe oböjl. sbst. &kul" Älvd. aloe Nås Äpp. älove 
Li. `saften av aloe, erhållen som apoteksvara / 
juice of aloe, used for medicinal purposes' 
(SAOB 113). — Sug: Xlovebrännvin n. Li. 
`brännvin, tillsatt aloe, anv. mot inälvsmaskar / 
distilled liquor with aloe added, used to cure 
intestinal worms'. 

altare n.IV n.I m. &liter (best. o'lltraå) n.IV 
Älvd. o'lltär (best. o' llträö) n. I Våmh. ?elitär vMor. 
d'lltär Soll. 	Ors. a'lltar Rättv. (Bi.) Bju. 
Dju. &Ware Nås a'lltär Äpp.; a'lltär m. Mal. 
&litar (best. a`lltän) ÖVd. 1. `offerbord i kyrka 
/ altar' (SAOB le); fram, Q o'lltrg Våmh. (Bon.) 
fram å 	Son. in 4 o'lltri Våmh. in o u'lltre 
vOrs. `på altaret'; fram a u'lltri öOrs. `fram till 
altaret'; pre'autv, dfikk in o u'lltur vOrs. `prästen 
gick för altaret'; prä'eutr, utådd på a'lltarä Dju. 
`prästen stod för altaret'. 2. `tvärgående lave 
(brits) vid den inre gaveln av ett eldhus / 
transversal bench (or shelf) at inner gable of an 
»eldhus», i.e. a primitive chirnneyless log cabin 
with a central hearth' (ÖDB I 54, 111189) Älvd.; 
obef. Våmh. kieslidolltraö `dets.' (eg.: `kol-
altaret' ). Syn.: lave', bet. 2; sk j å. 3. (ortn.: ) 
i'nn8ollträ6 Våmh. `Kina-altaret' (torget i byn 
Indor); å'llträå vMor. 'en sovhol, till vilken 
man på söndagen vallade från Kansbols fäbodar'. 
— Avi.: an a felleö-Xv o'lltetavlain Älvd. `han 

är nedstämd och tyst' (eg.: `han har fallit av 
altartavlan'). 

alun m. f. V a"kun(d)m. Soll. Cts/ruv Leks.; telru f. 
Bju.-Tra. `(sten, innehållande) dubbelsalt av 
kaliumsulfat o. aluminiumsulfat / alum (alum-
ston« (SAOB 1); tå'-nid Olrunclp, Soll. `ta ned 
alunen!' . Syn.: alun s t e n. Ssg: irlruvattn„ Jä. 
`vatten, tillsatt alun, anv. mot utslag'. 

alun-sten m.Ia Olrustie  Älvd. Vårnh. ii"kuvutön 
Rättv. CeZrustäfn Li. = föreg. 

amas sv. v. 1. pass. XM88 Mal. (jfr Torp amai) 
`anstränga sig; bråka, retas, kivas / exert o.s., 
bother, annoy, quarrel'; hall-på' &mus s vä`rrma 
`hålla på och besvära sig med att värma (upp)'; 
ä`msa må ku'llom `skoja (bråka) med flickorna'. 
Jfr stor-. 

Ambrosius m. (som mansnamn:) bro`usue bro'un„ 
(dat. bro'sim); (som gårdsnamn:) ues Våmh. 
(jfr Grape, Jul. pers. I 51; Lind, äv. suppl.); 
i gör in a brö'sim `jag går in till Ambrosius'; 
u`sskari"Ambrosius Karin'. 

Amerika oböjl. sbst. f. IVa best. amrrik oböjl. 
Älvd. mrriko mö'riko f. vMor. mö"riko (dat. 
mrrikon) Soll. amö'rika f. Leks. am' rika Nås 
Mal. Li. an e i merikun vMor. `han är i Amerika'; 
a me"rikon Soll. `till (eg. åt) Amerika'. — Sugr: 
mrriksjök adj. Soll. `som längtar till Amerika 
(eg. Amerikasjuk)'; mö"rikfök n. Soll. `folk, som 
är, har varit i el. skall resa till Amerika'; ame'r-
rikukuffut m. Mock. `koffert från Amerika'. 

ami m.Ia ami'n (pl. ami`nar) Rättv. `vit ylle-
halsduk, anv. av såväl män som kvinnor / 
woollen comforter for men and women' (SAOB). 

ampa LIVa a`mmpa Flo. Mal. Li. (jfr Aasen 
ampe m.) `besvär; besvärlighet, motighet / 
trouble, set-back'; bient i vö'r då så'kär, at isnnt i 
vo'lt te nuro a`mmpa Mal. `bara jag vore (då) 
säker på, att jag inte bleve till (något) besvär'; 
ä a 1' då igngo a`mmpa å Li. `det har då jag 
ingen olägenhet av'. 

amper adj. V a'mmpär Mor. Ve. Bju.-Mal. 
h'nvpur Rättv. a`mmper ÖVd. 1. `skarp, besk / 
strong, bitter' (SAOB 1); a'mmpärt dre'kka Jä. 
`starkt dricka'. 2. `ivrig, het / eager' (jfr 
SAOB 2) Jä. Äpp. a'mmpär te a'rrbeta Jä. `ivrig 
i arbete'; a'mmpär tä sprisvn ät ku'llum Äpp. 
`ivrig att springa efter flickor'. 8. ̀ hurtig, livlig, 
rask / lively' Ve. Mal.-Tra. a'mmper å kve'kk Li. 
`hurtig och rörlig'. 4. `duktig / good, elever (at)' 
vMor. Ve. a'mmpär min pennun vMor. `duktig 
att skriva'. 5. (om väderlek:) `kall, bister / 'bitter 
Äpp. ha a vir a'mnvpä(r)t e-na'tt `det har varit 
bistert kallt i natt'. 
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an adv. itnn,d Älvd. hannd Ve. and Soll. gnn,cl 
4nd Ors. ann Flo. ann Äpp. Li. and Soll. Mal. 
(endast i förb. med vissa verb i particle used 
with certain verbs:) 1. (gånga an:) `gå för sig, 
vara passande / be possible, suitable' (SAOB II 
9); i'nnt gä'vv ä full a'nnd te få' dä te cljå'r hå 
Mal. <inte ginge det väl (an) att få dig att göra 
det?'. 2. (komma an:) 'bero på / depend (on)' 
(SAOB II 11); e ktimb-gk'nncl up4 Älvd. ä ku`sra- 
and uspå Soll. ä kvm-a'nn på Flo. `det beror på'. 

ana sv.v.l. ••••• 3. ,ä`na. Ors. Xna 1. — 3. Bju.— 
Nås .i`ns 1. Mal. 	äno 1. CoVd. 1. 'hava 
förkänsla av / have a feeling (that), think' 
(SAOB 1); hd ösnt me Nås 'det anade mig'; 
va-tt ä hå', i a äsns Mal. 'var det inte det, jag 
har anat'. Syn.: höva till, bet. 2. 2. 'antaga, 
hålla för troligt, förmoda / presume, suppose' 
Ors. int Kix i wä't ä, men i ä'nsr ä så"inte för 
jag vet det, men jag antar, att det var så'. 

anamma sv.v.l. 4'n.kmma Älvd. ana`mma Rättv.—
Äpp. (: ana`mma, Leks.) ancemma Mal. Li. 1. 
`knipa, lägga beslag på / get hold of, nab' 
(SAOB 7 a) Älvd. Leks. ig ar risn.Imma srnest 
8234`nn8pipå'rtz, Älvd. lag har lagt beslag på den 
sista spanskpepparen'; o ana`mma nun slismm- 
skär sdn Leks. 'hon tog (till äkta) en halvherr-
skapskarl sedan'. 2. (i svordom / in profane 
oath'; SAOB 7 b:) 	ana`mma Nås 'jäklar 
anamma!'; (eufem.:) ana`kka Leks. Al anu'lcka 
Ga. ana`kka Mal. 

-and f.Ia 'brådskande (bärgnings)arbete / busy 
period in connection with harvesting etc.' 
(SAOB and"; endast som senare ssgsled:) se 
bjugg-, slått-, sädes-, vår-. Jfr andtid. 

and f.VI annd allm. (best. pl. ä'nndär öMor. Ore 
ä'nn,clra Bju. Flo. ä'nnclar Nås); obef. Älvd. 
'individ av simfågelsläktet Anas / wild duck' 
(SAOB 1). Jfr knip m., bet. 1. 

an(d) konj. and vSoll. 'utan / but'; and wur djik 
clä'jt 'utan vi gingo dit'. Syn.: annat; annat-
heller; annatän; utan; än. 

anda m.IIIa, se ande. 
anda sv.v.l. 4`nnda Älvd. Våmh. a'nnda Ve. Soll. 
ända Rättv. a'nnda Leks. a'nnda Bju.—Tra. 
1. 'andas / breathe' (SAOB) Soll. NeSi. Vd. 
a'nnd å glrå.'sä Soll. 'andas på fönstret'; ä dri'gt 
tä a'nnda Dju. <det är svårt att andas'; hd We 
att an a`nndd Äpp. 'det hörs att han andas'; 
an a'nnd ss kri'vvt, ss an-då lä'v int ltenndje Li. 
`han andas så hastigt, så han lever inte länge'. 
Syn.: väsa. 2. 'blåsa svagt, fläkta / blow 
slightly' allm. dar a'nnder o'llt-i"tt Älvd. `där 
fläktar alltid något'; hd gennclär ss gs'tt Äpp. 

'det fläktar så skönt'; kä'nn, här ä a'nnd for 
Tra. `känn, varifrån det blåser'. 8. 'framtränga 
ånga ur munnen vid kyla / (of visible breath in 
cold weather)' Våmh. (Bon.) ä i so kolit, so ä 
Ek'nndä innä jän 'det är så kallt här inne, så det 
ångar ur munnen'. — Pass.: gt`nndas Älvd. 
Våmh. a'nndas Soll. Ors. Ore 'draga andan, 
utblåsa luft / breathe'; n `nnde.9 so ti‘vvt 
Älvd. 'han drar andan så tungt'. — Särsk. förf>. 
(från:) no a hö' and-frö' sä,g Mal. 'nu har hon 
avlidit / she has breathed her last now'. 

andakt f.Ia asnnclakkt Ve. Leks. Bju. 'andakts-
stund / devotions' (SAOB 4); si't ir i a'nndakkty, 
Ve. 'säten I vid andakten?' (till ett tyst säll-
skap). 

ande m.IIIa ge nncle Älvd. af nncki Våmh. Ors. 
cennds ••••• a'nnda Rättv. a'nnda Leks. a'nnda Bju. 
—Mal. (: asnudä Äpp.; best. a'nndti Bju. ä'tz, Dju. 
Nås Äpp.) a'nnde öVd. 1. 'andedräkt / breath' 
(SAOB I 1) allm. ra' jv eter genncl4m Älvd. <draga 
andan mödosamt' (eg.: 'riva efter andan'); 
ä 	så ko'llt, så a'nncl92, gö' jä Våmh. 'det är så 
kallt, så andedräkten synes här (i rummet)'; 
klrä'n cennds Rättv. g`lrak a'nnda Leks. ä`kaken 
a'nnda Dju. S'lrakan a'nndä Äpp. kkö'n a'nncle 
Tra. <dålig andedräkt'; an drä'r eter gk'nnclgtm 
Älvd. an tä ät a`nndam Li. <han drar andan 
djupt'; o ka'mm mä a`nnclam ti na`vom (el. 
nå`von) Mal. 'hon kom brådskande och andtru-
ten'. Jfr dret-. 2. `liv, livsgnista / spark of life' 
(SAOB II) Ors. .1`nndtb för-'r num 'han gav 
upp andan' (eg.: `andan for ur honom'). 3. 
`andeväsen / ghost' (SAOB IV) Bju. Dju. Mal. 
dsm .21.äft-12't en vo'nnd än a'nnda Mal. `de släppte 
ut en ond ande'. 

ander m.Id a'nnder Soll. a'nndär Jä. a'nnder Li. 
(kan äv. vara andre) 1. 'spark-skida / shorter 
ski of pair, used to propel or push s.o. along when 
skiing' Soll. Li. Syn.: andre; andur. 2. 'trä-
skoning under (släd)med / wooden reinforcement 
under sleighrunn.er' Jä. Jfr spada f. Syn.: 
anderstång; andra; andring; fodring, bet. 
2; trästång. 

ander- förstärkande partikel, placerad frfr kom-
parativer, i regel som förra ssgsled röer- Älvd. 
räär(-) Våmh. irclär(-) vMor. Ve. Soll. eulå'r-
öMor. Oder- öOrs. Xr(-) Ore NeSi. Vd. (se Aasen 
Ross annan) `mera än vanligt, särdeles, särskilt 
/ more than usual(ly), specially'; (som särsk. ord:) 
ö" öäg äära Våmh. <bättre än annat av samma 
slag'; cidär-rö'kiger Soll. 'särskilt roligt'; 
hu'vvrugar Leks. 'hungrigare än vanligt'; (som 
ssgsled:) 6"öekgkivger Älvd. 'längre än vanligt'; 
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å'rsämmsr Rättv. 'sämre än vanligt, särskilt 
dålig'; ä`rfäkar Bju. 'riktigt sjuk'; Xrhällär Flo. 
<särdeles gärna'; å'rlikkär Mal. 'bättre än van-
ligt'; grbrått Li. 'mer än vanligt hastigt, alldeles 
oförberett'. Jfr ander-bättre, -mer, -vidare, 
-villre, -vissare, -värre. 

ander-bättre adj. (adv.) röäbettä Våmh. rdär-
bä'ttär Soll. å'rbättär Ore Flo.—Li. ä`rbåtar 
Rättv. 'r-ba'ttar Leks. 1. 'bättre än vanligt; 
bättre än övriga av samma slag; bättre än 
förut / better than (usual, others, before)' allm. 
e wå' int röebettä, "-da elld Våmh. 'det var inte 
bättre än det vi tidigare fått, det där heller'; 
du e då rdär-bä'ttär, dä, äld rdror å vSoll. 'du 
är då mycket bättre än de andra, du'; äjn 
ä'rbättär vä'rrme Li. `en värmlänning, som var 
bättre än sina landsmän'. Syn.: ander -villr e, 
bet. 1. 2. 'av bättre folk, förmer än andra / 
better-class' Våmh. vSoll. Ore o will då wå 
kite ö"där-bä'ttär, 5 vSoll. <hon vill då vara litet 
förmer, hon'. Syn.: andervillre, bet. 2. 

ander-ledes adv. rdär kås Soll. ärlans ä'rlens 
Rättv. a'nndsrlen,s å'rlens Leks. a'nnclärlens 
Bju. ä'rlins Dju. äsrlens(t) Ga. äsrlens Flo. Nås 
ä`käs glas Jä. å'lss Äpp. äVäs a'lläs Mal. 
Väjs öVd. (jfr SAOB annorledes) 'annorlunda, 
på annat sätt / otherwise' (jfr V11 annarledes); 
ä day int bi' nå '6"därkås, å Soll. 'det kan inte bli 
annorlunda, det'; du ska jär å'rlans Rättv. 'du 
skall göra på annat sätt'; damm ä n,ög på litä 
ä`rlen(n)st Ga. 'de äro nog litet annorlunda'; je 
kann int tf ttj ä:rlens Nås 'jag kan inte tycka 
annat'; int ä'läjs djå'r ve i säten Li. 'vi göra 
inte på annat sätt i fäbodarna'. Syn.: ander-
lunda; andervis; ällarlunda. 

ander-lunda adv. eidterluinnd öMor. ä`rlannd 
Rättv. (jfr SAOB annorlunda) = föreg; om int tt 
bi nå grland ma vå"dri Rättv. 'om inte vädret 
blir annorlunda'. 

ander-mer adv. (adj.) råentier Älvd. röämle(r) 
Våmh. adA'rmå'r öMor. å'rmår NeSi. Vd. 1. 
<mer än vanligt / more than usual(ly)' allm. 
2. (efter negation:) 'särdeles mycket / very much' 
Våmh. Leks. Jä. du fikk int röämr plerur jä 
Våmh. 'du fick inte just mycket potatis här'; 
ä-nt nu ä`rmår rna snj8' Leks. 'det är inte så 
värst mycket snö'; int ny ä,`rmår int Jä. 'inte 
så särdeles mycket'. 3. (adjektiviskt:) 'bättre 
än vanligt, bättre än andra / better than usual 
(others)' Rättv. Dju. dän-då pkö'jan vä fel int nå 
ä`rmår int Rättv. 'den där plogen var då inte 
särskilt bra'; ja tjänn mä likt ä`rmår i då'g Dju. 
'jag känner mig litet bättre i dag'. 

anderning f.; se andring. 
Anders m. 4'nnde8 Älvd. öOrs. (4'nn,dset 'Anders-
son', 4snndsdfi8tter `Andersdotter' Älvd.) 4'nndä8 
Våmh. (senare ssgsled: -4nnd8, ex. klemmbäk-
4nnd8 `Kumbel Anders') a'nnd,ä8 Mor. Soll. Ore 
Bju.—Jä. a'nndus Rättv. a`nnelss Leks. a'nnäs 
Flo. Nås a'nndtif Äpp. a'nndä(r)s Mal. a'nndef 
öVd. 1. 'mansnamn / man's name' (SAOB 1) 
allm. kfi'8k-4nnd8a infnnits i Våmh. 'Lok 
Anders minns jag'; a do si'tt a`nndäsä wå'nn Ore 
<har du sett vår Anders?'; ä my` ttjy a'nndssar 
jan i b9'92, Leks. 'det är många Andersar här i 
byn'. 2. `Andersdagen / Ander's name-day 
(Nov. 30th)s (SAOB 2); 4'nncle8 djå fik brri'ne 
yvyr (fag Älvd. <Anders gör nog bro över älven'. 
3. 'bokstaven A / letter A' Leks. skri'v en 
a'n,ndss 'skriv ett A'. 4. `A-liknande figur i 
textilmönster / letter A in textile-pattern' 
Rättv. Leks. Flo. Nås (ÖDB IV, 116, 176, 522); 
kr8sgar-kåri våvd a'nndss-ma-lå`da å' hö Leks. 
`Krögar Kan vävde »Anders med lådan» ( A =) 
också, hon'. Jfr Anna, bet. 3; Hans; Jöns; 
Matshål; o; Olov, bet. 5; Sara. 5. (senare 
ssgsled:) 'personifikation av begynnande förfall / 
personification of begirming decay, ruin' Soll.; 
se fall-. 

anders-bock m.Ib 4'nn,cl8bukk Älvd. 'utklädd 
person, som i sällskap med flera dylika kvällen 
före Andersdagen gick omkring till de gårdar, 
där det fanns ngn Anders, spelande och dan-
sande / dressed-up persons who vikted anyone 
called Anders (Andrew) in village on Anders 
Eve (Nov. 29th), playing and dancing'. Jfr ann a-
b o c k. 

anders-krus n. Ta a'nndäskräs Flo. 'textilmönster 
av A-liknande figurer / A-shaped textile pat-
tern'. Jfr annakrus. 

anders-kvård m. Ta a'n(n)daskvä,k Rättv. (Bo.) 
'handlinning på skjortor eller överdelar, be-
stående av ett underfodrat band med A-for-
made mönster / wrist-band, made of ribbon 
with A-shaped pattern' (ÖDS IV 172, 372). Jfr 
Anders, bet. 4; kedjekvård. 

anders-mässa(n) f.IVa (obest.:) 4'nncl8me88 Älvd. 
a`nndäsmess vMor. a'nncläsmäss Soll. (best.:) 
4'nndsmess4 Älvd. asnndasmässa Rättv. a`nn-
dssmässa Leks. a'nndäsmässa Bju. Dju. a'nn-
dättmässa Äpp. a'nndä(r)smässa Mal. 'den 30 
november / November 30th'; an kam hå'm lä 
cenndasmässån Rättv. 'han kom hem till Anders-
dagen'; a`nndäsmäss t8', fri`sina så'd å ru'tti 118' 
Dju. 'andersmässo tö, frusen säd och ruttet hö'; 
a'nndtkmäss natt, sm i'nnt sts'bben bjå'r ha'tt, ss 
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vår hå i'vvin vi'nntär Äpp. `andersmässo natt, 
om inte stubben bär hatt (o: snö), så blir det 
ingen vinter'. 

ander-stad adv. a'fftå Li. 'annan stans, annor-
städes / elsewhere'. Syn.: anderst ans; and-
romstans; androst; annanstad; annan-
stans; ällar; ällarstans. 

ander-stans adv. rclästass vMor. Xrstanns Leks. 
dnndärstanns Bju. dsstanns Dju. dsstans Ga. 
Xstans Flo. å`stass Jä. d(r)sstass d(r)sstä(r)s 
Mal. a'udaftr Tra. = föreg. (SAOB annorstädes); 
n8 Xstans Flo. 'någon annanstans' (jfr SAOB 
någon I 2 b); ä å' 	ne'Mats a'fftaff då Tra. 
'det är väl någon annanstans då' (V11 annar-
stads, Rz 1 b). 

ander-stuga f.V a'sstuggu Leks. Dju. a'nndär-
stuggu Bju. å'(r)stuggu Ad Mock. å'stugu Ga. 
a' (r)sstuggu Mal.; obef. Rättv. 1. 'rum, be-
läget mitt emot vardagsstugan i en parstuga 
och skilt från vardagsstugan av förstugan och 
kammaren / room opposite everyday living-
room, on other side of cottage entrance' (SAOB 
annerstuga; jfr ÖDB III 66); dem ligg ti a'sstuggu 
stennja Leks. <de ligga i klädstugans säng'. 
Syn.: klädstuga, bet. 2; mot-, ny-stuga, 
bet. 2; sommar-, utare-, uti-stuga. 2. (best.:) 
<granngården / neighbouring farm' Ga. Mock. 
Mal. da'mm da i a'(r)sstuggun Mal. 'folket i 
granngården'. 

ander-stång f.Ib f.VI a'nndestauvg Älvd. dnn-
därståvvg öMor. dnndärståvvg (pl. a`nndärstevv-
gär) Ve. 4`nnderst8vvg öOrs. a'n(n)dursteivv 
Rättv. 'träskoning under slädmed / wooden rein-
foreement under sleigh-runner' (SAOB; ÖDB I 
488). Syn.: se ander, bet. 2. Jfr slädstång. 

anderstång(s)-navare m. Ja m. III a`nndestevs-
nåvecir Älvd. a`nndeståvvgsnåvår vMor. a`nn-
detstång(s)nåvå'r Ve. a`nndäståvsnåv8r Jä. a`nn-
deftavsnåvor Tra. 'navare, medelst vilken man 
borrade hål i slädmed för de dymlingar, som 
fäste anderstången vid meden / auger, used 
to bore holes for wooden nails, which fastened 
reinforcement under sleigh-runner' (SAOB). 

anderstångs-släde m.IV a,`nncleftavv(g)s.2lie ÖVd. 
'släde, försedd med träskoning under medarna / 
sleigh with wooden reinforcements under run-
ners'. Syn.: trästångs -dröja, -släde. 

ander-vidare adv. (endast med negation:) år-
vi'd8r Rättv. år-vi'dar Leks. å'r-vi'dagär Mal. 
'särdeles, särskilt mycket / very (much)'; ä a-nt 
swasga nå år-vi'd8r Rättv. 'det har inte snöat 
så mycket'; it-nt n8 år-vi`ektr va'rrmt jan Leks. 
'det är inte just varmt här'; i e i'nnt nu -dr- 

vIdagär trött häll Mal. `jag är inte så särskilt trött 
heller'. 

ander-villre adj. (adv.) råewillder Älvd. ö"öä-
wi'lldära Våmh. a"där-wi'lldär vMor. rdär-
wi'lldär vSoll. i"derwillder öOrs. å'rwilldär Ore 
ärvill8r Rättv. Leks. å'rvillär Bju.—Mal. Xrviller 
öVd. 1. 'bättre än vanligt; bättre än förut; bättre 
än andra av samma slag / better than (usual, 
before, others)' allm. o (XV a få" sö fast du ed 
d4 uka wå'rå ö"cIewillder Älvd. 'och du har 
betett dig så, fastän du borde (såsom äldre) 
vara bättre än de andra'. Syn.: anderbättr e, 
bet. 1. 2. 'förmer än andra, av bättre folk / 
better-class' Älvd. Ore i anti'ss Iwk df 8  sakt war 
röewillder Älvd. 'i Smeds vilja de hålla sig för 
litet bättre än andra'. Syn.: anderb ättr e, 
bet. 2. 3. (om klädespersedel, bröd etc.:) <ej fullt 
vardagsmässig, men ej heller helgdagsmässig, 
»bättre», »halvfin» / second-best' (of clothes, bread 
etc.) Leks. Ga. dessa trg`ja, ska jä hå tä Xrvill8r 
Leks. 'den här tröjan skall jag ha till halvbättre'; 
å'rvillärsbr6 Flo. 'bättre bröd till matsäck'. 

ander-vis adv. ö"ckwajs Älvd. ö"däwajs Våmh. 
(1"därwejs vMor. Ve. å'därväjs öMor. Od8rwajs 
vOrs. irderwajs öOrs. (Sehl. apruvis; Fr. ööruvis). 
1. 'annorlunda, på annat sätt / otherwise' OvSi 
(utom Ore) e a två litä ed8rwajs Ors. <det har 
varit något annorlunda'. Syn.: anderledes; 
anderlunda. 2. (substantiverat:) 'någon (-t) 
annan (-t) / sornething (anything) else'; röäwajs 
få öu ki-emå min Våmh. 'andra förslag (anbud) 
måste du komma med'. 

ander-vissare adj. komp. råewissera Älvd. <själv-
skriven; förutbestämd / sure, bound to, assured'; 
i'nndjin wår ö"clewissera 'ingen var självskriven'. 

ander-värre adj. röewerr Älvd. ådetrwä'rr vMor. 
ö"därvä'rr Son. å'rvarr Li. 1. 'värre än vanligt / 
worse (more) than usual(ly)' Älvd. vMor. Li. 
we'rr og röewerr Älvd. 'värre och värre'; år'varr 
sta'rrk Li. 'starkare än andra'. 2. 'särskilt duk-
tig, förmer än andra / better than others' vMor. 
Soll. dem wiki wå kitä åklärwä'rr dem-da-då'n 
vMor. 'de vilja vara litet förmer än andra, 
de där'. 

ander-årig adj. I ärecru Jä. (ex. om  bock:) <på 
andra året / two-year-old' (about he-goat). 

ander-åring m.Ib röärårivg nVåmh. ö"därårivg 
Våmh. (Bon.) rdärårivg vMor. å'rårivg Ve. Li. 
rnacIri'vvg Soll. å'råriv Dju. Äpp. (ex, om häst, 
älg:) 'tvååring / a two-year-old' (about horse, 
elk). Jfr tredje-, fjärde-åring. 

anderårs-oxe m. Illa Xrå(r)gokksä Äpp. <tjur 
under andra levnadsåret / two-year-old bull'. 

• 
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and-fådd adj. I 4`nn,dfått Våmh. tennet/åt Ve. 
cennelfått vOrs. a'n(n)clfådcl Rättv. (Bo.) a‘nn-
fått Leks. Bju. Äpp. Mal. a`nnfåcicl Dju. &fln-
lådd a'nnfott Ga. a'nnfott Flo. tenni& (pl. 
cennfötä) Jä. 'andtruten / breathless' (SAOB). 

andgrod(d)e m.IIIa evgrand Våmh. a`vvgröd 
vMor. (best. a`nngröåan Gopshus) anngrö'd 
öMor. cevvgröd — a' vvgrodd Soll. 'återväxt på 
mejad mark / fresh growth on mown ground'. 
Syn.: and-groe, -grone, -lade, -rune, bet. 1; 
groe; nygrone; rödgroe. 

andgroe m.IIIa n. a'vvgrög (best. a`vvgröjen 
a`vvgrögan) öMor. avvro n. (best. a`vvro •-
a`vvrojä) Rättv. Leks. (Silj.) cenngrö Leks. 
a`vvro Bju. tenngrå (best. cenngronn) Al a`vgro 
Dju. a'nngröa a'vygröct Ga. (best. a'nngrör, 
Mock.) föreg. — Seg: asvygröfäppa Dju. 'korg 
full med avslaget återväxtfoder / basket full of 
mown new grass for fodder'. 

andgrone m.Ia asvvgröna Nås Äpp. a'nngrönct ,••• 
a'nngråna Jä. a`nngröna (best. a`nngrönan) 
Mal. = föreg. 

and-hål n.Ia a'nnclhälr Ga. <smalt, avlångt luft-
hål, upptaget i fähusväggen vid varje kobås / 
narrow, oval airhole in wall of each cow-stall' 
(ÖDB III 238). Syn.: luftglugg; nosglygg; 
noshål; smågluggar pl.; snushåla; vind-
öga; väder-glugg, -hål. 

andlade m.IV ck'nndladii Ors. a`nn(d)läcle (best. sg. 
ack. a'nnlåclon) Ore (Schl. anlapi; Rz 533 b) <åter-
växt på mejad mark'. Syn.: se andgrod(d)e. 

andlig adj.I asnncllin Ors. asnnlin Bju. Ga. 
a'nnclälen Flo. a'nnlä Mal. cenncilån Li. 'andligt 
sinnad, religiös / religious' (SAOB 2); dem va 88 
a'nndliger öOrs. `de voro så religiösa'; ho vi' Ud 
vä a`nncllön hö Li. 'hon ville framställa sig som 
religiös, hon'; (adverbiellt) a'nnlä si`nn Mal. 
'andligt sinnad'. 

andra LIVa a'nndra Bju. `träskoning under 
slädmed / wooden reinforcement under sleigh-
runner'. Syn.: se ander, bet. 2. 

andra sv.v.l. 4`nncler Älvd. asnndär Ve. Soll. 
a'nndra Ors. Leks. a'nndra Rättv. a'nndra Bju. 
Dju. 1. <förse slädes medar med träskoning / 
provide sleighrunners with wooden reinforce-
ment'; (SAOB andra") allm. 4`nn,cle .211‘64n 
Älvd. 'förse släden med träskoning under me-
darna'; a'nndra radar Rättv. `förse medarna 
med träskoning'. Syn.: halvsula, bet. 2. 2. 
(om sparkskida:) 'beslå med skinn / cover with 
fur' (about smaller ski of pair med to propel 8.0. 
along) Ors. 8. (om hyvel:) 'sula om / put new 
sole on' (of plane stock) Dju. — Särsk. förb. 

(om:) 	 Rättv. 'förse med ny trä- 
skoning'; (und e r: ) annclär-u`nnclär Soll. 'förse 
med träskoning'; (upp:) anndär-u'pp je lisildrej 
Ve. 'sätta träskoning på en liten släpdrög'. 

andre m.IIIa 4'nnder (best. sg. dat. 4` nn,clren) 
nöÄlvd. cennclur Rättv. (V11 andre; Fr. andri) 
'sparkskida, kortskida / shorter ski of pair used 
to propel or push 5.0. along when skiing'. Syn.: 
ander, bet. 1; andur. 

andre r. (fören.:) ö" ber Älvd. Obär Våmh. ci'där 
6"cleir vMor. a`nnclär Soll. eder öOrs. ä' r a`nn-
dår NeSi. Vd.; om best. formen, se D. II 151; 
<ordningstal, motsv. två / ordinal corresp. to two' 
(SAOB A I); Ock gct'uncljin Älvd. <andra gången'; 
Oden), wa 	o tri' ött wa clö'v Älvd. 'den 
andre var blind, och den tredje var döv'; i 
rdär esnndam vMor. 'i den andra änden'; på 
Ter å'rä Jä. 'på andra året'; cettani äsr vi'lckun 
Mal. 'i slutet av den andra veckan'. — Avla 
a'nnclur oböjl. Leks. 'den andre i spel'. 

andre pron., se annan. 
andring f.Ib 4`rinclernigg Älvd. tenndärnivg Mor. 
Soll. cennclornivg vSoll. a`nnclurnivg Ors. tenn-
driv Mal. kenndrivvg ÖVd. 'träskoning un-
der med / reinforcement under sleigh-runnef 
(SAOB). Syn.: se ander, bet. 2. 

androm-stans adv. ö'clrunuta'as svMor. ectrwrn-
stam Soll. ä`romsta88 Ore `annan stans, annor-
städes / elsewhere'. Syn.: se anderstad. 

andror adv. (endast i förb. med någor:) någur 
ä'rur Rättv. 'på något annat ställe / in some 
(any) other place'. 

androst adv. tentat Rättv. å'ruut Rättv. (Bi.). 
'annorstädes, på el. till en annan plats / else-
where'. Syn.: se anderstad. 

and-rune m.IV af nnd r lob i' Älvd. 'återväxt på 
vall / fresh growth on pasture'; egerctnclrefniin 
Älvd. 'återväxt på (skuren) havreåker / fresh 
growth on oats-field'. Syn.: se andgrod(d)e. 

and-skottnad m. a'nnulcuttna Nås Jä. <groende 
säd, som spirar upp från liggsäd efter lång-
varigt regn / grain sprouting from lodged com, 
soaked by mins'. 

and-strupe m.IIIa anclutrdipe Mor. (Rz 687 b) 
a`nnutrajp Ors. a'nndetrupa Al. 'luftstrupe / 
windpipe' Syn.: krus-, luft-, skarp-, skår-, 
väder-, väs-strupe. 

and-söles adv. drinuaruict 	a'nna(i)ölreut) Ve. 
cenn8ö4 Leks. (Silj.) cennsids cennew Leks. 
tennuti4 Al a`nnuök a`nnfäes Bju. a'nn888(8) 
Dju. Ga. a'nnuöclu a`nneq Jä. cenneta tips 
Äpp. a' 88s Mal. äkefg ä'gifg ÖVd.; obef. 
Älvd. Ors. Rättv. (Sdw. andsylis; Fr. andscelis; 
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Torp andsoles). 1. 'motsols / anti-clockwise' 
(SAOB ansols) Ve. NeSi. Vd. Syn.: motsols. 
2. 'baklänges / backwards' Leks. (Silj.). 8. 
'bakvänt, opraktiskt / awkward, unpracticar 
NeSi. Vd. du tar-tt' 88 cennsslru ss Leks. <du tar 
i så opraktiskt så'; ss at-a'sssg du bjö'r dtig Mal. 
'så bakvänt du bär dig åt!'. Jfr antlig. — Ssg: 
it`gaish,ännt adj. Äpp. 'som bär sig tafatt el. 
klumpigt åt / awkward, clumsy'. 

and-tid f.I a m. Ja 4'nnti6 f. Älvd. Våmh. 4`nntIcl 
Våmh. (Bon.) a`nntld Mor. Ve. Soll. tenntid 
Rättv.; a`nnti m. Nås; a'nnti f. Jä. Äpp. Mal. 
dant/ Li. 1. 'bråd tid, särskilt om bärgnings-
tiden / busy period, esp. during harvest' (SAOB 
1) allm. ini/4 4‘nntihm Våmh. <mellan de (båda) 
bråda tiderna' (o: vårarbetet och slåttern); ed i 
.2lfi't tt`nntidgm Våmh. (Bon.) 'det är slut på 
brådtiderna (för året)'; bar B`gest a`nntidi a 
genndji-i"v& Ve. 'så snart den brådaste tiden 
har gått förbi'; så'ninsa,ntidä Ve. 'tiden för 
vårarbetet'. Jfr -and. 2. 'brådska / hurry, 
haste, bustle' (SAOB 2) Vd. ä va e Ju få% a'n,nti 
Jä. 'det var en faslig brådska'; hä va en asnnti 
där ss Nås 'det var en sådan brådska (upp-
ståndelse) där så'; a`nnti me gräddning Li. 
'brådska med gräddning av bröd'. 

andur m.Ia tenndar (best. sg. dat. 4'nndirtrgm) 
vÄlvd. q`nndi'zr Våmh. a`nndur Mor. Dju. Mal. 
a`nndsr Ve. a`nnclor vSoll. a`nnclitr Soll. a`nndur 

anndulr Äpp. `kortskida, sparkskida / shorter 
ski of pair used to propel or push s.o. along 
when skiing' (SAOB andor). Syn.: ander, bet. 1; 
andre. 

andäktig adj. I a`nncläkktig Rättv. (Bi.) &lin-
däkktin Bju. a,`nndäkktu Dju. a`nndäkktig Nås 
a`nndäkkti Mal. a`nncltikkts Tra. 'helt upptagen 
av ngt, försjunken i uppmärksamhet / °om-
pletely absorbed, engrossed' (SAOB 1 b). 

andörja f.IVa 4`nndgr (best. afnndgr4) Älvd. 
a`nnclsrrja Mal. a`nndörja CoVd.; obef. Våmh. Ve. 
Rättv. `permanent, under hela vintern öppet-
hållet skidspår / ski-path, perrnanently open in 
winter' (SAOB andörje); dem adcl la`ggt-spp 
a`nnelärja Li. `de hade åkt upp det permanenta 
skidspåret'; stjisandsirrja Mal. <ständigt skid-
spår'. Syn.: brinde, bet. 3; dörja; gadd, bet. 
3; rännam; skidränna. 

anfäkta interj. a`nnfäkkta ,,, ha'nnfakkta Bju. an-
/er/åkt Näs Mal. Tra. <svordom / profane oath' 
(SAOB anfäkta v. I 5) NeSi. Vd. djäklar an-
fäkkta Nås fän anfäkkta Mal. 'date?. 

angelägen adj. III ennjilllin Son. a`nndjeläjin 
Ors. cenndilåjin cennclelcijinRättv. a`nnjeläffin 

Bju. a'nnjeläjin Dju. a‘nnjelägin Nås Jä. 
tågen Äpp. a`nndjelägin Mal. Li. 'ivrig; bråd. 
skande / eager, urgent' (SAOB 1-2) allm. 

angå st.v. af nng ö Älvd. 4`nndggs Ors. nngå Rättv. 
tenngå Dju. Mal. cenngå Tra. 'gälla, röra, vid-
komma / to concern' (SAOB II 3); ä tväken 
4`nndgår eld nuenngår di öOrs. 'det angår dig 
inte' (skämt.; eg.: det varken handgår el. mun-
går dig); ä sös int skull cenngå-n Rättv. <det ser 
inte ut, som om det skulle angå honom'; ä-då 
änngå, me int nå' Tra. 'det där angår mig inte 
alls (eg.: något)'. 

anhang n.Id å"nauvg vMor. a`nnhanv Äpp. 
ä'hayv (: åthang?) Mal. 'besvärligt påhäng / 
barden' (SAOB 5); du e jet rikti å"navvg vMor. 
`du är ett riktigt påhäng'. 

anis oböjl. sbst. fnis Älvd. Våmh. anl's öMor. 
4ni'88 öOrs. änis Leks. Mal. öVd. hänis Dju. 
Ga. Mock. Flo. ha`nni8 Nås (h)cennis Jä. hänes 
Äpp. 1. `backanis, Pimpinella saxifraga / bumet 
saxifrage' (SAOB 1) NeSi. Vd. 2. 'krydda av 
Pimpinella anisium (stundom av kummin) anv. 
i bröd / aniseed (sometimes earaway seed) used 
in bread' (SAOB 2) OvSi. Mal. Jfr karva. 

ankare n. I a m.Ia evkar n. Våmh. avkIer 
öMor. a`vvkår n. Soll. a' nvIcar m. Rättv. Dju. 
Nås Li. a`vvkär m. Mal. 'mindre laggkärl av en 
tunnas form / keg' (SAOB ankare' 1); bräm-
minsavkar Rättv. brännvinsavkar Bju. Nås 
brännvisavvkar Li. 'brännvinsankare'; dräkks-
ankar Nås 'dricksankare'. 

ankel m.I d -a rkul (best. sg. dat. o'kklrgm 
Älvd. pl. o'Icklrtir Våmh. rkulär vMor.) Älvd. 
Våmh. vMor. hö"kul (pl. hrkträr -hö'kulär) Ve.; 
obef. Ors. Rättv. Jä. 'fotknöl / ankle (-bone)' 
(SAOB). Jfr lill-. Syn.: ankelknul; fotknul, 
-knyl; knockel, bet. 2; knockla, bet. 2; 
knok, bet. 2; knoke, bet. 2; knokel, bet. 2; 
knokla, bet. 2. — Avla o'kkelliö m.II Älvd. 
'fotled / ankle'; ökkelrsnidd f. Älvd. `snölager, 
så tjockt, att det når upp till ankeln / anIde-
deep snow'. 

ankel-knul m.Ia ökkeIrknault Älvd. ö"kultknault 
vMor. rkulkn* Ve. = föreg. 

ankig adj. I a.`vvleu Mal. (jfr Rz 10 anka v., ank; 
SAOB dets.; änka v.) 'som utan orsak jämrar 
sig / querulous, peevish'. 

ankost m.; se annkost m. 
anlet n.II .1'nndkit (best. sg. dat. senndltitii) 
Älvd. a'lliet 	Våmh. a`nnitit vMor. anli't 
öMor. ha`nnlit ha`nnclllt Ve. af nndlit a`nndlit 
Ors.; obef. Ore 'kind / cheek'; an a frirsi si o 
asnndlit Ors. `han har förfrusit kinden'. Syn.: 
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ansikte, bet. 2; kindben; kindkälke, bet. 2. 
— Avi.: 4`nnclkitug Älvd. <som har feta kinder / 
with chubby cheeks' (ex. om  korpulent person, 
om fisk). 

an-lopp? n.; se hanlopp. 
Anna f. 4'nna (obl. 4'nn4 4‘nnu) Älvd. Våmh. 

as/sina (gen. asnnus asnnonås) Mor. Soll. 4`nn4 
a'nna Ors. a'nna (obl. cennå) Rättv. a'nna 

Leks. a'nna Bju. Nås (gen. a'nnus Nås) a'nna 
Jä. Mal. ÖVd. 1. a. 'egennamnet Anna / the 
name Anne' allm. brö'r annon öMor. 'Annas 
bror'; a`nn vö'r Soll. 'vår Anna'; fi'r a'nna Flo. 
`gå utklädd o. uppvakta person, som hette 
Anna'. b. 'Anna-dagen (9/„) / Anne's name-day 
(Dec. 9th) Våmh. 4n km fel i"m där eå i 4snna 
'han kommer väl hem när det är Annadagen'. 
Syn.: annamässa. 2. 'bokstaven A / letter A' 
Son. Syn.: Anders, bet. 2. 8. 'A-liknande 
figur i textilmönster / letter A in textile pattern' 
Mor. Soll. Mock. stä‘ranna, Mor. `dets. i bandväv 
(eg. stor-Anna)'. Jfr Anders, bet. 4. — Ssg: 
a,`nnafasstär, -mosstår Ve. 'faster, resp. moster 
Anna / Aunt Anne'. 

anna-bock m. I b 4`nnbukk Älvd. (jfr Anna, bet. 1 
a-b) 'utklädd person, som i sällskap med flera 
dylika kvällen före Annadagen gick omkring 
till de gårdar, där det fanns ngn Anna, spelande 
och dansande / dressed-up persons who visit 
the Annes of the village on Anne's Eve (Dec. 
9th), playing and dancing'. Jfr andersb o ck. 

anna-hatt m.Ia a`nnha,tt Ga. 'kvinnohatt, lärfts-
huva, prydd med annaknytning / woman's 
hat, flaxen-hood, adorned with special kind of 
lace' (ÖDB IV 27). Jfr krokhatt; o-hatt. 

anna-knytning f. Ib a'nn(k)vitniv Ga. 'knypplad 
spets med A-formade mönsterfigurer / bobbin-
lace with A-shaped pattern' (ÖDB IV 27.). 

anna-korset n.best. asnnkossä Mor. 'mönsterfigur 
i band / a sort of ribbon pattern'. Jfr annakrus. 

anna-krus n. I a a'nnkras Mock. `bandmönster av 
A-formade figurer / A-shaped ribbon pattern'. 
Jfr annakorset. 

anna-mässa f.IVa a'nnmess vMor. a`nnmäss Soll. 
'Anna-dagen (9/„) / Anne's name-day (Dec. 9th)'. 
Syn.: Anna, bet. 1 b. 

annan pron. 4"när Älvd. Ona Mor. Ve. Soll. 
åsn, åsn Ore å'run ernsn, Rättv. ann Leks. 
å'rJ, Bju. Al 're, Dju. er 92, Jä. Tra. tenn Äpp. 
Mal. Li.; se vidare D. II 156 f., 219; om svaga 
formen, se andre räkneord. 1. 'alter / other' 
(SAOB B II-VI) a. (obest. o. självst.: nö"gär 
eld 'när Älvd. 'en el. annan'; int 4"na4 i' wå't so 
Älvd. int å"na jå' vå't Rättv. 'inte annat än jag 

vet'; jen äs`na vMor. <en annan'; å je'tt som ä"na 
vSoll. 'och det ena med det andra'; gok bo"t-a 
jenum Ona jet tä'g Soll. <gå bort till ngn annan 
ett tag'; a jenom ä,'rom Ore 'åt en annan'; e'nn å 
å"nun Rättv. 'en och annan'; äna 	(2, 
fki`kka Dju. 'annat var det, flicka (:annorlunda 
skulle du göra)'; nsran ä' Tra. 'något annat'; 
hvkider dem vill tri' ä äll ätin Tra. `vilket(dera) 
de vilja tro det eller inte (eg. eller göra på annat 
vis)'. Syn.: ällar. b. (obest. o. fören.:) giesnn a 
we` alajsog rna ffi'sk Älvd. 'Gorma (a: skogs-
rået) har varit (sett ut) som en människa (eg.: 
annat folk)'; jen åkb ps'jk Ore 'en annan pojke'; 
2.12`1rvåel å ärm vä'd Rättv. (nBo.) `julved och 
annan ved'; en ensn dä'g Rättv. (sBo.) 'en 
annan dag'; på Xna 	Ga. 'på annat vis'; e 
äro bra'kka Jä. 'ett par andra byxor'; nåro äro 
pisga Mal. 'ngn annan piga'; fro ärå bg'är Äpp. 
'från andra byar'. Syn.: ällar. e. (best. o. 
självst.:) ö"öern fikk int kikm-i'my, Älvd. 'den 
andre (o: mannen) fick inte komma in'; den-da 
'edvrn Ors. an å'ra Ore dän-da ft'ra Rättv. dån 
ära Al an Cetz, Tra. <den andre (mannen)'; 
ii"dror ri"dä Ors. `de andra redo'; lår irdruma 
Ors. 'undervisa andra (människor)'; mot 'rom 
Ore 'mot de andra'; o 'ra Ore de ära Jä. 'den 
andra (kvinnan)'; h,ä då'g int ärat Leks. 'det 
duger inte med något annat'. d. (best. o. 
fören.:) e wär ö"åe sy'sstär, .ffn wild a"vå Älvd. 
'det var den andra systern han ville hava'; 
å"nä-köt vMor. '(den) andra delen av fiskenoten, 
andra notarmen'; a odä'r stisjdun öMor. 'åt 
andra sidan'; kä'jk å'dsr på' jksm Ve. lik de 
andra pojkarna'; Odur bö'rd Om. 'det andra 
bordet'; må-när 	ku`lk Ore 'med den andra 
flickan'; båt i är ä'nndam Rättv. `(borta) i den 
andra änden'; på är si`da Jä. 'på den andra 
sidan'. e. (i förb. annan-en:) jen ä"na-jen Ve. 
'en annan (man)'; e ära-8'11a Leks. e äsro-ena 
Äpp. 'en annan (kvinna)'; så'g du ny ärä-enä 
dar Dju. <såg du några andra där?'; äjn nn-
äjn få fsl vakket vä h,ä`jm Tra. <en annan (o: den 
talande) får nog snällt stanna hemma'. 2. 
(temporalt:) 'nästa, nästkommande / next' 
(jfr SA013 A I 2) allm. jen ä`92, wi'ttär Ore 'nästa 
vinter'; är a"ku, sa mäli gkä'd Rättv. 'nästa 
vecka, sade Malin Glad' (skämt. för `aldrig'); 
te å'r hö'astv, Nås 'till nästa höst'; ti de är vi`kko 
Jä. <i nästa vecka'; 	 jt-je, hyss ä å' äj a`nno 
jfek Li. 'jag undrar (eg.: vet jag), hur det är 
nästa jul'. Syn.: ällar. 3. (reciprokt; SAOB B 
II 5); firå'r um rnaö vMor. 'om vartannat / one 
after another (on top of another)'. 4. (temporalt:) 
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'förra, nyss förflutna / last'; i å'där a"kun Soll. 
'i förra veckan'; a'nndär vi`kku Bju. 'förra 
veckan'. 5. 'närmaste, grann- / neighbouring' 
allm. dajt i 5"5e gä'rdth Älvd. bst i a`nn gå'n Tra. 
`till granngården'; å',`ras mo'rrfar Dju. 'morfar i 
granngården'; å'r gå'karns fs'lrk Jä. 'granngårds-
folket'. 6. (best.:) <den Onde / the devil' Äpp. 
Li. enna han å'ra få hietta på' säg Äpp. 'innan 
den Onde får mössan på sig'; 	månn Li. 'den 
Onde' (eg.: 'den andre mannen'). 

annan-dag m.II 4"n4ndåg Älvd. å'"nandåg Soll. 
4`n4nclåg öOrs. a`nneläg Rättv. Leks. Jä.-Tra. 
a'nndag Rättv. (Bi.) a`nndåg Bju. Nås. 'dag 
efter kyrklig högtidsdag / day after religious 
holiday (Boxing Day etc.)' (SAOB 2); an käm 
um, ä"n,andä,g Soll. 'han kom på annandagen'; 
e drindas Nås 'på (den förflutna) annandagen'; 
vm cenndajän Jä. 'på annandagen'; på'ssk-
andajän Jä. på' sskanndain Mal. 'annandag 
påsk / Easter Monday'; pi'ssdaainndain Mal. 
pivvgesanndäin a'nndag pi'vugest Tra. 'an-
nandag pingst / Whit-Monday'. 

annandags-gästabud n. II cenndasjässps Jä. 1. 
'bröllop, som varade i två dagar / wedding-
feast, lasting two days'. 2. 'den andra dagen 
av ett bröllop / seeond day of wedding-feast'; 
vi a vrr på a`nndasjässps 'vi ha varit på bröllop, 
men bara andra dagen'. 

annan-gång m. Ib cenngånv Rättv. (best.:) ål/n-
gåvvän Bju. a'nngånnjän Dju. 'andra ringning 
till gudstjänst / bell-ringing for second time 
before church-service' (SAOB 2); ä rinnjsr 
a`nngåvy ti tfs`rtfån Rättv. `det ringer andra-
gångsringning i kyrkan'. — Ssg: a`nngåvvsrivv-
niy Leks. (Silj.) `dets.'. 

annans adj. I "näs Våmh. rnäs - &nes vMor. 
änå's öMor. &näs vOrs.; obef. Älvd. öOrs. (jfr 
ällar pron.) `som är från annan gård, annat 
fäbodställe el. annan by än den talande / from 
another farm, shieling or village than that of 
the speaker' (jfr främmande <gäst', okunnig 
<obekant, okänd'); itfä ska au kenn di 85' 
'näs Våmh. `inte skall du känna dig så främ-

mande'; kåjt i 4"nä8gårdikm Våmh. `springa i 
främmande gårdar'; 4"nit8tjgnär Våmh. (Bon.) 
<kor från annat fäbodställe'; e käm fe rnes kull 
jo-n vMor. 'det kom en främmande flicka hit'; 
änå'skråk öMor. 'kreatur från annat fäbod-
ställe'; 11"ntisdfåtär vOrs. <de främmande get-
terna'; (substantiverat:) e km-i'nn jen4"ntis 
Våmh. 'det kommer in en främmande (man)'; e 
två så mrtji 4"nä8är båt 4 aksg` önen Våmh. (Bon.) 
<det var så mycket folk från andra byar (borta) 

på auktionen'; rnesur vMor. 'folket i de andra 
gårdarna (byarna)'. Jfr b ortakarl. 

annan-stad adv. asnnsta Mal. 'annorstädes / 
somewhere else'; ska du nsnnsta cennsta 'skall 
du gå någon annanstans?'. Syn.: se ander st ad. 

annan-stans adv. enastas vMor. asnnstans Flo. = 
föreg. (SAOB annorstädes 1); invgum å"nastas 
'på intet annat ställe / nowhere else'. Syn.: se 
anderstad. 

annars adv. enas Vårah. On» ••••• å"nast vMor. 
Ve. ana'sst öMor. nas(t) ,..11"nä8 Soll. a`nnäs 
Ore Al Dju. Flo. a`nnas Rättv. a`nnas Bju. 
a'nnäs ,s,  annä(r)s Mal. cenna,q Tra.; obef. Älvd. 
<eljest / otherwise' (SAOB II). Syn.: eljest, bet. 
a; ällar. 

annat konj. ana Rättv. (Bo.) (jfr Aasen annat 
konj.; Ross annan a. (slutet); V11 anna) 'utan / 
but'; prä'sstr, visst int å' ei'sint, ana mässs-på' 
8om väsnli, hann 'prästen visste om ingenting, 
utan mässade på som vanligt'. Syn.: se an(d) 
konj. 

annat-dera konj. enadier Älvd. 'antingen / 
either' (jfr SAOB antera); 4nadier 4`nndes eld 
'antingen Anders eller jag'; enadier ar du a'ut, 
eld 5'g alr du /4 .9)4' 'antingen skall du ut eller 
också skall du få se (:att du får smörj)'. Syn.: 
antingen; endera; ettdera. 

annat-heller konj. anaeld aneld vMor. anaäld 
anäld Soll. anäl ÖVd. 'utan / but'; aneld an 
måg,. sj gk'v vMor. 'utan han malde själv'; hss-
sämi'lr an så' int, ssm ä vå,', anäl lsnig Li. 'varför 
han inte sade, som det var, utan ljög'. Syn.: se 
an (d) konj. 

annat-slag adv. 4"nallä'g Våmh. (Bon.) ä"na-
släfg Rättv. (Bo.). `(nej) visst inte! / certainly 
not!'; naf 4"na-21ä'g Våmh. (Bon.) nä erna-slå,'g 
nä Rättv. (Bo.) <nej, visst inte!'. 

annat-än konj. anän Soll. anän Mal. 'utan / but'. 
Syn.: se an (d). 

annkost m.Ia 4'nn(d)ki28s8t Älvd. 4'nndkii8sst 
4'nndkos8t Våmh. a`nn(d)ketsst vMor. ha'nnkusst 
Ore ha'nndkssst Tra. 'uppsättning av redskap 
(verktyg), som krävas för ett visst arbete / 
collection of tools needed for a particular job' 
(SAOB); wgn ulrum wir å"vå för 4`nnkiitisst mi'nn 
aus Älvd. 'vad skola vi hava för redskap med 
oss?'; 4n a så dli'lrig4n, af nndkosat Våmh. (Bon.) 
'han har så dålig verktygsuppsättning'; wg"v-
stfiennkulusst Älvd. 'redskap, an.v. vid tillverk-
ning av vävskedar / tools used in production of 
weaver's reeds'. Syn.: kost'. 

annorledes adv., se anderledes. 
annorlunda adv., se anderlunda. 
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annor-städes adv., se anderstans. 
anor f.pl., se gammelanor. 
ans m. f.Ia anns Ga. Mal. (jfr änsa v.; Torp 
ans; Hq. under ansa) 1. 'rykt, vård / care, 
nurture' (SAOB a) Mal. 2. (i uttr. vara i 
ansen:) 'vara i farten, ha bråttom / be in a 
hurry, eager' Ga. je va i a'nnsti. hur ja skull få 
ä tå gå' jag var ivrig att få se, hur jag skulle 
få det att lyckas'. Jfr ant adj. n., bet. 1. 

ansa sv.v.l. anns- Ors. a`nnsa Jä. Mal. anns-
Äpp. (Hg. Torp; jfr änsa v.) 'sköta, vårda / 
take care of, look after' (SAOB 1) Jä. (p. pret.:) 
hå va v'd'ir a`nnea 'det var väl omskött'. Syn.: 
änsa, bet. 1. — 	asnns-sä Mal. 'snygga 
upp sig'. — Särsk. förb. (om:) hall du på anns-
s'mmkö'n4 Äpp. 'håller du på och sköter korna?' 
(jfr Aasen, bet. 2); (till:) anns-ti'l emmni Ors. 
<jämna (el. forma) slipstensämnet' (ÖDB II 12). 

anselig adj. I komp. a`nnfålägä(r) Mal. (jfr SAOB 
under ansenlig) 'större, mer omfattande / con-
siderable'. 

ansikte n.III ensikt Soll. a`nnsikktä Oro Bju. 
a`nnsik(k)te Rättv. 1. 'människohuvudets fram-
sida / face' (SAOB II) allm. an  e jit's e as nneik(k)ti 
Rättv. (Bo.) 'han är ljuslätt'. Jfr julbock-, 
näver-, skråm-, skråp-, skråvelskråm-, 
skröp-. Syn.: ansiktslapp; bild, bet. 2; 
kryse; öga. 2. 'kind / cheek' (V11; Rz ansigte) 
Oro do a eösta de på dä-då jö'n asnnsikkte 'du har 
sotat dig på den ena kinden'. Syn.: se anlet. 
8. <övre, något bredare del av båtstam / upper, 
somewhat broader part of prow' (ÖDB II 190) 
Soll. 

ansikt(s)-lapp m.Ia ennsiktIrapp Sol'. a`nnsikte-
lapp Al a`nnsiktlapp Äpp. 'ansikte / face'. Syn.: 
ansikte, bet. 1; kryse. 

ansols adv., se andsöles. 
anständig adj. I tennstän,ndin Rättv. a`nnstänndin 
Bju. a'nnstänndu Dju. a`nnstänndi a,nstä`nndi 
Mal. 1. 'hövisk, passande / polite, suitable' 
(SAOB 3) Rättv. Bju. Dju. 2. 'allvarlig / serious' 
(utan moralisk innebörd) Mal. 

ansvara sv.v.l. a`nnsvårå Soll. cennevårå Rättv. 
a`nnsvåra Bju. Dju. a`nnsvårs Äpp. Mal. 'åtaga 
sig ansvar, gå i god / taka the responsibility for, 
guarantee' (SAOB I 5). — Refi.: i asnnsvära mä 
fa', at i a'llär a vyry se tf'-di Mal. <jag försäkrar, 
att jag aldrig har varit så ängslig (eg.: varit så 
uti det)'. 

an-söies adv., se andsöles. 
ant adj. In. .1'nnt Älvd. annt Ga. Äpp. Mal. annt 
öVd. (jfr Hq. ansa; Torp ann) 1. 'angeläget, 
brådskande / urgent, pressing' Ga. Jfr ans, 

bet. 2. Syn.: fält, bet. 1. 2. (vanl. i förb. med 
om:) e tykks e war 4'nnt-tk'mm Älvd. 'det tycks 
vara bråttom / it appears to be urgent'; ha 

a'nnt-e'mm Äpp. 'är det så bråttom (och 
angeläget)?'; hern ö' hit nö ezem e a`nntäst e'mm 
tå jåsre Äpp. 'vad är det nu mest bråttom att 
göra?'; ä ö fel int ee a'nnt-e'mm me di' Tra. `det 
är väl inte så angeläget med det'. 

antingen konj. a`nnte Ve. a`nntivän Bju. a`nnti - 
annte Äpp. cenntji 	a`nntsi) annti Mal. 
cennti ÖVd. 1. 'ettdera / either' (SAOB 1) Ve. 
Bju. Äpp.-Tra. a`nnte mosestär el fassstär ska ä 
fel 	Ve. 'antingen moster el. faster skall det 
väl vara'; annti vå ä ha'nn äl hö' Äpp. 'antingen 
var det han el. hon'. Syn.: annat dera; endera; 
ettdera. 2. (uttr. för försiktig förmodan / to 
express cautious supposition:) nö lår han ful 
a`nnte jg' så häl Äpp. 'nu måste han väl antag-
ligen giva upp saken / presurnably ho will have 
to giva it up now'; hå väs ful a`nnti jöstv,, hå' då 
häl Li. 'det var väl den Onde, det då, kan jag tro'. 

antligi? adj. I .1`nntdrin Älvd. a`nntlin (tunt 1!) 
Soll. cenntlen Äpp. (jfr ev. Rz. 11 b antelig) 
'fumlig, opraktisk / awkward, clurnsy'; du si"-
et so a`nntlin så Soll. 'du ser så fumlig (ovan) 
ut så'; (adverbiellt) ur asnntli du bjä'r di ä' 
Soll. `så fumligt du bär dig åt'; du bjel'r cläg es 
a`nntlet ä' Äpp. 'du bär dig så bakvänt åt'. 
Syn.: oantlig; oförhand. Jfr andsöles adv., 
bet. 3. 

antlign  adj. I a`nntlä Mal. (jfr föreg.; ev. Gotl. 
Ordb. hantelig) 'lagom, lämplig, passande / 
suitable, sufficient, just right'; e a`nntlä 101ra ̀ en 
lagom tung börda'; ä dä,' vä-nt mö'r än a`nntlä 
'det där var inte mer än lagom'. 

antura interj. antfera Mal. (lindrigt uttr. f. förar-
gelse / mild expression of annoyance; jfr Rz 
12 a). 

antvardning s. a'nntvänin Mal. (jfr Sdw.2  andvarpa 
v., andvardhan) 'vård, omvårdnad / care, solici-
tude'; a a`nntväniv em ä 'ha vård om det'. 

anus-plog m.I c ä"nueplrög vMor. <plog, tillverkad 
av Anus Anders i byn Selja plough mann-
factured by Anus Anders in village of Selja' 
(ÖDB I 375, II 85). Syn.: seljakarlplog. 

apa sv.v.l. äspa Älvd. ä'på Våmh. vMor. Ve. 
Rättv. (Bo.) hå`po Ore Cepa, Leks. ä pa Bju. Ga. 
äspe Mal. asppo asppå öVd. 1. 'härma, 
imitera / imitate, mimic' (SAOB 1) Älvd. 4 
'per gte nogerr Älvd. <hon härmar efter ngt' 

(jfr förb. med efter); 4n ar ,i`paö eä Älvd. <han 
har tagit efter (imiterat) det'. 2. <visa ovilja 
mot, behandla illa, bemöta med hån och förakt 
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/ show animosity towards, treat badly, with 
scorn' (SAOB 4) Ore NeSi Vd. bä'nei vail 
ä'pan Mal. 'barnet bemöttes med hån och förakt'. 
8. `förmana, förebrå / admonish, reproach' 
Våmh. Ve.; obef. Älvd. Etn ä"pär krippit Våmh. 
'han förmanar barnen'. 4. `jaga bort, skrämma 
/ frighten, drive off' Ve. — Pass.: 1. 'göra narr 
/ make hin of' ÖVd. du fåll- jä'mmt å a`ppos på` 
me Tra. `du håller alltid på med att göra narr 
av mig'. 2. `gå på tok, vara motigt / go wrong' 
Våmh. e bara erptia in i fa i 'det är oupphörligt 
otur i fähuset'. — Särsk. förb. (e f t e r:) allm. :tri 
bara äpä-esttä Våmh. (Bon.) 'han bara apar 
efter'; ap-ePttar Rättv. 'härma, göra efter'; (ut:) 
ap-filt Leks. (Silj.) 'skämma ut / put to shame'; 
(p. pret.:) fetäpa Leks. (Silj.) <utskämd'. 

aparto adj. apdtto Mal. alPaYlo Li. (jfr SAOB 
apart; V11 apartog; GotlOrdb. apartig). 1. <fin, 
duktig / fine, able'. 2. (adv.:) 'fint, utmärkt / 
fine, excellently'. 

ape m.IV Aspi Soll. sRättv. hä'pe Ore (h)(1"pi 
Rättv. (Bo.) ä`pi Li. (jfr Fr. api, bet. 2.) 1. 
'tillbakasatt, styvmoderligt behandlad individ / 
slighted, badly treated inclividuar (jfr SAOB 3) 
Son. Ore Rättv. an e å'llumaa 	Soll. `han är 
föremål för allas gyckel el. hån'; wånn käl 
mått wå, jen hä'pe åv slakmäästäräm Ore `vår 
Karl måtte behandlas illa av skolmästaren'; 
an a fått vä"ri en hå"pi jä'mmt Rättv. 'han har 
alltid varit styvmoderligt behandlad'. Syn.: 
aping. 2. <person som retsamt apar efter / 
person who mimics in order to tease' Li. du å' 
fall äjn rekktig dpi <du är väl en riktig efter-
härmare'. 

apel f. n.Ia a"påld n. vMor. åpåld •••• åpå'lld f. 
öMor. a"påld f. Soll. 1. <träd av växtsläktet 
Pyrus / tree of the Pyrus family' (SAOB 1) 
Mor. Soll. Syn.: äppelträd. 2. (senare ssgsled:) 
'päronträd / pear-tree'; se päron-. 

apel-gård m.Ia a"pdIdgård Soll. `trädgård / 
orchard' (SAOB). Syn.: kål-, bet. 2, plank-, 
träd-, äppel-gård. 

aping m.Ib &pin Leks. Dju. 	Bju. Ga. Flo. 
Nås Jä. 'tillbakasatt, styvmoderligt behandlad 
individ / slighted, badly-treated inclividuar; 
dam hä'd-v, tå en Cepiv Dju. <alla (i gården) be-
handlade honom illa'. Syn.: ape, bet. 1. 

aplig adj. I ä`pulin Nås a`ppukä ä`pulit Mal. 
ceppulen öVd. (adv.:) a`ppuke Jä. 1. ̀ besvärlig, 
hinderlig, motig, gensträvig / troublesome, 
obstructive, contrary'; vä ceppulen, ä' me, ma je 
ha'll-på å ba`kko Tra. `vara till hinders för mig, 
medan jag håller på och bakar'. 2. (adv.:) 

'tarvligt, gement / shabby (of action), mean'; 
hå' va a`ppuke jö'rt å an Jä. 'det var tarvligt 
gjort av honom'. 

apostel-dagar m.lipl. rpåatekdäer Älvd. 'apost-
larnas namnsdagar / name-days of the Apostles' 
(jfr SAOB aposteldag). 

apotek n.Ib a' fltiek Älvd. a"fftök Son. a' fftåk 
(best. a' fftåtja) Rättv. aftek Leks. a,ptå'k Bju. 
Al Dju. Äpp. Mal. <apoteksinrättning / chemist's 
shop' (SAOB 1). — 	aptå'kär Al a'pptäkar 
Dju. m. III c <apotekare / chemist'. 

april sbst. apri'll Älvd. Nås Mal. aprI'l öVd. 
'fjärde månaden på året / fourth month of the 
year'. —Avi.: "prilla Våmh. Rättv. ä' prila Leks. 
(Silj.) Dju. f. best.; ä' prila Flo. f. obest. 'personi-
fikation av april månad / personification of the 
month of April'; Xprila aptirr-fi't jestedgad Leks. 
(Silj.) `Aprila spärrar ut getögat' (o: man bör 
släppa ut getterna redan i april för att gnaga 
ris); ä'prila di va,`aaa Dju. 'Aprila den vassa' 
(om bitande väder i april); gi'prila akä vraaka 
a'nntivän i'nn än 	Flo. 'Aprila skall »svänga» 
antingen in el. ut' (o: det blir kallt och blåsigt 
antingen i början el. i slutet av april). 

april-fall n.Ia å,' prilf all vOrs. å"prilf all öOrs. 
'ställe i skog, där träden tidigt på våren huggits 
ned (i och för svedjande el. kolvedsanskaff-
ning) / place in forest where trees have been 
felled in early spring' (jfr DNO I: 3, s. 58). 

apynja f.IVa å`pyni vMor. irpinja Li. 'person, 
som gör odygd el. grimaser / person who is 
naughty or puns faces' (SAOB apinja 3). — 
Avi.: Xpinja v. Li. 'vara bråkig / be disorderly'; 
ur du å"pynnjär de vMor. 'så du bär dig åt!'; 
kpgnaa Älvd. 'vara bråkig, göra rackartyg / be 
disorderly, get up to mischier; crpFinjas Soll. 
'bära sig tafatt och dumt åt, vara tokrolig / 
behave clumsily and stupidly; be comicar; 
å"pfinjån adj. Soll. 'tokrolig, full av spektakel / 
comica,r ; ä' pinj a adj. Li. <bråkig'. 

apynje m.IIIa a`ppinjä Jä. 'den siste, jumbo / 
the last one, booby'; han vart a`ppinjän, hann 
<han blev sist, han'. 

arbeta sv.v.3. 1. a,'rrbrta 3. Älvd.; a"rrbåt 1. Ve. 
Soll. a'r(r)beta Rättv. (Bi.) a'rrbeta Bju. Nås 
Äpp. Mal. a'rrbäjta öVd. 'utföra arbete / carry 
out work' (SAOB 5). Jfr blå k-, glopp.. 

arbete n. III I asrrbiet Älvd. a'rrbet Ve. Orrbät 
Soll. a'r(r)bet Rättv. (Bi.) Bju. cerrbet(ä) Leks. 
cerrbet Ga. Flo. Mal. a'rrbetä Äpp. cerrbäjt 
öVd. <verksamhet med bestämt syfte; syssla, 
göromål / work, occupation' (SAOB 5-6); dem ä 
tå a'rrbettia alihö'pa Leks. `de äro ute på arbete 
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allihopa': bestänndit må drrbetv,, Mal. 'stadig-
varande (med) arbete': dditksa'rrbet Mal. 'arbete 
för en dag'; du ska få å tånntjearrbäjt, tal du tå` - 
på de å Tra. `du kommer att få ngt att tänka på 
(eg.: ett »tänk»-arbete), tills du erkänner det (o: 
brottet)'. Jfr bys-, doms-, hop-, marstrands-, 
samlags-, släp-, socken-, tals-, tve-. 

arbete-byte n.III I drrbesbit öMor. a"rrbesbgt 
Sol!. cerbesbits Rättv. 'utbyte av likvärdiga 
arbetsprestationer / mutual exchange of work' 
(SAOB 1). Jfr hjälpa, bet. 2. Syn.: hopbyte. 

arbets-börg adj. I errbetsbårrg vSoll. drrbesbsrrg 
Ore cer(r)besbsrg Rättv. cerbetsburrg Äpp. Mal. 
drrbäjsberrg Li. 1. `arbetsför / fit for work' 
Ore Rättv. Syn.: arbetsför. 2. 'duktig i 
arbete / capable, efficient' vSoll. Äpp. Mal. Li. 

arbets-för adj. I cerrbesför Rättv. cerrbetsför Bju. 
a'rrbetsfölr Äpp. `som har kraft att arbeta' 
(SAOB). Syn.: arbetsbörg, bet. 1. 

arbete-hjälp f. Ja cerrbetsjäkp Äpp. Mal. cerrbäjs-
jålrp öVd. '(tillgång till) folk som hjälp i arbe-
tet / auxiliary labour'. 

arbete-karl m.Ia a"rrbeskarr vSoll. cerrbetskär 
Äpp. drrbetskä(r) Mal. drrbigskår 45Vd. 1. 
'karl, som sysslade med hårt arbete / labourer' 
(SAOB 1) allm. Jfr arbetsknul, bet. 2. 2. 
'kraftig (frisk) person, som förmådde uträtta 
ett gott arbete / fine, robust workman' (SAOB 3) 
Mal. i'vvindåra va namn cerrbetskä(r) 'ingen av 
dem var någon duglig, för arbete lämpad karl'. 

arbets-knul m.Ia a"rrbeskn," Soll. drrbetsknfar 
Äpp. 1. 'valk i handen, åstadkommen genom 
arbete / callosity on hand caused by hard 
work' Soll. Syn.: kvård, bet. 6; träl; träling. 

'person, som arbetar hårt / person who works 
hard' Äpp. Jfr arbetskarl, bet. 1. 

arbete-sliten adj. IV a'rrbiet(s).21itiin Älvd. drr-
bets.2litttb Äpp. drrbäja2littin Li. 'utsliten av hårt 
arbete, utsläpad / worn-out by hard work'. 

arg adj. I arrg OvSi. arrg NeSi. Vd. 1. 'häftigt 
vred / enraged' (SAOB 5) allm. Syn.: elak, bet. 
6. 2. 'livlig, pigg, rivande / lively, spirited, 
enterprising' (SAOB 8) Rättv. Äpp. Tra. an e 
ö"skapki a'rrg tå 	Rättv. 'han är ofantligt 
energisk': åjn a'rrg ps' jtje Tra. 'en pigg pojke'. 

(i förb. med vara v.:) i skum wa a'rrgä i 
då'g Våmh. `vi skola slakta i dag / we are going 
to slaughter today'. Syn.: elak, bet. 9. 4. 
(senare ssgsled:) 'som förstör, som ej respek-
terar ngt / destroying, spoiling, not respecting 
anything'; ri"gål:sar(r)g Rättv. 'som tar sig 
igenom en såsom fullgod ansedd gärdsgård (om 
kreatur)'; so`kkar(r)g Rättv. 'som sliter strum- 

por'. Syn.: elak, bet. 10. — Ssg: cerrgmös m. 
Rättv. 'energisk man / energetic man'. — 
drrgil m. Jä. 'argsint man / ill-tempered man'; 
cirrgila f. Jä. 'argbigga / shrew'; drrgela f. 
Äpp. 'duktig, rivande kvinna / capable, enter-
prising woman'. 

arga sv.v.l. a'rrga Våmh. Ors.; pass. drrgas 
Våmh. Ors. dr(r)gas Rättv. 'förarga / to make 

angry' (SAOB I 3) Våmh. Ors. fe tå a'rrg 
4na' Våmh. 'för att förarga henne'; du i snå'rt 
drrga Ors. `du blir lätt förargad'. — 
a'rrg-di Ors. 'förarga dig, gräma dig'. — Pass.: 
'retas / tease, annoy' Ors. Rättv. wi bå'ra 
drrgssum vOrs. `vi bara retas'; ska du drrgas 
ma må Rättv. 'skall du retas med mig?'. — 
Särsk. förb. (upp:) 'reta upp, förarga' (SAOB) 
Våmh. Äpp. Li. arrg-u'pp di rinckti, så i' urrkä 
du an Våmh. (Bon.) 'ilskna till riktigt, så orkar 
du den (o: timmerstocken)!'; arrg-s'pp an Li. 
'reta upp honom'. — Avi.: drrgeskrök m. öOrs. 
'retsam person / annoying person'. 

arg-full adj. I a'rrg full Rättv. 'ilsken av sig, arg-
sint / irascible'. 

arilds-tid oböjl. sbst. (i uttr. från arilds-tid:) 
allt tro å,'dels t Li. 'alltifrån äldsta tider / 
from ancient times' (jfr Torp Arals tid). Jfr 
Adam. 

arken m. f.Ib best. ä'kin å'(r)tja Mal. 'him-
lavalvet, sådant det ter sig, då man befinner sig 
i en dalgång mellan höga berg, som starkt be-
gränsa synfältet, el. då molnen sträcka sig i 
långa parallella hopar i nord-sydlig el. öst-
västlig riktning / the vault of heaven, seen 
from a valley between two mountains, or when 
the clouds extend in parallel groupings in a 
North-South or East-West direction' (jfr DO 
ark', bet. 2, 3). 

arm m.Ia arrm OvSi. arrm NeSi. Vd. 1. `övre 
extremitet hos människa / upper extremity in 
human being' (SAOB I); up under a'rrma Älvd. 
'till upp under armarna': få jä så`v på drrmäm, 
Rättv. 'får jag sova på armen?' (friare till 
flicka). 2. `sidoavdelning av uppställt manskap 
/ line of firemen, searchers or beaters' (SAOB III 
3). Jfr skall-, vattu-. 3. 'del av redskap / part 
of implement' (SAOB III 4); i'nnårarrmin 
vMor. 'den inre armen (av en fiskeanordning)'. 
Jfr ljus-, not-, plog-, ryssj-. — 	arm-4' 
sig v. Älvd. 'flytta sig fram med hjälp av ena 
armen / move forward with the help of one arm'; 
jtennarrmivg m. Ore 'enarmad person / one-
armed person': ls'vygarrmivg m. Ore långarrnad 
person / long-armed person'. 
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arm adj. I arrm Älvd. drrme (endast denna form) 
Leks. arrm, Bju. Mal. Li. 1. 'beklagansvärd, 
stackars / poor, wretched' (SAOB 1); drrme 
ka'lla Leks. 'stackars flickar; akkan (emma tö'k 
Leks. 'vilken stackars tok!'. Syn.: armlig. 
2. `mager, klen / poor, scanty' (om bärande 
mark; SAOB 4 c al) Älvd. Bju. Li. ä ö au a'rrmt, 
au å va`kka i'vvgan da Li. 'det är så magert där, 
så det växer ingenting'. 8. (i förb. med råd:) 
jä våt mä ivva cerrme rå'd Leks. 'jag vet mig 
ingen räd alls'; mi drrme rå' Mal. Li. '(ingen) 
råd alls / (know) no earthly means'. — Avi.: 
drrmade Rättv. drrmade Dju. drrmäde Äpp. 
adj. 'ömklig; stackars / pitiful, poor'; (för-
stärkande:) 'enda, minsta / slightest'; an vill 
int ja`r i arrmacle du'gg Dju. 'han vill inte göra 
ett enda dugg'. 

arma sv.v. 1. (endast i förb. med adv. ut:) 
a"rrm-åjt jö'då Ve. arm-fet jö'ka Al 'suga ut 
jorden / impoverish soir; an drrm-fit ae rä'jnt 
Tra. `han gör slut på sina krafter alldeles / he 
is wearing himself out completely'. 

arm-band n.Ia a'rrmbEtnncl Våmh. 'ringformig 
armprydnad / bracelet' (SAOB). 

arm-blad n.II drrmbleä,6 nVåmh. nvMor. a'rrm-
blad Våmh. (Bon.) 'spadformig, övre del av 
lieorv / spade-shaped, upper part of snead 
(shaft of seythe)'. Syn.: stjärt; tyckla. 

arm-borst n.I III — V a'rrbiat n.Ia Ors.; hast.-
råstrå n. V Leks.; hgriatår n. I d Bju. ha'rrebstär 
hdrrjiatär Dju. ä`kbaastår Asdåkbaastär Nås; 
drrbaast n.Ia Jä. drrmbasst Äpp. a'rrimat Mal.; 
drrbeaste n. III öVd.; jfr arister harister Älvd. 
1741 (Näsman); obef. i nutida Älvd. Våmh. Mor. 
'skjutvapen för pilar, bestående av en i en stock 
fäst båge med sträng; pilbössa / cross-bow' 
(SAOB; I5DB I 62). Syn.: armborstbåge; bå-
ge, bet. 1; båg-, klav-bössa; pil-, tjur-båge. 

armborst-båge m.IV drrbestbäi Tra.; jfr arist-
bugå Älvd. 1741 (Näsman) = föreg. 

arm-båga sv.v.l. (endast refl. o. pass.) drrm-
bägd- vOrs. drrmbiig- Äpp drrmbågå- öVd.; 
pass. ebugå'a Älvd. crbugd's öOrs. drrmbogda 
Rättv. drrmbågäs Flo. drrmbErgaa Nås drrm-
bågeta öVd. 'knuffa el. skjuta med armbågarna 
/ to elbow one's way' (SAOB; refi.:) drrmbäget-
ai-fra'mm vOrs. drrmbög-ati-fra'mm Äpp. drrm-
bågd-ae-fra'nvm öVd. 'armbåga sig fram'; (pass.:) 
bterrei han e brä' tå drrmbågaa Äpp. 'bara man 
är duktig att armbåga sig fram'. 

arm-båge m.IV rbugi Älvd. Våmh rbugå 
vMor. Soll. airrmbuji' öMor. a'rrmbugå Ve. 
ä"buji öOrs. drrmbaje Ore drrmbogi drrm- 

boga Rättv. drrmbåga, Leks. drrmböga Bju. 
drrmbäga Dju. Ga. drrmbligs Nås Jä. Äpp. 
drrmbågs Mal. drrmlyai 	 öVd. 1. 
'vid armleden belägen del av arm, särsk. dess 
baksida / elbow' (SAOB 1); 4n byöd min rbu-
g4m Våmh. 'han bjöd med armbågen'. Jfr 
skräll-. 2. 'armbågsled / elbow-joint' Soll. 
atö'rd i rbfigdm 'stel i armbågsleden'. 

armbåg-knul m., se armbå,g(s)knul. 
armbåg-knyl m.Ia cerrmbEr(g)kny-k Jä. 'armbågs-
knöl / bone of the elbow'. Syn.: armbåg(s)-
knul. 

armbåg-lycka f.IVa å"bugålryttj(a) Älvd. Våmh. 
a'rrmbugålittja öMor. Ve. a"mmbukyttj Soll. 
ä"bulittja, Ors. drrmbolyttja Ore a'rmbölittja 
Rättv. eikmbulettja drrmbågålettja öVd. 1. 
'armveck / bend of arm' OvSi. öVd. Syn.: 
arm-lycka, -veck. 2. 'flicka, som alltför 
villigt antog erbjudet karlsällskap / girl who was 
too eager to accept invitation from boy' Soll. 

armbåg-rum n.Ia rbugårffsm Våmh. (Bon.). 
'armbågsrum / elbow room'. 

armbåg(s)-knul m.Ia ä"bugdknauk Älvd. Våmh. 
drrmbagsknfik Äpp. å'kmbusknftk Li. 'armbågs-
knöl / bone of the elbow'. Syn.: armbågknyl. 

armé sbst., se armeja. 
armeja f.IVa armä`ja •••• akmä`ja Soll. drrmäja 
öVd. 'stor mängd folk / a large number of 
people' (jfr SAOB armé 4); je Mik armä`j dv 
fö'k an kika å' så Soll. <en sådan mängd folk man 
måste ha sen?. Jfr krigs-. 

arm-elak adj. I drrmjåketik (vanl. n. -jdkålkt) 
Älvd. 'som kostar på el. anstränger armarna / 
which is hard on the arms'. Syn.: armsletig. 

arm-grav f. II drrmgräv Älvd. 'armhåla / armpit'. 
Syn.: arm-grop, -hål, -håla. 

arm-grop f.VI drrmgröp Li. = föreg. (SAOB). 
arm-hål n.II drrmhäk Bju. Nås Äpp. Mal. Tra. 

= föreg. (SAOB). 
arm-håla f.V drrmwäla vOrs. = föreg. (SAOB). 
arming m.Ib asrrmjvvg Älvd. `beklagansvärd 
person / pitiable, wretched person'; drr a'rr-
mivvger (obest.!) `de stackarna!'. Syn.: armling. 

arm-krage m.IV dr(r)mkrägi Rättv. (Bo.) 'möns-
terstickad mudd med bräm, avsedd för manlig 
festdräkt / patterned imitted euff with border, 
intended for male festal attire' (CoDB IV 469 f.). 
Jfr arm-kåk, -ring; hand-holk, -kåk, 
-ring; holk, bet. 4; kåk; mudd', bet. 1. 

arm-krok oböjl. sbst. drrmkrök Äpp. (endast i 
förb. gå armkrok; SAOB 4:) dam gekk drrm-
krök `de gingo arm i arm / they walked arm in 
arm'. 
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arm-kåk m.Ib a'rrmkåk vMor. öOrs. <stickad 
handledsvärmare av enkelt slag för vardags-
bruk / plain knitted wrist-warmer for everyday 
use'. Jfr armkrage. 

arm-led m.Ia a'r(r)mliid Rättv. cerrmlä Nås Äpp. 
'armbågsled / elbow-joint' (SAOB). 

armlig adj. I a'rrmkin Rättv. Bju. 'beklagans-
värd / pitifur (SAOB 1); an e ri'kktit cerrmkin 
Rättv. 'han är verkligen beklagansvärd'; töka 
a'rrmltigs atanckarar Rättv. 'sådana ömkliga 
stackare'. Syn.: arm adj., bet. 1. 

armling m.Ib cermlriv Rättv. 'beklagansvärd 
person / pitiful, wretched person' (SAOB 1). 
Syn.: arming. 

arm-lycka LIVa a'rrmlyttia Äpp. asrrmlettja Tra. 
'armveck / bend of arm'. Syn.: armb åglyck a; 
armveck. 

armod n.Ia cerrmö Bju.-Nås a`mno Jä.-Tra. 
'fattigdom / poverty' (SAOB 2). Syn.: armoda. 
bet. 1. 

armoda f.IVa a'rrmipa Älvd. a'rrmöda öOrs. 
a'rrmoda Jä. a'rrmoa Äpp. 1. 'fattigdom / 
poverty' Ors. Jä. Äpp. hä va e atö'r a'rrmoda Jä. 
'det var en stor fattigdom'. Syn.: armod. 2. 
`eländigt ting el. förhållande / poor, wretched 
thing or condition' Älvd. ed non asrrmiksö 
'det är en ynklighet' (sagt om mycket mager 
slåttermark). 8. 'besvär / bother, trouble' Äpp. 
halcke a'rrmoa 'vilket besvär!'. — Avi.: cerrmona 
Äpp. a'rrmöea Mal. Tra. v. pass. 'ha det be-
svärligt, utstå möda / have trouble'. 

armod(sk)ig adj. I a'rrmoalclrin Rättv. a'rrmöllen 
Jä. a'rrmolen Äpp. <eländig, fattig; besvärlig / 
wretched, poor, difficult'; an e allt a'rrmoalcltin 
Rättv. 'han har det rent eländigt'; hä va litä 
a'rrmölle för an Jä. <det var litet fattigt för 
honom'; hä va då full 88 a'rrmolet tä få rta på 
Äpp. 'det var (då väl) så besvärligt att få reda 
på'. 

arm-päls m.Ia a'rrmpälla Leks. (Silj.) 'kolt-
liknande barnpäls, knäppt i ryggen o. nående 
ned över halva vadbenet frock-like child's fur-
coat, fastened at the back and reaching halfway 
down over calf'. 

arm-ring m.Ib a`rrmrivv Al Flo. Nås Jä. 'stickad 
el. av vadmal sydd mudd / knitted or homespun 
cuff' (05DB IV 469, 471 f.). Jfr armkrage. 

arm-slet n.Ia cerrmilåt Äpp. 'arbete, som är på-
kostande för armarna / work which is hard on 
the arms'. 

arm-sletig adj. I a'rrmalituig (n. a'rrm.2litu't) 
Älvd. (om arbete:) <för armarna påkostande, 
slitsam(t) / hard on the arms'. Syn.: armelak. 

arm-sliten adj. IV a'rrmilitiin Älvd. 
Soll. <trött i armarna av arbete / whose arms 
are wearied by hard work'. 

arm-stark adj. I a'rrmatarrk Soll. a'rrmstarrk 
Rättv. Bju. Äpp.-Tra. `stark i armarna / with 
strong arms' (SAOB). 

arm-stål n.Ia drrmst44. Mal. <styrka i armarna / 
strength of arm'; hur ä ä, ä du ny asrrmatåk 'hur 
är det, har du någon kraft i armarna?'. 

arm-tag n.II a'rrmtåg Äpp. ChVd. 'vid brottning 
gjord fattning om motståndares överarmar (el. 
krage) / gripping opponent's over-arms (or 
°ollar) while wrestling' (SAOB 1). Jfr fång-, 
krag-tag. 

arm-veek n.II cerrmvåk Rättv. a'rrmvekk Bju. 
Äpp. 'veck, som vid armens böjning bildas 
mellan över- och underarmen / bend of arm' 
(SAOB 1). Syn.: armbåglycka, bet. 1; arm-
lycka. 

arod(?) oböjl. n. rrft86 Älvd. sölig el. lat person / 
a laggard'; 'Okad å"riled Älvd. 'vilken sölkorv! / 
what a slowcoachr. 

aron-staven m. II best. ä'reknatåven Älvd.; obef. 
Våmh. Mor. 'stjärnbilden Orions bälte / Orion's 
Belt'. Syn.: fiskare, bet. 2; fiskekarlarna; 
tre-vise-män. 

arp m.Ia arrp Li. (jfr Rz 13 b arp n.) 'ytterhud 
på betat skinn / outer skin of soaked hide'; an a 
alcra`bb-tå asrrpin tå bä'jna 'han har skrubbat 
överhudslagret av benskinnet'. 

arra sv.v.l. cerra Li. (jfr Torp) `bromsa kälke 
med dragstångens nedre ände, släpande mot 
marken / to brake sleigh by means of lower end 
of pulling-pole dragged along ground'. — Särsk. 
förb. (mot) dam vat a'rr-mölt Li. `de blevo 
tvungna att bromsa med skidstavarnas ändar'. 

arrest m. f.Ia artVat m. Älvd. vMor. ritat Soll. 
arll'sat Rättv. Bju. Flo. Äpp. Mal. are'ast Nås; 
arä'ast f. Li. 1. 'lokal, vari arreststraff under-
gås; häkte / jair (SAOB 5) allm. däm a tä'i an 
bot å rå'atv, Soll. `de ha fört honom till arresten'. 
Syn.: kurra, bet. 2. 2. 'fängelse / prison, jair 
Rättv. (Bo.) Vd. an e på arä'astäm Rättv. (Bo.) 
'han sitter i fängelse(t)'; an a visr på are'aatn, 
Nås 'han har varit i fängelse'; artisasta i fti'lro 
Li. 'fängelset i Falun'. Syn.: fästning; häkte. 

arsa sv.v.l. ä'Ja Leks. (jfr asa v.) <gå sakta o. 
smygande / go slowly, steal forward' (SAOB; 
Rz 13 b; V11, bet. 2). — P. pr.: an kelm, å' fenclua 
'han kom smygande'. — RO.: (särsk. förb.: 
fram:) ä' fa så fra'mm 'smyga sig fram' (SAOB). 
— Sag: ä'fana m. Leks. 1. <trashank / raga-
muffin'. 2. 'trasigt plagg / tattered garment'. 
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ars-hål n.II a`.984'84- Älvd. asee1i8k Våmh. a`mok 
vMor. Soll. :Jan öMor. a\9814If Ore 88131 OM 
&msk ••••, a'sselr Rättv. Al &msk Leks. Ga. Flo. 
Nås Jä. Äpp. Mal. &msk Bju. Li. 1. 'anus / 
anus' (SAOB) Älvd. öMor. Soll. kö's i a`moki 
Soll. 'som har diarré / with diarrhoea'. Jfr 
höns-, rack-. Syn.: rasse. 2. `podex / the 
bottom, posterior' (jfr SAOB) allm. i rennd Q 
&Mink Våmh. (Bon.) 'jag föll och blev sittande 
på bakdelen'; i fik etrfik upå enå'd a"molrä Soll. 
<jag fick stryk på bara ändan'; tjäkke i slyna 
811M a'esslrar Leks. 'tjocka i ansiktet som bak-
delar'. 3. (bildi.:) tjy'ss mig i a'seuski' Älvd. 

Mä i &melte Rättv. ty'y'se mä i a'ssukä 
Leks. (i uttr. för ilska och djupaste förakt / 
in expression of anger and scorn and other 
coarse expressions); ä i ie  e'esa, 84 dt Q &mal* 
a di nor i 'indi Våmh. (Bon.) 'det är en hässja, 
som har ramlat för dig på ängen här i norr'; 
4n då,' eyöke wil-ljäug för a'esuski Älvd. 'den där 
(karlen) tycks vilja skryta'; e  will bära eittj g 
a'seit- slr Våmh. (Bon.) 'hon vill bara vara sysslo-
lös'; dgm gö min a`miiskä fi"ri Våmh. (Bon.) <de 
konsumera matförrådet i förtid'; i årär-iti-u'pp 
a'esilske a dö Våmh. (Bon.) 'jag fäster ej det 
ringaste avseende vid det (eg.: jag hör inte ens 
upp med bakdelen åt det)'; du kann kumå-i'nn i 
va'rrgaimolrå må 	vMor. (Morkarlby) 'du 
kan råka in i vargens anus innan kvällen' (till 
barn, som väsnas); tä' di i &snöt öMor. (starkt 
avvisande uttr.); an a boa ei up i a`mokä Soll. 
an a brta ett a a'ssel.i Rättv. 'han har gjort ett 
dåligt byte'; hi'setv, gök a ceeekki Rättv. (Bo.) 
<hästen dog'; ann, sam Okär på män bäk, eka 
mät a'ssok ezocl`ro Ore 'den, som talar på min 
rygg, skall min bakdel svara'; ko`kke du in i 
j&rrgassekä Jä. 'tittar du in i spindelns anal-
öppning?' (till den, som envist stirrar på samma 
punkt). 4. (starkt infamerande skällsord / 
coarse insult:) allm. ukaö a`88it' 1 81r a ka'rre Älvd. 
oki a'ssek tå köer Rättv. (Bi.) 'vilket as till karl!'; 
uka, t»" Istamusk Våmh. (Bon.) 'vilken mot-
bjudande fet kvinna!'. 5. 'avlägsen plats, av-
krok / out of the way place, the back of beyond' 
Li. ä då,' e Ml ä &emir å väkt?, ... 'det där är väl 
en avkrok av världen'. Jfr gränd, bet. 3. — 
Avd.: aseekö'ea Leks. &mete-ö'« Bju. (interjek-
tionellt, grovt skällsord / coarse insult); stö`rae-
esku adj. Mal. 'som har stor bakdel / with a 
large behind'. 

ars(håls)-klink m.Ia aseeelrgklrivvk Al a'eskleivvk 
Flo. 'clunis / behind, buttocks' (jfr SAOB 
arsklink). Syn.: hälva, bet. 2; klimp, bet. 3; 
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klink; klinka"; klunk'; rass-klink, -klint; 
röv-klimp, -klink, -klinka, -klint, -klunk. 

arshåls-pip m.Ia a'embsplp Leks. 'analöppning / 
anus'; a'lldelres ati a'esekeplpen 'alldeles i anal- 
öppningen'. Syn.: arshål, bet. 1 a. 

arshåls-sticka f.IVa a'esolreetikk Soll. 'stryk-
sticka, som kunde tändas mot byxbaken / 
match which could be struck against trouser-
seat'. Syn.: brännstens-, rit- (bet. 2), skrap-
(bet. 1), sprak-, sprät-, stryk-, svavel-
sticka. 

arshåls-tarm m.Ia a'sehälVarm Jä. 'ändtarm / 
rectum'. Syn.: arstarm; fesåder; rasa-, röv-
t arm. 

ars-klink m., se ars (håls)klink. 
ars-skåra f.V a'eskfiru Flo. 'skåra i podex / 
a scratch on the behind'. Syn.: r ö vsk år a. 

ars-tarm m.Ia destarm Rättv. a'setarm Flo. 
ä'etarrm Nås Äpp. 'ändtarm / rectum' (SAOB). 
Syn.: se arshålstarm. 

art m. Ja ärt Rättv. 'vana, instinkt, böjelse / habit, 
instinct, tendency' (jfr SAOB 4, 6); ä vä en gigg 
ärt, ä-dä"det var en ful vana, det där'. — Av!.: 
däm 484' ärta Rättv. 'de hava en dylik böjelse'. 

arta sv.v.l. (endast refl.:) ärt-8ä Rättv. Bju. Dju. 
ärt-se Nås ät-göt Mal. 'se ut att vilja utveckla 
sig, giva gott hopp / to look promising, tum out 
weil' (SAOB 2); nög ärter di"» ett Rättv. 'nog 
artar det här sig'. 

artig adj. I a'rrtin öOrs. 'näpen, söt, täck / pretty, 
comely'; Q i et; trtun ö a'rrtin i ii‘gurn4 eö 'hon 
är så nätt o. har ett så näpet ansikte'. 

arv n. m.Ia arry n. OvSi. ar(r)v Rättv.—Mal.; 
arrv m. CoVd. 'kvarlåtenskap / deceased's estate' 
(SAOB 1); ha'aes a'rry a `gi Mal. 'hans ärvda 
ägodel (egendom)'; a'rrvin hä'e Li. 'hans arv.' 
Jfr bak-, faders-, hustru-, käring-, mo-
ders-, mus-. 

arve m.IIIa f.IVa a'rrve m. Älvd. a'rrvå Mor. 
(-)ar(r)v Ve. Ors.; a'rrva f. Leks.; a'rrva m. Dju. 
Ga. cerrvå Äpp.; a'rrva f. Mal.; cerrve m. CoVd. 
'ogräs av släktet Spergula (el. Stellaria och 
Cerastium) / weed of the Spergula (Stellaria and 
Cerastium) family' (jfr SAOB arfve). Jfr dret-, 
dyng-, käll-, vattu-. — 	a'rrvug Älvd. 
cerrvu Mal. cerrys öVd. adj. <bevuxen med 
våtarv / covered with above weed'. 

arve-del m.Ia a'rrvdiek Älvd. asrrvedök Äpp. 1. 
'arvslott / share of an inheritance' (SAOB 1) 
Äpp. Jfr del, bet. 7. 2. 'ärvt föremål / in-
herited objeet' Älvd. eö fr en a'rrvdiek fref mfen, 
e-där Älvd. 'det är en från mor ärvd sak, det 
där'. 
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arv-fallen adj., se arv(s)fallen. 
arving(e) m.IIIa Ib a'rrvivvg (best. sg. dat. 
a'rrvinvg4m) m.III Älvd. drrviv m.I drrviva 
m.III Leks. cerrviv m.I Bju. Dju. Äpp. drrvinje 
m.III Nås 'arvsberättigad släkting / heir' 
(SAOB 1); håsci-tb ns mäkkälf drrvivär ätt set 
Dju. 'efterlämnade han många arvingar?'. Syn.: 
ärving. 

arv(s)-fallen adj. III a'rrvfällin öMor. Soll. 
dr(r)v(s)fullin Rättv. cerrvfslln Jä. Li. drrvfalln 
Äpp. drrfäln Mal.; n. drryfulli Bju. 1. 'som är 
att övertaga för arvsberättigade personer / 
which can be inherited by legal heirs' (SAOB 
arffallen 1) allm. gå'krj, bi-nt dr(r)vfullin fårän i 
hl' dig Rättv. 'gården blir ej disponibel för ar-
vingarna förrän i vår / the farm will not be at 
the disposal of the heirs until next spring'. 
2. `berättigad att mottaga arv / entitled to in-
heritanee' (SAOB arffallen 2) Jä. Äpp. Mal. o 
va drrvfäln ätt htennomMal. 'hon var berättigad 
till arv efter honom'. 8. 'som har ärvt anlag (för 
ngt) / with an inherited tendency to something'; 
je å då drrvfslln fe &I, je Li. 'jag har då ärvda 
anlag för det jag' (sagt om en sjukdom). 

arv-stol m.I a drrustök Li. `arvsanlag från fäderna 
(i fråga om karaktär el. sjuklighet) / inherited 
tendeneies (of character or illness)'; an udd 
full äjn kkän drrastök må-vettå <han hade väl 
ett dåligt arv att bygga på, kan tro'. 

arv-stöd adj. I a'rrystöd(d) öMor. Soll. 'besläktad 
och medberättigad till arv / co-heir'; an vå litä 
drrastödd å' dö öMor. 'han ägde en viss, mindre 
arvsrätt till det'; do'nn-da å asrrust8d(d) min m1', 
ann Soll. `den där (mannen) är släkt med mig 
och berättigad att dela arv med mig, han'. 

as n.Ia ås allm. 1. 'kadaver / carease' (SAOB 2) 
allm. de'da 	fftsr suma ä's vOrs. 'det där 
luktar kadaver'; ä ls' fft rdjne äse Li. 'det luktar 
fullkomligt kadaver'. 2. (skällsord; uttr. för 
avsky, harm / carease used as term of abuse; 
SAOB 4:) ka`ttäsä a jäte-u'pp fi'astjen Ore 
`kattrackaren har ätit upp fisken'; ä'88 sti`gga 
Rättv. (expressivt skällsord) 'det leda aset!'. 
Syn.: ase. 8. <(hoptorkad) klump av var el. 
annan orenlighet i ögonvrån / dried-up pus 
or other irnpurity in comer of eye' Leks. 
Syn.: k o r pin;  talg; våg m. 4. ̀ semen virile' Li. 
Jfr kuk-. 5. <stank av könsumgänge / stench 
of sexual intereourse' Li. hösrits Li. `dets.'. 
— Avi.: ässes v. pass. öVd. 'vara besvärlig gm 
odygd / be annoying, mischievous'; äsakkton 
Våmh. (Bon.) ä sakktug Ore adj. 'mycket elak / 
very nasty'; sbån Ga. Mal. äsbäjn Li. n. 'elak 

person / nasty person' (jfr SAOB araben, bet. 2); 
sdön n. Flo. Jä. 1. 'motighet, missöde / set-

back'. 2. 'föraktlig person / despicable person'; 
ä.'sgstt adj. n. Ga. hå va ä natt å't-rj. 'det var 
alldeles lagom åt honom / it served him right'; 
äsnakk m. Våmh. (Bon.) <vrång person / wicked 
person'; åssun Mor. ä' sån Soll. adj. 1. 'förarglig, 
motig / provoking, cussed' Mor. 2. 'elak / nasty' 
Soll. 

asa sv.v.l. "g's- Älvd. (jfr arsa v.) 'glida, släpa / 
glide, drag' (SAOB II 1); eå å' ser o gö'r Älvd. 
'det glider framåt'. — Särsk. förb. (efter:) 
ö-s-etter Älvd. <släpande glida efter'. 

asch interj. a'asa a'ssas dasis Rättv. a'asä 
Bju. aff a'ffas Äpp. alf dffa Mal. äg Tra. 
(uttr. av förargelse, ovilja, avsky / expression of 
anger, aversion, disgust; SAOB:) 'usch / ughr; 
dum ändå, toki ställniv Rättv. 'usch, ett 
sådant elände. 

ase m.IIIa å'så Ors. (skällsord:) 'as / lout'. Syn.: 
as, bet. 2. 

ask m.Ib assk OvSi. NeSi. Mock.—Äpp. (best. 
a'flän Bju. a'astjän Al) msk Mal. öVd. 1. 
'mindre förvaringskärl av trä med lock / small 
wooden container with lid' (SAOB ask" a; 
03DB II 143, 148) allm. krfunkugassk Älvd. 
'rund ask'; mrsto@nmefnasslecn Älvd. 'den från 
Matssvenmor ärvda asken'. Jfr äska; ä sk e. 
Jfr band-, bindel-, brud-, bys-, bytt-, 
fattig-, fjärdings-, fästnings-, grannlåt-, 
gässel-, hatt-, herde-,häkt-,ked-,kläd(es)-, 
knapp-, knavel-, knytnings-, krit-, krok-, 
kyrk-, lad-, lock-, matsäcks-, messmörs-, 
nottråds-, näver-, pappers-, pligg-, rote-, 
sido-, sill-, skomakar-, skör-, smör-, sovel-, 
spol-, spån-, svarv-, söm-, timp-. 2. 'träkärl 
med svepkant, vanligen med över kärlet gående, 
böjd grepe / wooden container with thin sides 
bent round base and secured by root-fibrils' (se 
ill.; 0513B I 399, II 149) allm. kfiskmOrsa'ssk 
Vilmh. 'svept kärl, vari finmalet kornmjöl till 
gröt el. välling förvarades'. Jfr bröd-, handels-, 
kittel-, klav-, mjöl-, not-, strömmings-, 
så-, sånings-. 8. `svep(kant) på träkärl, såll 
el. rissel / thin wooden side(s) of container or 
sieve' (03DB II 150, 153) Våmh vMor. sälldaask 
Våmh. 'svep på såll'. Syn.: svep; veck. 4. 
'ram av kantställda bräder, t.ex. omkring 
stenarna i en kvarn / border of planks set up 
edgewise around e.g. mill-stones' (020DB I 471, 
III 274) Mal. kvännassk `dets.' Syn.: kar, bet. 4; 
mj ölkar, bet. 2; svep. 5. 'stomme (väggar o. 
tak) till en byggnad / framework (walls and 
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roof) of a building' (ÖDB III 117, 124) Våmh. 
Ors. Syn.: st omman. 6. a. (senare ssgsled:) 
`våning i härbre / one floor of a store-house'; se 
nederst-, överst-. b. `övervåning i ett ut-
byggt härbre / overhanging upper storey of a 
store-house' (CoDB III 90) Leks. 7. (senare 
ssgsled:) 'viss gårds naturaprestation till socken-
tjänsteman / payment in kind to parish official 
by each farm'; kklikkärasstjän Soll. 'natura-
lönen åt klockaren'; spä"gubbasstjän Soll. 'natura-
lönen åt kyrkvaktaren'. Jfr färj-. 8. (i förb. 
med tugga v.:) an tu`ggär i a'ssk Ve. 'han 
(o: hästen) tuggar så, att tänderna i käkarna ej 
svara mot varandra / ho (the horse) is chewing 
with his lower jaw jutting out'. Jfr ask - käf tad, 
-tänt. 9. (bildl.; jfr SAOB ask, bet. d); e werd 
grå i a'sstjim, Våmh. 'det uppstår osämja inom 
laget / there is going to be a row (in the com-
pany)'. 

aska f.IVa a'sska OvSi. Leks. a's(s)ka Rättv. 
a'sska Bju.—Äpp. daska Mal. enTd. 'förbränd (grå-
el. vitaktig) återstod av organiska ämnen / ashes' 
(SAOB 1); an få int dtisj bräk an a 't-upp jän 
fjäkivg a'sska Soll. 'man får inte dö, förrän man 
har ätit upp en fjärding aska'; ti assskän, Dju. 
'i askan': bräsnnaska bre'nnin a'sska Jä. 'aska, 
som under flera eldningar i spisen legat under 
elden'; (äv. bildl.:) ig i keså i edd log ati rö` dasskgn 
Våmh. (Bon.) 'jag sitter som på glödande kol' 
(eg.: <jag är som om jag vore i röda askan'). 

aska sv.v.l. a'ssk- (tr.st.) ask- (tr.sv.) `(in)lägga 
(ngt) i aska el. asklut / put sthg down in ashes 
or lye' (SAOB) Ve. Soll. Al Jä. a'ssk ha'rrvor 
Jä. 'koka (garn)härvorna tillsammans med 
aska, som lagts varvtals mellan dem'. — Särsk. 
förb. (i:) ask-i' hti`rrvsr Ve. 'lägga ned (garn)-
härvor varvtals med aska för att sedan koka 
dem'; ( ig e n:) ja sket ask-ijä'nn 8`gon på e si'll Al 
<jag skall steka en sill på glöden' (eg.: 'aska igen 
ögonen på en sill); (ned:) assk-nä'r kkieur Flo. 
'lägga ned kläder i asklut'. 

ask-botten m.Id a'sskbunn Li. `stycke(n) av 
gammal, hårt sammanpressad aska underst i 
eldstaden / piece(s) of old, compressed ash in the 
fireplace'. 

ask-butt m.Ia a'askbett Mal. 'i gässelbutten 
tillrett dagsbehov av tjockmjölk, som över 
natten fått stå i den varma askan vid eldstaden 
o. som nästa dag medfördes i vallhjonets mat-
säck / thick sour-milk prepared in small keg, 
which has stood overnight in hot ashes and 
which is taken next day by the herdsmaid in 
her provision-bag'. 

ask-das m.Ia a'sskdäs Leks. 'person, som gärna 
höll till vid spisen (el. i spisvärmen) / person 
who liked to sit by the fire (in the warmth)'. 
Syn.: ask-fis, bet. 1, -påtare, -påte; spislo, 
bet. 1. 

ask-deg m.I c a'sskdåg Mor. Soll. Ors. Jä. 1. 
'askmörja / embers, ashes' Ors. 2. 'röra av 
aska, blandad med vatten el. tjära o. anv. att 
täta sprickor i spismuren med (el. att stryka på 
såret efter kastrering av svin) / mixture of 
ashes and water or tar, used to stop up cracks 
in wall of fireplace or sometimes spread on 
wounds' (13DB I 301) Mor. Soll. Jä. 

ask-fis m.Ia a'sskfajs Älvd. Våmh. a'sskfajs 
a'sskfäjs vMor. a'askftijs a'askfis öMor. a,'ssk-
fäjs Ve. Oro a'askfla Soll. a'sskfajs tesskpajs 
Ors. a'sskfis Rättv.—Äpp. ( ha'sskfis Jä.) 
a'sskffs Mal. öVd. 1. 'person, som gärna höll 
till i spisen / person who liked sitting by the fire' 
(jfr SAOB 1) allm. Syn.: se askdas. 2. 'person 
med blekt och sjukligt utseende / person with 
pale, sickly appearance' (jfr SAOB 2) OvSi. 
Rättv. Al Jä. Syn.: blekfis, bet. 1; mjölmus, 
bet. 2. 8. 'person, som inte fick det att brinna i 
spisen / someone who could not make the fire 
burn' Ve. 4. 'föremål, som blivit bränt gm 
beröring med glödande aska / object burnt by 
red-hot embers' vMor. 5. 'stor, grå (höst)fjäril 
/ large, grey autumn butterfly' Soll. 6. 'liten, 
pyrande eld / smouldering little fire' Älvd. 
Våmh. Rättv. Syn.: eldf is. 7. 'av fräteld ska-
dat milkol / charcoal damaged by fire within 
kilo' (05DB I 520) Bju. 8. 'övernaturligt väsen, 
som fanns i askan (el. i elden) i spisen / super-
natural being in the embers or fire' allm. 
a'sskfajs a ta'jd ea Älvd. `Askfis har tagit det' 
(säges, då ngt kastats i askan i spisen); a'sskpajs 
stri`ksr ps`jka Ors. `Askfis ger pojkarna stryk' 
(sades, då det sjöd i sur ved); heei-tte,  hes 
a'sskfis, pi'p da i friarn, Tra. 'hör, hur askfisen 
piper i elden!'. 

ask-fästa sv.v.l. a'sskfesst- Ors. 'ösa aska över 
(de glödande) kolen för att hålla liv i elden över 
natten i pour ashes over the fire to keep it alive 
ovemight' a'sskfeast jä'lldv `dets.'. Syn.: fästa, 
bet. 6 a; fästa åter. 

ask-giller n.Id a'sskjillär Ga. 'träspjäll för 
skorstenspipa / wooden damper for chimney-
pipe'. Syn.: se fogde, bet. 3. 

ask-grav f.II a'88(k)gräv Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
Ors. Flo. a'sskgräv Mal. Li. 'vrå av spisen, där 
elden gjordes upp och där askan sedan låg kvar / 
comer of fire-place where fire was made and 
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where ashes were left afterwards' (ofta om hela 
spisen; jfr SAOB 1); fram i a`sagrarin Älvd, 
`(framme) i spisen'; dem ad så't nyast a'ssgrävin 
o Peti Våmh. 'de hade suttit vid spisen och ätit'. 
Jfr eldvrå. Syn.: ask-hål, -vrå; eldgrav; 
gimman, bet. 4; grav, bet. 3 a; spis, bet. 1. 

ask-hål n.Ia a'aakge öLeks. = föreg. 
ask-kläde n.III a`salcklråä Bju. 'kläde, på vilket 
aska östes upp vid beredning av lut till byk / 
cloth in which ashes were scooped in the 
preparation of lye for washing'. Syn.: a s ku n d e r-
breda. 

ask-käftad adj. I a'ssktfäffta Ål. (jfr ask, bet. 8) 
'som har underkäken för lång, så att dess tänder 
stå något framom överkäkens / with a protruding 
lower jaw' Syn.: asktänt. 

ask-lock n.II daskig& Dju. 1. 'lock på ask / lid 
of box' (SAOB). 2. 'sko med framåtvikt plös, 
som man tyckte liknade locket till en ask / 
shoe with long tab folded towards toe and look-
ing like lid of box'. 

asklock-butt m.I a a'asklökbvtt Li. 'ask med svept 
kant o. lock, anv. att förvara fisk i (när man vid 
myrslåtter passade på att fiska i tjärnarna) / 
wooden box for fish (used when fishing in tarns 
during fenland haymaking)'. 

ask-makare m.IIIc a'sakmä'kär Våmh. 'till-
verkare av askar / box-maker' (se ask, bet. 1-2; 
SAOB; ÖDB II 144). 

ask-mask m.Ib a`88kmakk (best. -mattjan) Leks. 
`fiktivt väsen, med vilket barnen skrämdes att 
hälla sig borta från spisen el. eldstaden / ficti-
tious being, used to frighten children from going 
near the fireplace'. 

ask-mård m.Ia a'askmält Äpp. (skämt.) 'katt / 
cat'. Syn.: spislo, bet. 2. 

ask-mölja f., se askmörja. 
ask-mörja f.IVa a'askmölda Ve. a' askmarrja Dju. 

a`aakmvIrja Ga. Nås Jä. a'askmörrja Äpp. 'aska, 
blandad med kolstycken och glöd / ashes, 
mixed with pieces of charcoal and embers' 
(SAOB). Syn.: eldmörja; hyr, bet. 1; hyrje; 
mörja, bet. 2. 

ask-onsdag m. II a`a(a)konadag Rättv. a`881consta 
Bju.; obef. Våmh. 'onsdag i dymmelveckan el. 
dag(en) före skärtorsdag(en) / Ash-Wednesday' 
(SAOB 2). 

ask-palt m.Ia 881cpallt Flo. 'bröd, gräddat på 
glöden i spisen / bread, baked on the embers of 
the fire'. Jfr glödbulle. 

ask-panna f.IVa a`sakpann Soll. (jfr SAOB) 
'redskap av järn, anv. vid skötsel av elden i 
spisen, eldskyffel / iron implement used in 

attending to fire, type of shover (se ill.; ÖDB II 
70, III 293, 474). Syn.: eld-, fäst-panna; 
fästtyckla. 

ask-påtare m.IIIc a'askpätärä Ore <person, som 
gärna höll till i spisen / person who liked 
sitting by the fire'. Syn.: se askdas. 

ask-påte 	 Älvd. = föreg. 
ask-päror f.pl. a'askpärur Ors. 'potatis, som 
kokats nedgrävda i den heta askan / potatoes 
baked in hot embers'. 

ask-såll n.Ia asksål Mal. 'såll, varigenom aska 
till tvättlut sållades / sieve, through which ashes 
for washing-lye have been sieved'. 

ask-söm m.Ia a'sslcatirn Flo. 'kedjesöm / chain-
stitch embroidery'. 

ask-tänt adj. I aasktän(n)t Dju. Ga. (jfr ask, 
bet. 8) 'som har underkäken för lång, så att 
dess tänder stå framom överkäkens / with 
protruding lower jaw'. Syn.: askkäf tad. 

ask-underbreda f.IVa a'askumbröda Dju. 'grovt 
tyg, anv. som silduk vid lutberedning coarse 
material, used as filtering cloth in preparation 
of lye'. Syn.: askkläde. 

ask-veck n. II a'askvölc Jä. 'sarg på spånask / 
rim of box made of wooden chips'. Jfr svep; 
veck. 

ask-vrå f.VIIa asaskrå ÖVd. 'den vrå av spisen, 
där elden gjordes upp och där askan sedan 
låg kvar / corner of fire-place where fire was 
made and where ashes were left afterwards'. 
Syn.: se askgrav. 

as-mente n.IIIa ässmänts Rättv. (Bo.); obef. 
sRättv. (jfr V11 asmänte) <förslagen, illistig 
person / mulning, wily person'. 

asp f.Ia aasp OvSi. NeSi. Mock.—Äpp. asap 
Mal. ÖVd. Topulus tremula / aspen' (SAOB 1). 
— Ssg: a`aaptrög Li. 'tråg, hugget ur ett stycke 
av en aspstam / trough, cut from a piece of 
aspen-trunk'; a'aaptrå Flo. `aspträvirke / asp-
wood'. 

asp-löv n.Ia sapköv vMor. Soll. asplöv Ors. 
Leks. Bju. &asplöv Mal. a' saplauv Tra. 'löv av 
asp / aspen-leaf' (SAOB); däm atrirku a'ssplröv 
å strå' jät- å' g ö'vä Soll. <man strök (eg. de ströko) 
asplöv och strödde på golvet (vid midsommar)'; 
i hi' skull va gåtä fök att, ny a'8spli3vä va juassm 
mii`aörsr Leks. 'en ko skulle kunna livnära sig 
på bete, när asplövet vuxit ut så pass, att det 
var så stort som musöron'. 

asp-skål f.Ia a'sspskeik Leks. Äpp. cesspskålr Li. 
'skål, gjord av aspträ / bowl made of aspwood'. 

asse m., se hasse. 
as-tarm in., se arstarm. 
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atalen adj. III ätelln Mal. (Rz Torp atall; *åt-
hållen ?) 'som har ett eget och förargligt sätt / 
(person) with a peculiar and annoying manner'. 

att konj. (tr.-sv.) at OvSi. NeSi. Mock.-Äpp. at 
Mal. at at st 45Vd. 1. (inledande subjekts-, 
objekts- el. predikativsats / (conj.) that; SAOB 
A 1) allm. män st dem a häjt da gir j da i rö' msm, 
hå' ä' dem Li. 'men nog har man hört, att någon 
har gått i rummen, där man har varit'; at du 
vå`gär Soll. 'att du vågar!'. Jfr det. 2. (pleon.:) 
ä'å at du djä'r Älvd. 'det gör du visst!'; ä'å at 
i`nnt du ä'r Älvd. 'det har du visst inte!'; ju'sist 
ö'd at ä djå'r Ors. 'det gör det visst!'; då' at du 
ja'r Leks. 'nu gör du det!' (eftertrycklig till-
sägelse); int ft`dsrwajs eld at i wät-å'v Ors. 'inte 
annat än jag vet av'. 

att inLmärke / (sign of the infinitive: 'to'), se och, 
till. 

au interj. aU  Älvd. (ett Mock.; obef. Våmh. 1. 
(uttr. för smärta, obehag, förfäran / expression 
of pain, discomfort, fear, e.g. 'Oh, dear!'; jfr 
SAOB I; Ideforss I 202 ff.) Älvd. a'u-au-siu ula& 
ste'llnivg 'aj aj aj (el. ack) en sådan belägenhet!'; 
a'u na'j Älvd. 'usch nej r . Syn.: aj, bet. 1; oj, 
bet. 1. 2. (uttr. för häpnad / expression of 
stuprise:) 'å / oh!' Älvd. Mock. a'u wa sno'gg du l'r 
Älvd. 'å, så vacker du ärr; a'u-a'u-a'u, 	o 
ku'srrvin, ki'2.2br28r Älvd. 'ack (vi få) bulle och 
korv, lillebror!'. Syn.: aj, bet. 2; oj, bet. 2. 

augusti oböjl. sbst. agu's(s)ti Älvd. Rättv. Nås 
agu'asti Tre. 'åttonde månaden på året / eighth 
month of the year' (SAOB). 

augusti-bröderna m.VI pl. best. agu'sstibrilårär 
Älvd. 'hemligt sällskap i Stockholm / secret 
society in Stockholm' (jfr SAOB augustibroder; 
se äv. Lev. Älvd. arb., s. 333). 

auktion m.Ia a`kksjfisn Älvd. aketyön Våmh. 
aksjö'n vMor. Soll. Ors. Ore akfö'n Bju.-Mal. 
akgö'n a'klegon Tra. 'försäljning genom utrop-
ning / auetion' (SAOB). — Avi.: a`kksjfena v. 
Älvd. akfonår- Mal. 'auktionera (bort) / to be 
auctioned'; (pass.:) lr sgrur a`kksjfenas Älvd. 
'lösöret skall säljas på auktion'. 

av prep. (styr dat.; tr.sv.) dv OvSi. Bju. Al å 
Rättv. Leks. Jä.-Tra. 1. (lokalt; SAOB I A 1:) 
'från / (local) from' allm. gok-nli å dv bfisråg 
Älvd. `gå ned från bordet!'; e lrerkär dv trkum 
vMor. 'det dryper frän taken'; ä dröp dv tåstji Ve. 
'det dryper från taket'; ä alcg'n dv ja'lldim öOrs. 
'det syntes ett eldsken'; ja drimmna dv fö'tan 
Al 'jag domnade och föll handlöst (eg.: av 
fötterna)'. 2. (om tid; SAOB I A 3:) dv gä'molt 
Ors. 'sedan gammalt / (about time) for a long 

time'. 8. (om avskiljande från ngn el. ngt av en 
tillhörighet osv.; SAOB JA 4:) å' då ma rs'ttjan 
Leks. `av med rocken! / off with your coatr. 
4. (om erhållande av ngt; SAOB I A 5:) allm. 
(utom Älvd.) ö ska du 14 dv 	Våmh. (Bon.) 
'det skall du få av mig / you shall have it from 
me'. Syn.: med prep., bet. 23. 5. (om ämne, 
beståndsdel; SAOB I B 8:) eå i wått dv do'ddjin 
Våmh. 'det är vått av dagg /it is wet with dew'; 
i a spu`nn däm civ kiejni Soll. 'jag har spunnit 
dem av lin (eg. linet)'. 6. (betecknande orsak; 
SAOB I C 9:) 'genom, på gr. av, för / (denoting 
eause) through, for, on account of' allm. igt 
gnQ'ird dv i'vugu Våmh. 'han gnäller för ingen-
ting'; gd'svä ro`ttnä dv so‘ppam Våmh. (Bon.) 
'golvet ruttnar på grund av svampvegetation'; 
i wart grålla ska`mmblin 1' å'v n öOrs. 'jag blev 
riktigt skamsen, jag, över honom (o: hans 
uppträdande)'; ä glriejmd dv sa‘nndem Ore <det 
glänste av sanden'. 7. (betecknande medel el. 
verkan; SAOB I C 10-11:) 'på, med (hjälp av) / 
(denoting means or effect) on, with, by' allm. 
i a stjä`na mi dv 	Ve. e a stjä'nt me dv H' am 
Ore <jag har skurit mig på el. med lien'; mä jä 
sir å dd'jän Jä. 'medan jag ser med hjälp av 
dagsljuset'. Syn.: vid prep. 8. (om lynne, natur 
o. d.; SAOB I D 12:) 'utav / (about character, 
nature etc) by'; lä'd å sä Leks. 'elak till sin na-
tur'. 9. (om det varom fråga är el. varom talas; 
SAOB I D 13:) 'över / about'; an deri`tt dv mi 
Ors. 'han skröt över (berömde) mig / he boasted 
about me'; han skrift å 8ä fugrv Jä. 'han skry-
ter över sig själv'. 10. (om slag, varav mycken-
het el. art angives; SAOB I E 14:) 'utav / of, 
from'; 14' lrit dv dyköå'r Älvd. 'får jag litet av 
det där? / can I have some of that?'; 	d'ap 
dv krg"tgram Älvd. 'en hop kreatur'; t'i't dv wastte 
Älvd. 'litet vatten'. Jfr väl adv. 11. (om det 
hela, varav en del framhålles; SAOB I E 15:) 
'utav / of'; hssnnclera å' dsm Jä. 'vilkendera av 
dem? / whieh of them?'. 12. (om melodi:) (Tre 
au noå, dv u`kk e drit'r Älvd. 'hör du, vilken me-
lodi det påminner om? (eg.: 'av vilket det dra-
ger?) / can you hear which melody it reminds 
you of?'; wen kwEd die civ fö nöd vMor. `vad är det 
för en melodi, du sjunger?'. 13. (efter jämnt:) 
'med / with'; rmmt civ jit'urdv, Älvd. 'jäms 
med marken'; e ja'mmt dv bra'clduma öOrs. 'det 
är brädclfullt'. 14. (i förb. av det:) a. dv dg' 
Jä. 'fördenskull / for that reason'. Jfr förty. 
b. 4 wä'r int å'v dy Älvd. 'hon var inte hågad för 
det / she was not inclined for it'. 

av adv. dv OvSi. Bju. Al Ga. Flo. å Rättv. Äpp.- 
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Tra.'av Dju. åv å Nås Jä. 1. (om rörelse ned-
åt; SAOB 1 a:) 'utav / (movement downwards) 
off' allm. an  fall-ci'v Ore 'han föll av'. 2. (om 
rörelse bort; SAOB 1 b:) 'åstad / (movement 
away from) away, off' allm. djävå sig ci'v Älvd. jf 
att å' Rättv. 'giva sig av'; ttri mueää-å'v Älvd. 
'sedan gick han långsamt och surmulet sin väg'; 
4n km o'lldru ci'v 8i tå fcisrå Våmh. <han kom-
mer aldrig i väg, så att det blir ngt av att fara'; 
han .2låp-å' må dum 'åt å 	Äpp. <han släpade 
i väg med dem ut på gärden'. 8. (i förb. av 
och till; SAOB 1 c) a. (lokalt) <av och an / to 
and fro'; i gö' fel å'v-o-t'k Våmh. 'jag går väl 
helt hastigt fram o. tillbaka igen'; ja ha gått 
ifc'v-å-ta' mket na'tta Dju. 'jag har gått av och 
an hela natten'. b. (temporalt:) 'nu o. då, 
ibland / now and then, sometimes' Älvd. 4n a 
we jik'ut å'v o 	'han har varit här (eg. hit) 
ibland'. 4. (om skiljande el. delande; SAOB 3:) 
'utav, bort/ (about clividing or separating) off, of' 
allm. 4n a fkajd-å'v 8tji'nne4 Älvd. 'han har flått 
av skinnet'; tjä'ppän jek-ci'v Jä. <käppen gick av'; 
vi va fi'n nul-n 8 Jä. ̀ vi voro glada (att bliva) 
av med honom också'. Jfr utav. 5. (om full-
följande; SAOB 7 b) allm. ä bi å'sint å' Rättv. 
'det blir ingenting av / nothing come of it'. 
6. (pleonastiskt i temporala uttr. / pleonastic in 
temporal expressions:) så'när-å'v vMor. 'senare 
i tiden'. 7. (i förb. inte mer av:) 'bara nätt 
och jänmt / only just' Jä.; (h)ä e-nt 	än 
banckan e vå't `marken är nätt och jämnt våt'; 
(h)ä va-nt må'r-å' än jä höll-på' valt-tf' det var 
på vippen, att jag föll i (vattnet)'. 

avan n., se å v an. 
avancera sv.v.1., refl. avänkg (r)-sä Mal. 'göra 
spektakel, ha upptåg för sig / act the fool, be 
up to something' (jfr SAOB); då vå't du dum 
valt v ä (r) då' s avånsö'(r)-sä 'då (vet du) 
måste de vara där o. ha upptåg för sig'. 

avande(s)? adj. (adv.) (adj.:) &van Rättv.; (adv.:) 
&minds- 	 Rättv. å'ven Soll. å'ven- 
Leks. Xvän- Bju. Dju. Ga. &väns- Flo. (jfr 
ovendes adv., adj. n.; Aas. avande?). 1. 'be- 
segrad, slagen / beaten, conquered'; 	e du 
d'ven lel Rättv. 'nu är du besegrad i alla fant'. 
2. (i förb. avande-av:) tjä'ppun gek ti'vundu å' 
Rättv. 'käppen gick tvärt av / the stick came 
right off'. 3. (i förb. avande(s) -tvärt:) Soll. 
Rättv. Leks. Bju. Dju. .2li"clåstörn,, djikk å'ven-
två'rt Soll. `dragstören till kälken gick tvärt av'; 
ä för ci'vän-två'(r)t Dju. 'det gick tvärt av'; 
han bröt civ tjäppän ci'vän-tva'rt Ga. 'han bröt 
käppen tvärt av'; ci'vän,s-tva'rit Flo. 'tvärt av' 

(jfr Rz 17 b, 767 b; GotlOrdb. 28 b). Syn.: 
tvärt ande-av. 

av-bakligt adj.In. iebakkkut öVd. (jfr Torp 
avbakleg) 'bakvänt, obekvämt / awkward, 
uncomfortable'; ä e ss gbakkket te legg .21i'k ss 
'det är så bakvänt att ligga så här, så'. 

av-bitare m. III c cnbiter 	tebbiter Älvd. 
`tång (el. stampjärn), varmed metalltråd m.m. 
klipptes av / pair of wire nippers (or chisel) for 
elipping metal wire etc.' (SAOB afbitare; öDB 
II 115). Syn.: klipptång. 

av-blekt adj. I å'bkek(k)t Äpp. 'bleknad, vissnad / 
faded,withered' (vanl. om  gräs; jfr SAOB av-
bleka v.). 

av-blicken adj. IV å'vbkitji'n Älvd. = föreg. 
av-bod f.Ia ci"vbfch Pbacl sÄlvd. `treväggsbod 
med pulpettak, byggd mot ett annat hus / lean-
to shed'. Syn.: se kova, bet. 3. 

av-dal m.II (n.IV) aNydälf Ve. ci'vcläk Dju. 
ci'vdcilrå n. vMor. (östnor); pl.: ci'vdakär vMor. 
(Vika) Soll. 'avlägset och otillgängligt belägen 
plats / out of the way, inaccessible place, in the 
wilds' (pl.: 'avlägsen trakt, obygd'; jfr Fr. 
afdalr, Aasen avdal); an by` ddjär bårt i c i 'vdakum 
någär vMor. 'han bor någonstans i obygden'; 
jät ri'lekti ci'vdclkci vMor. 'ett riktigt obygds. 
ställe'; bot i ci"vdäkem Ve. bot-i a"vdakum Soll. 
`(borta) i obygden, avsides'. Syn.: av-hål, 
-ledsa, -ländesvrå, -skäcklor, -skäckor, 
-skäl, -vrå, -värld, -världighet, -världs(k)-
het, bet. 3, -ävla. 

avdals-vrå? f.VII Obalsrci öMor. (jfr avdal; 
Torp avbakled; Rose avbakleg, avbaksle adj.) 

föreg. 
av-dankad adj. I å'vdåvvkaa nvMor. (om drucken 
person:) 'avdånad, utan medvetande / (about 
drunken person) in a swoon, unconscious'. 

av-domnad adj. I å'vd4yvnad Älvd. å'vdttnunnac) 
( å'vd4mmnak) Våmh. (äv. Säve) (I'demna 
Leks. å'vdumna Bju. å'clummna Äpp. (jfr 
domna av; om lem el. kroppsdel:) 'halvt lam på 
grund av tillfälligt hejdad blodcirkulation / 
(about limb or part of body) half numb on ac-
count of temporarily arrested blood-circulation' 
(jfr SAOB afdomna). Syn.: avdödd. 

av-dödd adj. db-clecen Våmh. (Säve) å'dödd Äpp.; 
obef. i nutida Våmh. = föreg. 

ave ta.IV "vi Älvd. Våmh. vOrs. Pvå vMor. Ve. 
Soll. 	(best. dat. gt̀ oin äsväm) öVd.; best. sg. 
,'von Äpp.; obef. öMor. öOrs. Mal. 'genom 
landtunga avskild del av vattendrag med stilla-
stående vatten / part of water-eourse with 
stagnant water, separated from rest by tongue 
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of land' (SAOB afve); nib i ä"v4m Våmh. da i 
å'om Tra. 'i den avskilda delen av älven'; 
dr wår e ä"vå i ä"vå vMor. <där var det ave 
vid ave'; ke'lldåvå vMor. 'ave, som har sitt 
upphov i en kallkälla'. 

avel' m. f. n.Id ä'veit• f. Rättv. (Bi.) å'väk n. 
Flo. å'vek m. Tra. 1. 'årsskörd / harvest' 
(SAOB afvel 5) Rättv. Tra. a du fiej nun brå 
tevek clie då Tra. 'har du fått (ngn) god skörd i 
är, du då?'. 2. <avkomma / offspring' (SAOB 
afvel 8) Flo, et brå å'väk 'en god avkomma'. 

aveln  m.Id å'velr (best. dat. å"vlrem) nÄlvd. 
'ässja / forge' (jfr Torp av!"). Syn.: avle. 

av-fall m.Ia ci"v/o// Våmh. (Bon.) 'överlopps-
vatten i kvarndamm / by-wash in mill-pond'. 

av-fly adj. VI å' fl sGa. 'smittosam / infectious'. 
av-hål n. II å'vhäl Tra. 'avlägset och otillgängligt 
belägen plats / out of the way, inancessible 
place' (Aasen avhol). Syn.: a v d al. 

av-håll n.I a å'vhall Äpp. (vanl. i förb. med taga; 
jfr SAOB afhåll 2:) tå ävhall Äpp. <draga (ngt) 
gm att lägga det rep, varmed man drager, om-
kring ngt föremål (ex. ett träd), som får tjänst-
göra som block / pull (sthg) by putting the 
pulling rope round some object (e.g. a tree), 
which then acts as a block'. 

av-hållare m. III c ä"vollder öÄlvd. = föreg. (äv. 
om  krok, på vilken vattenhjulsdriven såg till 
s. k. tvärtöversåg hängdes upp / of hook on which 
a saw driven by water-power is hung). 

av-håll(e) m.I( III) a ä"volld Älvd. (jfr hålla 
av) 'träkrok, varmed kitteln över härden i 
eldhuset vid behov drogs från elden / wooden 
hook, by which the kettle was taken from the 
fire in the »eld-hus»' (ÖDB III 378). 

avig adj. I rvug nÄlvd. å"vun å"vund (bet. 4; 
jfr avund adj.) Våmh. OvQn Våmh. (Bon.) 
evun vMor. Soll. Ors. a"vug Ore å'"vug Rättv. 
(Bi.) Cevug Leks. Cevu Bju.-Tra. 1. (om rikt-
ning i rummet; SAOB 1) <riktad el. vänd 
bakfram el. baklänges; bakvänd; motsols / 
anti-clockwise, backwards, back to front, up-
side down' allm. die  }kelt å"vuger nÄlvd. 
'de föllo baklänges'; n rä'k å"vug nÄlvd. 
'den (o: hästen) stryker baklänges'; n gor 
å"v4n sÄlvd. 'han går baklänges'; 4n gå'rd 
ä"vunn 	Våmh. <han gjorde rullen (på 
potatiskvarnen) bakfram'; å"vut Intet sfevirv, 
Våmh. ä"vut vSoll. öOrs. `motsols'; gö Ovun 
Soll. gå. Cevu Tra. 'gå baklänges'; rä`nn A"vun 
Soll. 'åka (skridsko) baklänges'; jän å"vun 
svisrrväl Soll. 'en virvel (i vattnet), som går 
motsols'; du a sä"tt-å di stji`mmpo å"vut Soll. 

'du har satt på dig förskinnet bakfram'; du a 
sett-ö' di å"vuga stjö`rtu vOrs. <du har satt på 
dig skjortan bakfram'; an kamm Cevu uppf,t' Li. 
<han (o: den drunknade) kom bakfram (a: med 
fötterna först) upp ur vattnet'; je stä'cl Cevu tu 
skri`nndsn Tra. 'jag föll baklänges ur skrindan'; 
(ofta i förb. med åter el. återef ter:) i gör 
å"vug-a'tter nÄlvd. i gr å"vunaitt öOrs. 'jag går 
baklänges'; (som adv. i förb. med rätt:) djärå 
å"vut-o-re'tt Våmh. djel`r Cevut-s-rä'tt Mal. djår 
Cevu-å-re'tt Tra. 'sticka omväxlande aviga o. 
räta maskor / knit one plain, one pur!'; djä"rå 
å"vut Soll. 'sticka aviga maskor' (eg. 'göra avigt'); 
A"vut o re'tt Älvd. å"vut å rä'tt Ore Cevut å rä'tt 
Ål Dju. (om väv; fram- o. återlöpande solv-
ning, t. ex. för spetskypert); smäj jä' rä'tt å jä' 
a"vun Ve. 'solva fram- o. återlöpande solv-
ning (eg. smöja en rät(t) och en avig)'. 2. 'bak-
vänd, tafatt, opraktisk / awkward, clumsy' 
(SAOB 3) allm. du få so å"vut Älvd. 'du beter 
dig så opraktiskt'; ä bir ss ä"vut öOrs. 'det blir 
så bakvätit'; ä e ervut hä'r an stä'llsr Rättv. 'det 
blir opraktiskt, hur man än ordnas (saken)'; 
trammp Cevug triedu 'trampa på fel trampa i 
vävstol' Leks. (Silj.); du tar-g' ss Cevut 88 Leks. 
<du tar i så opraktiskt så'. Syn.: avländskli g, 
bet. 2. 3. 'som avviker från det normala / 
which deviates from the norm' (SAOB 5) Älvd. 
Ors. i bu å"vug i si`nn§ eld Älvd. 'är du all-
deles från vettet?'; frå'clajn i ä"vun mot wi"kun 
vOrs. <fredagen har annat väder än de öv-
riga veckodagarna'. 4. 'ovänlig, vresig, mot-
strävig / unfriendly, sourly, obstinate' (SAOB 6) 
allm. ie Ovund mennistja Våmh. 'en vrång 
person'; ./n i så 4"vpn at i'uss, 4'nn så Våmh. 
(Bon.) 'han är så ovänligt sinnad mot oss, han 
så'; var da' e då å'"vu jä'm(m)t Rättv. 'så du 
sätter dig på tvären jämt!'. 5. 'som förlorat 
sin form / which have lost its shape (through 
wear)' Bju. gur ä ä'vu 'skidorna äro rundade 
på undersidan el. ha förlorat sin form (genom 
nötning)'. — Ssgr: gö å"vugfärå f. nÄlvd. <gå 
tillbaka i sina egna fotspår / go back on one's 
own tracks'; å"vuglrytti f. nÄlvd. 'avigmaska / 
purl-stitch' (SAOB afvigmaska); Ovugsaj 
nÄlvd. å"vusäjd Soll. Cevugsida Leks. Cevusia 
Nås-Tra. f. 1. <baksida, frånsida, undersida / 
wrong-, reverse-, under-side' (SAOB afvigsida 
1). 2. `dåligt humör / bad temper'; Cisvutrudu 
f. Rättv. 'person, som sätter sig på tvären / 
obstinate person'; evugtiir m.(?) vMor. (Ox-
berg) 'envis karl / pig-headed man'; rvugwarry 
n.Älvd. 'avigt stickat varv / row of purl-knitting' 
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(SAOB afvighvarv). — Avi.: a‘gga Mal. etsvu 
(best. Civo) Tra. f. 'avigsida / wrong side'; 
ervughåt Rättv. (Bo.) f. 'motsträvighet / obsti-
nacy' (SAOB afvighet). 

avig-hänt adj. I Civuh,ännt Mal. (jfr avig, bet. 2) 
'som hanterar ngt oskickligt el. valhänt / awk-
ward, clumsy'. 

avig-sida f.IVa evusicla Rättv. (Bo.) 'köttsida 
på färdigberedd hud / fleshy side of prepared 
skin' (jfr hårsida). Syn.: köttsida. 

avig-varp n.Ia å"vugwarrp vMor. 'nätfiske, anv. 
i trånga vikar / net-fishing, especially in narrow 
creeks (ÖDB I 123). Jfr storvarp. 

avisa f.IVa ävisa Li. 'tidning / newspaper' 
(SAOB 2). 

av-kok n.Ib å'kök Leks. Bju. Nås ci`kokk Dju. 
'avkokning; dekokt, lag / decoetion, solution' 
(SAOB 1-2). 

av-komma f.IVa å'vkzimma Jä. `avkomling(ar) / 
offspring' (SAOB 1); ns å,'ro å'vksmma 'ngn 
annan avkomma' (om spiritus el. näcken i för-
hållande till den Onde). 

av-kommen adj. IV å'kåmmin Bju. 'härstam-
mande från / descended from'; ka'kvän ä 
å'kåmmin ättär e brå,' kö' kalven härstammar 
från en bra ko'. 

av-krok m.Ib å'vkrök Flo. 'omväg 	detour' 
(SAOB 1). 

av-körves? adv. åstjörrves Äpp. (om något som 
ätes el. förtäres:) 'helt o. hållet, rubb o. stubb 
/ completely, lock, stock and barrer (about 
something eaten or consumed). 

avla sv.v.l. åväk- Ore Xvka Mal. <uppföda (krea-
tur) / breed (animals)' (SAOB afla 2) Mal. — 
Pass.: dsm a`vvälf full fs'itgä å' Mal. 'de föröka 
sig väl människorna också'. — Särsk. förb. 
(av:) åväk-å'v se Ore 'föröka sig'. 

av-lagad adj. I å"vkågå'ö Älvd. 'lätt illamående / 
out of sorts, poorly' (jfr SAOB aflaga v.). Syn.: 
avlags; olaga v., p. pret., bet. 3; oställd, 
bet. 3. 

av-lags adj. oböjl. å'lak(k)s Leks. å'vlak(k)s Dju. 
— föreg. an  ä-nt å'vlak(k).9 då int Dju. <han är 

inte (svagt) illamående då inte'. 
avle m.III Oval. (best. dat. å"vke 	evlrem) 
sÄlvd. 'ässja / forge'. Syn.: avel". 

av-ledes adv. Xvires vMor. <avsides, långt från 
väg och bygd / out of the way, in the wilds' 
(Sdw. afledhis; Fr. afleiöis; Aasen avleide). Syn.: 
avländes, bet. 1; avländskliga, bet. 1; av-
sides. 

av-ledsa? f.IVa ci'läjsa Tra. 'avlägsen och otill-
gänglig plats / out of the way place, out in the 

wilds' (Aasen avleides?); an a gi`r la'vnt Ut i 
å'läjsa <han har begivit sig långt bort i obygden'. 
Syn.: se avdal. 

av-ledsnande adj. å`v/essr,, c/e Flo. (jfr ledsnas av) 
'som man ledsnar på/ dull, boring'; et Xvlessnde 
jösra 'att arbete, som man ledsnar på'. 

av-leta sv .v .1. å'vkettå ( å'vlettå) Tra. (jfr leta v.) 
'färga helt litet / dye lightly (cloth)'; ve tå' å 
ävkettå ä 'vi taga och färga det en smula' (om 
ett tyg); ä e list å'virettä 'det är helt litet färgat'. 

av-levor f.IVapl. å'vkiever nÄlvd. ci'vlövur vOrs. 
å'vlövur Ore ci'vlevvr Leks. Flo. 'kvarlevor / 
remains' (SAOB aflefva). Syn.: leva f. (pl.); 
överlevor. 

avlinge-jord f. Ja å'vkivvejök Mal. <förvärvad 
jordegendom / acquired landed property' (SAOB 
aflingejord); ä e no å'vkivnejök an a djott-g'vy 
mä 'det är ju förvärvsjord han har gjort 
slut på'. 

avlång adj. I å"vkevg Älvd. å"viretyvg vSoll. 
ävsklåvn vRättv. Leks. .i'v(s)/åv Rättv. (Bi.) 
gv/dv(v) Bju. Flo. Nås .5.`v/ann Mal. 'mera lång 
än bred, oval, elliptisk / oval' (SAOB). — Ssg: 
Ovkåvgakåk f. Ve. <träskål av långsträckt form, 
litet tråg / oval wooden bowl, small trough'. 

avlång(s)-järn n.Ia å"(v)/ravgienn öÄlvd. 
a"Ircly(v)s får vRättv.; obef. Bju. `fyrkantjärn, 
utsmitt rektangulärt / rectangular piece of iron' 
(icke myrjärn / not bog-iron; jfr ÖDB II 74). 

av-låta v. &lata Rättv. å'vlatta Leks. å'(v)lätta 
Bju. å'vlåta Nås (endast inf.). 1. 'avyttra, 
sälja / dispose of, selr (SAOB aflåta 2) Rättv. 
Bju. ä e brit,' tå a nå tå å' lata Rättv. <det är bra 
att ha ngt att sälja'; ja kann int Xvlätt nå åt 
dög Bju. 'jag kan inte avyttra något till dig'. 
2. 'avvara / spar& Rättv. Leks. Nås jä kann int 

hi's(s)tv, mi'tt i serniven Rättv. <jag kan ej 
avvara hästen mitt i såningstiden'; vi åg int nu 
tå ci'vlatta Leks. 'vi ha ej ngt att avvara'. 

av-ländes adv. å"vkänndäs vSoll. Xvlenndis Ors. 
å"virändss gvskändss Rättv. (Sdw. afländis; 
Fr. aflendis; Rz avlännes; Aasen avlendes). 1. 'av-
lägset, avsides / distant, out of the way' vSoll. 
Syn.: se avledes. 2. 'bakfram; baklänges/ back 
to front' vSoll. Ors. Rättv. 3. 'bakvänt, oprak-
tiskt; obekvämt, ohanterligt / awkward, un-
practical; uncomfortable, unwieldy' Ors. Rättv. 
du får d2 88 Xvlenndis öOrs. 'du bär dig då så 
bakvänt åt'; an hg så å'vskändss Rättv. 'den 
(a: stocken) ligger så obekvämt till'. Syn.: 
avländskliga, bet. 2. —Ssgr: å"vkendäswinnd 
adj. vMor. <vriden motsols / wound anti-clock-
wise'; Ov1rend8dj4jvgaö adj. sÄlvd. (om hjul- 
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axel för att muttern skulle sitta kvar:) 'avigt 
(el. motsols-) gängad / screwed anti-clockwise'. 

avländes-av adv., se åläntav. 
aviändes-vrå f.VII a .1"vhn8rå Älvd. <avlägset 
och otillgängligt belägen plats / out of the way, 
inaccessible place'. Syn.: se avdal. 

av-ländsklig adj. I :1"vhnn8ic1rig nÄlvd. 1. `av-
lägsen / clistant, remote'. 2. 'opraktisk, obe-
händig, fumlig / unpractieal, awkward, clumsy'. 
Syn.: avig bet. 2. 

av-ländskliga adv. evirgnnsai Älvd. 1. 'av-
lägset, avsides / distant, remote'. Syn.: se 
avledes. 2. 'opraktiskt, otympligt / unpracti-
cal, unwieldy'; du få' so 'ä"vnnskki `du beter 
dig så opraktiskt'. Syn.: avländes, bet. 3. 

avlänt-av adv., se ål ä nt av. 
av-lös adj. I ci'vkö.s Våmh. (Bon.) ci"v/58 Ve. 
ä‘v/ös Ors. &plös Ore (Aasen avlaus). 1. 'över-
flödig, obehövlig, som ej begagnas / unnecessary, 
not in use' Våmh. • Ors. å du ngn esskråkå 
å'vkö.s.ln Våmh. (Bon.) 'har du ngn hässjstolpe 
till överst'. 2. `som lider brist / suffering 
shortage' Våmh. (Bon.) ä i so chkost minn 
o'llu 'det är sådan brist på allting'. Syn.: hav-
lös. 3. (om övergiven, ensam varelse:) 'utan 
hjälp, stöd el. ledning / without help, support 
or guidance' (about abandoned, solitary being) 
öOrs. 4. 'sysslolös, ledig / idle, free' Ve. Ors. 
an e å"vlös, så an kan jti`kp me Ve. 'han är 
utan arbete, så han kan hjälpa mig'. Avi.: 
Xvkösa f. Våmh. 'brist / lack, dearth'. 

av-reda f.IVa .4"vri€4a Älvd. <tillsats av i kall 
mjölk utrört mjöl till en alltför tunn välling el. 
soppa / addition of flour, stirred into eold milk, 
to gruel or soup which is too thin' Syn.: avred-
ning; avröra. 

av-redning m.Ib ä'vrg(d)niv Flo. åsräniv Mal. 
föreg. (SAOB afreclning). 

avreds-välling m.Ib Xressvällin Bju. 'avredd 
mjölkvälling / thickened milk gruer (45DB III 
459). 

av-rummig adj. I (I'vnimmu Flo. 'skrymmande / 
bulky'. 

av-rutten adj. IV å'rätin Rättv. å'vruttin Bju. 
'som ruttnat av / decayed, rotten' (jfr SAOB 
afruttna v.). 

av-rym? n. ä'vrlim öVd. 1. `varphög(as) invid 
brynstensgruva, avfall av stenskärvor / gangue-
pile(s) at whetstone-mine, waste from stone chips' 
(jfr (5DB II 24, 28) Tra. 2. 'avskum, utskum / 
seum' Li. hskke ä`vrcim, te kä'r 'ett sådant ut-
skum till karl!'. 

av-räfs n.Ia åsvräffs Dju. 'hö, som erhölls, när 

man putsade hässjan / waste-matter obtained 
when polishing hurdles' (jfr SAOB afräfsa v.). 
Syn.: efterräfs. 

av-röra f.IVa di'vröda ,,,å"vrgära Våmh. (Bon.) 
crröra Jä. åsrika Xrisra Mal. (håra öVd. 'av-
redning / thickening' (jfr SAOB afröra v.). Syn.: 
avreda; avredning. 

av-sides adv. ci"vsais Älvd. li'vsajds Våmh. (Bon.) 
isi`vaäja vMor. 	Soll. å'vsajdes On. ås  919i88 
Bju. Xvsidäs Flo. Äpp. 'långt borta, avlägset / far 
away, remote' (SAOB afsides 1 c). Syn.: se 
avledes. — Ssg: Pusajskräsk m. Älvd. 'avsides 
beläget ställe / out of the way place'. 

avsigkommen adj. IV å'vsiktfmiin (3. pers. sg.) 
Älvd. å'säkomin Rättv. å,säkusmmin Leks. å'sä-
kå'm,min Bju. ci'säkummenÄpp. å'säkurninin Mal. 
å`sekåmmin Li.; å'vmikumiin (1. pers. sg.) Älvd. 
å'mäkumin Al å'vmäkummin Dju. å'me-ks`mmin 
Nås; å'de-ks`mmin (2. pers. sg.), ti`se-ks`mmin (3. 
pers. sg.), cl' ss -kW m,mne ( 1. pers. pl.), (Per-ku`ntmne 
(2. pers. pl.), d'se-ks`nonne (3. pers. pl.) Nås. 

`dåsig, uttröttad, förslappad / drowsy, tired, 
relaxed' (SAOB afsigkommen 1 c rh.) Älvd. 
Rättv. Leks. Bju. ig i so d'emik4miin i clå.'g 
Älvd. <jag är så dåsig i dag'; .9j4i c)4 a'ut so 
å'viktfmne' so Älvd. `I sen då så utkörda ut så'. 

'bragt ur fattningen, förbryllad, litet blyg 
och förskräckt / disconcerted, puzzled, some-
what shy and frightened' Leks. Bju. Al. Vd. 

av-skakor f.V pl. å' skäkur Mal. 'avfall vid skäkt-
ning av lin / waste from flax-swingling'. Jfr 
nedergärmor; ratdån. Syn.: avskäktor; 
långdån; neder-skakor, -skäktor; skak-
ungar; skäkt-dun, -dån; skäktungar. 

av-skapa sv.v.l. (endast refl. och pass.:) ci"skäpå-
Vånah. (Bon.) li"vskåpå- vMor. å`skäpå- — 
å`ssicåpå- vOrs.; pass. 'skåpåls Älvd. å"skåpås 
Våmh. (Bon.) Xvskåpås ,,,ö"skåpås •-ci"vskåpå's 
vMor. 'göra sig till, bråka, föra oväsen / give o.s. 
airs, be noisy' (jfr SAOB afskapa) Älvd. Våmh. 
vMor. Ors. du ska-nt a'skåpå di (-'skåpås) 
sö' Våmh. (Bon.) `du får inte göra dig till så 
där'; du ku'mm å as`vskäpär di så'nä vMor. 'du 
kommer och bråkar så där'; an et'ssictiptit si ss 
öOrs. 'han gjorde så hotfulla åtbörder'; sjef ur 
4n-då'r å`ssictipä's Älvd. `se, hur den där (o: 
pojken) gör odygd!' Syn.: urskapa v. refl. — 
Av!.: et'askapii Älvd. åsskapii öOrs. m. 1. 'bråk-
makare / rowdy person'. 2. 'duktig, drivande 
person / capable, enterprising person'. 8. <per-
son, som gör sig till / affeeted person'. 

av-skapelse m. rvskäpäls Ve. (jfr föreg.) 'miss-
bildat träd / misshapen tree'. Jfr avskapling. 
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av-skaplig adj. I thskåpkin Nås chskåpken Jä. 
Äpp. (Aasen avskapleg) 'vanskapad, missbildad / 
misshapen, malformed'; ukket kråk tet a & skåp-
kenä bö'n Jä. 'ett sådant djur att ha missbildade 
ben'; hei-eret' y`kkeskalftet vå88 crskåplret 88 Äpp. 
'det där yxskaftet var så onaturligt format så'. 

av-skapling m.Ib Xvskåplring Li. <missfoster / 
abortion, monstrosity'. Jfr avskapelse. Syn.: 
miss-foster, -föding. 

av-skrap n. &skräp Dju. (el:skråp Nås Mal. `av-
skräde, odugliga rester av ngt / refuse, waste 
matter from sthg' (SAOB afskrap 2). Syn.: 
skräd; skräda. 

av-skäeklor LIVa pl. lEsskäkkur Jä. å' (v)skekkkur 
Äpp. Mal. ci`sskäkklrur Li. <avlägsen plats, 
obygd / remota place, in the wilds' (jfr Roas 
avskjekla; Torp skjekeli); hit ligg deir byty 
å`skäkkumit ( ,,,å`skäkkor) Jä. 'det ligger (där) 
borta i obygden'; bulr i &.sleekklrum Äpp. 'borta i 
obygden'. Syn.: se avdal. 

av-slaeltor f. pl. &skättjor (dat. åssleättjum) Jä. — 
föreg.; /å'vut bytY :Lekättjor (— åsskättjum) 'långt 
dit pepparn växer'. 

av-skäktor f. IV a pl. &`vskekktur vÄlvd. Pskekktur 
sÄlvd. <avfall vid skäktning av lin / waste from 
flax-swingling'. Syn.: se avskakor. 

av-skäl n.Ia pl. &(v)fåk Bju. Flo. å' (v)skök Äpp. 
<avlägsen och otillgänglig plats, obygd / remote, 
inaccessible place, out in the wilds'; /å'vnt bart i 
ås:4*a Flo. 'långt borta i obygden'. Syn.: se 
avdal. 

avskär-kniv m. Ja Ov(v)stjåruknajv vÄlvd. 'kort-
bladig kniv med långt skaft, anv. vid avskär-
ning av laggarna el. finputsning av laggkärlet in-
vändigt / cooper's knife' (se ill.; jfr ISDB II 174). 
Jfr ristkniv, bet. 1. 

av-skörd f.Ia cisystjgrå Älvd. crystjgrd Våmh. 
å'vatiård vOrs. cratja. Rättv. &of* Flo. Xvatiiik 
Mal.; pl. &vstjadur Ve. åvstjördetr Sol!. (v)filur 

(Varur Bju. åsvfålrär Dju. li`vfåkur Ga. Nås 
ci`vföltur Jä. å'fBlrur Äpp. 1. <avskuren el. av-
klippt bit av skinn, läder, tyg el. deg / small 
pieces of hide, leather, cloth or dough, cut off 
from the main part' (SAOB afskörd 1) allm. 
å bi så mitji &stjöhr, når an jår nervurskör 
Rättv. 'det blir så mycket avfall, när man gör 
näverskor'; a du ti-rå'cla på &vfikor Jä. 'har du 
tagit reda på de avskurna bitarna?'. Jfr spilk. 
Syn.: av-slapp, -slipp. 2. (pl.:) 'till mat 
odugliga kvarlevor av måltid / leavings of a 
mcal (unfit for use)' Jä. Äpp. Jfr skova, bet. 3. 

av-slapp n.Ia ervilapp Ore Ga. &slapp — clUlapp 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Nås 'överbliven (av- 

skild), men användbar rest av skinn, läder, tyg, 
mat el. annat / remain:3 (separata) of hide, 
leather, cloth, food, fit for use' (SAOB afslapp); 

gri'sn &sluppet Dju. <giv grisen resterna!'; 
(bild!.:) hcerrels å`slappå öLeks. cerras &slapp:Jr 
nLeks. '(folket i) de byar i Häradsfjärdingen, 
som ej höra till den egentliga Häradsbygden 
(eg. Härads avslappar)'. Syn.: avsk ö r d, bet. 1; 
avslipp. 

av-slipp n.Ia 4'v.2lipp Ors. 'rest, kvarlevor / re-
mains' (jfr SAOB afslippa II). Syn.: avskörd, 
bet. 1; avslapp. 

avsop-mjöl n.II 4'8o(p)mj5k Mal. 'mjöl, som 
sopats av de gräddade tunnbrödskakorna / 
flour, brushed off the freshly baked eakes of 
clap-bread' (45DB III 415). Syn.: avsopor, 
-söpnor, -söpor; sopmjöl. 

av-sopor f. IV a pl. ci'vEnispur &vsftspur Våmh. 
— föreg. (äv. om  mjöl, som sopats av kvarn-

stenarna / also of flour, brushed off millstones). 
av-stick oböjl. sbst. (endast i förb. göra avstick 
på:) skull du-nt kan jör åsstikk på dcinnda Leks. 
`skulle du inte kunna göra dig av med den där / 
coukin't you get rid of that?'. 

av-styra sv.v.3. å`svatgra Älvd. eratgra Äpp. 'av-
värja, förhindra / avart, prevent' (SAOB afstyra 
I 1; styr dat.); i dft`gd int &tugg 6y8  Älvd. 'jag 
kunde ej avstyra det'. 

av-supen adj. IV å'vsupin vSoll. Bju. cl'supin 
Rättv. (Bo.) Jä. Mal. å'euppen Äpp. suppin 
Nås Li. 'redlöst överlastad / drunk and ineapable'. 
Jfr supa (av sig). 

av-svalg? n.Ic d"vaivåg Älvd. å"vsvå,g Soll. (ev. 
hav, se DNO I: 2, s. 14) 'person, kreatur, omått-
lig ifråga om mat el. dryck /person, animal etc., 
greedy for food or drink'. Jfr omage, bet. 3. 

av-sveden adj. IV ci'svidin Rättv. (Bo.) 'avbränd, 
avsvedd / burnt, singed' (jfr SAOB afsvida v.). 

av-sättning f.Ib å'vsettnivg öOrs. 'avsats, ut-
språng / ledge, projection' (SAOB afsättning 7). 
Syn.: säta f. 

av-söpnor f. IVa pl. 4`8i3pner Äpp. 'mjöl, som 
sopats av de gräddade tunnbrödskakorna / flour, 
brushed off the freshly baked cakes of clap-
bread' (05DB III 415). Syn.: se avsopmj öl. 

av-söpor f.IV a pl. å`slipur Jä. = föreg. 
av-tid f.I a &vt/ Flo. 'otid / wrong (or too early) 
time'; ja ha dr kippa i ci'vti 'jag har varit uppe 
i otid'. 

av-ty adv. ådg' Jä. 'därför / therefore'. Syn.: 
därför'; därmed, bet. 2; därmedså; därna-
med; förty. 

av-täljare m.III e ä'vtöer öÄlvd. (rvtöjjär vMor. 
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'kniv med i vinkel utböjt blad, anv. vid väv-
skedens finputsning / knife with blade at an 
angle, used in finishing off weaver's reed'. 
(CoDB II 182). Jfr j ämkj ärn. 

avund m. f. n.Ia rminnd f. Älvd. å"vunnd m. 
vMor. cfvund f. Soll. Ovund f. n. Rättv. å'vun 
(best. å'vunda) f. Bju. Nås Civun(d) (best. 
eivunda) f. Äpp. å'vcrnnd f. Tra. 1. 'känsla av 
olust över ngns företräden / envy' (SAOB 
afund 1) allm. e6 1-nt no bär å"vefinrulg Älvd. 
'det är ständigt bara avund(en)!'; ed e rvunndv, 
vMor. 'det är avunden (0: som är skuld till 
detta)'; å e bårs nå sti/k(k)t ei"vund ti di"da 
Rättv. (Bo.) 'det ligger bara (ngn) ful avund-
sjuka bakom det där'. 2. 'motgång, otur / 
raisfortune, bad luck' Mal. an ksnn attell å'von 
på dsm ä'ra 'han kunde (på övernaturligt vis) 
vålla motgång ät andra'. — Ssgr: evusbäkg 
Rättv. (Bo.) tivunsbäkg Äpp. m. 1. <person, 
som gärna sätter sig på tvären / person who 
often turns awkward' Rättv. (Bo.). 2. 'av-
undsjuk person / envious person' Äpp.; 
tkndsjfiek Älvd. evgn8gök Våmh. (Bon.) rvu8j6k 
Soll. å' vun(d)8j ök Ors. å'"vuntäk evuf åk Rättv. 
å'vunfgk Flo. Jä. trvun(8)11k Nås å' vun(d)fåk 
Äpp. å'vunfäk —äsvonfäle Mal. adj. 'som känner 
avund/ envious' (SAOB afundsjuk 1); Ovunfåka 
Rättv. ä'vunfåka Dju. å'vunsfika Nås å' v-
un(d)fåka Äpp. f. 'avundsamhet / enviousness' 
(SAOB afundsjuka); å,"vunskkavii m. Älvd. 
äsvunsklajt m. Ors. <avundsjuk person (eg. 
avundsklave, avundsklut) / envious person'; 
avd'nskrök öMor. å"vu8krök Soll. m. 'person, 
som gärna sätter sig på tvären / person who 
often tums awkward'; å'vunskrivu f. Äpp. 
'avundsjuk person (eg.: avundskräva) envious 
person'; ä"vu8pisi, m. Rättv. (Bo.) 'varelse 
(barn, kalv etc.), som gärna sätter sig på 
tvären / person who (or animal that) often turns 
awkward'; ävund8raj8ka f. öOrs. <person, som 
gärna sätter sig på tvären / person who often 
turns awkward'; Ovunstgar m. Våmh. `dets.'. 
— Av!.: äNninndas Våmh. (Bon.) ä"vunndas 
vMor. d'vunndas Soll. evundas Rättv. åsvunna8 
Bju. å'vundtis Flo. Äpp. v. pass. 'känna avund / 
feel envy' (SAOB afunda II; jfr avunna); 
ä'vund8amm vOrs. å'vun(d)sam Äpp. adj. 'som 
känner avund / envious' (SAOB afundsam 1); 
renfndskkig Älvd. rvu8klin Ors. adj. <avund-
sjuk / envious' (SAOB afundsklig). 

avund adj. I ei'vund Dju. å'vun Äpp. åsvon Mal. 
`avundsjuk / envious'; an å 88 å'vund på må 
Dju. 'han är så avundsjuk på mig'; då vä dum 

jul 88 å'von, å' på hsräsr 88 Mal. 'där voro de väl 
också så avundsjuka på varandra så'. 

avunds-knut m.Ia rvgnsknaut Våmh. (Bon.) 
avA'n,sknöjt öMor. å"vu8kn4ut Soll. åsvun(d)8knat 
Dju. Ga. Flo. Äpp. å' vunsknat Mal. 'av sig själv 
uppkommen knut på tråd, fnurra / knot in 
thread, hitch' (Rz 17 b). 

av-unna sv.v.3. 'vinna Våmh.; p. pret. ässinknnt 
Våmh. d'vun,t Soll. åsvunt Äpp. 'avundas / envy, 
grudge' (SAOB afunna I. 1; styr dat.) Våmh. 
itjä aNnknnär ig enär 6'-6a Våmh. 'inte avundas 
jag henne det där'; i ä"vunnär-nt i'vvggm, int 
brå', i Våmh. (Bon.) lag missunnar ingen ngt 
gott, jag'. Jfr missunna. — P. pret.: e å 86' 
a`vunt å Soll. 'var det ngn, som missunnade dig 
det?' (till den, som får mat i vrångstrupen); 
hd e hö'num int-nå' tevunt Äpp. <det missunnas 
hon.om  ej'. 

av-ved m. II (PIM Älvd. ci'vvåd Leks. 'trä, vars 
fibrer gå oregelbundet och hinderligt för bear- 
betning med eggverktyg (t. ex. hyvel) / wood 
with irregular and troublesome fibres, which 
is difficult to work with edge-tools (e.g. plane)'. 
Syn.: motved, bet. 1; tvärved. — Avla 
åsvvidut adj. n. Leks. `svårt att klyva (om ved-
stycke) / difficult to split (about piece of wood)'. 

av-vett n. pl. (endast i förb. i avvet t:) 'i ett till-
stånd av yrsel el. medvetslöshet / in a delirious 
or unconscious condition' Jä. Äpp. an e i å`vi-
tum,e Jä. 'han är medvetslös'; hå mått (h)an (h)a 
jort i å' vitsme Jä. `det måtte han hava gjort i 
medvetslöst tillstånd'; i ci'vettsm Äpp. 'i yrsel / 
delirious'. Syn.: ovett, bet. 2; yra; yrsel. 

av-viljes adv. å'varis öVd. `ofrivilligt, utan 
uppsåt / involuntarily, unintentionally'; tjä'kåj-
tfin han spgslå-inn 8teggmavvge ga`vvger 
åsvölri8 nåsläjs Li. <kärleken spelar in ofantligt 
många gånger så där ofrivilligt på ngt sätt'; 
an kamm te djd'r å å'våkis Tra. 'han råkade göra 
det utan uppsåt'. 

av-vrå f.VII å'vrli öVd. 'avlägset och otillgäng-
ligt belägen plats / remote, inaccessible place'. 
Syn.: se avdal. 

a v-vårds(k)lig adj., se av-världs(k)lig. 
av-välta(ds) adv. adj. å"vwallt vMor. d'vwallta 
Ve. å'val(l)t Rättv. Leks. Dju. Flo. Ga. Jä. 
&valla Nås ci'vtitt Bju. Xvtillt7t Li. (jfr V11 We. 
avvälta; Fr. afvelta). 1. `(som ligger) på 
rygg(en), utan att kunna resa sig, el. kastad 
vårdslöst, huller om buller / (lying) on its back, 
unable to get up, or thrown carelessly, higgledy-
piggledy' (jfr SAOB afvältes) vMor. Ve. NeSi. 
Vd. e'88tv, pigg äNnoallt vMor. hä'88tn, ligg d'valt 
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Flo. 'hästen ligger på rygg och kan inte resa 
sig'; i sta'kp, så i hig å'vwallta Ve. 'jag föll 
handlöst'; ä ligg å'vallt Jä. 'det ligger kastat 
huller om buller'. 2. 'bakvänt, olämpligt / back 
to front, unsuitable' Leks. ta-tt' å'valt 'taga i 
opraktiskt'; ba'nncla kamm, tisvalt `(sädes)banden 
kommo i olämpligt läge (in i ladan)'. 

av-värld f.Ia (best.:) å'våke Leks. (Silj.) vCdra 
Leks. ti'väka Nås (jfr ev. DO afverden; Schl.—
Holst. afwards) 'avlägsen och otillgänglig plats 
/ remote, inaccessible place'; lå'vvt bårt i å' vaka 
Leks. 'långt borta i (en avkrok av) världen'. 
Syn.: se avdal. 

av-världas sv.v. pass. å'vakas NeSi. 1. 'bråka, 
krångla, vara besvärlig, uppträda onormalt / be 
noisy, giva trouble, be a nuisance, act unusually' 
NeSi. bä'när å'vcdras Rättv. (Bo.) <barnen 
bråka'; ä burd-å &vakas i-mci`r(r)gås Rättv. (Bo.) 
'det började krångla (gå på tok) i morse': dum 
skul hall-å å'vakas å Vek vi`ttbulla Leks. <de 
skulle (hålla på och) slå på stort och baka vete-
bröd'. 2. (om ko:) 'självdö / die from natural 
causes (about cow)' Rättv. (Bi.). — Sag: 
li'vaspiragg m. Dju. Ga. 'varelse, som uppträder 
på ett icke normalt sätt (ex. om  osedlig person; 
om ko, som ej kommer hem till mjölkdags) / 
someone(thing) acting in an abnormal way (e.g. 
about immoral person; about cow which does 
not come in for milking)'. 

	

av-världighet f.Ia (best.:) 	Al. = av- 
värld. 

av-världs(k)het f.Ia å'valtskhåt Leks. (b:card:At — 
å'vaultåt Al å'vashät Dju. Ga. 1. 'vårdslöshet / 
carelessness' Leks. 2. 'olyckshändelse, besvär-
lighet / aecident, trouble' Dju. Ga. 8. ̀ avlägsen, 
otillgänglig plats / remote, inaccessible place' 
Al. Syn.: se avdal. 

av-världs(k)lig adj. I å'vasain Rättv. å'vakskkin 
— 

	

	vasklrin Leks. åsvasslin 	Dju. Xva.2- 
Ga. Flo.; n. å'vasklri Nås. 1. 'krånglig, 

besvärlig, fumlig, sluskig / troublesome, annoy-
ing, fumbling, shabby' Rättv. Leks. Dju. Ga. 
Flo. ä se d'vassli ä bäll 	Dju. 'det är så besvär- 
ligt, det kan bli'; (n.:) 'förgjort, på tok / be-
witched, gona wrong' Bju. Dju. Nås ä vä ss 

se ja bällt int lrbsr på Dju. 'det var så 
ynkligt, tgå jag kunde inte höra på (det)' 2. 
'vårdslös / careless' Leks. — Adv.: &val:akt:i 
Leks. å'va2.Zti Dju. å'vagkki Ga. Nås å'va.2.2le 
Mock. 1. 'vårdslöst / carelessly' allm. 2. 'väl-
digt, oerhört / very, tremendously' Dju. — Av!.: 
å'vaksklrinhåt f. Leks. 'vårdslöshet / carelessness'. 

av-ät n.Ia å'våt Våmh. (Bon.) vMor. åsvåt Ve. 

Ors. &våt crvåt Soll. (Nåt vRättv. &mit Rättv. 
(Bi.) 'bråkigt, besvärligt följe, pack (ex. om  
mygg, broms, okynniga barn el. ostyriga krea-
tur) / noisy, troublesome bunch, pack (e.g. 
about naughty children or unruly animals)'; no 
llajkt &våt 4n, ska å in i sargen Våmh. (Bon.) 
'ett sådant följe man skall ha (inne) i stugan!'; 
öv-ci'v &våt Ors. 'kör bort packet!'; å'väts stisgga, 
tä få'r rna jö'k Rättv. 'ett sådant pack att sköta 
jorden!'; uka kri`ppåvät Ve. 'vilken hop av brå-
kiga, olydiga barn!'. Jfr aväta. 

av-äta f.IVa å,'väta Li. (Torp aväta, under av) 
'otrevligt påhäng, pack, otyg (t.ex. rovdjur i 
skogen) / encumbrance, rabbla, beasts of prey'. 
Jfr avät. 

av-ävla f.IVa d'vävka Bju. crvevvka Al å'vävka 
Mal. (jfr ev. Rz 844 a åvävla; Torp ov(e)revle) 
'avlägset och otillgängligt belägen plats / remote 
and inaccessible place'. Syn.: se avdal. 

ax!  n. ,••• f.Ia ak(k)s allm. (f. i Mal., n. i övr.). 
1. `spica / spika, ear' (SAOB 1) allm. gå i a'kks 
Ors. gå ti a'kks Nås 'gå i ax'; ftirguakks Våmh. 
flru'gguakks Dju. 'litet ax'; ru`n(n)dilak(k)s 
Rättv. 'runt, väl matat kornax'; rå'gakks 
Mal. 'rågax'. Jfr bjugg-, blind-, brand-, 
bränd-, gap-, klubb-, sot-, sädes-. 2. 
'nyckelax / bit, web (of key)' (SAOB 3) allm. 
nPtjilakks Ors. nekkeleakks Tra. 'dots.' Syn.: 
klo, bet. 6. 8. 'grövre, mot spetsen fyrkant-
smidd del av järnspett / squared head of iron 
rod, larger than shaft of same' Älvd. — Av!.: 
ftellak(k)sa adj. Rättv. (om korn:) 'som har 
axen väl matade / with heavy ears (of barley)'; 
grömvakksa adj. Ve. <som har grova ax / with 
coarse ears (barley)'; hisvvgakksadv, adj. Soll. 
'som har långa ax / with long ears (barley)'; 
8m4"akksadv, Soll. smci"ak(k)su Rättv. adj. 'som 
har små ax / with small ears (barley)'; st ferak(k)su 
Rättv. sti2`rakksa Dju. adj. <som har stora ax / 
with large ears (barley)'; sitettakksadtt adj. 
Våmh. (Bon.) 'som har korta ax / with short 
ears (barley)'. 

ax" n.Ia akks Våmh. (Bon.) 'i den lodräta 
kvarnhjulaxelns övre ände sittande järn, vars 
från sidorna avplattade spets var införd i övre 
stenens hålljäm (: segla) / piece of iron in the 
upper end of vertical mill-wheel axle, the 
laterally flattened head of whieh was insaltad 
into the iron holder of upper stone' (jfr SAOB 
ax"); kivennakks 'dots?. Jfr snes. 

ax-band n.Ia dl:kel:01nd öÄlvd. a' klesbannd Ga. 
1. <det band på en rågkärve, som sitter närmast 
axen / a bincling round a sheaf of rye nea,rest the 



ax-bälg 	 61 	 ax-led 

ears'. Ga. 2. 'sädesband av strax nedom axen 
hopvridna (korn)strån, varigenom man erhöll 
ett band av nära dubbel längd / a grain-binding 
made of two narrow bundles of (barley-)stalks 
twisted together just under ears to form binding 
of double length' öÄlvd. Jfr bindband. 

ax-bälg m.I a`kksbeilrg Oro Rättv. (Bo.) 'bladslida 
omkring ungt sädesax / sheath round young 
ear'. 

axel m.Ia a`kksul Älvd. Oro. (best. sg. dat. a`kk-
sultem Älvd. a`klesulem, vOrs.) a`kksu1r Våmh. 
vMor. NeSi. Vd. ( a`leksjiik Li.; obest. pl. &lek-
sultar Bju. askksultsr Flo. a`kkenarår Nås Mal.) 
aksia öMor. kk88/ vSoll. a"kksull Soll. as klesulr 

kksjulr Ore 'stång, i vars ände el. på vars mitt 
hjulformigt föremål är vridbart fästat / axle-tree' 
(SAOB I 1-2) allm. ifikakksulr Oro `hjulaxel'; 
frcemmakksuk Tra. 'främre axel'; tfierrakkokIr Al 
'axel till en- el. tvåhjuligt fordon'. 

axel f.Id akk.2 (best. a'kkile) Oro a'k(k)sl Rättv. 
(Bi.) Mal. (best. a'kk.21a Bju. Dju. a'kksla Mal.) 
ak(k).21n Ga. a'k(k).21 Flo. Äpp. (best. a'kk.21a 
Äpp.) a'kksel (best. a'kk.21a, pl. a`kkllär) Nås 
&kg( (best. a'kk.21å) Tra.; obef. OvSi. (utom Oro) 
'skuldra / shoulder' (SAOB II 1). Syn.: härd f. 

axel-blad n.1,1 askleslblrå Bju. a`kk.211)1rä Dju. 
'skulderblad / shoulder-blade' (SAOB). Syn.: 

axelkota, -skolla, -skovel, -skrolla; bog-
skovel, bet. 2; här dskid. 

axel-bred adj. I a'kkslbrå Bju. a`kk.21nbröd Dju. 
a`kkelbrå Mal. a`lekselbråj Tra. 'bred över ax-
larna / broad-shouldered' (SAOB); an e a`kksel-
bräj ivi ru'uvå å cerrmstarrk te dri`ta Tra. 'han 
är axelbred över bakdelen och armstark att 
skita' (hån över ngns bristande kroppskrafter). 
Syn.: härd-bred, -dryg. 

axel-kläde n.III a`kk.21klrå Äpp. (best. -1dråä) 
'halskläde av diagonalvikt, fyrkantig silkesduk 
/ square scarf or neckerchief' (ÖDB IV 300). 
Syn.: se halskläde. 

axel-kota LIVa a`kkilnköta Dju. 'skulderblad / 
shoulder-blade'. Syn.: se axelblad. 

axel-skolla f.IVa aklaltskålla Dju. — föreg. 
axel-skovel f.Id a'kk.21.9k9vCar Flo. a`loksisksvvälr 
Jä. =föreg. 

axel-skrolla f.IVa ak(k).2skrålla Rättv. (Bo.) — 
föreg. 

axels-nål f.Ia dlcksubsncilr Rättv. (Bo.) 'sprint i 
(kärr)axelns yttre ände / pin in outer end of 
axle-tree'. 

ax-led m. II a'kkslIcl Ve. Oro led på ett sädesstrå, 
vilken sitter närmast under axet / (first) node 
under the ear (of corn)' (SAOB). 
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backe m.IIIa (se D. II 174); bo'kke Älvd. bosickå 
Våmh. bå'Ickå beekka vMor. beekk(å) öMor. Ve. 
Soll. bs'Ickå Ors. Ore båsicks Rättv. bå'kka Rättv. 
(Bi.) ba`kka Leks. Al ba`kka Bju. Dju. Ga. 
Mock. Nås Jä. bcekkå Flo. bas/eka ba`kkå Äpp. 
bcekka ,,, bcettji Mal. bcettje öVd. 1. 'sluttning 
av höjd el. höjdsträckning / slope of hill' (SAOB 
1-2) allm. u'ppte bo'Icktfm, Älvd. 'uppför backen'; 
stå' rrm bås/eken Rättv. (Bo.) `storma backen' (en 
lek); no k å beekksm Tra. 'på backarna här i 
norr'; sa`nndbakk vOrs. <sandig backe'; twe'rr-
Indek vOrs. 'torr backe'; ltettbakka Leks. `backe'; 
sfeekbokkÄlvd.söskbattji Tra. 'solig sluttning'. Jfr 
efter-, hank-, hög-, kässj-,mot-,sten-,tvär-. 

'motighet, svårighet / set-back, clifficulty' 
(SAOB 2 a (3) Älvd. Rättv. dar e wård bökkår o 
die få' fa tä"gås Älvd. <då det blir motigheter 
och de börja tvista'; dänn, som te vdsger 
gå'tt, a ivun beekks mg`ta Rättv. <den, som ej 
har gått några vägar, har ej mött någon backe'. 

(senare ssgsled:) 'strandbrink / steep bank (of 
river etc.)' (SAOB 3); vcettubakka Leks. 'backe 
ned till ett vattningsställe'. Jfr brunns-, 
grunds-, å-, älv-. Jfr skörd, bet. 5; städja. 

`mark, jord / soil, ground, earth' (SAOB 4; 
jfr ÖDB I 245, III 15) allm. kjfeste,, by'ddje nid i 
bo'kkctm Älvd. 'den Onde bor nere i jorden'; ä 
få-nt .21i"på ni"då bäkkam Ve. 'det får inte släpa 
ned mot marken'; ba'kkan å tjå'ka Leks. 'marken 
är frusen'; ka'ast å ut å bcettfin Tra. 'kasta ut 
det på backen!'; brrå bo`ttfin Älvd. bå'r beekksn 
Rättv. bter bcettjin Tra. `bara marken'; bå'r-
balka Leks. <barmark'; cirrbeikk Son. hå`rbakka 
Al hffirbakka Mock. `torr ängsmark, bevuxen 
med kort gräs (n: hära)'; mi'lbakksn Leks. 
'platsen omkring kolmilan'. Jfr bar-, bind-, 
fä-, fähus-, fälads-, grav-, hård-, ko-, ky-, 
kyrk-, källar-, ladu-, pinn-, sopen-, spän-, 
torkstugu-, ved-, vält-. 5. (bilill. i förb. 
utå bara backen / (left) penniless, empty-
handed; SAOB 4 a) allrn. dem stannd afto bösra 
bsskkam Ors. 'de stå på bar backe'; an e tå bå'r 
bcekkam Tra. 'han är på bar backe'. 6. (om 
marken el. jordytan ss. det lägst belägna planet / 
about the ground, surface of the earth); SAOB 

5) allm. ä två så 4n ed irknna si'lck a bo'kka 
Våmh. (Bon.) 'det var så man kunde sjunka 
till jorden'; få .219'g an i Macks Rättv. (Bo.) 
'jag slog honom till marken'; tf ö" slsn råkkt åncl i 
bd/eka Leks. `kjolen räckte ända ned till mar-
ken'; h,å vallt nå å ba'kkan far må Äpp. 'det föll 
till marken för mig'. 7. (best. form; bildi.:) 
'jorden, graven / earth, grave' Ve. Ore Jä. båt i 
btfkkan Ve. 'till graven'; däm ska fky`tt an bst e 
musildbukkan Ore 'de skola föra honom till gra-
ven'; a ba'kkan Jä. 'till graven'. Syn.: mull, 
bet. 2. 8. (senare ssgsled:) 'bukpartiet närmast 
ovanför könsorganen / part of abdomen im-
mecliately above genitals'; se ball-, kunt-. 9. 
(i uttr. giva sig backen på:) `ge sig tusan på 
/ be completely convinced, quite sure' Mal. — 
Avla bo'kkug nÄlvd. beekku Rättv. ba`kkug Leks. 
ba`kku Bju. Dju. Nås Äpp. bcekku Mal. &ficks 
öVd. adj. 'backig / hilly'. 

baekel-hänt adj. I bcekkekhånnt Tra. (jfr b a c k la) 
`vänsterhänt / left-handed'. Syn.: vänster-
hänt. 

back-humle m.IIIb ba`kk(h)ummka Leks. 'röllika, 
Achillea millefolium / milfoil' (SAOB 3). Syn.: 
bryggtoppa; galentora; tobaksblomma; 
öltoppa. 

backla sv.v.l. bcekkka ÖVd. <bära sig klumpigt 
eller tafatt åt / behave awkwardly, clumsily' 
(jfr Torp bakla). — Särsk. förb. (åt:) dem bce kkek - 
åt ss Tra. <de sladdra på så klumpigt'. Syn.: 
bjäckla, bet. 1; bäckla, bet. 3. — Avla 
hskke ba'kkåk Mal. 'ett sådant åbäke! / what a 
clumsy creaturer. 

backlig adj. I bcekkks Tra. 'tafatt, klumpig / 
awkward, clumsy'. Syn.: bj äcklig, bet. 2; 
bäcklig, bet. 2. 

back-luta f.V bssickliita Ors. bcekkluttu Tra. (jfr 
luta f.) 'backsluttning / slope of hilr. Syn.: 
back-skråning, -snedda. 

back-skråning f.Ib bceickskrånivg ( ,,,-skrånnivg) 
Tra. = föreg. (jfr skråning f.). 

back-slog(e) m. I c Illa båsick.21dg ••••• -.21dga,vMor. 
'slåttermark på hårdvall / upland hayfields' 
(jfr 45DB I 245). Jfr myr-, äng(es)-slog(e). 

back-snedda f.IVa ba`kkanedda Jä. `backslutt- 
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ning / slopa of hill'. Syn.: back -luta, -skrå-
ning. 

bad n. bä' Bju. 'duvning / upbraiding, (slang) 
wigging' (SAOB 3); ho fe'kk set et bä', må du 
trö"hon fick sig en duvning, må du tro'. 

bada' f.V ba`u Dju. 'stark regnskur / heavy 
shower of ram'. Syn.: bask a. 

bada" f.V bä"du Ve. bEedu Mal. beru ÖVd. (jfr 
bada" v., bet. 3) `plats, där ett djur tillfälligt 
legat, och där gräs, mossa, snö etc. därigenom 
tryckts ned / place where animal has been lying 
and where grass, moss, snow etc. has been 
pressed down'; ä va'it äj bc-eu tett am da i snjiis-
nam Tra. 'det blev ett avtryck efter den i snön'. 
Syn.: läga f., bet. 3. 

bada/  sv.v.l. bci"åå Älvd. Våmh. bci"då Våmh. 
(Bon.) bä'cla Leks. &eds Jä. Mal. bäss Äpp. bä' o 
Tra. (Torp bad', bada). 1. `taga ett bad / take 
a bath' (SAOB 1 a cc; endast om varmbad) Leks. 
Jä. Äpp. Mal.; obef. (utom i yngre apr.) Älvd. 
Son. ÖVd. Syn.: löga refl.; två refl. 2. 'utstråla 
värme, badda / give out heat, to be blazing hot' 
Älvd. Våmh. e bä"äär Vet sos da semårn i'r 
Älvd. 'det baddar hett (eg.: heto) som på som-
maren'; ä bä"där gtä nögä eissku Våmh. (Bon.) 
`solen baddar, så det blir nog åska (eg.: solen 
badar efter någon åska)'. Jfr sol-. — Särsk. 
förb. (fram:) bååå-fr4'mm Älvd. (om regnskur:) 
'komma störtande / come pouring down (about 
ram)'; (på:) bäso-på va'nn Tra. 'badda på vat-
ten / bathe, foment with water'. 

bada" sv.v.l. bä'cls Mal. bä'o bä'å ÖVd. (Torp 
bada"; jfr äv. dens. badda). 1. 'röra sig hastigt, 
sprattla / move quickly, frisk about, wriggle' 
(om fisk; jfr SAOB 4) Tra. ä vCar ps'llsr ät 
feaskum, då däm b.ä`o 'det blir bubblor efter 
fiskarna, då de röra sig kraftigt i vattenbrynet'. 
2. 'trycka ned (ngt) genom att ligga på el. i det / 
press something down by lying on or in it' 
(jfr SAOB 5 b) Mal. 3. 'vältra sig / roll over' 
Tra. däm Wo i snjö`nam, ̀ de vältra sig i snön'. 
4. (om vatten:) 'vara i stark rörelse / come 
rushing (about water)' Tra. då ö'nä e stö'r, Wo ä 
visda da i fu`ssam, 'då älven är stor (har mycket 
vatten), kommer vattnet i forsen i mycket stark 
rörelse'. 5. <slösa / waste' Tra. o Wo, a-ma o 
cedd nEtsran 'hon slösade, så länge hon ägde 
något'. — 	 fieggkan bä.`o se i sdnnclam Li. 
<fåglarna vältra sig i sanden'. Syn.: bala refl.; 

refl. — Särsk. förb. (ned:) du få' int 
bä'o-ng' h,ä`jje Li. 'du får inte vältra dig i höet 
o. pressa ned det'; (till:) ä bä'o-t', ss hd vä nög 
äjn stö'r fe'ssk Tra. `vattnet rördes kraftigt, så  

det var nog en stor fisk'. — 	bäu adj. Ga. 
'ansträngande / trying, a strån'. 

badald? m.I bk`6d/c/ Älvd. bA"öåld bö"öåld 
bPråld Våmh. ba"dåld öOrs. bä"dåldsr vOrs. 
1. 'lindrigt krökt, spetsig krokkniv, anv. främst 
vid sålltillverlming (ÖDB II 154), men äv. vid 
laggkärlstillverkning o. näverarbete / slightly 
hooked, pointed knife, used primarily in making 
sieves, but also in making casks and birch-bark 
work'. 2. 'redskap att klia sig på ryggen med / 
back-scratcher', se klå-. 

bad-alder? f. Id bå"dålldsr vOrs. 'al med blanka 
blad, växande vid bäckar, Alnus glutinosa / 
alder with shiny leaves, growing by streams'. 
Syn.: get-, svart-, vattu-alder. 

badden m.Ia best. ba'ddn, vMor. Ve. ba'dck Mal. 
(endast i förb. s t å (n d a) badda n:) 'stå emot 
(frestelse el. påfrestning) / resist (temptation, 
stram)' (jfr ev. SAOB badd n., bet. 8); ä stod-
ba'ddn, eaa-dä'n vMor. <det höll för påfrest-
ningarna, det där'; män hann stög-ba'dcln Mal. 
'men han stod emot'. 

bad-sand m. I a bå"dsannd Soll. (jfr b ä d j a) 'svets-
sand / welding-sand' (ÖDB II 77). Syn.: bädj e-, 
mal-, väll-sand. 

bad-stuga f.V bOstuga Våmh. ba'sstugu Rättv. 
(Bi.) ba'sstuggu söLeks. Ga. Mock. bcesstu Bju. 
Al Flo. Nås (pl. obest. ba'sstur, best. ba.'sston 
Bju.) 1. `byggnad för bad / bath-house' (SAOB 
1-2; Våmhusfj. 127) Våmh. (Indor) Rättv. 
(Bi.) Al (Timmersmora). 2. <byggnad för tork- 
ning av säd / building for drying grain' (SAOB 4; 
jfr ÖDB III 91 ff.) Rättv. (Bi.) söLeks. Bju. Al 
Ga. Flo. Nås; obef. vRättv. nvLeks. Syn.: t ork- 
stuga. — Ssgr: ba'astlävä Bju. `lave i tork-
stuga / shelf or bench in grain-drying hut'; 
ba'sstustän Al. 1. `upphettad sten, anv. att 
värma badvatten med gm att sänka den i ett 
kar med vatten / heated stone, med for warming 
bath-water'. 2. 'utanför bastun liggande slät 
sten, anv. att klubba lin på / smooth stone, 
upon which flax was beaten'; ba'sstustspp Al 
'tapp el. propp, varmed sidoglugg i badstugan 
tätades / bung, for plugging opening in wall of 
bath-house'. 

bagage n.Ia prgäis Älvd. pagä'si Våmh. (Bon.) 
pag.i's Äpp. pagä'f Mal. 'pack, följe / pack, 
crowd' (ex. om  en hop bråkiga barn; SAOB II). 

bagare m.IIIc bieger Älvd. bä'gär öMor. Soll. 
Mal. bä'ger öOrs. bä'gärä Oro bä'gsr Rättv. (Bi.) 
bäsgsr Äpp. 1. `person, som hade till yrke att 
baka / baker' (SAOB 1) allm. Syn.: bakare, 
bet. 1. 2. 'kvinna, som yrkesmässigt hjälpte till 
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med bakning utom hemmet / (professional) 
woman baker' (ÖDB III 388) öMor. Jfr häl-
sing-. Syn.: bakare, bet. 2; bak-kona, 
-kulla, -käring, bet. 2, -tytta, bet. 2. 

bagar-stuga f.V bå'gär.stugu öMor. Soll. 'stuga för 
brödbak i bakehouse'. Syn.: se bakarstug a. 

bagar-vals m.Ia bå'gärvall8 öMor. 1. 'en dans / 
dance'. 2. (i förb.:) da'nn8 bå'gärvalk, <göra sig 
skyldig till bedrägeri / be guilty of fraud'. 

bagge' m. Illa beeggei Ve. ba'gge öOrs. ba'ggä Ore 
bceddjä (pl. bceddjär) Jä. bceddje Äpp. ÖVd. (pl. 
bcegger ÖVd.) bceddji (pl. bceggär) Mal. 'norrman 
/ Norwegian' (SAOB baggem) allm. Syn.: 
norske. 

baggen  m.IIIa ba`ggä öOrs. 'gammal häst / old 
horse' (jfr SAOB baggew). 

bagg-söta f.IV a bce ggsåta Li. `Gentiana gentian' 
(införd från Norge o. anv. för medicinskt ända-
mål, t. ex. vid lunginflammation, håll, magsmär-
tor etc.; jfr Linné Iter dal., utg. 1953, s. 116); 
anui're e stått g8111 bceggsåta 'smöret smakar starkt 
som gentiana / the butter tastes very strong'. 

bajonett m.Ia beneitt bcejne'tt Älvd. bajjonä'tt 
Al. 1. ̀ knivformigt vapen att fastsätta i gevärs-
pipans övre del / knife-shaped weapon fastened 
into the upper part of the rifle, bayonet' (SAOB 
1) Al. 2. 'spjut med långt träskaft, anv. vid 
björnjakt / spear with long wooden handla, used 
in bear-hunting' (se ill.) Älvd. Syn.: hillebard; 
korsgevär. 

bale m.II I båk allm. 1. 'rygg, bakdel / back, 
backside' (SAOB I 1) allm. tänå upo bå'tjkin Ors. 
tä"lr på bå'tjan Rättv. (Bo.) 'baktala / talk 
behind someone's back'; på bälkän Bju. 'på 
ngns rygg, i smyg'. 2. 'ryggsida på eggverktyg / 
back of sharp-bladed instrument' (SAOB I 3) 
OvSi. Syn.: bake', bet. 1. 3. (senare ssgsled:) 
<handens avigsida / back of the hand', se hand-. 

bak" m.II - I båk Älvd. Våmh. Mor. Soll. (pl. 
bå"tfir Älvd. Mor. bå'ktir Soll.) 'sågbak, ytbräde 
/ slab, paling-board' (SAOB II). Syn.: baken. 
Jfr bräd-, såg-, tät-. 

bak n.II - I båk allm. (utom Leks. (Silj.): båk 
bå.k) 'brödbakning / baking bread' (SAOB III); 
stö'rbåk Jä. 'större bak höst el. vår'; ho'88tbåk Ve. 
'storbak på hösten'; wå'rbåk Ve. lå'cligabåk Jä. 
'storbak på våren'. 

bak adv. båk allm. 1. 'baktill, bakpå / at the 
back' (SAOB I 1) NeSi.; obef. OvSi.; Vd. Syn.: 
bakan; baktill; åtan; åtani; åtantill m.fl. 
2. (om spirmrockshjulets rörelse:) 'åt höger / 
clockwise (about the movement of spinning-
wheel)' Al; li'nä spann& bä/k <linnet spanns 

högerspunnet' (jfr motsatsen: fram, bet. 6). 
Syn.: bakefter, bet. 3; baklänges, bet. 2; 
rätt; rättsöles; åter; återefter; återfram; 
återöver. 3. (endast i förb. med prep. i:) 'borta 
il away (in)' bak i en tega Leks. (Tibble) 'borta i 
en hage'; vi å bak i 8kö'jsn Leks. (Tibble) `vi äro 
borta i skogen'. 

baka' sv.v.1. bä"kå Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Ors. nvRättv. båkci' öMor. bå'ko Oro bä‘lca - 
bå"ka svRättv. (D. I 89) bå'ka Rättv. (Bi.) Bju.-
Flo. bå'ka Leks. (Silj.) Al keka Leks. Veka Dju. 
bå'Ic8 Nås-Mal. bå'kå ba,'Icko ÖVd.; böjn., se 
D. II 232. 1. 'bereda deg till bröd / prepare 
dough for bread' (SAOB 1) allm. bä"kå 
sirmårim öOrs. Vek tå 8s'rnmar12, Leks. 'göra 
vårens storbak (eg. baka åt el. till sommaren)'; 
däm hal-å bä"kå tå jfelrä Rättv. (Bo.) `de hålla 
på att baka julbak'; bå`k tä vi'nntran Leks. 'göra 
höstens storbak'; Vek tå Kelt. Leks. 'göra julbak'. 
Jfr gård-. 2. 'kavla ut brödkakorna och göra 
dem färdiga för gräddning / roll out loaves 
ready for baking' vOrs. Äpp. ukän a ni' 88 
bå"kär a ikkar vOrs. 'vem har ni som kavlar ut 
kakorna åt er?'. Jfr lill-. Syn.: baka ut. — 
Särsk. förb. (från:) a du båkå-frcl' de Ve. a du 
båk-/rå' dä Äpp. 'har du bakat färdigt?'; (ihop:) 
bä"kå-iö'p je skö"mdkärgclt Soll. `hitta på en 
lögnhistoria'; (på:) bak-på' Rättv. (Bo.) bak-på' 
Äpp. båls-på' Mal. bå'kå-på' Li. 'arbeta upp 
degen på bakbordet och göra ämnena till bröd-
kakorna' (mots. baka, bet. 2; baka ut; ÖDB III 
387, 412); (upp:) båkå-u'pp isstb 	Våmh. 
(Bon.) 'baka slut på (göra kakor av) den här 
degen'; (ut:) båkå-a'ut Våmh. (Bon.) båkå-ö'jt 
öMor. bak-a'jt Ors. bak-fet Bju. Jä. Äpp. baks-i:et 
Mal. båkå-fet Li. <kavla ut till gräddning färdiga 
brödkakor av degämnena' (mots. baka på; 
ÖDB III 387). — Ssgr: bå'kupårur Älvd. 
bä,' kåparkir Li. f.pl. 'potatis varav tunnbröd 
(skall) bakas / potatoes from which flat bread is 
to be baked'; brkupadieg m. Älvd. 'mosad 
potatis, avs. att användas vid brödbak / mashed 
potatoes used in baking bread'; bekucajiv 
Älvd. bä' kliva Äpp. bås kcIstjiva Li. f. (bord)skiva 
att baka bröd på / bread-board for baking'. 

bä' Uncle& n. Jä. 'bakning / baking'. 
baka" sv.v.l. b Xica Våmh. 'bära ngn på så sätt, 
att den burne klängde sig upp på den bärandes 
rygg och slog armarna om hans hals / piggy-
back etc., way of carrying someone on one's 
back'; 8ka i bå.'lc di Våmh. <skall jag bära dig 
på ryggen?' (till ett barn); i bå'ked n yvy 

Våmh. 'jag bar honom på ryggen över ån'. 
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Syn.: budda, bet. 2a; bultat°, bet. 1; putu-
locka; tuppilocka. Jfr baksäck; brindh als, 
bet. 2; bult, bet. 12. — Avi.: bjå"rå 4 Vika 
Våmh. `dets'. 

bakan adv. bå`ka Leks. 'baktill / behind, at (to) 
the back'. Syn.: se bak, bet. 1. 

bakan-till prep. bäkatå Leks. 'bakom / behind'. 
Syn.: åtan; åtan-i, -med, -om, -till. 

bakan-till adv. bå'lcatcV Leks. 'bakom / behind'. 
Syn.: se bak, bet. 1. 

bakare m.IIIc båVear Dju. Mal. 1. 'bagare / 
baker' (SAOB under bagare). Syn.: bagare, 
bet. 1. 2. 'kvinna, som yrkesmässigt hjälpte 
till med bakning utom hemmet / (professional) 
woman bake? (ÖDB III 388). Jfr lill-, stor-. 
Syn.: se bagare, bet. 2. 

bakar-stuga f.V bånearatuggu -bå`kagtuggu Mal. 
'byggnad, inredd för bakning / bakehouses. 
Syn.: bagar-, bak-stuga. 

bak-arv n.Ia bå`karry Våmh. 'ägodels över-
gående gm arv till den dödes föräldrar el. släk-
tingar i rakt uppstigande led / the passing of 
possessions through inheritance to the parents 
or relations of the deceased' (SAOB bakarf, 
bet. 1). 

bak-bord n.Ia brkubfiurd Älvd. Våmh. bekuböd 
Ve. bekubörd Son. Ors. bä`lcobök Ore bekubölr 
Rättv. berkubök Leks. Äpp. Mal. bå`kbök Bju. 
Al Nås Mock. bå'kubölr Dju. bä'kubök - bask-
kubö ÖVd. 'bord, varpå deg bereddes till kakor 
att grädda i ugn / table on which dough is 
made in.to  loaves ready for baking' (SAOB; 
ÖDB III 393) allm. esrrtbäkubasrd Våmh. 
(Bon.) 'längre bord än det vanliga bakbordet, 
any. vid ärtbrödsbak / baking-table, longer 
than usual, -used for preparing pea-flour bread'. 
— Ssg: ba'kubor(d)afå't öMor. `korsbensställ med 
slå o. kilar, any. som underlag för bakbords. 
skiva / trestle for baking-table'. 

bak-bräde' n.III bå`kbrå Mal. (jfr bak adv.) 
`segmentformat bräde med stör genom mitten, 
any. som lucka baktill i gödselvagn / segment-
formed board with pole through middle, used as 
opening at back of manure-eart'. Syn.: dyng-
bräde, -gäspa, -knekt; gäspa; knekt, bet. 6; 
kärrbräde, bet. 1; lucka, bet. 8. 

bak-bräden  n. III (I) bå'kubrådet Dju. bå'kbrå 
Flo. bäkbrää Nås bå'kbr&lä Jä. (pl.:) blekbrelär 
Äpp. (jfr baka/  v.) 'bräde, på vkt de formade 
kakorna lades upp att jäsa före gräddningen / 
board on which loaves were put to rise before 
baking' (ÖDB III 417, 487). Syn.: bröd-, 
bull-, kak-bräde. 

5 — 80143046 Dalmålsordboken 

bak-bröd n.Ia bekubröd vMor. berkubra Rättv. 
bå'kubrö Leks. (Silj.) bä'kubrå Li. `smakbröd, 
smakbulle / sample, piece to taste' (SAOB); 
bekubr8, ma anui'r på, äl 	aka u'nnan nå'd 
Rättv. `smakbröd med smör på, eller också 
skall ugnen ned!' (skämtformulär för man, som 
trädde in i stuga under bakning). Syn.: bak-
bulle, -kaka, -stycken; blötbrödsbulle; 
smakbröd. 

bak-bulle m. Illa brkubull Älvd. bekubulle 
Rättv. bgkubulla Leks. bå'kbulla Bju. Dju. Jä. 
beekubsile Li. = föreg. (SAOB). 

bak-bult m.Ia bekubullt Leks. (Silj.) 'lång stör, 
omkring vilken den ogräddade tunnbrödskakan 
lindades upp från bakbordet, när den skulle 
föras in i ugnen / long pole, round which the 
unbaked loaves of flat bread were wrapped 
when taken from baking-table to oven' (ÖDB 
III 396). Syn.: bak-stör, -ås; bröd-stör, bet. 
2, -ås; gräddstör; tunnbröd(s)-stör, 

bak-dag m.II bä"kudåg Våmh. (Bon.) Ve. Ors. 
bä"kodåg -bå"kodåg Ore bä"kådå,g ,,, bå"kudåg 
Rättv. båt'kudåg Leks. Mal. Li. bå'kuclåg Dju. 
bäkdåg Mock. Äpp. 'dag, då det bakades / 
baking-day' (SAOB); du jåt de u'pp ienbä"kudåg 
ey''5v dfil yvy wi'ttäre, Våmh. (Bon.) `du äter då 
ensam upp så mycket, som bakats på en dag, 
under vinterns lopp'; ä å-nt dal dä"går ä e 
brkuclåg Ve. 'det är inte alla dagar, det är 
bakdag' (ordspr.); ä luf/ter bå"kodäg e å'llom, 
gå`lrom Ore 'det luktar bak(dag) i alla gårdarna'; 
vi ha-nnt döna-bå'rrt båtskucläjen ä'nn Leks. <vi 
ha inte stökat undan efter baket ännu'. 

bak-dille m.IIIa bä'kudill Ors. 'slag med bakspa-
den / blow with baker's peel' (jfr Torp dilla v.). 

bak-don m. n.Ia bä"kudfen Våmh. bå'kdön Ga. 
beekuclön Jä. (koll.) `redskap, använda vid bak-
ning / baking utensils'. 

bake' m.IV ba"ki Rättv. Veka, Leks. båska Mock. 
bäks Nås-Mal. Vetji (best. sg. dat. b-gnom) Li. 
1. 'ryggsida på eggverktyg / back of sharp-
bladed instrument' (SAOB bake') NeSi. Vd. 

Rättv. inåks Äpp. jå'billea Mal. jcrbåttji 
Li. 'ryggsida på lie / back of seythe'; knrvbäks 
Äpp. kni`vvabiku Mal. 'ryggsida på kniv / back 
of knife'. Syn.: bak', bet. 2. 2. (senare ssgsled:) 
se hand-. 

baken  m.IV bå'tje (best. sg. dat. bå`kom) Ore 
bä"ki Rättv. berka, Leks. b.53ca Bju. Ga. Vika 
Dju. bä'ke Nås Jä. `bräde, vars ena sida utgjor-
des av stockens rundade, barktäckta yta, bak / 
outside board' (SAOB under bak") allm. brIrd-
Vika Leks. brerbäka Dju. 'rundad o. barktäckt 
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bak-kammare 

sida av en bake'; dri` vbäki Rättv. 'bake, lagd 
med sin rundade sida uppåt över skarven 
mellan två tätt hopdrivna golvplankor'. Jfr 
tät-. Syn.: baku. 

bak-eda f.V brkiba, Vånah. bekiöt bä,"kidu 
vMor. b rkidu vSoll. Hela Ore bä kidu Jä. Mal. 
bä Hu Mock. Äpp. ÖVd. 'ställe i vattendrag, där 
vattnet rörde sig i bakström, eda / part of water-
course where water moved in backflow' (SAOB 
bakida). Syn.: bakgöl, -hölja, -idja, -vatten, 
bet. 2; eda; gölja, bet. 3; idja. 

bak-efter prep. bå' kättär Bju. bakättär Ga. 
'bakom / behind' (SAOB). Syn.: bakom; åt an 
etc. 

bak-efter adv. bål kart Leks. bå,'kättår Bju. bäkättär 
Ga. 	ktär Näs. 1. `efter, bakom / behind' 
(SAOB II 1) Bju. Ga. an kfda bå,'kättär Bju. 
'han sprang bakom'. 2. 'bakåt / backwards' 
Nås. Syn.: återef ter. 3. (om spinnrockshjulets 
rörelse:) `åt höger / clockwise, about the 
movement of spinning-wheel' Leks. Näs. Syn.: 
se bak, bet. 2. 

bak-eftert adv., se bakefter. 
bakerska f.IVa 	kask Soll. 	käska Ors. 

bci"ksrska Rättv. (Bo.). 1. <bakande kvinna / 
woman occupied in baking' Soll. ellsivgbäkäsk 
Soll. 'kvinna, som bakade i gårdar i Hälsing-
land / woman who baked on farms in Hälsing-
land'. Syn.: bakkarl, bet. 1; bakkäring, bet. 
1; baktytta, bet. 1. 2. <kvinna, som vid bak 
gjorde ämnen till brödkakor / woman who 
formed the loaves' (jfr SAOB bagerska 1; 
ÖDB III 387) Ors. Rättv. (Bo.). Jfr stor-. Syna 
bakkarl, bet. 2; kakbakerska; kakkarl; 
kavlerska. 

bak-fjöl f.II — I baka' 	öMor. bå"kufjak Ve. 
Soll. bå'kufffik Mal. bä kufjåk Li. 'vid brödbak 
anv spade, kakspade / baker's peel' (SAOB 2; 
jfr ÖDB III 397). Jfr hasstyckla. Syn.: bak-
spada, -spade, -tyckla; bröd-fjöl, -skovel, 
-spada, -spade; bull-fjöl, -räka, -skovel, 
-spada, -tyckla; räka, bet. 3; skovel, bet. 3; 
ugnsfj öl. 

bak-fora f.IVa bOkffter Älvd. brkf ör Soll. 
bä kföra Rättv. Nås Mal. bäkföra Leks. bå'kföka 
Li. 'last på återresa, återfrakt / return-freight' 
(SAOB); ig a faj brkffOrtf Älvd. 'jag har fått 
last på returfärden'. Jfr bakskj ut s. 

bak-fot m.VI — I brkf öt Mor. brkf öt Son. bä kf åt 
Bju. Mal. Tra. I. `fot på bakre extremitet (å 
fyrfotadjur) / hind-foot (on four-legged animals)' 
(SAOB 1). Syn.: efter-, återefter-, åter-fot. 
2. (bildi.:) an a täj jän gå"kin bå"kf åt Soll. 'han 

har misslyckats (burit sig dumt åt) / he has 
been unsuccessfur; do"nwia e då kin, ry` kktin 
brkf åt Soll. 'den där (mannen) misslyckas då i 
allting'. 

bak-grav f.II brkugråv Älvd. Våmh. Ve. Ors. 
bakft'gräv öMor. bekugråv Leks. (Silj.) bä` ku-
gråv Äpp. bä' kugråv bce k(k)ugrå.v ÖVd. 'med 
murpelare avskilt utrymme i spismuren, mot 
vkt bakugnens öppning vette / a space in the 
wall of the fireplace, supported by pillars, 
which the opening of the oven faced' (ÖDB 
III 444). Syn.: bakugns-, lång-, stor-, ugns-
grav; bakvrå; grav, bet. 3b. 

bak-göl n. bå kdji'l öMor. 'ställe i vattendrag, där 
vattnet rörde sig i bakström /part of watercourse 
where water moved in backflow'. Syn.: se 
bakeda. 

bak-hake m.IV b'å"kåldt Soll. 'brodd baktill på 
hästsko /frost-nail at back of horseshoe' (ÖDB I 
272). 

bak-häll(a)' f. I a — f.IVa brkuell Älvd. Une/tälta 
Jä. bä` kuhälla Li. ba`kkuh,älla Tra. 1. 'fristående 
stenhäll el. järnhäll på fötter, använd vid grädd-
ning av bröd/ independent stone-slab or iron-slab 
on feet, used in baking' Älvd. (ÖDB III 392) 
Jä. ÖVd. Syn.? glödghäll; tackhälla. 2. 'den 
del av bakugnens botten med inmurad järnhäll, 
på vilken brödkakan rullades ut till gräddning / 
the part of the bottom of the baking-oven with 
a built-in iron-slab on which the loaf was rolled 
out for baking' (ÖDB III 168) ÖVd. Syn.: 
bakungshäll(a); tackhälla, bet. 2. 

bak-hällan  f.IVa bäkh,älla Bju. `hälbindsle på 
skidor / heel-fastening on skis'. 

bak-hölja f.V bekykal Våmh. 'ställe i vatten-
drag, där vattnet rörde sig i bakström / part of 
watercourse where water =ved in backflow'. 
Syn.: se bakeda. 

bak-idja f.IVa bå"kide Ve. bå"kida Ors. 	Ida 
Nås = föreg. 

bak-kaka f.V bå"kukåkå' Älvd. bå"kukaku vMor. 
bekukaku Rättv. bäkukäku Li. `smakbröd, som 
vid bakning gavs åt grannar och åt var och en, 
som kom in i stugan / sample of bread, given to 
neighbours and anyone who entered the cottage 
while baking was going on' (SAOB); bä kukäku å 
gå's på', äll å' ska a' mmn ks'll Li. `smakbröd 
med smör på, annars skall ugnen omkull' 
(skämtformulär för man, som trädde in i stuga 
under bakning). Syn.: se bakbröd. 

bak-kammare m.Ia bä` kukammsr Äpp. 	ku- 
kammar Li. 'kammare, försedd med bakugn 
och använd vid bakning / small room in the 
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cottage with a baking-oven' (SAOB). Syn.: 
bakkåve. 

bak-karl m.Ia bOkukall Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Soll. brkskall vSoll. 1. 'bakande kvinna / 
woman occupied in baking' Älvd. Ve. Soll. 
Syn.: bakerska, bet. 1; bakkäring, bet. 1. 
2. 'kvinna, som vid tunnbrödsbak kavlade ut 
brödämnena till tunna kakor o. förde in dem i 
ugnen / woman who formed clap-bread dough 
into loaves and put these in the oven' 
(ÖDB III 387) Älvd. Våmh. vMor. Ve. Syn.: 
se bakerska, bet. 2. 

bak-kast n. Ja ba"kkasst Soll. kkasst Mal. 'grepp 
vid brottning, bestående däri, att motståndaren 
kastades snett bakåt över el. förbi den agerande / 
grip in wrestling whereby the opponent was 
thrown backwards over or past wrestler' Soll. 
Mal. tä.' (.flå') ba"kkasst Soll. 'utföra brottnings-
greppet i fråga / perform the above wrestling 

bak-kavle m.IIIb — a bOkukavetk Älvd. bå"kukå-
våk Våmh. vMor. Soll. båkfekäiväl öMor. bå"ku-
kåvel öOrs. berkukåvks Rättv. beekukåvkå Äpp. 
bås kulavka Mal. bå'kulavek Li. 'svarvad träkavle 
med handtag, använd vid tunnbrödsbakning / 
turned wooden rolling-pin with handles, med in 
making clap-bread? (ÖDB III 395). Syn.: b r ö d-
kave 1, -kavle; degkavle. 

bak-klöv f.Ia bä' kkköv Ga. 'lättklöv / dew-claws' 
(jfr SAOB bakklöf). Syn.: klack-, lag-, lapp-, 
lat-, lill-klöv. 

bak-kniv m.Ia kkukniv Li. <kniv, använd då 
ämnen skuros till av bakdegen / knife, med to 
cut dough for loaves' (ÖDB III 395). Syn.: 
degkniv. 

bak-kona f.V bekukunu Rättv. 'kvinna, som 
yrkesmässigt hjälpte till med bakning utom 
hemmet/ (professional) woman baker' (ÖDB III 
388). Syn.: se bagare, bet. 2. 

bak-korn n. I a bä' kuksnn Li. ba' kkukunn Tra. <säd 
(såväl korn, råg, havre som blandsäd) att mala 
och baka bröd av / grain (barley, rye, oats or 
mixed) to be ground and used for baking' (ÖDB 
III 401). 

bak-kulla LIVa bå'kukulla öOrs. 'kvinna, som 
yrkesmässigt hjälpte till med brödbak utom 
hemmet / (professional) women baker' (ÖDB II 
336). Syn.: se bagare, bet. 2. 

bak-kåve m.IV beekukiivi Li. ba`kkukiivi Tra. 
'kammare, försedd med bakugn och använd vid 
bakning / small room in the cottage with a 
baking-oven' (ÖDB III 224). Syn.: bakkam-
mar e. 

bak-käring f.Ib bOkukelivg Våmh. bå"kukelivg 
vMor. Ve. bakfekåli'vvg öMor. bå"kukälivg Soll. 
Ors. bå'kokåltin(g) Ore bä'ktiårin Bju. bå'ku-
tjäriv Jä. Äpp. Mal. bå'kukällivg Li. baskkukål-
livg Tra. 1. 'bakande kvinna / woman occupied 
in baking' Våmh. Ve. Oro Bju. Vd. Syn.: se 
bakerska, bet. 1. 2. 'kvinna, som yrkes-
mässigt sysslade med bakning utom hemmet / 
(professional) woman baker' (ÖDB III 388) Mor. 
Ors. Oro. Syn.: se bagare, bet. 2. 

bak-lag n.II bå"kiråg Våmh. 'skuggsida / shady 
side' (jfr Hq. lag"; Torp lag'; SAOB bakläge, 
bet. 2.); 4`99inabårti i dg so wå'tt d4n i bå"kk.f4 
Våmh. (Bon.) `ströet är (då) så vått (där) på den 
ej solbelysta sluttningen'; ä i misYji sng kwEr i 
bå"kkåi Q'nn Våmh. 'det är mycket snö kvar på 
skuggsidan ännu'. Syn.: bak-led, -lid, -lut, 
bet. 1, -luta, -lägd, -sida, bet. 2. 

bak-led f.Ia bå'kköd svMor. Ve. bå"kkåd Soll. 
bå'klåd Leks. = föreg.; i bä'kködv, syMor. 'på 
skuggsidan'; å ligg fsl mmsnjå' kvå'r ti bå'klådan 
(best. pl. ack.) Leks. 'det ligger väl litet snö 
kvar på de ej solbelysta sluttningarna'. 

bak-lid f.Ia bå"lekaf Älvd. bäkkafel nvMor. 
bå'kli Mal. Li.; obef. Ors. = föreg.; at i bå'kkajcl 
vMor. 'på skuggsidan / on the shady side'; da i 
bäkliom e an ful kvel`ro å'nn Mal. 'på de skuggiga 
sluttningarna är den (väl) kvar ännu' (om snön); 
i bå'klium Li. 'i de från solen vettande bergs-
sluttningarna'. Syn.: se baklag. 

bak-ljud n.Ia båskkjf,686 Älvd. bå'kja Li. 'eko / 
echo'. Syn.: berggläm; ljud', bet. 2. 

bak-lut f.Ia bå"kliit vOrs. bä; kl& Leks. (Silj.) Bju. 
båsklutt Dju. 1. 'skuggsida / shady-side' Ors. 
Leks. Bju. i bä'kliit Leks. (Silj.) 'på skugg-
sidan'. Syn.: se baklag. 2. 'backsluttning, 
uppförsbacke / hillside' Dju. Jfr mota f. 

bak-luta f.IVa V bå"kkuta Våmh. (Bon.) bak-
öMor. bå"kluta öOrs. bå'klutta Leks. — 

föreg., bet. 1; dajt i bå"kkut9n Våmh. (Bon.) 
at i bå"klutun öOrs. 'på den ej solbelysta slutt-
ningen'. 

bak-läder n.Id bå'klår Flo. bå'klår Mal. 'häl-
läder på sko, bakkappa / heel-leather on shoes, 
(shoe-)counter'. Syn.: hälkapp a. 

bakläders-sko m.Vb bå'kl(r)sskö Mal. 'sko med 
hälkappa / shoe with heel-eounter'. Syn.: åter-
läderssko. 

bak-lägd f.Ia ba"kkeggd vMor. bå'klägd öMor. (jfr 
lägd f., bet. 1) <skuggsida / shady side'. Syn.: se 
baklag. 

bak-ländes adv. bå'klänndås Oro 'baklänges / 
backwards' (jfr SAOB baklendes 1739, under 
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baklänges; Vii bakländes; DO baglwns). Syn.: 
avig, bet. 1; baklänges. 

bak-länges adv. bå`klänjeo Rättv. bäklenjus. Leks. 
bå'klänjäo Bju. bäklinjäs Dju. bå'klänot Ga. 
bå`klännjeo Nås. 1. <på rygg, med ryggen el. 
bakre delen före / on one's back or with back 
part forward' (SAOB 1-2); jä fall bå'klenjeo Leks. 
'jag föll bakåt (på rygg)'. Syn.: avig, bet. 1; 
b akländes. 2. (om spinnrockshjulets rörelse:) 
'åt höger / clockwise (about the movement of 
spinning-wheel)' Ga. Syn.: se bak adv., bet. 2. 

bak-länka LIVa bgklättja Tra. 'kort järnkedja 
med kil i vardera änden, any. vid hankkörning 
av timmerstockar / short iron-chain with a 
wedge at either end, used in withe-driving of 
logs'. 

bakläx-gubbe m.IIIa beklräkagubb Soll. 'barn, 
som läste på bakläxa / child who had to re-do 
homework'. 

bak-mask m.Ib brkinakk Soll. 'del av metmask, 
som hängde fritt ned från krokens bakre del / 
part of angling-worm which hung down free 
from the back of the hook'. 

bak-mes m.Ia bå"kmrs Älvd. bå"kmås Son. 
bå`kmås Mal. båskmäjs öVd. 1. 'ett slags bak-
längesdans / a sort of backward dance' (jfr K.-E. 
Forsslund Med Dalälven I: 1, s. 107) Soll. Mal. 
öVd. Jfr bakvind; särnadans. 2. (bildl.:) 
471,n8 bå"kmrott, <ramla omkull /fall down flat' 
Älvd. 

bak-mjöl n.II bå"kumjölr vMor. bakfi'mj'öl öMor. 
brkumjål vOrs. brkomjölr Ore bekumjök Rättv. 
bå`kmjalr Rättv. (Bi.) bå`kmjök Bju. bå'kumjölr 
Dju. btrkumjåk Li. 1. 'mjöl, avsett för bak-
ning / flour for baking' (mots.: kokmjöl; 
SAOB; CoDB I 323) allm. 2. 'mjöl, som under 
bakning ströddes på bakbordet för att hindra 
degen att fastna vid detta / flour sprinkled on 
the baking-table to prevent the dough from 
sticking' ((DB III 411) Ors. Ore Dju. Syn.: 
bred-, bröd-mjöl. 

bak-musad adj. I bå"kmausaä.  Älvd. bå'kmasa 
Rättv. Äpp. (jfr mus, bet. 2) (om kvinna:) <som 
har könsorganen placerade långt tillbaka och 
alltså svåråtkomligt / with the sexual organ far 
back and therefore difficult to get at ,(about 
women)'. 

bak-nagg m.Ia bå`knagg Äpp. (jfr bak n.) 'bröd-
nagg / bread-pricker'. Syn.: bak - p i c k, -p i g g; 
bröd-hack, -pick, -pigg; nagg, bet. 1. 

bakning f.Ib brknivvg Älvd. bgknivg vSoll. 
bci"kåning Soll. btrkniv Leks. bå' kniv Jä. Äpp. 
båskoniv Mal. 'beredning av bröd / preparation 

of bread' (SAOB); ä-då' v.å fult å' bå'kniy Jä. 
'det där var då också (ett slags) bakning!'. 

bak-och-fram-krage m. IV båik-s-fra'mm-krå'gå 
Flo. 'ett slags knytväst, som pojkar buro utanpå 
kolten / a waisteoat-like garment, fastened with 
ribbons at both sides and worn by boys over 
frock' (ÖDB IV 488 f., 501). 

bak-om prep. Utkant Bju. Flo. Nås 'på baksidan 
av, bak / at the back of, behind' (SAOB). Syn.: 
se bakefter. 

bak-om adv. bgkomm baka'mm Bju. Nås 'bak-
till, på baksidan / behind, back' (SAOB); /rå 
bå`komm Nås 'bakifrån / from behind'. Syn.: se 
bakefter. 

bak-pick m.Ib bå"kupikk Älvd. bå'kpekk Li. 
'brödnagg / bread-pricker' (jfr CoDB III 397 f.). 
Syn.: se baknagg. 

bak-pigg m.Ib brkupigg Son. = föreg. 
bak-räkning f.Ib bå'kråkniv Bju. Nås Jä. 1. 
<anmärkning på arbete el. dyl., som ej godkän-
nes / criticism of work or suchlike, which is not 
approved; reproof' (jfr SAOB 1) Jä. (h)å vår 
bå`kråknin hå 'det blir bakläxa det'. 2. 'miss-
räkning, motgång / disappointment, set-back' 
Bju. Nås. 

bak-sele m.IV bå"ksilri' Älvd. birksåka Leks. 
båskoåka Nås—Mal. bäksiki Li. 'hintertyg, hinter-
sele / breeching (of harness)' (SAOB). Syn.: 
bracka, bet. 4; brok, bet. 3. 

bak-sida f.IVa bå"ksajö Älvd. brkoejd vSoll.bå'k-
oajda vOrs. bå'ksia Bju. Nås Mal. Li. 1. 'rygg-
sida, avigsida, frånsida / back side, wrong side' 
(SAOB 1) allm. 2. 'skuggsida, för solen skyddad 
sluttning / shady side, slopa sheltered from sun' 
vSoll. i bå"k.sejati 'på skuggsidan'. Syn.: se bak-
lag. 

bak-skall n. la bå"kakoll Älvd. 'sådan anordning 
vid skallgång, att man lät skallkedjan ännu en 
gång svepa över den redan genomsökta ter-
rängen / the arrangement by which a search-
party eovered the same area twiee' (jfr SAOB). 

bak-skjuts m.Ia bå'"k8tj4888 Älvd. bå'kfuss Nås 
Äpp. bå`kotjuos Li. <returskjuts, dels om person, 
som medföljde skjutsbonden på återfärden, dels 
om färd med återvändande skjuts / ride in a 
earriage returning empty; person getting such 
a ride' (SAOB); ig a faj bå"kstjfissarj, Älvd. 'jag 
har fått en person med mig tillbaka, sedan jag 
avlämnat den jag först skjutsat'. Jfr bakfora. 

bak-skrapa f.V bå`kokräpu Bju. 'degskrapa, anv. 
till bakbordet / dough-seraper, used in baking'. 
Jfr baksköva. 

bak-skål f.Ia bc7ekuskelk Li. (jfr baka v.) 'rund 
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träskål, anv. att sätta deg i / round, wooden 
bowl, med to prepare dough in'. Syn.: degskål. 

bak-sköva f.IVa bOlcuatigav Älvd. <träspade, 
med vilken deg skrapades från baktrågets el. 
bakskålens sidor och botten samt ämnen vid 
bakning avskuros / wooden baking utensil, used 
for scraping dough from sides and bottom of 
baking trough or bowl, and for cutting up 
dough' (ÖDB III 423). Syn.: deg-skotta, 
-skytta, -sköva, -spada, -spade, -tvete; 
kytta; skotta. Jfr bakskrapa. 

bak-slag n.II bå"kllåg Älvd. Soll. bå`kilåg Äpp.—
Tra. 1. 'återslag, återstudsning / reaction, 
rebound' (SAOB I 1) Älvd. Soll. e tå bå"k.2låg 
a'tter Älvd. 'det studsar tillbaka'; bå"kalåg dfi'lle 
int Son. 'slag bakåt gillas ej' (i bollspel). 2. 
<motgång, tillbakagång / set-back, deeline' 
(SAOB I 2 b cx) Äpp. öVd. ä-d' va'a fel å 
bå:lollåg a hö'nem ha Tra. 'det där blev nog en 
(oväntad) motgång för honom, det'. 3. 'spark 
bakut / kick from behind' (SAOB II 2) Älvd. 
Li. han cljär bå`kalåg Li. 'han (a: hästen) slår 
bakut'. 

bak-släng m. Ib bå` kiltivvg Tra. 'grepp i brottning, 
bestående däri, att motståndaren genom en 
hastig släng, förenad med vridning, kastades på 
ryggen / grip in wrestling, through which op-
ponent was thrown on his back by a quick, 
twisting jerk'. 

bak-sop m.Ia bå"kue78 p Älvd. bäskueöp Äpp. 
Mal. Li. (jfr baka v.; bak n.) <borste (el. fågel-
vinge), med vilken man sopade mjölet av bak-
bordsskivan el. av de gräddade brödkakoma / 
brush med for sweeping flour from baking-board 
or from baked (loaves of) clap-bread' (C/DB III 
413, 415). Jfr bakstjärt"; stjärtväng, bet. 1. 
Syn.: bak-, mjöl-söp; bröd-, mjöl-sop. 

bak-spada f.V bekuepadu Ve. bit'kepädu Jä. 
`spadformigt redskap för brödets (insättande i 
o.) uttagande ur bakugnen / spade-formed 
utensil med to (put in and) take out (clap-) 
bread from oven'. Syn.: se bakfj öl. 

bak-spade m.IV bå'kepåa Moek. bä'kuepäi Li. 
— föreg. (SAOB). 

bak-spela f.V bOkuepik& Älvd. bå"kuspika Våmh. 
brkuspiku vMor. bå"kuspila Ors. bäkepika Ore 
berkuepuku Rättv. bä'kueplku Leks. båslcepåku 
Bju. båskusplku Dju. bäkepika Äpp. baskku-
spiku Tra. 1. 'omkr. 1 m lång, i ena änden 
vässad träspjäla, som vid tuxuabrödsbak använ-
des vid arbetet med kakan på bakbordet samt 
när kakan rullades upp på bakstören för att 
föras in i ugnen / sharpened lath about 1 m. 

long, med when working with clap-bread dough 
and when the bread was rolled onto the baking-
pole to be put into the oven' (se ill.; jfr ,  bak-stör, 
-ås; ISDB III 395; Lev. LivÄlvd. 91) Älvd. 
Våmh. Ors. Rättv. Jfr brödspela etc. Syn.: 
bakspilj a, bet. 1. 2. 'längre än föreg., i ena 
änden vässad spjäla, anv. att vända kakan med 
i ugnen samt att taga den ut ur ugnen / shar-
pened lath, longer tha,n the above-mentioned, 
med to tum bread in ovan and to take it out' 
(e5DB III 395) Älvd. Våmh. Ors. Rättv. Leks. 
Syn.: bakspilja, bet. 2; grädd-spilja, 
-sticka; lång-spela, -sticka, bet. 2; stor-
spilja. 

bak-spilja LIVa brkuspiki vMor. bakfespil 
öMor. brkuspyki Soll. bekusplla vOrs. 1. — 
föreg., bet. 1. Mor. Soll. Ors. 2. = föreg., bet. 2. 
Mor. Soll. Ors. 

bak-spjäll n.Ia bå'kuepfälld Älvd. bd`kuepfäll 
Äpp. Li. 'till bakugnen hörande spjäll i spis-
muren / oven-damper in wall of hearth' (mots.: 
storspjäll). 

bak-spjärna st.v. båskepjänn Soll. (om häst:) 'slå 
bakut / to kick from behind, about horse'. 

bak-sporre m. IV brkesepueril Älvd. bteleuepgre 
Äpp. 'sporre av järn el. av trä med järnpiggar, 
anv. vid bakning av tunnbröd / iron or wooden 
jagger med in baking clap-bread' (se ill.). Syn.: 
brödsporre. 

bak-stam m.Ia — n.Id beketqmmgn n. Älvd. 
bå'ketamm m. Mor. Ore Leks. Äpp. bå"ketammn 
n. Soll. 1. 'akterstäv / stem-post' (SAOB 1) 
allm. Syn.: stam", bet. 1. 2. <bakre gavel i 
dyngsläde / back end of dung-sleigh' (SAOB 2) 
Ore. Syn.: stam", bet. 2. 

bak-stege (-steka) m. IV bå`k(u)ståka Dju. 'steg-
liknande ställning, på vilken bakbrädena med 
de till jäsning upplagda brödkakorna placerades 
/ ladder-like contraption on which baking-
boards full of rising loaves ware placed' (05DB 
III 419). 

bakster n. Id ba`kketer öVd. <bak, bakning / bake, 
baking' (arbetet; Rz 20 a; V11 baxt; We. bakst; 
Torp bakster [under bak"]); ä-då' våä clekktet 
be:kloster Tra. 'det där var ett duktigt bak'. 

bak-sticka f.IVa bEe kustekka Li. 'träpinne, 
liggande på rannarna i taket och avsedd för 
tunnbrödets upphängning / wooden stick lying 
on poles in the roof, intended for clap-bread' 
(03DB III 427). Syn.: bröd-spett, bet. 2, 
-sticka, bet. 1, -stör, bet. 1, -ten. 

bak-stjärt' m.Ia bå'ketiaft Tra. `bakre skört / 
(coat) tall' (ex. på midjerock). 
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bak-stjärt" m.Ia brkustjött Ve. 'tjäderstjärt, 
medelst vilken man sopade mjölet av bröd-
kakan / capercailzie-tail, used for sweeping 
flour from (loaves or) clap-bread' (ÖDB III 413). 
Jfr baksop. Syn.: stjärtväng, bet. 1. 

bak-stuga f.V bekustugu ••••bä"ktistugu Rättv. 
ba"kustug(g)u Leks. bäkstuggu Flo. Äpp.; obef. 
Våmh. Soll. 'byggnad, inredd för bakning 
(brygd, tvätt, vävning o. slöjd) / building 
equipped for baking (brewing, washing, weaving 
and handiwork)' (SAOB). Syn.: bakarstuga. 
— Ssg: brkustugukammar Rättv.'(Bo.) 'mindre 
rum i bakstugan / small room in bakehouse' (jfr 
ÖDB III 19 (plan), 21). 

bak-stycke' n.III bå"kstyttj Soll. bäkstittj Ors. 
bä` kstittjs Rättv. bä ksty(t)tfy Bju. Äpp. bä` kstittj i 
Nås bäkstettje Li. 'bakre del el. stycke, rygg-
stycke; bakkappa / back part or piece, shoe-
counter' (SAOB a; ÖDB II 277, 279). Syn.: 
åtandel. 

bak-stycken  n. III beiskusti(t)tis Rättv. 'smak-
bröd / sample (of bread)'. Syn.: se bakbröd. 

bak-stör m.Ia brkustErr Våmh. vMor. Ve. Soll. 
bakiestö'r öMor. brku8ti3r vOrs. Ore birkustår 
öOrs. b 'd"kustör Rättv. bä` kust& Äpp. bör kustsur 
-,bct'kkustsur ÖVd. 'lång och grov stör, på vilken 
man lindade upp tunnbrödskakan, då man 
förde in den i bakugnen för att rulla av den 
på bakhällen / long, thick pole, roun.d which the 
clap-bread was wound when it was put into the 
oven to be rolled off onto the baking plate' 
(ÖDB III 396) OvSi. (utom Älvd.) Rättv. Äpp. 
ÖVd. Syn.: se bakbult. 

bak-säck oböjl. sbst. (endast i förb. m. bära:) 
birrå i bekusjäkk Älvd. birret (4) brkusekk(a) 
Våmh. by.  rrd bå"kusäkk Soll. bja"rd bå"kusekk Ors. 
'bära (ngn) på så sätt, att den burne klängde sig 
upp på den bärandes rygg och slog armarna om 
hans hals / piggy-back'. Syn.: b a k an; budd a, 
bet. 2 a; bultalv, bet. 1; putulocka; tuppi-
locka. Jfr brindhals, bet. 2; bult, bet. 12. — 
Avla i ska bå"kusekk n ltftä Våmh. (Bon.) 'jag 
skall bära honom på ryggen ett tag / I'll carry 
him on my back for a while'. 

bak-söp m.Ia brkusöp Rättv. (Bo.) 'redskap 
(borste el. fågelvinge), any. att efter grädd-
ningen sopa mjölet av tunnbrödskakan / utensil 
(brush, bird's feathers or wing) med to brush 
flour from clap-bread after baking'. Syn.: se 
baksop. 

bak-fill adv. bäsktå Bju. Dju. 'på baksidan / at 
the back, behind' (SAOB); ä stisnntas bäktå Dju. 
'det syntes baktill'. Syn.: se bak, bet. 1. 

bak-tråg n.II brkutrik Älvd. Våmh. Soll. Ors. 
bakft'triiig öMor. bekuträg Rättv. bäkuträg Leks. 
Jä.-Li. bäkträg Bju. Al Mock. Nås bcackuträg 
Tra. 'tråg, vari deg tillreddes / kneading trough' 
(SAOB; ÖDB III 393 f.). Syn.: deg-, stöp-
tråg. 

bak-tung adj. I bektlevg Våmh. baktu'vvg 
öMor. bäktuv(v) Flo.-Mal. bäktovvg ÖVd. 'tung 
i bakre änden / heavy at the back' (SAOB). 

bak-tyckla f.IVb brkutykkek Älvd. `bakredskap 
med cirkelrunt blad, anv. vid brödkakors (in-
förande i o.) uttagande ur bakugnen / baking 
implement with circular blade med to (put in 
and) take out clap-bread or loaves from oven' 
(Rz 20a; ÖDB III 397). Syn.: se bakfj öl. 

bak-tytta f.IVa brkufrytt Älvd. bäkutytta 
tytta Äpp. 1. bakande kvinna / woman oe-
cupied with baking' Älvd. Syn.: se bakerska, 
bet. 1. 2. 'kvinna, som yrkesmässigt sysslade 
med bakning utom hemmet / (professional) 
wornan bakom' (ÖDB III 388) Äpp. Syn.: se 
bagare, bet. 2. 

bak-ugn m.Icl a bå"kutomn brkutkvvn Älvd. 
brktfmmin Våmh. bå"kuuvven vMor. bakit'u'vvn 
öMor. brköuvn Ve. bå"ksvvn brkåvvn vSoll. 
bå"kuvvn brIcummn Soll. bäkummn Ors. 
bäkoummn Ore bekuunn Rättv. bäkuunn 
Leks. bäkunn Dju. bäkuvv(ä)n Bju. bäkuvv 
Ga. bäkuvvn Nås berk(u)uvvn Jä. bäkuvvn 
Äpp. bäkuvvn bäkunn Mal. bäkusmmn 
bas kkusmmn ÖVd. 'ugn, avsedd för bakning / 
baking oven' (SAOB; ÖDB III 168 ff.); ä gräd-
dar brä' ti dont bå"kuunnöm Rättv. <brödet 
gräddas bra i den här bakugnen / the bread 
bakes well in this oven'; (överfört:) nö' a ba`k-
kuummn fs'll-nä da na am pälle Tra. 'nu har 
bakugnen fallit ned hos Pelle (a: nu har Pelles 
hustru fått barn) / now the oven has fallen down 
at Pelle's (i.e. now Pelle's wife has had a child)'. 

bakugns-grav f.II bäkuvvsgräv Ve. bäkuvsgräv 
Äpp. bäkusmsgräv Li. 'den del (avsats) av spis-
muren, mot vilken bakugnens öppning vette / 
the part of the wall of the hearth, towards 
which the opening of the oven faced'. Syn.: se 
bakgrav. 

bakugns-hål n.II brkumsök brkuvsök Soll. 
bäkuvehälf Äpp. bcackusm8h0 Tra. 'bakugns. 
öppning / the opening of the baking oven' 
(ÖDB III 170). Syn.: gimman, bet. 1; gipan; 
ugns-gimman, -hål, bet. 2, -håla. 

bakugns-häll( a) f . I a f. IV a brkuvaltell Ve. 
bå"kumsell Ors. bäkuvshälla Flo. bäkuvshälla 
Jä. Äpp. Mal. 'del av bakugnens botten (täckt 
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av särskild häll), på vilken brödkakan rullades 
ut till gräddning / part of the bottom of the 
oven (covered by special iron-plate) on which 
bread was rolled out for baking' (ÖDB III 168). 
Syn.: bakhälla, bet. 2; tackhälla, bet. 2. 

bakugns-järn n. Ja bä'kunajlir Moek. 'järn, som 
avgränsade eldrummet i ugnen / piece of iron 
which lirnited fire-space in oven'. Syn.: ugns-
järn. 

bakugns-mur m.Ia bekuun(n)smär Rättv. (Bo.) 
`mur till (el. i) bakugn / wall of ovan'. 

bak-vatten n.Id brkwatttb Våmh. Ors. bakva'ttr, 
öMor. bekwättc vSoll. bekvättb, Soll. bå'kulätti, 
Ore bä'kvätn,, Rättv. bä' kvatttp Bju. Al Mal. 
bä'kvattp, Äpp. bä'kvann Li. 1. 'högvatten, som 
hindrade kvarnhjulets rörelse / high-water which 
prevented mill-wheel from turning' (SAOB 1 a) 
Våmh. Mal. ä gör i bå"kwattne Våmh. (Bon.) 
`vattnet har stigit för högt nedanför kvarnen, 
så att vattenhjulet hejdas' (mota.: undanfall). 
2. 'bakström / wake, wash, back current' Ve. 
Soll. Ors. Ore NeSi. Vd. ä e brkväkt, ata ri`na-
braddtb Soll. 'det är bakström vid åstranden'. 
Syn.: se bakeda. 3. 'vatten, som inte ville 
koka upp nog fort / water which took a long 
time to boll' öMor. 

bak-ved m.II brkutvid Våmh. (Bon.) bakftivi'd 
öMor. bä"kuvid Soll. bä'kuvåd Leks. (Silj.) 
bet'kuvå Jä. Mal. '(omkr. 5 kvarter lång) kluven 
ved, any. att elda bakugnen med / split wood, 
used to light oven with' (e5DB III 390). 

bak-vind m.Ia bå'kvinnd Li. 'hambo, som dan-
sades baklänges / hambo, which was danced 
backwards'. Jfr bakmes. 

bak-vrå f. VII brkurå Om. 'den del (avsats) av 
spismuren, mot vilken bakugnens öppning 
vette / the part of the wall of the hearth, to-
wards which the opening of the oven faced' 
(03DB III 170). Syn.: se bakgrav. 

bak-väg m.II bä'kvåg Rättv. (Bo.) Mal. 1. 'åter-
väg / the way back' Rättv. Mal. jä varrt &rå, 
trrs'tt på bä'kväjäm Rättv. (Bo.) 'jag blev duktigt 
trött på återvägen'. 2. (i förb. med gå:) gä' 
bä'kvåin Mal. (en idrottslek / a kind of game). 

bak-å adv. bakå' Nås. 'bakpå / behind'. Syn.: 
åtanå. 

bak-ås m.Ia bä"kuaa Älvd. bä'kå8 Mock. 'omkr. 
tre alnar lång och två tum grov stör, på vilken 
man lindade upp turmbrödskakan, då man 
förde in den i bakugnen för att rulla av den på 
bakhällen / long, thick pole, round which the 
clap-bread was wound when it was put into the 

oven to be rolled off onto the baking plate' 
(C)DB III 396). Syn.: se bakbult. 

bak-ände m. Illa bä"legnncl Älvd. brkennd vMor. 
Ve. brkännd Soll. bä `känncla Bju. Näs bä' k-
ännda bå'kenn,da Mal. bä'kännde Li. 1. 'bakre 
del av t.ex. båt, mjärde o.d. / back part of 
boat, fishing-trap etc.' (SAOB 1) Soll. Syn.: 
ef terände. 2. 'bakdel, säte, ända / back part, 
seat, behind' (SAOB 2); an .210-u'pp brkenndti 
Ve. 'han (o: hästen) slog bakut'. 8. <längst bort 
från byn (el. vid ett vattendrag) beläget skogs-
skifte / forest area situated furthest from the 
village (or by a watercourse)' Älvd. 

bal m.Ia bä lr Nås Jä. (jfr Torp bale; ordb. bård). 
1. 'svullnad, bulnad; hög valk vid roten på en 
furustam / boil, abscess; swelling in tree-trunk 
at root' Nås. Syn.: b olde. 2. 'skada el. sårvalk 
på trädstam / ridge arising on both sides of 
tree-trunk scar' Jä. tråsbälr `dets.'; tjö'rbäk `kåd-
sjukt (tjärigt) ställe på trädstam / resinous 
(tarry) part of tree-trunk'; ts`rrvebäk 'torrveds. 
bildning mellan toppen och den egentliga, kvist-
fria stammen på barrträd / dry (resinous) wood 
at the top of a tree'. Syn.: j äder, bet. 1; jädra; 
j öder, bet. 1; ljudn;ljudern; lyra' f.; slindra, 
bet. 2; solreva; svep; svepa f.; svepe. — 
Avla b å' u adj. Jä. 'som har sårvalk i stammen! 
swelling caused by damage in the trunk'. 

bala sv .v.1. bä'Ir- Ore bä'ls Usla Jä. bä'ls Nås 
Äpp. 1. 'gräva el. krafsa el. böka i sand / dig, 
scratch or grub about in sand' (SAOB bala') 
Nås Jä. Äpp. han li'gg där s Usla Jä. <han 
(o: pojken) ligger där och gräver i sanden'; en 
fu'ggälra ls'gg s bä'ls jä Äpp. `en fågel har legat 
här och krafsat'. Syn.: pala, bet. 5. 2. 'bete sig 
snuskigt; tillreda dålig mat / to be dirty, care-
less, prepare food badly' Jä. — Refi.: Wir se 
Ore 'vältra sig i sanden' (om fåglar). Syn.: 
bada" refl. — Särsk. förb. (n e d:) bäl-n'-se Nås 
'smutsa ned sig genom bökande i sand'. — Av!.: 
bAsla f. Äpp. 'snuskig kvinna / careless, un-
cleanly woman'; bä'lu adj. Äpp. 'snuskig'. 

bale m.IIIa bgla Bju. (Hq. bale; jfr bala v., 
bet. 1) <plats, där djur (vanligen fågel) legat i 
sanden (el. gräset) / place where animals (nor-
mally birds) have been lying in the sand (or in 
the grass)' (SAOB). Syn.: fågelpala. 

balja f.IVa brki (best. bà kja) vMor. ba'llja Flo. 
&elda Äpp. Mal. bä'Irja Li. 'ovalt, laggat kärl 
med handtag / oval barrel with handles' (SAOB 
1). Jfr bruks-. Syn.: tina. 

balk m.Ib båk Älvd. Våmh. vMor. Ors. båk 
bak Soll. ballk öMor. bark Ve. Ore bak* Rättv.- 
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Mal. båkk öVd. 1. `av stockar, bräder el. ris 
bestående skiljevägg el. stängsel / dividing 
wall or fence made of logs, planka or branches' 
(t.ex. i trösklada, i fähus, omkring gödselstad, 
vid kolmila etc.; jfr SAOB 2; ÖDB I 364, 506, 
524; III 17, 49 f., 142, 228, 237, 246, 251) allm. 
dän-där svi'v, vill ss jå'ra 	beekka Dju. 
'den där grisen vill så gärna hoppa upp på 
väggarna till kätten'; på irr sl'a bcartjin Mal. 
'på andra sidan om balken' (dvs, på golvet i 
tröskladan); bråsdbåk Ors. <balk av bräder'; 
bås sbakk Rättv. 'avbalkning för kreatursbås 
i fähus'; tji`ttbåk Mor. 'avbalkning vid får-
kätte i fähus'; kru`bbåk vÄlvd. Våmh. (Bon.) 
'avbalkning mellan stallets båda avdelningar' 
(C/DB III 228); tå' (r)bakk Mal. 'mellanvägg 
i sädeslår'; sä'jdbalrk Soll. <vägg för styb-
bens kvarhållande på kolmilas sida'; it'nudbakk 
Soll. 'vägg för stybbens kvarhållande på kol. 
milas gavel'. Jfr bräd-, dyng-, dyngstads-, 
kov-, ladu-, mellan-, spilter-, spiltres-. 
2. (senare ssgsled:) 'oplöjd jord intill plöjd fåra 
el. snövall längs plogad väg / unploughed soil 
next to ploughed furrow or bank of snow along 
ploughed road' (jfr SAOB 6a) Ore; se får., snö-
plog-. 8. 'plogben i näsa / vomer (of nose)' 
(jfr SAOB 7 a) Rättv. 4. (senare ssgsled:) 'näs-
mussla hos djur / nasal concha' Flo.; se snor-. 
5. 'bröstvärn på farstubro / parapet of poreh 
steps' Älvd. vMor. Rättv. (Bo.) bå.'"rfrisbåk 
Älvd. brObakk Rättv. (Bo.) 'dots:. 6. a. 'fast 
gavel el. sidostycke i kärra / fixed side part of 
cart' Soll. Moek. Jfr änd-. b. 'överbyggnad över 
vagnshjul, hjulhus / wheel-guard on eart' Mock. 
7. 'del av hästhov / part of hoof Rättv. 8. 
'rad av tegel, uppsatta till torkning i tegelugn 
/ row of bricks, placed in brick-oven to dry' 
(CIDB III 164) Oro. 9. 'ojämnhet el. degvalk i 
brödkaka / unevenness of dough or sad mark in 
loaf of bread' Li. 

balka sv.v.l. luFka vMor. ballka öMor. baskka 
Soll. ba'kka Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Mal. 
beekka Leks. belskka Li. 1. 'avstänga el. avskilja 
medelst skiljevägg / shut off or divide by parti-
tion wall' (särsk. i förb. med adv.; SAOB 1) 
allm. Syn.: bälka, bet. 1. 2. (abs.:) <bygga 
båsbalkar / build stall partitions' Rättv. Li. je 

fjö` se å bearka Li. 'jag skall ut i fähuset och 
göra avbalkningar, så att det blir bås'. Syn.: 
bälka, bet. 2. — Särsk. förb. (av:) balk-å'v 
öMor. bekk-åv Soll. bak-å' Rättv. 'avbalka'; 
bark-4' fj8'sä Äpp. 'medelst avbalkningar dela 
upp fähuset i flera utrymmen'; bå'lrk-å bå`srj. Li.  

`balka av båset'; (isär:) 	 fjå'så öMor. 
'bygga båsbalkar'; b4k1c-i8ö'r Li. `dets.'; (itu:) 
tfebakka Rättv. `genom avbalkning delad i två 
hälfter'; (om:) balk-u'mm öMor. 'bygga nya bås-
balkar'; (sönder:) ba`kk-sunnd Soll. 'genom av-
balkning dela'; (utav:) bakk-t1'avbalka' Ga. 
Nås. 

balk-bräde n.III (I) b& kbråå Älvd. bcarkbrådå 
Leks. bcarkbrå Mal. bcrkkbråe Li. 'bräde i balk / 
plank in dividing wall or (stall) partition'. 

balk-käpp m.Ia bå'lrktjåpp Li. 'en av de två med 
vidj or sammanhållna störar, mellan vilka bräden 
i en balk vilade / one of the two poles hold 
together by wicker, between which the planka of 
a stall partition rested'. 

balk-rod n.Ia ba`kkröd Soll. bå'lcrö Ors. ba'irkrö 
Rättv. Leks. Al Ga. (koll.:) 'resta stänger i 
balkarna i kol- el. tjärmilas sidor el. gavlar / 
upright poles in the partitions in the sides or 
gables of a chareoal- or tar-kiln' (jfr SAOB); 
sl‘bakkröå best. Ga. 'stängerna i en kolmilas 
sidobalkar'. 

balk-roda f.IVa baskkröa Bju. <stång, hörande 
till balk i kol- el. tjärmila / pole, belonging to 
partition in charcoal- or tar-kiln'. Syn.: balk-
stång. 

balk-slå st.v. båk/allo Ga. Flo. 'slå sädesbandens 
axändar mot logbalk, så att säden föll ur axen / 
beat ears of corn against barn wall or partition 
so that the grain fell out' (05DB I 445). Syn.: 
drosta, bet. 2; dråsa; drösa, bet. 1; skrifta"; 
slå utur; väggslå. 

balk-stack° m. Illa ba'Irkstakka Leks. 'vertikalt 
placerad stör, som begränsade och sammanhöll 
båsbalk i fähus / vertical pole, confining and 
holding together stall partition in cow-house' 
(45DB III 233); bli'sbakkstakka Leks. 'dots?. 
Syn.: balk-stolpe, -stånd, -sul(a); båsstake; 
ståndare; sula'. 

balk-stolpe m.III a ba`lrkstökp Ve.; obef. vMor. - 
föreg. 

balk-stånd n.Ia bå'kstannd vMor. = föreg. 
balk-stång f.I b ba`lrkstevg Våmh. 'stång, hörande 
till balk i kolmila / pole, belonging to partition 
in eharcoal-kiln'. Syn.: balkro d a. 

balk-stör m.I a båskstör Älvd. bå'kstfir öOrs. bcark-
stBr Leks. Al `till båset i fähus hörande, hori-
sontalt placerad stör, som tjänade till att hålla 
balkbrädena i läge / horizontal pole used to 
keep planks of eowhouse partition in place'. 

balk-sul(a) LIVa f.V LII birP1c8Olecl f.V 
nÄlvd. IRPIcsgtik f.II sÄlvd. beekksoka LIV Leks. 
bcarksftlra Äpp. bearlefråka CIVd.; obef. v.Mor. 
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Ve. 'vertikalt placerad stör, som begränsade och 
sammanhöll båsbalk i fähus'. Syn.: se balk-
stacke. 

balk-syl(a) f., se balksul(a). 
ball m.Ia boll Älvd. båll Mor. Ve. Soll. bsll vOrs. 
Li. ball Ga.-Mal. (Rz 21 b). 1. 'testikel / testiele' 
(SAOB I) Flo. Äpp. Mal. Li. Jfr gums-. Syn.: 
ballsten; knapp', bet. 4; knepe, bet. 3; 
knoppling, bet. 2; kodd; kyllknapp; njure, 
bet. 2; skräppsten; sten; task-knapp, -sten. 

(senare ssgsled:) `scrotum bovis' Tra. se ox-. 
'boll / ball' (SAOB III) Älvd. Mor. Ve. Soll. 

Ors. Mal. brenn bo'll Älvd. iM bå'll Son. (lek med 
boll o. slagträ). Jfr snö-. Syn.: balle; boll; myl, 
bet. 1; möl, bet. 1. 4. 'penis' (på t.ex. man, 
häst, gumse) Ga. Nås Jä. hivystball Jä. 'penis 
equr. Syn.: bjälla, bet. 6; 'hälla; kuk'; pick, 
bet. 5; pill; pilla; pitt, bet. 1; skruv, bet. 3; 
spinke, bet. 3. 5. (senare ssgsled; allm. pejo-
rativ benämning / general pejorative appella-
tion:) se korr-, sur-, tjåm-, tyll-. — Ssg: 
ba'llhun(n)d m. Rättv. 'sexuellt livlig man / 
strongly sexed man' (jfr gammelbock, bet. 2); 
bs'llröt f. Li. <mons pubes 

balla f.IVa &illa Mal. 	bs'lla) Li. `scrotum'. 
Syn.: ball-hång, -skräppa; kylla, bet. 1; 
kyllkoppe; skräppa, bet. 2; taska. 

ball-backen m.IIIa best. ba'llbakkan Äpp. <buk-
partiet närmast ovanför penis / part of ab-
domen directly above penis'. Jfr kuntbacken. 

ball-bock m.Ib ba'llbokk Äpp. `okastrerad bock / 
uncastrated he-goat'. Syn.: gammel-, stor-
bock. 

ball-djur n.Ia bs'lldiår Ore `okastrerad gumse / 
uncastrated ram' (jfr följ.). Syn.: b all- g o r r e, 
-gumse; taskgumse. 

ball-don m.Ia bälklön Son. (koll.:) `okastrerade 
handjur / uncastrated male animals'; mrtji 
.2lti`jken bå'lldön 'mycket sådana där okastrerade 
djur' (jfr föreg.). Syn.: ballkreatur. 

balle m.IIIa bo'llå Våmh. (SAOB under ball) 
<boll / balr; .2/å bo'llan 'slå boll / play ball'. 
Syn.: se ball, bet. 2. 

ball-gorre m.IIIa ba'llgsrrå Mock. <okastrerad 
gumse / uncastrated ram'. Syn.: se balldj ur. 

ball-gris m.Ia bo'llgrajs Älvd. bs'lldgrajs vOrs. 
bralgrais öOrs. `okastrerat svin / uncastrated 
pig' (Rz 21 b). Jfr galt, bet. 1. Syn.: fargalt; 
fästing, bet. 1. 

ball-gumse m.IIIa bo'llgeimms Älvd. bällgumms 
Ve. b011gumms Soll. bs'llgummsä Ore ba'llgumss 
Rättv. ba'llgummsa Leks. ba'llgummså Al Flo. 

Nås Jä. ba'llgsmmsa Mal. bs'llgommse Tra. 
'okastrerad gumse'. Syn.: se balldj ur. 

ball-håll n.Ia ba'llhall Mal. 'häftig o. plågsam 
erektion / violent, painful ereetion'. 

ball-hång n.Ib bo'llhavvg Li. `scrotum'. Syn.: se 
balla. 

ball-hår n.Ia ba'llhår Äpp. bs'llhår Li. 'mannens 
blygdhår / pubes'. Jfr kunthår. 

ball-kreatur n.Ia bå'llkriter Ve. `okastrerat han-
djur / uncastrated male animal' (om tjur, bock, 
gumse). Syn.: balldon. 

ball-lös adj. I, se barnlös (Ve.). 
ball-lös(e) m. bå"los Ve. (jfr ball o. föreg.) 'kastre-
rad bock el. gumse / castrated he-goat or ram'. 

ball-mes m.Ia btalmås Ore (jfr ev. ballra v.) 
'skränig o. pratsam individ / vociferous, talka-
tive person'. 

ball-oxe m.IIIa bo'llukks Älvd. bs'llukks öOrs. 
ba'llokksa Mal. <tjur / bulr (Rz 21 b). Syn.: 
kyll-, red-, rid-, ränn-, stor-oxe; tjur, bet. 2. 

bullra sv.v.l. 	Äpp. Mal. `pladdrai skvallra / 
prattle, gossip' (SAOB 2; Rz 21 b). Jfr bamla. 
— Särsk. förb. (på:) tänk hår o ballår-på' Äpp. 
'tänk, hur hon pladdrar (på)r. 

ball-skred n.Ia bs'llskrö Li. `(pung)brock / rup-
tured testicle'; je ska spjånn bs'llskrö på de 'jag 
skall sparka dig, så att du får brock'. 

ball-skräppa f.IVa basllskräppa Mal. (jfr ball m., 
bet. 1) `scrotum'. Syn.: se balja. 

ball-spyor f.IVapi. ba'llspgar Äpp. `semen virile'. 
Syn.: glotter, bet. 3; gorr, bet. 7; kukas; 
kuraging; pill-, pitt-skör; skör, bet. 4. 

ball-sten m.Ia ba'llstön Äpp. Mal. be'llståjn öVd. 
'testikel / testiele' (SAOB). Syn.: se ball, bet. 1. 

ball-stånd n.Ia ba'llstånnd Äpp. 'erektion. / erec-
tion'. Syn.: pillstärra. 

ball-varg m.Ib ba'llvarrg Rättv. (Bo.) <sexuellt 
livlig man; horbock / strongly sexed man; forni-
cator'. Syn.: pill, bet. 2. 

ball-öga f.IVa ba'llög(a) Ve. 'glans penis'. Syn.: 
pill-, pitt-huvud; pillöga; slånd m., bet. 9; 
smakbit, bet. 2; snoppel; tjur. 

barn-barn interj. bà mmbamm Soll. 'bingbång / 
ding dong'; ba`mmbamm, ba`mmbamm 'bing-
bång, bingbång' (sjöngs, då man gungade barn i 
hängvagga). 

bamla sv .v .1. ba`mmbka Tra. <babbla, prata, 
pladdra / babble, prattle, chat' (jfr Torp). Jfr 
ballra. 

bamma f.IVa ba`mmba Älvd. Våmh. ba`mmba 
(••••• båsmmba) Mor. ba`mmba Soll. bs`mmba Ors. 
Ore betsm(m)ba Rättv. (Bi. Bo.) bå'mmba Leks. 
bås mma (best.)Bju.Dju.Ga.Mook. 1. 'kyrkklocka 
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/ church belr Våmh. lri'llb4mmb.ft 	kyrk- 
klockan'; 8tfir'bttmmb4 <stora kyrkklockan'. Syn.: 
bjälla f., bet. 3; bånga, bet. 1. 2. (best.:) 
'kyrkan / church' sÄlvd. Mor. Soll. Ore Rättv. 
Leks. Bju. Dju. wå"ri frå'k, så au 14 Ig‘ aut i 
kmmblf sÄlvd. 'var snäll, så att du får följa 
med till kyrkan'; är-4, e k mmbe <30 i b4mm-
btfn sÄlvd. 'hör, det ringer i kyrkan'; i sktfm 
böt i kmmbpi då'g, wkl Våmh. (Bon.) `vi skola 
till kyrkan i dag, vi'; ska do ti kmmbo e då'g? 
Ore 'skall du till kyrkan i dag?'; nu ri`njsr s båt i 
bå`m(m)bån Rättv. (Bo.) 'nu ringer det i kyrkan' 
(sagt till barn); an ska cellsr si så fin båm(m)ba 
som vå‘ro Rättv. (Bo.) 'man ser aldrig så vacker 
kyrka som vår'; ska du få gå tå bå'mmbsr ni? 
Leks. 'skall du få gå till kyrkan nu?'; ha du våri 
tå k mma i då'g Dju. 'har du varit till kyrkan i 
dag?'; far tå jiarbåmma Dju. 'fara till julottan'. 
Syn.: bånga, bet. 2. 8. 'anordning av järn- el. 
mässingstråd, fäst i stugtaket och avsedd att 
roa småbarn / arrangement of iron or brass 
vvires, fastened to ceiling to amuse children' 
Våmh. Ors ryttj-i' bat`nimbun Våmh. 'rycka 
till i bamman'. Syn.: spel, bet. 5. 4. 'häng-
vagga, bestående av kass el. skinnsäck / 
hanging basket cradle or leather (ruck)sack' 
Ore Rättv. ka'ssbåm,(m)ba Rättv. (Bo.) 'häng-
vagga,bestående av k a s s'; 8er kkbåm(m)ba Rättv. 
(Bo.) 'vagga, tillfälligt anordnad av b ördsäck'. 
Syn.: bälgsrunka; dingla, bet. 1; runkbälg; 
säckbamma; vissa. Ssg: bå'mmbss- Leks. 
<som hör till kyrkan / belonging to church'; 
ha du vän i bcVmmbssgsssa? 'har du varit till 
kyrkan / have you been to church?'. 

bamma sv.v.l. biemmba Älvd. Våmh. ba`mmba 
bä' mmba Mor. ba`mmba Soll. bssrnmba Ors. Ore 
bcrm(m)ba Rättv. (Bo.) bå'mma Ga. 1. 'ringa i 
kyrkklocka, ringa samman / ring church bells' 
Mor. Soll. Rättv. Ga. nu bcrmmbår eö a mä'ssun 
vMor. <nu ringer det samman till (eg. åt) hög-
mässan'. Jfr b ånga v., bet. 1. 2. 'åstadkomma 
ljud med hjälp av bamma / obtain sound by 
the help of bamma' Våxnh. 3. 'vagga barn i 
hängvagga / rock child in hanging eradle' Ore. — 
Särsk. förb. (i:) 4n benmbäd-l' så' Våmh. 'han 
(o: det lilla barnet) ryckte till så och åstadkom 
ett läte i b amman'; (in:) e Intmmber -Cnn lrö"vdas-
kwelldtb Älvd. <det ringer in lördagskvällen'; 
(stad:) bsmmb-stå' an-da kri'ppen li`tä Ore 'stöt 
till barnets vagga litet, så att den gungar!'. 

barns m.Ia bamms Soll. (jfr V11 barns; Torp 
bamse) 'stort fång, större än våndla / large 
armfur . Syn.: varna. 

bamsa sv.v.l. ba‘mmea Soll. Ors. 1. 'svänga, slå 
med armarna / swing, beat one's arms' Soll. Ors. 
ur do'nnda gör å ba`mmser Soll. 'så den där 
(mannen) går och svänger med armarna!'; an a 
fu'llt sjå' tå basmmsa ajti flirguma Ors. 'man har 
fullt göra att slå efter flugorna'. 2. `mumsa; äta 
glupskt / munch, eat gluttonously' Soll. — 
Särsk. förb. (uppeä:) bamms-u"på Soll. 1. 
'svänga med armarna i swing one's arms'. 2. 
'mumsa / munch, nibble'. 

band n.Ia b4nnd Älvd. Våmh. öOrs. bannd Mor. 
Ve. Soll. vOrs. Ore Bju.—Flo. Jä. Mal. ÖVd. 
ban(n)d Rättv. Leks. Nås Äpp. 1. a. 'band, 
varmed ngt fästes, hands eller sammanhölls, rep 
/ band by which something was fastened, tied 
or held together, rope' (SAOB A 1; ÖDB I 237, 
245, 274) allm. du ska å ra`kkEtn i bEenndi öOrs. 
`du skall ha hunden i band'; hå'Irbannd Jä. 
`bakrem i skridskobindsle'. Jfr bjäll-, bof örs-, 
bär-, dingel-, drag-, dån-, förklädes-, garn-, 
gran-, huvud-, klädes-, klövjemjäss-, 
knarr-, knivs-, knivsked-, knyt-, ko-, kälk-, 
liesko-, lyft-, lång-, lår-, länk-, lös-, magd-, 
man-, mj äss-, nålhus-, rump-, skid-, skäpp-, 
snärj-, sock-, tråd-, tågstyck-. b. (överfört; 
som senare ssgsled:) 'släktskap / consanguinity' 
Mal., se blods-. 2. <halsband / necklace' 
(SAOB A 6) allm. Jfr hals-, knapp-, knep-, 
pigg-, p ä r 1-, sten.. 3. 'av sädesstrån sam-
manvridet band, varmed kärve bands ihop 
/ band made of twined straw, used to bind 
sheaves' (SAOB A 7; ÖDB I 343, 455); 
rå`gban(n)d Rättv. <bindband, vridet av råg-
halm' (anv. t. ex. till kornkärve). Jfr ax-, 
bind-, tvär-. Syn.: bindel, bet. 3. 4. `otrös-
kad sädeskärve / unthreshed sheaf of corre 
(SAOB A 8; ÖDB I 342) allm. å'lbannd öMor. 
'hel kärve'; a'llvbann,c1 öMor. 'halv kärve'; 
håsgerbannd Ga. 'havrekärve'. Jfr fot-, läg-, 
rit-, råg-, stod-, stol-, stor-, sädes-, tak-, 
tve-, tvär-, över-, överst-. 5. a. `gjord på 
laggkärl, hjulaxel o. dyl. / hoops around barrel, 
axle-tree etc.' (SAOB A 15; ÖDB III 271) allm. 
treddjwibttnnd Älvd. laggkärlsband, bestående 
av en till kreaturslänk avsedd vidja'; kå'r-
ban(n)d Rättv. 'band på ett laggat kar'. Jfr 
gran-. Syn.: gjord, bet. 2 a; gjorda f., gärd". 
b. `vidjebåge i mjärde el. ryssja / wicker frame in 
osier-basket or fish-trap' Ve. Soll. mjcPrdbannd 
Soll. `granbåge, utgörande ram till öppningen i 
rund mjärde' (jfr ÖDB I 95); rrsibannd Ve. 
<båge i ryssja'. 6. (senare ssgsled:) 'bindande 
element i mur / binding element in a wall' 
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(SAOB A 21); se kalk-. 7. 'textilt band / 
textil° ribbon' (SAOB B 29; ÖDB IV 527). 
allm. gilvvsbannd Ga. <band vävt i de i Gagnef 
brukliga mönsterna och färgerna'. Jfr blag-
garns-, blå-, bläs-, botten-, brask-, brud-, 
brudgums-, brudgumssock-, brudpig-, 
bult-, bär-, dingel-, duk-, dån-, fem-, 
femänds-, flock-, flät-, flätsock-, friar-
sock-, fyrtråds-, förklädes-, garn-, gat-, 
get-, glinder-, glitter-, glitterros-, grann-, 
grön-,gul-,gums-,gärdkopp-,halsklädes-, 
halv-, hatt-, hel-, hopp-, huvud-, huvud-
klädes-, hår-, häll-, hätt-, ked-, kil-, kist-, 
kjortel-, kjortelsäcks-, klövjemjäss-, 
knapp-, knep-, knivs-, knivskeds-, knyt-, 
kors-, korskrus-, krak-, kringom(s)-, kring-
sig-, krok-, krus-, krusat-, krusig-, kvård-, 
liesko-, lin-, linnings-, lock-, lång-, lös-, 
magd-, midje-, mjäss-, morakarl-, mot-, 
nitton-, nålhus-, olle-, padel-, pinn-, 
påsöm-, päls-, pärl-, ros-, rut-, rynkt-, 
rättfram-, röd-, samkat-, sexton-, silkes-, 
sju-, skin-, skinnkjortel-, skruv-, skäl-, 
sling-, slingat-, slun.g-, slät-, snedkrus-, 
snärj-, sock-, sot-, sotgarns-, spjät-, sten-, 
stolpkrus-, stor-, storpäls-, stryk-, stäm-, 
ter-, tioänd-, tjugufem-, to-, trettiotre-, 
tretton-, tråd-, ull-, ullgarns-, vit-, ått-, 
över-. 8. (senare ssgsled:) 'utfälld fettrand på 
ett kärls vägg / greasy rim round inside of 
vesser (jfr SAOB B 34) Flo. Jä., se grad-, stad-. 

(senare ssgsled:) 'åkerren / headland', se ren-. 
(i förb. med hoppa:) u'pp in i ba`nnck 

Våmh. (Bon.) 'hoppa (i ett svängande) rep / 
skipping'. 11. `vidjehandtag på laggkärl / 
withe handlas on barrel' allm. Jfr bytt-. 12. 
'ram av fyra trän, som höll samman kvarn-
ränna / frame of four pieces of wood holding 
mill-race together' Ve. Jfr ränn-. 13. (senare 
ssgsled:) `skärningslinje mellan markytan o. en 
i jorden nedstucken gärdsgårdsstör / point 
where the surface of the soil passas a fence-
pole stuck into the ground' Äpp., se jord-. 
14. (senare ssgsled:) <sårskorpa / scab' Soll. Mal., 
se blod-. 

banda sv.v.l. b4`nncla Älvd. Våmh. bånncla Ve. 
vOrs. ba'n(n)da Rättv. ba'nnda Bju. Mal. Li. 

'förse laggkärl med band / furnish cask with 
hoops' (SAOB I 3 a; ÖDB II 170, 172) allm. 

'vid brunnsgrävning placera trävirke utmed 
brunnens väggar för att hindra dessa att rasa / 
place wood round walls of weil to prevent them 
from caving in' Våmh. — P. pret.: dier irå 

knn,claåer min tra'jb4nndegm Älvd. `de (o: 
byttorna) äro försedda med band av trä'. — 
Särsk. förb. (om:) jä ska ban(n)d-o'mm sa'nn 
Rättv. 'jag skall banda om sån'. 

band-ask m.I b ba'n(n)das(s)k Rättv. btenndassk 
Li. 'svepask el. svepäska, i vilken prydnads-
band förvarades / box in which ribbons were 
kept' (se ill.). Syn.: bandlåda; bindelask. 

band-brasa f.V 14nndbrcisa' (yngre -bråsu') Älvd. 
'eld, vid vilken vidjor till laggkärlsband värm-
des / fire in which cask-hoops were heated' (jfr 
ÖDB II 171). 

band-båge m.IV ba'nndbuji Ors. 'primitiv band-
vävstol med vanlig lös bandsked samt varp och 
band fästade i ändarna av en böjd trädgren, 
vilken nyttjades av vallkulla / primitive ribbon-
boom made of a bent tree branch and used by 
herdsmaid'. Jfr band-sked, -stol, -stolor. 

band-hake m. IV ba'nndåkå Soll. ba'n(n)dh,ciki 
Rättv. (Bo.) ba`nnditäks Mal. ba`nndhatji Li. 
ba`nnahattji Tra. 1. 'verktyg, medelst vilket 
band bändes på laggkärl / hoop-eramp' (se 
karta; SAOB; ÖDB II 172). Syn.: band-hip, 
-klämma, -krok. 2. 'krok, med vars hjälp 
hjulskoningar tvingades på hjulen / hook by 
which wheel-rim was put in place round 
wheel' Li, 

band-halm m.Ia ba`nndallm öMor. bà nndåm Soll. 
ba`nndhåkm Li. 'långhalm, använd till bindband 
på sädeskärve / long straw used to bind sheaves 
of eorn'. 

band-hip m.Ia ba`nndajp Ors. 'verktyg, medelst 
vilket band bändes på laggkärl / hoop-cramp' 
(se ill.). Syn.: se bandhake. 

band-hätta f.IVa ba`nndetta vOrs. knndetta 
öOrs. bånndhätta Ore. 1. `kalottformad mans-
mössa / skull-eap for men' (se ill.; ÖDB IV 448, 
487) Ors. Ore. Syn.: kil-, klack-, kringel-, 

rut -hätta. 2. 'med hakband försedd 
kvinnomössa / bonnet with strings tied under 
chin' (se ill.) Ore. 

band-kalas n.Ia bånndkalås Ga. 'samkväm, 
under vilket varje deltagare vävde ett band / 
party, during which guests wove ribbons'. 

band-kippa f.IVa ba`nridtjippa Nås 'i öglor sam-
lad knippa band, som bruden bar bak på 
huvudet / bunch of looped ribbons, wom by 
bride at the back of her head'. 

band-klämma f.IVa knndkkgmm Älvd. ba`nnd-
kkemm vMor. Ve. ba`nndkkämma öMor. bà nnd-
kkämma Li. 'verktyg, medelst vilket band kräng-
des på laggkärl / hoop-cramp' (se ill.; ÖDB II 
172). Syn.: se bandhake. 
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band-kniv m.Ia bEk'nndknajv Älvd. ba`nndknajv 
nvMor. ba'n,ndknä jv öMor. Son. ba'rincikrbejv Ve. 
bcen(n)dkniv Rättv. bcennkniv Leks. ba`nnkniv 
Al basnndkniv Bju. Ga. Jä. Mal. Li. 1. 'täljkniv 
med långt skaft och kort blad, anv. vid avtälj-
ning av ämnen till laggkärlsband / jaek-knife 
used for whittling cask-hoop material' (SAOB 
a; jfr ÖDB II 171 bottenkniv) Älvd. Ve. Son. 
Mal. 2. `kniv med två handtag, anv. att barka 
virke med / knife with two hanclles, used for 
barking timbal.' (jfr SAOB b) Leks. Al Bju. Ga. 
Jä. 3. `knivformigt redskap av trä, järn el. 
mässing, anv. vid bandvävnad / knife-shaped 
tool of wood, iron or brass, used in ribbon-
weaving' Älvd. Ve. Mor. Rättv. Leks. Al Bju. 
Ga. Syn.: bandsticka, bet. 2; bandvävkniv; 
vävsticka. 

band-knul m.Ia ba`nndknfik Mal. öVd. 'knut 
(lås) på vidjebindsle / knot on withe' (ÖDB I 
281). Syn.: trälgknut. 

band-knut m.Ia beenndknfa Äpp. 'knut på den 
genom fähusväggen utstickande änden av 
kreaturens vidjebindsle / knot on end of withe 
sticking out through cowhouse 

band-krok m.Ib bcenndkrök Äpp. 'verktyg, me-
delst vilket banden vrängdes på laggkärl / hoop-
cramp'. Syn.: se bandhake. 

band-krus n.Ia bcenndkrils Leks. 'mönster i 
vävt band / pattem in woven ribbon' (jfr 
'SAOB; ÖDB IV 522). 

band-kräcka f.IVa ba`nndgrettj Ve. `unggran, av 
vilken band till laggkärl förfärdigades / young 
fir, from which hoops were made'. 

band-käring f.Ib knndkeli'vvg Älvd. ba'nnd-
kelivg Ve. `täljbänk, anv. vid tillverkning av 
laggkärlsband / whittling-bench used in making 
hoops' (ÖDB II 172). 

band-land n.Ia bEenndnnd Älvd. ba`nn,clkannd 
vMor. Soll. bcenndlannd Rättv. Leks. Äpp. 
ba`nndlannd Ga. Flo. Mal. Li. bcennlannd Nås 
<så stor åkerareal, att man kunde bärga ett 
band säd på den / a large enough area of land 
to carry one sheaf of corn' (1/„ snesland, 36 
kvadratalnar; SAOB). 

band-ludda f.IVa b(enndkucid Älvd. 1. <med 
strumpmaterial fodrad bandsko / bandsko 
lined with stocldng material' (ÖDB II 261). 
2. <tjock, kraftigt valkad vante, anv. då man 
vid eld upphettade band till laggkärl / thiek, 
padded glove, used when heating hoops' (Väg-
visare t. Rots Skans, s. 33). Syn.: bandvant. 

band-låda f.IVa b4`nncl1clda öOrs. <trälåda, i 
vilken prydnadsband förvarades / wooden box 

in which ribbons were kept' (se ill.). Syn.: 
band-, bindel-ask. 

band-mån m. ba.snndraftn Ve. 'helt litet avstånd 
mellan stavarna i ett under arbete varande 
laggkärl, avs. att möjliggöra det noggrant av-
passade bandets pådragande / slight clistance 
between stavas of an unfinished °ask to enable 
the hoops to be forced on' (SAOB). 

band-märke n.III ba'n(n)dmar(r)tis Rättv.; obef. 
Ve. `måttsredskap, på vilket bandens längd 
för olika laggkärl var avmärkt / mea,suring-tool 
on which length of hoop for different casks was 
marked'. 

band-pinne m.IIIa ba`nndpinna Ga. 'spole, an-
vänd vid bandvävnad / spool used in ribbon-
weaving'. Syn.: bandspol. 

band-ros f. ba`nndrö8 Bju. <särskilt utformad knut 
på band / specially-made knot in ribbon'. 

band-rumpa f.IVa bienndrummpa Mock. 'band-
varp / ribbon warp'. 

band-sked f. la bcen(n)dstjöd Rättv. bcen,ndföd 
Leks. ba`nndfö Ga. Mock. Flo. bcennfö Nån 
ba`nnfö Jä. bcenndfö Äpp. basnndskäj Tra.; obef. 
OvSi. 'lös vävsked .(vävspjäll), använd vid 
vävning av band / loose weaver's reed used 
for weaving ribbon' (se ill.) NeSi. Vd. Jfr band-
stolssked. 

band-sko m.Vb nndskäs Älvd.; obef. Våmh. 
vMor. 'klacklös sko av tunt, obarkat läder, 
hopsydd med rottågor el. becktråd, runt vristen 
hopdragen med en rem / heelless shoe of thin, 
unbarked leather, sewn together with root-
fibrils or pitehed-thread and bound round ankle 
by strap' (ÖDB II 260 f.). Syn.: bandludda, 
bet. L 

band-skog m.Ic ba`rindskög vMor. Ve. <skog, där 
det fanns god tillgång på unggranar (jfr band-
gräcka), lämpliga till band på laggkärl / forest 
where there were plenty of young fira suitable 
for cask-hoops' (ÖDB II 170). 

band-skotta f.V ba`nnctskutu Ve. 'redskap, anv. 
av laggare vid bandtillverkningen / tool used 
by cooper when making hoops'. 

band-solv f.Ia pl. ba`nnd.rEvär öMor. 'solv i 
bandvävstol / heddles in ribbon-loom'. 

band-spel m.Ia 4`nnd8piie1r Våmh. 'liten pinne 
med knopp i vardera änden, anv. som vävspole 
vid bandvävnad / small stick with knob at 
either end, med as spool in ribbon-weaving'. 
Syn.: bandpinne. 

band-sticka f.IVa n.IVa knndatikk f. n. 
Älvd. ba`nnd8tikka f. Ga. Mock. bcennatikka Nås 
ba`nndatekka Tra. 1. `spjälformigt träredskap, 
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anv. vid flätning av band / lath-like wooden 
tool used for plaiting ribbon' Älvd. Syn.: 
flätstieka. 2. `knivformigt redskap av trä, 
järn el. mässing, använt vid bandvävnad / 
knife-shaped tool of wood, iron or brass, used 
in ribbon-weaving' Mock. Nås Tra. Syn.: se 
bandkniv, bet. 3. 

band-stol m.Ia bcenndstölr Leks. Äpp. btennd8tök 
Bju. Ga. öVd. bà nnstök Al ba`nn(d)stök Näs; pl. 
bcen(n)dstökar Rättv. 1. (sg.:) `vävstol, vari 
band förfärdigades / boom, in which ribbon was 
made' (SAOB 1) NeSi. (utom Rättv.) Vd. Syn.: 
följ. bet. 2; bandstolor. 2. (pl.:) = föreg. 
Rättv. ta-i'nn ba'n(n)dstökar `tag in bandväv-
stolen!'. 

hand-stolor f.IVa pl. b•I'lindstasker -14nndst128- 
kur Älvd. 	nn,d8ti28kur Våmh. ba'nndstökur 
vMor. Oro ba`nnd8tölur öMor. bà nndstökor Soll. 
`bandvävstol / ribbon-boom'. Syn.: bandstol, 
bet. 1-2. 

bandstols-sked f.Ia ba`nnd8tok(8)16 Al <liten b and-
sked, i senare tid anv. i stället för hällor 
vid vävning i bandvävstol / weaver's reed used 
for weaving ribbon in kom' (se 

band-söm m. la btennd4nt Älvd. 'glesa kaststygn 
använda vid hopsyning av b andludda (band-
sko) / overcasting-stitch, used to sew together 
bandsko' (45DB II 260). 

band-trasa f.V Wnntrasa' Våmh. 'manshalsduk / 
man's scarf' (ÖDB IV 418, 467). Syn.: hals-
trasa, bet. 1; halsärmkläde, bet. 1. 

band-tråd m.Ia bcenn(d)tråd Leks. 'lintråd, avs. 
för vävnad av band / flax thread used in ribbon-
weaving'. 

band-vant m.Ia knndustt Älvd. <vante, som 
laggaren bar på vänster hand, då han under 
bandningen av laggkärl höll i det uppvärmda 
bandet / glove which eooper had on left hand 
while holding heated hoop'. Syn.: bandludda, 
bet. 2. 

band-varpor f.IVa pl. ba'nndvarrpur öMor. 'ställ-
ning att varpa bandvarp på / frame used in 
warping for ribbon-weaving'. 

band-veck n.II b4snndwik nÄlvd. <redskap, med 
vars hjälp laggkärlsbandet böjdes o. spändes 
omkring stavarna, sedan dessa placerats om-
kring bottnen / tool by which eask hoop was 
bent or stretched round staves after these had 
been placed around base' (se ill.). 

band-ved m.II basnndurld Ve. 'rå ved, som 
eldades i stugan för att lättare få laggkärls-
banden mjuka / rough wood burnt to soften 
eask-hoops' . Syn.: råved. 

bandväv-kniv m.Ia btenndwevknajv vOrs. 'kniv 
med mässingsblad, anv. vid bandvävnad / 
knife with brass blade used in ribbon-weaving'. 
Syn.: se bandkniv, bet. 3. 

bangen adj. V beven bevgen (pl. bevner) 
Älvd. b.a'vvgen vMor. ba'vven ba'vvgen (pl. - 
sg.) Soll. bet` nnjen Äpp. ba` vvjin Mal. ba' vvin Li. 
1. <rädd, ängslig, försagd / frightened, anxious, 
timid' (SAOB under bang) Älvd. Mor. Äpp. Mal. 
Li. han va i'nntä bå'nnjen Äpp. <han var inte 
rädd av sig'. 2. (endast vid negation:) 'rådlös, 
handfallen, bet / irresolute, perplexed, non-
plussed' Älvd. Mor. Soll. däm vä, int 86' ba'vvgen 
te byrd-tik Soll. <de voro inte så handfallna att 
bjuda till'. 

bank' m.Ib bavvk Jä. 'sandbank / sandbank' 
(SAOB bank' I 1). Syn.: banken', bet. 1. 

bank" m.Ib bank Mor. NeSi.-Vd. 'penningin-
rättning / bank (for money)' (SAOB III 1); å 
ba,`nntjim vMor. 'på banken'. Syn.: banka f., 
bet. 1. 

banka f.IVa bevka Älvd. Våmh. 1. <bank, 
penninginrättning / bank (for money)' Älvd. 
Våmh. Etn år 4 benktm, <han har (pengar) på 
banken'. Syn.: bank". 2. (skämts.:) 'pengar / 
(jokingly:) money' Älvd. Våmh. då', so å 
bevkif Älvd. 'du, som har pengar': ig a beving 
flest nemmdkarrim Våmh. 'jag har pengar att ta 
ut när jag vill hos nämndemannen'. 

banka sv.v.1. b4'vvka, Älvd. (Br.) ba`vvka vMor. 
vvka Dju. Äpp. ba`vvka Tra. 1. 'slå, bulta 

/ bang, strike' (SAOB 1) vMor. Dju. Äpp. 2. 
<bearbeta med klubba, t.ex. lin / club, work up, 
e.g. flax' Tra. Jfr dänga, bet. 1 o. 5. Syn.: 
klubba, bet. 1; knacka, bet. 5. — Särsk. 
förb. (av:) bavie-d'y vMor. 'bullrande giva sig i 
väg'; (på:) dam båvka-pli' varä`rti Dju. 'de 
dunkade på varandra': (å:) 4 war enfe sakkt 
deacktig b4vvk-4' Älvd. (Br.) <hon var minsann 
duktig att slå med storsläggan'. 

banko' m.IIIa bevke Älvd. bevkä Våmh. 
bas vvkä vMor. b4' ()kv Rättv. 	vvka Leks. 
Ål bå'vvka Bju.-Jä. bà nntji Mal. ba`nntje öVd. 
'tvärslå el. tvärbalk av trä, sammanhållande 
medarna på vissa med-don och tjänande till att 
uppbära lasten el. överredet / wooden cross-bar, 
keeping together runners on certain vehieles 
and used to keep up bad or upper framework' 
(SAOB under bank"; 03DB I 488, 499). Jfr 
sving-, sväng-, vred-, vrid-, vänd-. Syn.: 
bär-, börd-slå; manken, bet. 1. 

banken  m.IIIa bå'vvka Bju. Ga. 1. <grov, tung 
stör / coarse, heavy pole' Bju. Ga. 2. 'otymplig, 
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svårhanterlig karl el. häst / clumsy man or 
horse, difficult to handle' Bju. Ga. Jfr en-. 3. 
(senare ssgsled:) <ett kolningsredskap / charcoal-
burning toa; se kol-. 

banken' m.IIIa ba'nntje öVd. 1. 'sandbank / 
sandbank' (jfr SAOB bank' I 1). Syn.: bank'. 
2. 'avlång hög av våt kolstybb, som begränsade 
elden i smideshärden / oblong heap of wet 
charcoal-breeze, which limited smithy-fire' Li. 
stebb-banntje `dets'. 

banko s. bilv(v)ko Rättv. Bju. Dju. Äpp. Mal. 
ba'vvlco Nås CoVd. 1. <en halv gång till / half as 
much again' (SAOB II 2); an va ba'vv1co stä'r 
än hö' Äpp. 'han var en och en halv gång så 
stor som hon'. 2. (allm. förstärkande:) 'riktigt, 
verkligt / really' (SAOB II 2 a); ä vii ba'v(v)ko 
tå så'd Rättv. 'det var utomordentligt god säd'. 
8. 'en och en halv riksdaler / one and a half rix-
dollars' (SAOB II 3 b); e'nn ba'vvko Äpp. 
e'nn i ba'vyko Mal. äjn i ba`vvko Li. 'en riks-
daler banko'. — Ssgr: bevlainnclrad Älvd. 
ba'vvkohunnclra Mal. ba`vvkohonnelra Li. n. 
'summa av 150 riksdaler / sum of 150 rix-
dollars'; bevku/rjå Våmh. ba'vvIcolia Mal. m. 
'ett slags ovanligt lång lie, smidd på Långö 
bruk / an unusually long scythe, forged at 
Långö foundry'; beviestjikvg m. Älvd. 'skil-
ling banko'; ba'vvko2lannt vOrs. Li. basvvkullant 
Jä. m. <penning av valören 1 banko'. 

bank-sten m.Ia ba'vvkstäjn Tra. (jfr banka v., 
bet. 1) 'sten, som skomakaren använde som 
underlag, då han bultade / stone used by shoe-
maker as base when he hammered'. 

banna sv.v.l. bik'nna Älvd. ba'nna vMor. beinna 
Rättv. Mal. Li. basnna Bju. Flo; pass. klinas 
Älvd. biennits öOrs. ba'nnas Ore basnnäs Flo. 
ba'nnes Li. 1. 'förbanna / curse' (SAOB I 2) 
Älvd. Li. an svår å ba'nn Li. 'han svor och för-
bannade'. 2. 'läxa upp, gräla på / lecture, shout 
at' (SAOB I 5; styr dat. el. ack.) allm. i ba'nne,c1 • 
ennär (-.• ona) vMor. 'jag gav henne bannor'; 
tål å ba'nn o rekktit Li. 'giv henne duktigt med 
bannorr. — Pass.: 'giva bannor, gräla' (SAOB 
II 3) allm. mö'r a basnnas på me e-då'g Ore 'mor 
har givit mig bannor i dag'; /ä' -vve ba'nnes 
211'k Li. 'låt bli att gräla så där!'. — Särsk. förb. 
(upp:) Älvd. Al Li. 4 ad bitnnaa-u'pp ma'rrgit 

fö /eld 4 	Älvd. 'hon hade grälat häftigt 
på Margit sedan, innan hon gick'. 

bann-börding m.Ib ba'nnbglriv Mal. 1. 'barn, 
som ej är normalt välskapat; bortbyting / 
changeling child' Mal. Syn.: bortbyting; 
bytesbarn; byting bet. 1. 2. <mördat späd- 

barn, som ej får ro efter döden / murdered 
infant, who has no peace after death' (se karta: 
mörding) Mal. Syn.: mörding; skväling; ut-
burding; utbörding; utkasting; ypping; 
ömling. 

banning f. basnniv Bju.; pl. ba'nnivgär Son. 
(SAOB under banna v.). 1. 'bannor / scolding' 
Bju. få ba'nniv 'få bannor'. Syn.: banning, 
bet. 2; bannor. 2. (pl.:) 'bannor' Sol]. Syn.: 
bannor. 

bannor f.IVa pl. btenner Älvd. knnur Våmh. 
öOrs. basnnur Ore Bju. ba'nnår Rättv. ba'nner 
Leks. Nås-Tra. basnnär Dju. `tillrättavisning, 
skrupens, snubbor / reprimand, snubbing, rating' 
(SAOB banna 4); strifk tit'r ent e, s basnnur 
sletä-nt e Ore 'stryk tar jag inte emot, och bannor 
fäster jag mig inte vid'. Syn.: banning, bet. 1-2. 

bar adj. II bår Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. bår 
Ve. Ore Rättv. Leks. (Silj.) Nås Jä. Mal. bär 
Leks. Bju. Al Dju. bär öVd. 1. 'blottad, oklädd, 
naken, kal etc. / exposed, naked, bare' (SAOB 
1 a) allm. brrå rä've Älvd. båsrå rå'vv Ve. 
/gra rä've Ors. bå'r rik've Ore bå'r rå'vä Rättv. 
berrs rä'va Mal. 'den blottade bakdelen'; 4n 
ad fie8t7,c, brrefn Älvd. 'han hade foten bar'; an 
wår ss bå'r i bri'vvgen Ore 'han var så tunn-
klädd på bröstet'; må bå'r a'rrmär Al 'med bara 
armar'; me bä'r ha'nndsm Li. 'med bara hän-
derna'. Syn.: snöd, bet. 1 a. 2. `icke täckt el. 
skyld etc. / not covered' (SAOB 1 b) allm. i ök å 
bå"rå beackam vMor. 'jag åkte på bara marken'; 
fö'ast ä a vurti brrt upå 	Son. 'så snart det 
har blivit barmark på våren'; på bd' rom kvi'ast 
Mal. 'på bar kvist'. Syn.: barig; bärkt; snöd, 
bet. 1 e. 8. (i uttr. på bar backe:) 'utblottad / 
destitute' (SAOB backen' 4a); på bå'r banckä 
Leks. (Silj.) `dets'. — Ssgr: bå'rwitter öOrs. 
bå'rvintsr Leks. bå'rvinntär Nås m. `snölös vinter 
/winter without snow'. 

bara f.IVa 'barmark / snow-free ground' (jfr 
SAOB b; endast i best. sg. dat.:) kg`r dy`nnja 
på bå'rsn Mal. 'köra gödsel på barmark'. Syn.: 
barbacke; barmark; bärkan. 

bara adv. (endast oapokoperade starktonsformer:) 
bit`ra Älvd. bå"ra Våmh. öMor. Ors. bå'rä Ve. 
Flo. bärä Soll. Ore Bju. Al Dju. Ga. birra 
Rättv. Leks. bå'ra ,•bterra Nås Jä. bå're •••, 
bet`rrä Äpp. blisrs Mal. bit'rå - beim öVd. 1. 
'endast, blott, allenast / only' (SAOB I 1) allm. 
bä' (Yrk' Älvd. bara äril Våmh. 'bara du'; bre på 
skå'jj vMor. 'bara på skoj'; bå'r wii'r Ve. bårä 
vi' Flo. 'bara vi'; bå'rä nsgo ljö't le'sska Ore 
'endast någon ful illvilja'; ä bi bå'ret gk5'a Ål 
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'det blir endast glöd(en)'; bå're fyr bdrom Dju. 
'endast för barnen'. Syn.: baraste, bet. 1. 2. 
(i uppmaning:) 'blott, allenast / just (in exhorta-
tion)' (SAOB I 2 a) allm. du ska lrg`da bara' 
Våmh. (Bon.) 'du skall absolut lyda'; djec sö'n 

vMor. 'gör så(där) bara!'; va`kkt-di bä re Soll. 
'akta dig "'parar; jå'r hå' bära Jä. 'gör det nu 
bara!'. Syn.: baraste, bet. 2. 3. (i utrop:) 
<bara / just (in exclamations)' (SAOB I 2 b); 
du sksl trti-de-te bär° Li. 'du skulle bara vågar. 
4. 'just, nyss / just, a short time ago'; ig a bara 
la`mi Våmh. (Bon.) 'jag har nyss kommit'. 

bara konj. bär- Älvd. Soll. Rättv. bära Våmh. 
Ors. bärå Leks. bårå Jä. bärs Mal. 1. (villkor:) 
'om blott, om endast / if only (condition)' 
(SAOB II 1) allm. s e-nt ks'n(n)stut tå jär nå, 
bär om an ka'nn Rättv. 'det är ingen konst att 
utföra ngt, om man bara kan (det)'; bärä jet 
skul lägg mä, kam didda må' ru å' mä Leks. 
'bara jag skulle lägga mig, anfölls jag av den 
där maran'. 2. (önskan el. farhåga:) 'om blott / 
if only (expressing wish or apprehension)' 
(SAOB II 2); bä åu edd int sakt-å'y 8 Älvd. 'om 
du bara inte talade om det!'; bära i wu'rrt brå' 
Ors. 'om jag blott bleve frisk!'. Syn.: baraste 
konj.; först konj., bet. 2. 3. (i förb. bara för:) 
se för konj., bet. 2. 

bar-arm adj. I bärarrm Mal. 'bararmad / bare. 
armed'. Syn.: bararmad, bet. 1. 

bar-armad adj. I brrarrmaå Älvd. brrarrmadly, 
vSoll. brrarrmadn Soll. rar(r)ma Rättv. Nås 
Jä. bärarrma Bju. bärarrmin Mal. bärarrmin 
Li. 1. 'med bara el. obetäckta armar / with bare 
arms' (SAOB) allm. Syn.: bararm. 2. 'som gick 
med skjort- el. särk- (el. överdels-)ärmarna 
synliga / with shirt sleeves visible' Älvd. Syn.: 
barärmad. 

baraste adv. bä rest Älvd. bä räst Våmh. bå,'räste 
Soll. bä' rssis Rättv. bä råsta Bju. bärsstä 
bärsste Mal. 1. 'endast, blott / only' (SAOB 
bara I 1) allm. bäräst bfä'rråå Våmh. <bara 
berg'; ä e bärssts'rländs Rättv. 'det är bara 
elände'. Syn.: bara adv., bet. 1. 2. (i upp-
maning:) <bara / just (in exhortation)' (SAOB 
bara I 2 a) Soll. Mal. va`kkt-di bä räste Soll. 
'akta dig bara!'; vill du bä rsstä Mal. 'vill du 
bara!'. Syn.: bara adv., bet. 2. 

baraste konj. (önskan:) 'om bara / if only (expres-
sing vvish)'; bärest ig ed faj-/r' mig ita-jå'r 
Älvd. 'om jag bara finge det här undangjort!'. 
Syn.: bara konj., bet. 2. 

bar-backe m.IIIa bö'rbskkä Ors. bä rbskkä Ore 
bå,'rbakka Leks. Al bärbakka Dju. bä' rbakkå 

Flo. bä rbakka Nås Jä. bärbattje Li. 'barmark / 
snow-free ground' (SAOB); i ök o bg`rbskkam 
Ors. 'jag åkte på bara marken'; ä e bärä rbsk-
ken Ore 'marken är fullkomligt bar'; på bärä 
bärbakkån Al 'på barmark'. Syn.: bara f.; 
barmark; bärkall. 

bar-bent adj. I bärbånt Nås bärbent Jä. bärbennt 
Mal. 'bar om benen / bare-legged'. 

Bardal m.; se Bartolomeus. 
bar-dret n.II m. II bkrä'drit n. Älvd. Våmh. 
bå"rådrit m. r. vMor. bProdrIt •-••• rodrit Ore 
(jfr bare, bet. 1) 'ett slags slemsvamp, som växer 
på ruttnande stubbar, murket trävirke m.m., 
trollsmör / a kind of fungus growing on rotted 
tree-trunks, wood etc.' Älvd. Våmh. vMor. Ore; 
obef. öMor. Ve. Soll. Ors. NeSi. Vd. Syn.: 
mardret; mardynga; moln,bet.3; trolldret; 
tussdret. 

bare m.IV brri Älvd. nvMor. Ors.; obef. Våmh. 
sv-öMor. Ve. Ore (jfr Rz 36 a bjära m. Gotl. Ordb. 
bjära f. V11 bjäre 	1. 'övernaturligt dragväsen 
(mjölkhare), som drog mat o. annat av värde till 
sin ägare / supernatural creature (witch-hare) 
which pulled food and other things of value to 
its owner' Älvd. nvMor. Ors. du a ful bä"rdn, 
nvMor. 'du har väl en mjölkhare, du?' (skämts. 
till den, som blev allt rikare). Syn.: drag -docka, 
-finne, -mask, bet. 1; mjölkhare. 2. 'åldring 
(gubbe el. gumma), som ännu är livlig och 
arbetsam / vital old man or old woman' nvMor. 
3. 'besvärlig (efterhängsen el, motsträvig) indi-
vid / difficult (clinging or reluctant) individual' 
Ors. du i 88M en brri 'du är som en (riktig) 
bare'. 4. (senare ssgsled:) <föremål, erinrande 
om en bare / object reminiscent of a witch-hare'; 
dra`ggbari Älvd. 'liten, enkel dragkälke / simple 
little sledge'; sätbarir Älvd. 'primitivt säte / 
primitive seat'. — Ssg: bå'rå'ciffen n. Älvd. 
'skällsord åt get / abusive word for goat'. 

bar-fläck m.Ib bås rflräkk Ore Rättv. bärfkäkk 
Li. 1. 'fläck el. mindre område, som är obe-
täckt / patch or small area which is not covered' 
(SAOB) allm. 2. 'liten del av åker, som råkat 
bli obesådd / small part of field which happens 
not to have been sown' (ÖDB I 400) Rättv. 
Syn.: fegrand, bet. 2; landbonde, bet. 2; 
misslagna, bet. 2; mista; snödfläck; troll- 
karl, -käring. — 	å held-å' bklbärfkäkkut 
på &krom Ore 'det håller på att bli snöfria 
fläckar på åkrarna / there are some snow free 
patches in the fields'; an e bärflräkku op i 
skällam Rättv. 'han har hårlösa fläckar på 
huvudet / he has bald patches on his head'. 
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bar-fot adj. I ba'rrföt Leks. 'barfota / barefoot' 
(SAOB II). Syn.: barfota(d), bet. 1; barfött; 
skolös(en). 

bar-fota(d) adj. I brfeletaö Älvd. bå'rfota Ve. Ore 
berfötadp, (pl. bå'rfötader) vOrs. bå'rföta öOrs. 
brrfota Rättv. ba'rrfota Bju. Al Dju. Äpp. 

'utan skor och strumpor / without shoes 
and stoekings' (SAOB a) allm. Syn.: se barfot. 

'barskrapad, utan ägodelar / stony-broke, 
without possessions' (SAOB a p) Dju. Syn.: 
barf ött, bet. 2. 3. (om häst:) 'oskodd / unshod 
(about a horse)' Ors. Syn.: barf ött, bet. 3. 

bar-fred m.II n.Ia brrfriö m. Älvd. bå'rfrå 
m. Flo. bå'rfrå n. Tra.; obef. Våmh. Mor. Ors. 
Li. 'farstukvist / porch' (SAOB II) Älvd. Flo. 
Tra. Etn fr aut i brrfricli'm Älvd. 'han är 
ute på farstukvisten'; an dje'kk ut å bå,'rfråe 
Tra. 'han gick ut på farstukvisten'. Jfr bro, 
bet. 1. Syn.: bro-, förstu-, förstövs-kvist. 
— Ssgr: bä"rfrisbcik Älvd. 'sidodel i farstukvist 
på stolpar / side-part of porch on poles'; 
brr-fristä,k Älvd. <tak på farstukvist / roof of 
porch'. 

bar-frost m.Ia bd`rfrast Rättv. bå'rfrosat Bju. 
'tjäle i marken före snöfall / ground-frost, be-
fore snow comes' (SAOB). Syn.: b ar - klak e. 

bar-fött adj. I bä"rrfått vSoll. bäsrfstt Flo. Nås 
bå'rrfött —ba'rrfatt Jä. bä'rrfött ,,, by'rrfott Mal. 
bErfått öVd. 1. 'barfota / barefoot' (SAOB a) 
vSoll. Vd. (utom Äpp.) köjt brrrfått vSoll. 
`springa barfota'; dum apriu bå'rrföttä Jä. 'de 
springa barfota'. Syn.: bar-fot, -fota(d), bet. 
1. 2. 'barskrapad, utan ägodelar / stony-broke, 
without possessions' Mal. Li. Syn.: barfota (d), 
bet. 2. 8. (om häst:) 'oskodd / unshod (of horse)' 
(45DB I 270) Tra. Syn.: barfota(d), bet. 3. 

bar-hals adj. I bErhågr Flo. 'barhalsad / bare-
necked'. Syn.: barhalsad; snödhalsen. 

bar-halsad adj. I bercisaa Älvd. bd'rhåfrtsa Nås 
bårhcksgv, Li. = föreg. (SAOB). 

bar-huvad adj, I bå'ruva Bju. ba'rhavvun Li. 'med 
bart el. obetäckt huvud / bareheaded'. Syn.: 
bar-huvud, -hövdad. 

bar-huvud adj. bcrrhuvu Mal. bå'rhovvu Li. = 
föreg. (SAOB under barhufd). 

bar-hänt adj. I bå"rgnnt Älvd. bå'rhännt Ore Nås 
Mal. bdrhännt öVd. 'med bara el. obetäckta 
händer / with bare, uncovered hands' (SAOB). 

bar-hövdad adj. I bå"rövdaö Älvd. b'ä'"rhävda 
Rättv. berrhsv(v)da Nås Jä. 'barhuvad / bare-
headed' (SAOB). Syn.: bar -huvad, -huvud. 

barig adj. I bå"run vMor. brrån Sol!. <bar (endast 
om mark), snöfri / bare (only of ground), free 

of snow'; ed i bg"rut vMor. 'det är bart på 
marken'. Syn.: se bar, bet. 2. 

bark m.Ib barrk OvSi. bar(r)k NeSi. Vd. 1. 
<yttre omhölje kring träds el. buskes stam el. 
grenar i bark of tree or bush' (SAOB 1; jfr 
ÖDB III 401, 404 f.) allm. grö'vbarrk Ors. 
grövbarrk Äpp. 'grov, skrovlig bark'; gråsbarrk 
Ors. grå`nbarrk Jä. gräsbarrk Mal. <granbark'; 
rö'n(n)bark Rättv. rå`nbark Ga. <rönnbark'; 
aka'rrpbarrk Jä. 'grov, skrovlig bark'; tallbarrk 
Mal. `tallbark'; tjäkkbarrk Son. `ytterbark'; 
tu`nnbarrk Son. 'innerbark'; vi/barrk Jä. 'vide-
bark'. Jfr alder-, en-, fladder-, flas-, glad-, 
grå-, hud-, hård-, hägg-, kart-, let-, lätt-, 
skrovel-, tj är-. 2. 'barkbit, stycke bark / 
piece of bark' (SAOB a 8) Älvd. Våmh. Ore 
Äpp. eö a tdres-u'ppi n ba'rrk a mi Våmh. 'ett 
stycke bark har blåst (upp) i (skålen) för mig'; 
ä låt sam når ta`kkur stfista på kin ba'rrk Ore 'det 
låter som när får skita på ett stycke bark'. 
3:barkbröd / bark-bread' Älvd. jrtå ba'rrtfin 

'äta barkbröd'. 4. 'rödfärgat lager i slipstens-
berg / red layer in grindstone rock' Ors. Jfr 
blod-. Syn.: barklöp, bet. 2. 

barka/  sv.v.l. ba'rrka OvSi. ba'r(r)ka NeSi. Vd. 
(dock: ba'rrka Leks. Al). 1. 'avlägsna bark, av-
barka / strip bark' (SAOB barka' I 1) allm. 
ösbarkin Mal. <icke barkad'. Jfr fläck-, rand-, 
rå-. 2. 'behandla med bark / treat with bark' 
(SAOB barka,' II) allm. 3. `behandla (nät) med 
kromsyra / treat (net) with chromie acid' Älvd. 
ba'rrk nQ'te `elets.'. 4. <behandla garn med bet-
ningsmedel / treat yarn with aeid solution (in 
connection with dyeing)' Älvd. Syn.: betan, 
bet. 1. 5. (opera.:) e ba'rrker Älvd. (om kärv 
känsla på tungan, ex. då man ätit häggbär / 
of a harah feeling on the tongue e.g. when one 
has eaten bird-cherries). 6. (i förb. med på-
karna:) ba'rrk på`ka Soll. (skämts. uttr. om  
gässelkarlkalas).— Särsk. förb. (av:)å'barka 
Rättv. 'barkad / stripped (of bark)'; (under:) 
bark-tenn,clä to`114 Våmh. (Bon.) 'barka tallar 
runt om stammen från så högt man nådde och 
ned till roten; gjordes för att få tjärved / strip 
bark from pine-trees from as high as could be 
reached down to root; done to obtain tar-wood' 
(05DB 1503); (upp:) bark-u'pp (med ack.) Älvd. 
Våmh. <barka (korgvirke, hässjstörar etc.) / 
strip (basketwork material, hurdle-bars)'; (ut a v:) 
bark-tå' Ga. Nås <barka (av) / strip (bark)'; 
(åter:) rö'vQ barker-a'tt Älvd. (eg. 'räven barkar 
åter, dvs, stoppas igen'; om förstoppning / 
about constipation). 



Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Skrifter: 

Ser. A: Folkmål. 
D. 0. ZETTERHOLM, Dialektgeografiska undersökningar. 1-II. 1940. Pris 4 kr. 
SÄVE & GUSTAVSON, Gotländsk ordbok. Bd 1 A-N. 1940. Pris 18 kr. Bd 2 0-Ö. 1945. 
Pris 18 kr. 
J. V. LINDGREN, Ordbok över burträskmålet, utg. av D. 0. och M. Zetterholm. 1940. 
Pris 5 kr. 
MANNE ERIKSSON, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. 1943. 
Pris 12 kr. 
CARIN Pim, Verben i överkalixmålet. 1948. Pris 10 kr. 
AUG. SCHAGERSTRÖM, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. av Manne Eriksson. 
1949. Pris 10 kr. 

71. KAEL-HAmPus DAHLSTEDT, Det svenska vilhelminamålet I. A. Text. B. Kartor. 1950. 
Pris 12 kr. 
ROGER WADSTRÖM, Svenska kvarntermer. 1952. Pris 15 kr. 
PETRUS ENVALL, Tiveden, Isala och Husum. 1952. Pris 15 kr. 
D. 0. ZETTERHOLM, Dialektgeografiska undersökningar 	1953. Pris 10 kr. 
K.-H. DAHLSTEDT, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. 1955. Pris 10 kr. 

Ser. B: Folkminnen och folkliv. 
ELLA ODSTEDT, Varulven i svensk folktradition. 1943. Pris 8 kr. 
J. EJDESTAM, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. 1944. Pris 
10 kr. 
LEVI JOHANSSON, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 1947. Pris 12 kr. 

42. LINNAR LINNARSSON, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och 
Skånings härader. I. 1948. Pris 15 kr. 

42. LINNA.R LINNARSSON, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och 
Skånings härader. II. 1950. Pris 15 kr. 
ÅKE C.AMPBELL, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen 
i Lappland före industrialismens genombrott. 1948. Pris 15 kr. 
OTTO BLIXT, Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 1950. Pris 15 kr. 
ARVID ERNVIK, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gillbergs 
härader under 1800-talet. 1951. Pris 20 kr. 
LARS LEVANDER, Älvdalskt arbetsliv, utg. av Stig Björklund. 1953. Pris 22 kr. 
N. DENCKER, Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. 1960. Pris 30 kr. 
K.-H. DAHLSTEDT-A. IVARSSON, Register till 0. P. Pettersson, Gamla Byar i Vilhelmina. 
1960. Pris 20 kr. 

Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur. 
II. GRUNDSTRÖM, Lulelapsk ordbok. Bd I. 1948. Pris 30 kr. - Bd II. 1950. Pris 30 kr. - 
Bd III. 1951. Pris 30 kr. - Bd IV. 1954. Pris 45 kr. 
Lapska sånger. I. Jonas Eriksson Steggos sånger. Texten utg. av II. GRUNDSTRÖM. Musika-
lisk transkription av A. 0. VÄISÄNEN. 1958. Pris 20 kr. 

Ser. D: Dalarnas folkmål och folkkultur. 
1. L. LEVANDER-S. BJÖRKLUND, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Häft. 1. 1961. Pris 

20 kr. 



Med föreliggande häfte har utgivningen av den sedan decennier förberedda ordboken över folkmå-
len i övre Dalarna — även kallad Dalmdlsordboken — tagit sin början. Verket redovisar ett synner-
ligen omfattande material av ord, betydelser (även översatta till engelska), uttrycksexempel m. m. 
ur de numera snabbt utdöende, ålderdomliga sockenmålen inom nordliga hälften av landskapet 
Dalarna. Materialet grundar sig till allra största delen på den utforskning av övredalsk bondekultur, 
som planlagts och letts av framlidne fil. doktor Lars Levander och som efter hans bortgång år 1950 
fortsatts av utgivaren, fil. doktor Stig Björklund. Ordboken utgör en fortsättning av den stora gram-
matik, Dalmdlet 1—II, som Levander utgav redan åren 1925-1928 och som han betraktade som en 
inledning till den följande lexikala framställningen av ordförrådet. På grundval av det rika sakliga 
material, som tillkom vid sidan av ordinsamlingen i bygderna, utgav Levander några för ordboken 
synnerligen värdefulla etnologiska och kulturhistoriska beskrivningar, bland dem den viktiga serien 
Övre Dalarnas bondekultur 1—III 1943-47, vars framställning genom flitiga hänvisningar anknutits 
till ordboken. 

Ordboken beräknas utkomma med ett å två 80-sidiga häften per år. Fullt färdig beräknas den 
omfatta fem band på cirka 560 sidor vartdera. I det sista bandet publiceras illustrationer (till vilka 
hänvisats från respektive ordartiklar) samt ett större antal kartor över särskilda ord, ljud- och böj-
ningsformer. 

The publication of Ordbok över folkmdlen i övre Dalarna (Dictionary of the Dialects of Upper 
Dalecarlia)—also known as Dalindlsordboken (Dalecarlian Dialect Dictionary)--which has been in pre-
paration for several decades, begins with the present part. The work gives an account of a particu-
larly comprehensive material of words, meanings (also translated into English), expressions, etc. 
from the archaic and now rapidly dying parochial dialects in the northern half of the province 
of Dalecarlia. The material is based for the most part on the research into the peasant culture of 
Upper Dalecarlia planned and directed by the late Dr. Lars Levander and continued after his death 
in 1950 by the editor, Dr. Stig Björklund. The dictionary forms a continuation of the great gram-
mar, Dalmålet (The Dalecarlian Dialect), in two volumes, which Dr. Levander published as early as 
1925-28 and which he regarded as an introduction to the following lexical exposition of the vo-
cabulary. On the basis of the abundant factual material gathered along with the collection of words 
in the country districts, Dr. Levander published some ethnographical and historico-cultural accounts 
which have been particularly valuable in the production of the dictionary, amongst them the im-
portant series, övre Dalarnas bondekultur (The Peasant Culture of Upper Dalecarlia) in three volumes 
(1943-47), the exposition of which has been linked up to the dictionary by frequent references. 

It is estimated that the dictionary will appear in one or two 80-page parts each year. When 
complete, it will, it is estirnated, comprise five volumes of about 560 pages each. In the last volume 
will be published the illustrations (to which reference has been made in the respective articles on 
words) and a large number of maps of particular words, phonetic forms and inflected forms. 

Pris kr. 20:— 
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