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barka" sv.v.l. bark- Älvd. vMor. Ors. bcer(r)ka 
Rättv. bcerrka Leks. bcerrka Dju. bark- Mal. Tra. 
1. 'gå fort, rusa, ränna / walk, go quickly, rush, 
run' (SAOB barka" a); an ka'mm bcerrkon Mal. 
'han kom gående i stark fart'. 2. 'bära hän; gå 
på tok / lead to, go wrong' (SAOB barka" f) 
allm. ä bcerrksr tä fcen(n)dss Rättv. (Bo.) 'det 
går åt h-te'; vettet', vart cls`tta ska bcerrka int 
Leks. `(inte) vet jag, vart det här skall bära hän 
inte'; hå' bcerrk få'vättän Dju. <det går på tok'; 
män hå' bark-på-tö'k, hå Tra. `men det gick på 
tok, det'. Syn.: spjärna, bet. 4. 8. 'envist gå 
på med ngt / go on doing something, incessantly, 
stubbornly' Älvd. Li. ba.' rrk ena' jka 'envist neka 
/ deny stubbornly'; hå va tettgsbber, å ba'rrk å 
trcett djö' ciem itymmt Li. 'det var ungkarlar, och 
alltid trätte de'. — Refl.: barrk trä i-vå'g Leks. 
<giva sig i väg / go off'. — Särsk. förb. (av:) 
bark-å'v Ors. 'giva sig i väg / go away, set off'; 
(bort-ur:) i tykkt, at e barrke,c1-b4rty'r vMor. 
'jag tyckte, att det började bliva alldeles galet'; 
(i -väg:) bark-iwä'g vMor. 'giva sig i väg långt 
bort'; bark-ivå'g Mal. 'barka i väg'; (mot:) bark-
mö't Leks. <motsätta sig, göra motstånd / 
oppose, object to'. 

barka- (förled i vissa svordomar / prefix in certain 
profane oaths:) bcerrka-dö`niveir Mal. bcerrka-dö' 
Mal. bcerrka-hcl`ks-d' Mal. basrrke-tiesancle Li. 
`själva tusan! / the deuce!'. — Av1.(?): fur bcerr-
kande li'vä Leks. 'för brinnande livet / like 
blazes'; utå celladi bcerrkarn Flo. 'utav bara 
tusan / like hell'. 

bark-bröd n.Ia basrrkbröö Älvd. ba'rrkbröd vMor. 
ba'rrkbrB öMor. Soll. Ore ba'rrkbrå Ors. bcerrkbrö 
Bju. Nås Mal. bcerrkbrå ÖVd. 'bröd, bakat av 
barkmjöl och något mjöl av säd / bread, baked 
of bark-meal and some flour' (se ill.; SAOB; 
ÖDB III 401 f., 406) allm. Jfr hasse, bet. 1. 
Syn.: bark-knul, -kula; skavbröd. 

Barke-ludne m. bcerrkelåna Mal. 'djävulen / the 
devil'. Syn.: se lj ute, bet. 2. 

bark-gröt m.Ia bcirrkgröt Al 'gröt, kokad av 
mjöl, blandat med barkmjöl / porridge, made of 
flour, mixed with bark-mear. 

bark-hässja f.IVa ba'rrkess Älvd. bcer(r)khåfa 
Rättv. bcerrkhåfa Li. ba'rrkhåsja Tra. 'hässja 
med bark, upplagd till torkning / hurdle with 
bark, put out to dry' (SAOB; ÖDB III 404 f.). 
Syn.: skavhässja. 

barkig adj. I ba'rrkug nÄlvd. ba'rrkun sÄlvd. 
Våmh. beer(r)ku Rättv. Bju. Mal. ba'rrks Li. 
1. 'betäckt med (grov) bark / covered with 
coarse bark' (SAOB 1) allm. 2. 'sträv, skrovlig, 
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skorvig/ coarse, rough, scurfy' (SAOB 2) Älvd. 
ÖVd. pli`rur irå ba'rrkuger Älvd. 'potatisen är 
skorvig'; stji‘nne e ba'rrkst Li. 'skinnet är skrov-
ligt som bark'. 

bark-kar n. II bcerrkkär Bju. Li. 'stort kar, anv. 
vid beredning av hudar / tan-vat' (SAOB; 
ÖDB II 227). 

bark-kast m.Ia bcerrkkasst Äpp. 'hög av bark 
till bröd / heap of bark for bread' (ÖDB III 
402). Syn.: skavstack. 

bark-kniv m.Ia ba'rrkknajv nvMor. ba.'rrkknäjv 
Ore 'kniv, som vid barktagning användes dels 
att skära skåror i tallstammen, så långa som 
man ville ha flagorna, dels att skrapa av kart-
barken av de lossade flagorna / knife med for 
stripping bark'. Syn.: löpkniv. 

bark-knul m.Ia ba'rrkknaulr sÄlvd. 'liten, rund 
bulle, bakad av barkmjöl tillsammans med agn-
mjöl / small, round bun, baked of bark-meal and 
flour, mixed with husks'. Syn.: se barkbröd. 

bark-kula f.IVa bdrrkkaulr nÄlvd. = föreg. 
bark-kytte m.IV ba'rrkt»tit Älvd. 'spadliknande 
redskap, varmed bark flåddes av från tallstam 
etc. till mjöl o. d. / spade-like tool, med to strip 
bark from pine trunks' (se löpa sv.v., bet. 1; 
ÖDB III 402 f.). Syn.: bark-skotta, -skotte, 
-skyffel, -skyttja, -sköva; löpkytte; skav-
skyttja; skotta' f., bet. 3; skytta, bet. 3; 
skyttj a, bet. 2. 

bark-lag m.II ba'rrkläg Leks. Bju. Flo. 'urkok på 
bark / decoction of bark'. 

bar-klaka sv.v.1 beisrklaikå Ve. beerkUks Jä. Mal. 
Verklrakko Tra. 'frysa till, då marken ännu är 
snöfri, barfrysa / freeze, when ground is still free 
of snow'; (p. pret.) bcrrkkäks n. Jä. Mal. 'bar-
fruset'. Syn.: bartjäla. 

bar-klake m. IV bå'rklråks Mal. beerkkattji ÖVd. 
'barfrost; hårdfrusen, snölös mark / ground. 
frost; hard-frozen, snow-free ground'. Syn.: bar-
frost. 

bark-läcka f.IVa bcerrklättja Li. (jfr läcka f.) 
'till urlakning lagd bark / bark put to soak'. 

bark-läder n.Id bcerrklår Bju. <garvat läder / 
tanned leather'. 

bark-löp m.Ia n.Ia ba'rrklröp m. Älvd. bcerrk-
löp n. Leks. 1. `barkremsa, avflådd under 
savningstiden / length of bark, stripped off 
during sap-period'. Syn.: barklöpa, bet. 1. 
2. 'rött skikt i slipstensberg / red layer in grind-
stone rock' Ors. Syn.: se bark, bet. 4. 

bark-löpa f.IVa basrrklöp (p1.-gpsr) Ve. bcerrk-
låpu öLeks. ba'rrklöpa Jä. Äpp. Mal. bcerrkläjpa 
Tra.; obef. Älvd. 1. 'barkremsa, avflådd under 
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savningstiden / length of bark, stripped off 
during sap-period' öLeks. Äpp. Syn.: barklöp, 
bet. 1. 2. 'trädstam, på vilken barken flåtts av / 
tree-trunk from which bark has been stripped' 
(ÖDB III 402) Ve. Jä. Mal. Tra. Syn.: löplåg a. 

bark-mjöl n. II ba'rrkmgök Älvd. ba'rrkmja Ors. 
ba'rrkmjak Ore ba'r(r)kmjiik Rättv. beerrkmji3k 
Mal. ba'rrkmjåk öVd. `mjöl av bark / bark-meal' 
(SAOB; ÖDB I, 198, 291, III 406). 

bark-rand f. VI ba'rrkrannd nvMor. 'avbarkad 
rand på undersidan av stock, som skulle forslas 
medelst släpning / stripped underside of log, 
which was to be dragged along' (jfr SAOB). 

bark-skorpa f.IV a ba' rrkskårrpa Ve. ba'rrksksrrpa 
Li. 'ett slags barkbröd med mycket ringa mjöl-
halt / a kind of bark-bread with very small 
flour-content'. 

bark-skotta f.V ba,`rrkskutu Ve. ba'rrkskäta, Ore. 
ba'rrkskuttu Mal. ̀ spadliknande redskap, varmed 
bark till sleke el. mjöl flåddes av (se löpa sv.v., 
bet. 1) från tallstam / spade-like tool used to 
strip bark from pine-trunks' (se ill.; ÖDB III 
402 f.). Syn.: se barkkytte. 

bark-skotte m.IV ba'rrkskate Ore = föreg. 
bark-skyffel m. 1(d) ba'r(r)kstjifil Rättv. ba'rrk-

fylla Leks. = föreg. 
bark-skyttja f.IVa ba'rrkstjötja öVd. = föreg. 
bark-sköva f.IVa ba'rrksty.9% Älvd. = föreg. 
(ÖDB III 403). 

bark-slaga f.V ba'r(r)kflägu Rättv. barrkslägu 
Leks. 'slaga, med vilken bark tröskades / flail 
with which bark was threshed' (se ill.; ÖDB III 
405). 

bark-tak n.II ba'rrktåk Soll. 'tak, täckt av ett 
mellanlager av granbark / roof, covered with a 
middle layer of fir-bark'. Jfr nävertak. 

bark-äpple n.Id ba'rrköpäk Son. 'torrt, beskt, 
barksmakande äpple / dry, bitter apple, tasting 
of bark' (mots. sötäpple). 

barm m.Ia barrm OvSi. barrm NeSi. Vd. 1. 'ut-
rymme mellan kläder och bröst (ev. mellan 
foder o. kläder) / space between clothes and 
breast (possibly between lining and clothes)' 
(SAOB 1) allm. ja hå ä ti ba'rrman Dju. 'jag har 
det i barmen'; an sts'fft ä bst i ba'rrmin Li. 'han 
stoppade det i barmen'. Jfr skinn-. 2. 'bröst / 
breast' (SAOB 5) allm. fg,  ke'nn, uk,kn ba'rrm du 
å'r öOrs. 'får jag känna, hurudant bröst du har?' 
(friande yngling till flicka). 

barma sv.v.l. beerrma Bju. 'ömka, beklaga / pity, 
commiserate'. — Refl.: ba'r(r)m sä Rättv. Leks. 
Flo. 'beklaga sig, beskärma sig! complain' (Sdw. 
,barma sik). Syn.: barmera refl.; skärma refl. 

— 	e ba'r(r)mss då'n så Rättv. 'det var 
en jämmer där så'. 

bar-mark f. Ib b Jerrnarrk Ore bå'rmar(r)k Rättv. 
bås rmarrk Leks. bås rmarrk Jä. Mal. 1. 'bar, snö-
och isfri mark / bare ground, free of snow and 
ice' (SAOB) allm. ä mstt hal-å' bi bärmaiTtja ut 
å &kran Leks. 'det håller visst på att bli bart 
ute på åkrarna'. Syn.: bara f.; barbacke; 
bärkan. 2. 'mark utan växtlighet / tract of 
barren land' Mal. 3. 'obebodd mark / unin-
habited area' Mal. 

barmera sv.v.l. refl. barm-er så Ga. 'uttrycka 
sin förvåning (över ngt), beskärma sig / express 
surprise, astonishment at, lament over'. Syn.: 
barma refl.; skärma refl. 

barm-leka f.IVa ba'rrminfikka ba'rrmenfikka 
Våmh. ba'rrmfikka, vMor. 'ficka på insidan av 
livstycke, rock el. päls / breast-pocket' (jfr 
SAOB). 

barm-skinn n. Ta basrrminstjinn Våmh. ba'rrm-
djinn Ve. ba'rrmstjinn Mal. Li. bcerrmgjinn Tra. 
1. 'bröststycke på mansförskinn / bib of man's 
leather apron' Våmh. Syn.: bröst, bet. 3; 
bröstlapp, bet. 2; skinnbarm. 2. 'mans-
förskinn / man's leather apron' (ÖDB IV 455). 
Ve. öVd. Syn.: förskinn; skinnhoppa, bet. 1. 
3. 'skinn (ofta kattskinn), som digivande kvinna 
vid kyla bar till skydd för brösten / fur (often 
cat-skin) worn by nursing mother to protect 
breast during cold weather' Mal. 

barmskinns-rem f.IVa ba'rrmstjinnsrem Ve. 'rem 
på förskinn / strap on leather apron'. Syn.: 
skinnhopp-band, -bälte, -rem. 

barn n.Ia bå(r)n Rättv. (jfr barne) bår Leks. 
Dju. bår Bju. Al Ga. Mock. Flo. bån Nås Äpp. 
Mal. öVd. (best. sg. dat. bå'na Äpp. bå'n Mal.) 
bä, (best. pl. bå'nar) Jä. 1. 'avkomling; ofött 
barn, foster / descendant, offspring; unborn 
child' (SAOB I 1 d) allm. o e må bå' Jä. `hon är 
havande'. 2. `minderårig person / young person, 
child' (SAOB II) allm. duss ber)när Rättv. `de 
här barnen!'; du ä bä'r på ny'tt, få,'r Leks. `du 
är barn på nytt, far'; tevvar e vä'rrä än bå'nar 
Jä. 'den ena barnhopen är värre än den andra'. 
— I OvSi. endast i ordspr. och visor, ex. dö'tt 
bå'rn kumb sn4'rt a'tt Älvd. 'dött (?) barn kom-
mer snart åter'. — Jfr bytes-, präst-, präst-
gårds-, syssel-. Syn.: barne, bet. 1; barn-
unge, bet. 2; kripp; kyl'; unge. 

barna sv.v.l. bå'na Rättv. 'föda barn / bear 
children' (SAOB I 1); tji`tt-tillda skul-tå å bå'na 
'Kitt Tilda skulle till och föda barn'. Syn.: föda, 
bet. 2; göra v., bet. 6 b; krippa; krippgöra. 
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barne m.IIIa 	(r)ns (pl. enl. barn) Rättv. 
bdrä (best. pl. bdrane) Leks. (Silj.) bdra (pl. 
enl. barn) — bdra Leks. bWrei Al Ga. bäret Dju. 

<barn / child' NeSi.; obef. OvSi. Jfr far-
brors-, kristnings-. Syn.: se barn, bet. 2. 

'pojke / boy' Ga. Jfr poj k, bet. 3. 
barn-orda f.IVa bänföka Rättv. (Bo.) bä'/öa 
Mal. <underhåll åt ett barn, barnuppfostrings-
bidrag / child's allowance'. 

barn-fäll m.Ia bdnfäll Äpp. 'fäll, anv. i späd-
barns bädd / skin rug in infant's cot'. Syn.: 
kass-, kripp-, krippskinn-, lill-fäll, bet. 2; 
lillskinn-fäll, bet. 2. 

barn-klen adj. I bgnagn Äpp. bdnaån Mal. 
`som har födslosmärtor / in labour (with child)'. 
Syn.: barn-, kripp-sjuk. 

barn-kollat n.II la bdrleikfåt Ga. 'oval barn-
korg, flätad av rottågor o. försedd med medar / 
oval baby's basket of plaited root-fibrils, with 
runners' (ÖDB II 222). 

barn-kona f.V bdnkunu Tra. 1. <barnsängs-
kvinna / woman awaiting confinement or after 
delivery'. Syn.: barnkäring, bet. 1; barn-
sängskäring; krippkäring,bet. 1. 2. 'kvinna, 
som fött barn o. nyligen kyrktagits / woman 
who has recently had a ehild and been churched' 
Rättv. (Bo.) Jfr krippkäring, bet. 2. 

barnkone-mat m.II bdnkunumåt Tra. 'särskilt 
god mat, som av grannkvinnorna gavs åt barn-
sängskvinna / particularly good food, given by 
neighbouring women to a woman after confine-
ment'. Syn.: barnkäring-gröt, -mat; barns-
gröt; barnsängsäta; barnsöls-gröt, -mat; 
gums-, käring-gröt. 

barn-kulla f.IVa bår`kulla Flo. bdnkulla Nås 
Äpp. bö`yikella Mal. `barnpiga / nursemaid'. 
Syn.: syt-kulla, -piga. Jfr sytkarl. 

barn-käring f. Ib bäntjärin Rättv. Nås Jä. Mal. 
bdrtjärin Leks. bdrtjäriy Mock. 1. 'barnsängs- 
kvinna / woman awaiting confinement' Rättv. 
Leks. Nås. Syn.: se barnkona, bet. 1. 2. 
'kvinna, som ger di / nursing mother' Leks. 

barnkäring-bröd n.Ia bdntjärivbr5 Jä. 'nygräd-
dat (fint) bröd, som av grannkvinna gavs åt 
barnsängskvinna / freshly baked bread, given to 
woman after delivery of child'. Syn.: barn-
sängsbröd. 

barnkäring-gröt m.Ia bdrtjäringröt Flo. 'särsk. 
god gröt o. andra matvaror, som grannkvinna 
skänkte barnsängskvinna efter förlossningen / 
speeially good porridge and other food, given 
by neighbours to woman after delivery of child'. 
Syn.: se barnkonemat. 

barnkäring-mat m. II bdrtjäriymät Ga. Mock. 
bdntjärinmät Nås = föreg. 

barnkäring-vaka f.IVa bdrtjärivvåka Ga. 'vaka 
av kvinnor, som inväntade en barnsängskvin-
nas nedkomst / watch by other women over a 
woman awaiting delivery'. 

barnkäring-ölsupa f.IVa bdrtiåriyaiepa Ga. 'öl-
supa åt barnsängskvinna / beer-soup for woman 
after confinement'. Syn.: barns-, käring 
ölsupa. 

barn-kärra f.IVa bdrtjärra Al 'tvåhjulig barn-
vagn / two-wheeled pram' (se ill.). 

barn-lekor f.IVa pl. bdnlökar Mal. bänläjker 
ÖVd. 'leksaker / toys' (SAOB under barnleka). 
Syn.: krippleka; leka f.; lekan, bet. 1; lake. 

barn-lös adj. I bglös Ve. bdrlöis öOrs. berrlas 
Leks. bdrge Bju. bänlös Mal. 1. 'utan barn 
/childless' (SAOB) allm. 2. (substantiverat:) 
a. (namn på kastrerad bock eller gumse / name 
for a castrated goat or ram) Ve. b. (skällsord, 
anv. om  pojke eller ungkarl / insulting term used 
for boy or old bachelor) Ve. du e jen Uti bdlös 
för wd/rdtt, du 'du är en riktig stackare, du' (jfr 
dock ball o. ssgr, ball - lös (e) samt Rz 21 b, 
GotlOrdb. 37a ballausen). — Av!.: beerlösa f. 
Leks. 'barnlöshet / childlessness'. 

barn-ont adj. I n. bdronnt Ga. (substantiverat) 
`födslosmärtor / throes of childbirth'. Syn.: 
hjälpor; sveda; svida f. 

barns-gröt m.Ia bdegrSt Älvd. 'gröt el. särskilt 
god mat, som av grannkvinnorna gavs åt barn-
sängskvinna' Älvd. Syn.: se barnkonemat. 

barn-sjuk adj. I bdrigk Flo. 'plågad av födslo-
smärtor / suffering from throes of childbirth' 
(SAOB). Syn.: barnklen; krippsjuk. 

barns(k)lig adj. I bäsrnsain vMor. 	(r)neklren 
Ve. bdrekkin Leks. 	 Bju. ba`eslekin 
Dju. bdnslekin Nås ba`rowkkei ,,, ba'nnalchi Mal. 
brnakken Li. bdnelen Tra. 'barnslig / childish' 
(jfr SAOB barnslig). Syn.: kripp(sk)lig. 

barn-skäppa f.IVa bdrfäppa Dju. 'rektangulär 
spånkorg, vari småbarn lades o. buros / rec-
tangular chipbasket in which infants were laid 
and earried'. Syn.: kass; kasse'; krippkass. 

barnslig adj., se barns(k)lig. 
barns-minne n.III bdeminnA Dju. 'barndoms-
minne / childhood memory' (Blöndal barns-
minni). 

barn-säng f.Ib bärne4jug Älvd. ba"nsetvg Soll. 
bdrativv Leks. bd reäny Bju. bdrigilv Mal. 
bdgetyvg Tra. 1. 'förlossning, barnsbörd, ned-
komst / delivery of child' (SAOB I) allm. 2. 
<barnsängsfeber / childbed fever' Soll. 
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barnsängs-bröd n.Ia bå'sävvsbrö Äpp. 'särsk. fint 
rågbröd, som av grannkvinnorna gavs åt barna-
föderska / especially fine rye-bread, given by 
her neighbours to woman after confinement'. 
Syn.: barnkäring-bröd. 

barnsängs-käring f.Ib bå,'nsevskelev(g) Ve. bå"-
sevskeli'vg öOrs. båsnsävstjäriv Rättv. bei'sävs-
tjåriv Leks. bä'foävatiåriv Mal. `barnsängs-
kvinna / woman awaiting or after confinement'. 
Syn.: se barnkona. 

barnsängs-äta n. brsevsjåttå vOrs. 'särskilt god 
mat, som av grannkvinnorna gavs åt barn-
sängskvinna / especially good food, given by 
her neighbours to woman after confinement'. 
Syn.: se barnkonemat. 

barns-öl n.Ia b -da?» Älvd. Bju. Nås Jä. bå'sålr 
Våmh. Rättv. brsök Ve. bOrgge Sol!. bå'säl - 
ba'ssäl Ors. bå'sök •••ba'ssslt ,-,b(Tsslr Leks. bå'Olr 
-bå'sålr bå'naYr Mal. bå'Olt ÖVd. 1. 'kalas 
vid barndop / christening-feast' (SAOB) allm. 
Syn.: fadder-, kristnings-kalas. 2. <sup och 
tilltugg åt person, som kom in i en gård, där 
husmodern låg i barnsäng / drink and something 
to eat for anyone coming to a farm where the 
woman had just had a child' vOrs. du ska få' 
bå'säl `du skall få traktering med anledning av 
barnfödseln'. 8. (i förb. göra barnsöl:) o a 
djo'it ä bå'sålr Tra. 'hon har fått ett barn / she 
has had a baby'. 

barnsöls-gröt m.Ia bå.'sölsgröt Älvd. 'särskilt god, 
på mjölk kokad gröt, som gavs åt barnsängs-
kvinna / extra-special porridge, made with 
milk, given to woman after confinement' 
(SAOB). Syn.: se barnkonemat. 

barnsöls-mat m. la bå'söltsmåt Oro Rättv. bä:sås-
mät ,,, ba'asslrsmåt Leks. föreg. (SAOB). 

barns-ölsupa f.IVa brsöksåppa Ve. bässökspa 
Leks. 'ölsupa åt barnsängskvinna / beer-soup 
for woman after confinement'. Syn.: barn-
käring-, käring-ölsupa. 

barn-unge m.IIIa bä'ruvve Leks. (Silj.) bärunnjä 
Bju. Flo. bå'nunnje Nås båsnunnjä Jä. Äpp. 
bå'nunnji bå'nunnji Mal. bänonndje Li. 1. 
'spätt el. nyfött barn / infant' (SAOB a) Leks. 
(Silj.) Bju. Flo. Nås Äpp. Mal. Syn.: kripp-
unge. 2. 'barn / child' Li. a dem mäjr ät ä'jn 
bän.onndje då 'ha de mer än ett barn då'? Syn.: 
se barn, bet. 2. 

ban n.Ia - n. II - f. I a bår OvSi. NeSi. (n. II 
Ve.; f.Ia Rättv.-Bi.) bår Vd. 1. 'smalt, jämn-
brett blad på gran, tall el. en / narrow leaf or 
needle of fir, pine or juniper' (SAOB 1) allm. 

(endast koll. i Älvd. Mal. ÖVd.; jfr barrnål) 
tjå'genclasbårå ligg mi'lt e snjö'm Oro 'tjugon-
dagsbarret ligger mitt i snön' (dvs, vid tjugon-
dagen är det mitt i vintern); jä pi'leks mä på 
e bå'r Rättv. 'jag stack mig på ett barr'; 
ä' j b år Tra. 'enbarr'. Jfr gran-, tall-. Syn.: 
barrnål; nål, bet. 4; risnål. 2. 'tallris / pine-
tvvigs' OvSi. &gg bå'rea Älvd. s'gg bå'r Ors. 
'hugga tallris'; drå'gå bå'reå Älvd. 'forsla hem 
tallris på dragkälke'. Jfr get-. Syn.: barr -ris; 
tallbarr, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) 'granris / 
fir-twigs' ; se g r an-, ha c k-, ko-. 4. (i förb. 
icke barret:) ä finns ittj bå'råd i dual Våmh. 
(Bon.) 'det finns inte ett dugg (mat) i huset / 
there isn't a scrap of food in the house'. 5. 
(senare ssgsled:) `tall(barr), som gavs åt nybliven 
barnafader / pine twigs, given to a new father' 
Älvd., se gums-. — Avla bår-å' 8ä Rättv. Mr-
å'v så Bju. bår-tå' se Nås v. refl. 'barra av sig / 
shed its needles'; bå'ru adj. Mal. 'barrig / pine-
leafy, strewn with pine needles'. 

barr-bock m.Ib bå'rbukk Våmh. (Bon.) vMor. 
'mager bock! skinny goat' Våmh. (Bon.) vMor. 
`halvstor, odygdig pojke / half-grown, naughty 

boy' Våmh. (Bon.). Syn.: se halv växting. 
barr-buske m. Illa bå'rbåssk Ve. bå'rbsastje Li. 
1. 'yvig, ända nedifrån med grenar försedd ung-
tall/ young pine, with branches from the ground 
upwards' (jfr SAOB). Syn.: barrtall. 2. 'liten 
gran, ingående i underlagsbyggnad till moss-
stack / small fir, forming part of the foundation 
of moss-stack' (ÖDB I 201) Li. 

barr-fallet n.Ia best. bgrfallä Jä. 'den tid på, 
vårvintern, då barrträden fälla sina barr / the 
early spring period when conifers shed their 
needles' (jfr SAOB). 

barr-koja f.IVa bå'rkija Li. <ris av gran el. tall, 
upprest mot fähusväggen o. anv. som foder åt 
getterna / fir or pine branches, placed up against 
walls of cowhouse as fodder for goats'. 

barr-löpa st.v. beerrköp(a) Älvd. bå'rläpa öOrs. 
bcrrli3pa Rättv.; perf. part. bå'rlsupin Li. 'fälla 
barren, t. ex. om  barrträd, om ljung, om gran-
viska /shed needles (of conifers, heather, spruce-
twig whisk)'; grättåga a bå'rlåpi öOrs. <gran-
viskan har fällt barren'; grärno e bå,'rlsupin Li. 
'granen har förlorat barren'. 

barr-nål f.Ia beerrn4k Älvd. bå'rn4lr Våmh. 
(Bon.) bci`rru» vMor. Ve. beerrnedr -berrnålt Son. 
bå'rnålr vSoll. bå'rnöl vOrs. bå'(r)nält Mal. 
bå'nålr ÖVd. (ej koll.:) <barr / pine-needle' 
OvSi. Mal. ÖVd. beerrn4kär 	mi'tt i 
anjfi'en, da tjirgekndåg i'r Älvd. 'barren böra 
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falla mitt i snön om tjugondagen'. Syn.: se 
barr, bet. 1. 

barr-ris n.Ia bå'rajs Älvd. ba"räjs Soll. bå'rris Li. 
'tallris / pine-branches'. Syn.: barr, bet. 2; 
tallbarr. 

barr-tall m.Ia bå'rtoll Älvd. bertåll Soll. 'yvig, 
ända nedifrån med grenar försedd ungtall / 
young pine, with branches growing from the 
ground upwards'. Syn.: barrbuske, bet. 1. 

barr-torka sv.v.l. bcrrtarrka Ore `torka, så att 
barren fällas / drought, causing needles to be 
shed' (jfr SAOB). 

barsk adj I bassk Älvd. Ors. Leks. ba's(s)kur Rättv. 
ba'sskär Bju. Al. bassk Jä. ba(r)ssk Mal. baffk 
ÖVd. <bister, sträng, tvär / gruff, severe, short' 
(SAOB 1 a); 02 8iår-a9 bassk Ors. <han ser 
barsk ut'; ä vå en ba's(s)ksr enn Rättv. `det var 
en barsk en'. 

bar-tjäla sv.v.l. bd"rtjskå Rättv. `frysa till, då 
marken ännu är snöfri, barfrysa / freeze 
when the ground is still free of snow'. Syn.: 
barklaka. 

Bartolomeus m. bgrdalr 	bgrdal Älvd. bå,srdal 
Våmh. öMor. Ors. bå'rdair bå'rdä,g vMor. barto-
lomå'us Rättv. barrtolomöus Leks. batoZromå'us 
Mal. batolomö's Li. 1. `bartolomeusdagen / St. 
Bartholomew's Day' (24/8) (jfr SAOB Barto-
lomei; ÖDB I 315) allm. bartolomå'us svå'd 
kö'rs Rättv. `Bartolomeus svedde kornet'; 
batolomå's ska kö'n å rig'g stå i snå's Li. `(på) 
bartolomeusdagen skola korn och råg stå i 
snes'. Syn.: bartolomeusmässa(n); bock-
bartolomeus. 2. `tvåårsbock, som slaktades 
(skulle slaktas) på bartolomeusdagen / two 
year-old goat, to be slaughtered on St. Bartho-
lomew's Day' Älvd. bu`kkbårdal Våmh. Ors. 
`dets.'. Syn.: bartolomeusbock. 8. 'ostyrigt 
barn / unruly child' öMor. Syn.: Ulspegel; 
Ur b anus. — Ssgr: bäsrdalsdätz m. II best. Våmh. 
`bartolomeusdagen' (jfr SAOB bartolomeidag); 
2.fn4 e trkär bå'rdal,sn4k, so kTmå fennötär 
Älvd. 'om det fryser bartolomeinatten, så 
komma järnnätterna (:27, 28, 29 aug.)' (jfr 
SAOB bartolomeusnatten). — Avi.: ba'r(r)tla 
sv.v.1. Rättv. 'frysa under bartolomeinatten / 
freeze on St. Bartholomew's night'; ba'r(r)tla 
bäst ä ba'r(r)tla vi'll, mån få'ast sku a'rrtär i'nn 
Rättv. `det må frysa bäst det vill på bartolo-
meinatten, men först skola ärterna in'. 

bartolomeus-boek m. Ib bå'rdakbukk Älvd. bå'r-
dalsbukk bärdagbukk båt`rdabukk Våmh. bä'r-
dalbukk Ors. `tvåårsbock, som slaktades (skulle 
slaktas) på bartolomeusdagen / two year-old 

goat, to be slaughtered on St. Bartholomew's 
Day'. Syn.: Bartolomeus, bet. 2. 

bartolomeus-fisk m.Ib bäsrdasfissk vMor. 'fisk, 
fångad medelst notvarpning på bartolomeus-
dagen, som ansågs särskilt gynnsam för not-
fiske/fish, caught by seine-sweep on St. Bartho-
lomew's Day, which was considered especially 
favourable for seine-fishing' (jfr ÖDB I 125). 

bartolomeus-mässa(n) f.IVa (best.) bå'rdal8me,884 
Älvd. bå'rdalmessu vMor. bXrdalmässa öMor. 
bå'rdalmessa, bärdamessa vOrs. bä:rami/sea 
bå'Iramässa Rättv. bälramässa Leks. ba`rrtilm,es 
(obest.) Bju. bå'smässa Al Mal. bå`pn,äsea Flo. 
Äpp. bå'smässa Nås bå'småssa Jä. `bartolomeus-
dagen / St. Bartholomew's Day' (24/8) (jfr  
SAOB bartelsmässa; Fr. bardalsmessa). Syn.: 
Bartolomeus, bet. 1. 

bar-träda f.IVa bErtråda Rättv. (Bi.) 'jord, som 
fick ligga osådd en hel sommar o. som först 
påföljande år besåddes med vårsäd (korn; till 
skillnad från träde, som besåddes med höstsäd) 
/ ground left fallow for one year and sown with 
spring-corn the year after (as opposed to 
träde, fallow, which was sown with antumn-
grain)'. Syn.: barträde. 

bar-träde n.III beirtråds Rättv. föreg. — Avi.: 
vi måttom få beertråd då"» sti`ttjs Rättv. 'vi 
få nog låta den här åkern ligga osådd hela 
sommaren och beså den med vårsäd nästa år / 
we had better let this field lie fallow all the 
summer and sow it with spring-corn next year'. 

bar-ärmad adj. I bedärrmadtb Soll. 'som gick 
med skjort- el. särk- (el. överdels-)ärmarna 
synliga / with shirtsleeves (upper-part) visible'. 
Syn.: bararmad, bet. 2. 

bas m.Ia bås Våmh. (Bon.) 'ledande häst i häst-
hjord / leading horse in a herd' (ÖDB I 138; 
jfr SAOB bas"). 

bas' n.oböjl. bås allm. (utom Dju. bås) 'smörj, 
stryk, aga / beating, whipping' (SAOB basiv  1). 
Jfr långfredags-. 

bas" n., se svettbas. 
basm  n. bås 'stund / a while, time' (van!. i förb. 
et (jet, jät) brå,' båls Våmh. öMor. Ors. 'en god 
stund'. 

basa' f.V bå'su Leks. (jfr basa' v.) 'risbastu / a 
birching'. 

basa" f.V Vem Vd. 'brasa / (open) fire' (ÖDB III 
288); bl-tenn bå`su Li. 'göra brasa med veden 
upplagd i stapel på visst sätt / make a fire with 
wood piled up in a certain way'; stösrbå.su Äpp. 
'extra stor brasa / extra big fire'; Elbäsu Tra. 
'brasa / fire'; ka`bb-bäsu Tra. 'stockbrasa / log- 
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fire'. Jfr krångel-, lys-, rätt-, spän-. Syn.: 
brasa f., bet. 1; brinna f.— Ssg: suvå m. Li. 
'torr o. finkluven ved till brasa / dry, split wood 
for the fire'. 

basa" f.V bå"så Älvd. bås sa brsa Våmh. 
bå"su vMor. Ve. Soll. basa' öMor. bå"sa Ors. 
(jfr basun m.) '(vallhjonets) trälur / (shepherd's) 
wooden horn' (se ill.; jfr V11 basa"); bl'å's i 
bå"su Våmh. 'blåsa i luren'; 	brsu ( 
sun) öOrs. <gå brandvakt / to be fire-watch-
man'. Jfr alder-. Jfr björnlur. 

basa sv.v.1 3. ba"set OvSi. (bå' så' öMor.) nRättv. 
bå`so Ore 	sRättv. Bju. Flo. (3. Flo.) 
bä`sa Leks. bä' 8a Al bEt'sa Dju. bå`ss Nås Mal. 
ba'sså Li. 1. 'gassa, steka, badda / blaze 
down, be broiling hot' (SAOB 1) allm. jå'n 
bet"stid ä brå' vSoll. 'här baddade det på riktigt'; 
söska ba'sså ss vä' v Li. 'solen gassar så varmt 
så'. Jfr brasa v. 2. 'genom stark värme upp-
mjuka / soften through heating' (SAOB 2; 
45DB II 149 f., 171, 198) allm. bå"så brå`N 
Våmh. `gm värme mjuka upp bräder (till 
spann)'; bå"så gEdwidjar Ve. 'uppmjuka vidjor 
till gärdsgård vid eld'; bå"så ba'nndi vSoll. `gm 
värme mjuka upp vidjor till laggkärlsband'. 
Syn.: bräcka", bet. 3. 3. 'värma, stryka, 
badda / warrn, smear, bathe' (SAOB 3) allm. 
basså ta`nnwärrtjen min grå`tim vMor. 'lägga het 
gröt på (det parti, som är utsatt för) tand-
värken'; bPså fi'vvgrä Soll. 'sticka värkande 
finger i hett vatten'; an varrt bå"så i ti'd Rättv. 
'han blev i tid behandlad med värme'. 4. 'slå, 
tukta, aga / beat, chastise, whip' (SAOB 4 a) 
Ore NeSi. Vd. e bå`sed jä'rrka brå.' e gå'r Ore 
'jag gav Erik duktigt med stryk i går'; ja skä 

dä ss du bl' 88M e bä' sta ka`tta Flo. 'jag skall 
slå dig, så du blir som en agad katt'. 5. (i förb. 
med annat verb för att emfatisera dess bet.:) 
'piska, smattra / whip, patter' (SAOB 4 c) Mal. 
ä båsa s vvn liksli'kkt 'det regnar lika häftigt': 
6. <springa / run' (SAOB 6) Mal. 7. 'rengöra 
med varmt vatten / clean with hot water' 
(C,DB III 355) Älvd. Mor. Soll. beså skå'kär 
(krä'lde) Älvd. 'sänka skålarna (träkärlen) i 
kokhett vatten för att rengöra dem'. —P. pret.: 
M"seceIti,, vMor. 'uppvärmd'. — Refl.: bå"så sig 
Älvd. brI"så si Våmh. Ors. bå"så se Ve. 'värma 
sig'. — Särsk. förb. (i:) båså-l' si no wa'rrmt 
vMor. 'dricka ngt varmt'; (in:) bås-i'nn nå gta 
punds:. I ö'tsökom Rättv. 'smörja uppvärmt fett 
på fotsulorna'; (in- i:) båset-ini' tjgöreVåmh. 'brän-
na in tjäran'; (i - väg:) bås-i-vå'g Nås 'fort giva 
sig i väg'; (på:) 1. bås-på' 8 va'rrm säg Äpp. `elda  

på o. värma sig'. 2. bäse-på' Mal. 'arbeta häftigt 
och utan eftertanke'; (upp:) bå'så-u'pp mo'llteö 
Våmh. 'värma malt'; (utav:) bas-tå' Nås 'fort 
giva sig i väg'; (å:) e basar-4' Älvd. 'det baddar 
på'. — Ssgr: bå,"swarrmt Älvd. basssävät adj. n. 
Li. 'varmt så att det gassar / (it is) blazing hot'; 
bå"setgr5t m. vMor. 'värmande grötomslag / hot 
porridge-poultice'; bäsviur f.pl. Bju. `vidjor, 
som uppmjukats gm uppvärmning över eld / 
withes which have been softened by heat'. 
— Avla bå"sniv f. Rättv. `uppvärmning av 
kroppen som terapeutiskt medel / heating the 
body as therapeutic treatment'. 

baska f.IVa ba'aska Rättv. Bju. Dju. ba'sska 
Leks. 'stark regnskur, störtregn / heavy shower 
of ram'; rä`vvbasska Rättv. Dju. rtrvvsbas81ca 
Leks. `dets.'. Syn.: b a d 0. 

basse m.IIIa ba'sse Li. 'stor, klumpig o. kraftig 
varelse, t. ex. om  fisk / large, awkward, strong 
creature, e.g. of fish' (jfr SAOB 2). 

bast n.Ia m.Ia basst allm. (und. Mal. basat; 
Ve. m.) 1. a. (äv. koll. el. pl.:) 'segt lager mellan 
barken o. veden; bark-, humle- el. lintåga 
(-tågor), fibrer / tough layer between bark and 
wood; bark-, hop-, flax-fibres' (SAOB bast' I 1) 
Älvd. Våmh. Soll. Ors. Leks. Dju. Knbasst Soll. 
Ors. 'sega tågor av enbark / tough fibres from 
the bark of jtmiper' (anv. till fodral för liar, 
till mjärdar etc.); temmbekbasst Älvd. 'tågor el. 
fibrer ur humlestjälk / hop-fibres'. Jfr död-. 
b. <årsring i tall el. gran / annual ring of pine- or 
fir-tree' nVåmh. 2. 'spån el. spjäla i korg, såll 
etc. / chip or sliver in basket, sieve etc.' 
(CPDB II 154) Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. 
my`kkirtf ba'sst Våmh. (Bon.) <många spjälor'. 
Jfr kont-, tut-. Syn.: spela, bet. 2; spilja, 
bet. 1; spillra,bet. 1; spjäla; spjälke, bet. 1. 

basta sv.v.l. ba'ssta Dju. (jfr föreg.) 'få starka 
fibrer, t. ex. om  lin / to obtain strong fibres, e.g. 
flax'. — 	ä ba'sstär si öMor. <det (a: linet) 
har så starka fibrer, att dessa vid isärdragning 
låta dela sig från toppen ända ned till roten / it 
(:the flax) has such strong fibres that they 
separate from top to root when pulled apart, 
without breaking'. — P. pret.: li'nä va-nt 
ba'ssta nå Leks. `basten i linet var inte full-
bildad / the fibres of the flax were not yet 
ready'. 

bast-kont m.I a ba'sstkunnt Soll. (jfr bast, bet. 2) 
'kont, tillverkad av spjälkar el. spån o. försedd 
med axelremmar / carry-all, made of slivers or 
chips and provided with shoulder-straps'. Syn.: 
bärkorg"; härbärge, bet. 2; spel-, spilj-, 
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spiller-, spilter-,spjälk-kont; spelskäppa; 
våmhuse. 

bastkrona f. IV a ba' sstkrånvna Ve. (jfr bast, bet. 
1-2) 'takkrona, flätad av fibrer, ev. barktågor 
el. videtelningar / chandelier, made of plaited 
fibres or willow saplings, possibly bark-fibres'. 

bastu f., se badstuga: 
basun m.Ia basfi'n Li. (jfr basa" f.) 'mjölkkärl i 
gåta / milk-pail (in a riddle)'; två drä Irra, 88 ä 
frä'8 i basfi`nam, 'två draga fyra, så att det fräser 
i basunen' (när man med händerna drar i kons 
fyra spenar, så att mjölken strilar ned i mjölk-
spannen). 

battera sv.v.l. battä'ra Li. 'leverera batalj; slåss / 
fight' (jfr SAOB 1); ä si`nntes an add battö`r da, 
ss blrö` e ad spu'tt 'det syntes, att han hade 
anfallit o. slagits där, så att blodet hade sprutat'. 

battna sv.v.l. ba`tty, Älvd. Våmh. brtr, bå'tn, 
Mor. Soll. &a:Una vOrs. bà ttn4 öOrs. bå'tna Ore 
ba`ttna Jä. bå'tna Äpp. bä'tn,a Mal. ba`nna öVd. 
'läkas, bli bättre / to heal, get better' (Sdw. 
Fr. batna; VII battna; Torp batna under bata); 
bå"tnät ä brå' å knrno a di ä Soll. 'läktes det 
(o: såret) bra på ditt knä?'; hä hall-på bå'tnär 
Äpp. 'det håller på att läkas'. Syn.: läka igen, 
åter. — Särsk. förb. (åter:) 1. battn,,a'tt Älvd. 
ba'nn-aitt Li. <läka ihop / to heal up'. 2. bätti-
a/tt vMor. (om återväxt på slåttermark / about 
new growth on hay-field). 

bau interj. ba'u Al bä`u Ga. Mock. (uttr. för avsky 
och förakt / expression of disgust and scorn; 
jfr SAOB 1; Ideforss I 271 ff.); ba'u, åkkä et 
spetä'kälr Al `hu då, ett sådant bråk!'; bä'u, e 
tåskka kri`mmpa Ga. 'usch då, en sådan hög-
färdig (o. dum) flickslyna!'. 

bavra sv.v.l. bå"ver Älvd. 1. (om babblande 
läte / of the noise of some birds; jfr har-
bavra) Älvd. 2. 'babbla, prata / babble, 
chatter' Älvd. — Avi.: olld bå"vrifn Älvd. 'håll 
käften! / shut up!'; bå'ver n. Ors. 'gelé av kallnat 
köttspad / jelly made of cold meat gravy'. 

baxna sv.v. I. baskksn,, Älvd. Ve. Mor. ba'ff8n4 
öOrs. bà kksna Ore ba' k(k)sna Rättv. Dju. Nås 
ba`kksp,a Mal. 'rygga tillbaka, skygga, bli rädd, 
häpen el. förlägen / recoil, flinch, be afraid, 
astonished or embarrassed' (SAOB I 1) allm. 

wä ss a'rrg, 	se i ba'ffsned å'v 4n. Ors. 
'han var så arg, (just) så jag riktigt förskräcktes 
över honom'. 

baxter n., se bakster. 
Beata f. bigta Mor. 'enfaldig flicka, slarvig 
kvinna, slampa / silly girl, slovenly woman, 
slattern'. 

beck n. II 	OvSi. bök vRättv. Vd. bekk Rättv. 
(Bi.) Leks. Bju. Al. 1. 'av kåda (vanl. från tall-
stubbar) kokad tjära / boiled tar, made from resin' 
(SAOB 1; 05DB I 513) allm. kfiek brtjäd Våmh. 
(Bon.) 'koka beck'; tjterrbik Soll. `beckliknande 
massa, som bildades på kärrans hjulaxlar efter 
upprepade smörjningar'; ska`mmarbekk Leks. 
`skomakarbeck'; (överfört om messmör:) e ajäsä 
i brk Älvd. 'det (o: messmöret) har kokat för 
länge o. blivit segt som beck'. Jfr näver-, 
smäll-, torsdags-, troll-. 2. (bildl. i ordspr. o. 
ordspråksliknande talesätt / used figuratively in 
proverbs and idioms; SAOB 1 a); djä,' di bl'k Ors. 
`(starkt avvisande uttr. till den, som ber om 
ngt; eg.: giv dig beck!)'; jå'n ska du få' få 
ii"köka brk Soll. 'här skall du få för gammal ost 
(eg.: för okokt beck)!'. 3. 'barnbeck / meconium' 
(SAOB 4) Älvd. Våmh. Rättv. kri'ppbik Våmh. 
(Bon.) `dets.'. 4. 'brun saft, som avsöndras av 
gräshoppor och vårtbitare / brown liquid se-
creted by grasshoppers and green grasshoppers' 
Ve. Mal. Syn.: tj är. — Ssgr: brkryttjer Älvd. 
brkryttjär Soll. m. (skämts.) 'skomakare / shoe-
maker'. — Avi.: bä`kancle Mal. bä`kande Li. 
båskände Tra. adv. (förstärkande vid mörk o. 
s var t:) Wkande mg't Mal. 'beckmörkt'. Jfr 
beckmörk. 

becka sv.v.l. brkå Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Ors. bikå' öMor. brko Ore be"ka sRättv. be' kka 
Bju. Dju. ka Flo. Nås bitska Mal. b' k4 •••••be`kket 
05Vd. 1. 'bestryka med beck / smear with pitch or 
shoemaker's wax' (SAOB 1; C,DB II 264) allm. 
brkå spri`kkor Soll. 'gjuta beck i söndersprucken 
hud'; bg`k trå' Flo. 'beckstryka tråd'. 2. 'fästa 
med beck, fastklibba / fasten with pitch, stick' 
(SAOB 2) allm. 3. (om nyfött barn; jfr beck, 
bet. 3:) 'befria (sina) tarmar från barnbeck / 
free bowels from rneconium (of new-bom child)' 
Ve. Äpp. 4. 'mana på häst / urge on horse' 
Älvd. Mor. brkä Iri`teå Älvd. 'mana på hästen 
litet!'. — P. pr., se beck, avi. — P. prat. 4n si't 
Iteså qn ed we brkådtt Våmh. (Bon.) 'han sitter 
som om han vore fastbeckad / he sits there as 
though ho were tarred to his seat'. — 
bå'ka 8ä Mal. 'bli tjock som beck / become as 
thick as pitch'. — Pass.: brkås Ors. bå'kus 
Mal. (om hjulnavs-smörja:) <bli tjock o. stel som 
beck / become thiek and hard like pitch (about 
wheel-hub grease)'. — Särsk. förb. (fast:) 
bikå-fa'sst drev, Älvd. 'få degen att fastna vid 
bakbordet'; (ihop:) ä bekar-ihö'p rikktit Rättv. 
'det fryser till ordentligt'; (på:) bekk-på' Dju. 
'hälla varmt beck i självsprickor'; (äter:) 
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bikå-a'tt Våmh. (Bon.) 'fastna på grund av att 
smörjan stelnat'. — Avla bi"knivg Våmh. 
(Bon.) 'beckning / pitching'. 

beckare m.IIIc bekär Älvd. Våmh. brkår vMor. 
bå'kar Li. 1. 'medhjälpare (vanl. en ung pojke) åt 
skomakare el. vävskedsmakare, sysselsatt med 
att becka tråden / shoemaker's or reeclmaker's 
assistant, occupied in waxing or pitching 
threads' vMor. 2. `becksömssko / brogue (shoe)' 
Li. han stä i smås båskarer 'han stod med små 
becksömeskor på fötterna'. 

beck-butt m.Ia brkbutt Våmh. (Bon.) — bi"kbutt 
vMor. Soll. 1. 'dosa av näver, avsedd för förvaring 
av beck / birch-bark container for keeping pitch 
in' (ÖDB II 178) Våmh. (Bon.) Mor. 2. 'ök-
namn på man från någon av byarna Gopshus el. 
Oxberg / nickname of man from one of the 
villages Gopshus or Oxberg' Mor. 

beck-dal m.II bi"kdålr —brkelkik vMor. 'tjärdal, i 
vilken tjäran kokades till beck / ditch, where 
tar was boiled to make pitch' (ÖDB II 178). 

beck-handske m.Ifla bekkansks bekhanske 
Rättv. `halvhandske av läder, anv. vid beckning 
av tråd för tillverkning av näverskor / leather 
half-glove, u,sed for pitching or waxing thread 
for bireh-bark shoes' (ÖDB II 276). Syn.: sul-, 
svensksko-handske. 

beckig adj. I bi"ken Ve. bekkug Rättv. (Bi.) 
bekku Bju. Dju. bå'leu Nås Mal. båwka ÖVd. 
'nedsölad el. kladdig av beck; tjock som beck, 
becklik / dirtied, daubed with pitch; thick as 
pitch, pitch-like' (SAOB 1-2). 

beck-kittel m. Id brkktil vMor. 'kittel, inmon-
terad i tjärdal / cauldron in tar-ditch' (ÖDB II 
178). 

beck-knut m.Ia bricknåg• vMor. bä'kknålt Li. 
'stycke beck, beckbit / piece of pitch'. 

beck-lapp m.Ia brklrapp Älvd. Våmh. brkkapp 
Ve. vSoll. bå'klapp Rättv. Jä. bekklapp Leks. 
Bju. bnlapp Li. 1. 'litet stycke tyg el. läder, 
bestruket med beck och använt vid beckning 
av tråd / little piece of material or leather, 
smeared with pitch, and med for pitching thread' 
(SAOB 1-2; ÖDB I 514, II 264) allm. an  sitt- 

eam en briarapp Ve. 'han är efterhängsen 
som en becklapp'. 2. 'lapp, med hjälp av vilken 
den nybeckade tråden beströks med rys st alg / 
little piece of material or leather with which the 
newly-pitched thread was smeared with rys s-
talg' Jä. 3. plåster av fårskinn, bestruket med 
uppvärmt beck o. anv. mot (rygg)värk / sheep-
skin plaster, smeared with warm pitch and med 
to ease (back)ache' Leks.  

beck-loppa f.IVa biNekupp Soll. be'kluppa Jä. 
Mal. 'leksak, bestående av ett skedblad el. en 
urholkad träbit, en tråd, en liten trästicka som 
hävstång och ett stycke beck / a toy, consisting 
of the bowl of a spoon or a hollowed-out piece 
of wood, a thread, a wooden stick to act as 
lever and a piece of pitch'. Syn.: t j ärsprit t a. 

beck-luva f.IVa bekklava Leks. bå'klava Jä. 1. 
'innantill med beck bestruken mössa, anv. vid 
avlägsnande av skorv el. löss från barns huvud / 
a hat, smeared on the inside with pitch and med 
to get rid of scurf or lice from child's head' Leks. 
Jä. 2. <efterhängsen person / clinging person' 
Jä. Jfr becklapp, bet. 1. 

beck-mjöl n. II bekkmjök Leks. 'fantasimateria, 
som skomakaren skickade barnen i gården att 
låna för att bli dem kvitt en stund / innaginary 
material for which shoemaker sent children, in 
order to get rid of them for a while'. 

beck-mörk adj. I bi"kmörrk Älvd. brkmår(r)k 
Rättv. bekkmerrk Bju. 'alldeles mörk, kolmörk / 
pitch-black' (SAOB). 

beck-orre m.III a brkusrr Älvd. 'svärtad bulvan, 
anv. vid orrjakt / blackened decoy, med in 
grouse shooting' (Ö DB I 15). Syn.. luder -f åg el, 
-orre. 

beck-panna f.IVa bi"kpann(a) Soll. 'panna, anv. 
vid kokning (el. värmning) av beck / pan, used 
for boiling (or warming) pitch' (ÖDB I 513). 

beck-skalle m. Illa bä`lcskelle Tra. 'dumhuvud, 
tjockskalle / blockhead, numbskull'. 

beck-smyl m.Ia bekkemg1 Bju. `becksudd, som 
skomakaren höll i handen vid tillverkning av 
becktråd / pitch-wad, held by shoemaker during 
waxing of thread'. 

beck-spritta f.IVa bekkeprätta Mal. (Öje) (jfr 
beck, bet. 4) 'gräshoppa (el. vårtbitare) / grass-
hopper (or green gra,sshopper)' . Syn.: gräs-
hopp a, -spritta; tjär-giva, -spritta. 

beck-söm m.Ia bi"ks¢m Älvd. 'söm, sydd med 
becktråd i sko / cobbling with pitched thread' 
(SAOB). Syn.: becktrådsöm. 

beck-toppa f.IVa brktuppa, vMor. 'docka el. bunt 
av becktråd / skein or bunch of pitched thread' 
(ÖDB II 180). 

beck-tråd m.Ia bi"ktråå Älvd. bPktråd Våmh. 
(Bon.) Soll. brktråd Ors. Ore beslektrå Bju. Al 
btictrå Moek. Flo. Nås ÖVd. bä`ktrå "--, be'lektrå 
Mal. `beckad tråd / pitched thread' (SAOB; 
ÖDB II 263). 

becktråd-risp m.Ia bå'ktretresep ÖVd. 1. 'över-
bliven ände av becktråd / remaining bit of 
pitched or waxed thread' Tra. 2. 'spetsad (o. 
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med svinborst försedd) ände av becktråd, anv. 
vid skotillverkning / pointed bit of pitched 
thread, med in cobbling' (ÖDB II 264) Li. 

beektråd-söm m. Ja brktrådsöm Soll. 'söm med 
becktråd mellan sula o. ovanläder i näversko / 
cobbling with pitched or waxed thread between 
sole and upper in birch-bark shoe' (03DB 11 280). 
Syn.: becksöm. 

beck-ögon n.IVpl. bnsugur Li. `kolsvarta ögon / 
pitch-black eyes'. 

bedagning f. Ib beclä'gniy Äpp. Mal. 'betänkelid, 
uppskov, respit / time for consideration, respite, 
postponement' (jfr SAOB bedaga v. I 1); han 
fekk int lå`vva beclä'gniv Äpp. 'han fick inte 
lång respit'. 

-bedal adj., se nödbedal. 
bedel m.Ia bräul Älvd.; obef. Våmh. Mor. (jfr 
SAOB bedel) 'böneman vid frieri / wooer's 
proxy'; mä'n n2,4'j ad bröu14 'min mors giftermål 
gjordes upp genom bönemän' (eg.: 'min moder 
hade vid frieriet bönemän'); då air ful int wå'rå 
indjin bräul för 12'888 `du behöver väl inte vara 
ngn talesman för oss'. Syn.: böneman. 

bedel-kona f.V bi'Irktinå bi'lrkun bi'lrka Älvd. 
by'Irktknå by'ldretna Våmh. by`kkun by'Irkun 
vMor. bi'lkuna bi'lku bi'lkunn öMor. bur-
kunu Ve. bö'irkön vSoll. by"Irkunn bg'Irkunn 
Soll. bi'llkuna Ors. bi'Irka bi'llka Ore be'llksns 
Mal. billkunu öVd.; obef. Rättv. Äpp. 1. `far-
brors el. morbrors hustru, tant / unele's wife, 
aunt(ie)' (jfr V11 billkuna) OvSi. Mal. öVd. 
e`nndbiirk4 Älvd. <tant i Ändgården'; mirebrii8-
bark4 Älvd. 'min morbrors hustru'; å'r-å nå, 
by'irkun vMor. 'hör på, tant!'; o e bösirkön a ml' 
vSoll. <hon är hustru till min farbror (morbror)'; 
jerrkbölrbökkön vSoll. 'farbror (morbror) Eriks 
hustru'; la,'ssbilabillkuna. Ors. 'farbror (morbror) 
Lars' hustru'; do ska gå' bst a bi'llko må iso-jå' 
Ore `du skall gå (bort) till tant med det här'; 
a'nndesmorbror å 	e glibbä å gu`mma a mi 
Ore 'morbror Anders och hans hustru äro gud-
fader och gudmoder åt mig'; fa'rrbrosbillka Ore 
'farbrorshustru'; mo'rrbroabillka Ore 'morbrors 
hustru'. Jfr tytta. 2. (senare ssgsled:) 'fantasi-
väsen att skrämma barnen med, buse / ficti-
tious creature for frightening children with; 
bugbear' ; se S k är-. 8. (med formen bi'lrka:) 
'hora / whore' Älvd. 

bedelkons-man m.VI bi'irkusmann Ore 'fasters 
(mosters) man / aunt's husband; uncle'. Syn.: 
gudfader, bet. 3; tyttman. 

bedja st.v. sv.v.l. 	öa Älvd. Våmh. (pret. 
bl' ääd bäö Våmh.) 	vMor. Soll.  

öMor. brde Ve. bi'da Ors. bisclja Ore birja 
bö`dja bd Rättv. bd Leks. Bju. Al Dju. Ga. 
Vd.; övr. former, se D. II 227; pass.: bä'das 
(pret. bedda«) öOrs. bess Rättv. Bju. Vd. (pret. 
beddes Rättv. bedd& Bju. beddäst Al be'ssta 
Flo. be' sstä Ga. Mock. Jä. besaste Nås Äpp. bess 
Mal.) Wasa Dju. Ga. (jfr SAOB bedas o. bedja). 
1. 'enträget och ihärdigt begära; framställa en 
ödmjuk bön / entreat, pray' (SAOB I 1) allm. 
4n bä' mig, at ig uld 	4ntt'm Älvd. 'han bad 
mig ivrigt, att jag skulle följa med honom'; 
4n, bl' båd mi tå lra-birl' in Våmh. 'han bad mig 
för all del låta bli honom'; ni' tvi/ i &Me di, at 
du kirädär-å'v di å le'gg di Ve. 'nu vill jag allvar-
ligen bedja dig, att du klär av dig och lägger 
dig' (mor till barn); i a bä'di an isnne(r)H, Soll. 
'jag har bönfallit honom så innerligen'; ä js'Irp 
int brdja Ore 'det hjälper inte, hur enträget 
man ber'; om s a jäirft birji dä Rättv. 'om det 
hjälpte att be dig'; å då bä' dem am åjn brä'bit, 
m4-vettå Li. 'och då bådo de förstås om en bröd-
bit'. Jfr höra å. 2. (religiöst:) 'bedja till Gud / 
pray to God' (SAOB I 2) Soll. bi"di fö onum 
'läsa förbön för honom'. — 	 je bä' me te 
skull få tjåsp e små'ku Nås `jag bad att få köpa 
en smula'. — Pass.: 1. (utan särsk. förb.) a. 
'begära, tigga / ask for, beg' allm. dem a genndji 
s be' dclast öOrs. `de ha gått o. tiggt'; få e be'ss jen 
brö`blt e gu'ss na'mmn Ore <får jag be om en 
brödbit i Guds namn?'; däm beddas li's(s)lfist 
Rättv. `de (o: ynglingarna på besök i fäbodarna) 
tiggde lillost'; dam be'ss 	Jä. <de tigga allt 
möjligt'; bess je'll Jä. 'låna eld'; best jä'ast Jä. 
'tiggde jäst'; an kamm s besstå Äpp. 'han kom o. 
tiggde'. b. (religiöst:) hålla förbön / pray (to 
God)' Soll. ä a bä'dis fö ännä i två' stenn,dågå 
'det har hållits förbön för henne (o: den sjuka) 
under två söndagars högmässa'. e. (med refl. 
pron.:) be'ss si jånn sa'lmvårs Sol]. `utbedja sig 
en psalmvers' (dvs, tänka på en viss psalm o. 
därefter pröva att med ett grepp slå upp den o. 
sålunda spå framtiden); sprivv i gä'irsm s be'ss 
84 åsttläks Äpp. 'springa i gårdarna o. tigga rester 
av brännvinsbränning'. 2. (i särsk. förb.; hop:) 
ä hö'pbesst Dju. <det är hoptiggt / it has been 
got together by begging' (ihop:) jå ska fet å 
bess-ihö'p må lita mä't Rättv. 'jag skall gå ut o. 
tigga litet mat åt mig' (in:) bess-i'nn Ore <bedja 
att fä komma in / ask to come in'. — Särsk. 
förb. (ned:) bd-nå'r an Mal. 'bedja honom så ofta 
att han ger efter'; (undan:) an bä-u`nna så Dju. 
'han undanbad sig'. 

bedle m.IIIa bre Älvd. ikkei Våmh. Ve. -by,. - 
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-bilr vMor. bak vSoll. bf,il, son.. bistå öMor. vOrs. 
&Nå —bf1 öOrs. bå'/ Mal. bi'lle ÖVd. (jfr SAOB 
bedel; i > y, u, jfr spel). 1. farbror el. morbror, 
onkel / uncle' OvSi. (utom Ore) Mal. ÖVd. 4/2, i 
brk a mi Våmh. an e wir a mi vMor. an  e bfar a 

vSoll. ,/n i bi'l å.' m öOrs. 'han är min farbror 
(morbror)'; e brki me'nn vOrs. 'det är min onkel'; 
a du si'tt brla menn vOrs. <har du sett min 
onkel?'; (vanl, sammansatt med proprium el. 
gårdsnamn som första led:) irkåbilr Älvd. 'far-
bror Olov'; be'lltebik Älvd. 'farbror i Bälter-
gården'; jä'rrkbyk vMor. jä`rrkbil vOrs. <farbror 
Erik' ; på'dbglr vMor. plrbeilt vSoll. på'bil vOrs. 
<farbror Per'; swesmmbgk vMor. 'farbror Sven'; 
er an a'nndesbfik a di', ann vSoll. 'heter han 
Anders och är din farbror, han?'; å'nsbilarkissti 
Ors. <morbror Hans' dotter Kerstin'; an la'ssbel 
Mal. 'farbror Lars'; sta' ffabille Li. `farbror 
Staffan'. 2. 'tjurkalv / 	Tra. 3. (som 
senare ssgsled i öknamn / in nicknames:) se 
drås-; gränja; Johan ssgr. 

befinna st.v. befi`nna (sup. befs'nn) Äpp. 'finna, 
anse; ertappa / find, consider, catch (s. o. doing 
sthg.)' (SAOB 5 a y); du aka int bom a befs'nn 
måg på', att je a 	Äpp. 'du skall inte kunna 
finna (el. beslå mig med), att jag har ljugit'. 

befästning f.Ib befli'sstnivg Soll. (jfr SAOB be-
fästning 3 e) 'fästningsstraff / penalty of impri-
sonment'. 

begillas sv.v. pass. (särsk. i uttr.:) å bedji'lls (pres.) 
Ve. 'det erkännes el. godtages (medges) / it is 
accepted, conceded'. 

begillt adj. I n. bedji'llt Ve. 'avgjort, bestämt / 
done, decided'. 

begiven adj. IV bidjrvin Älvd. bedjrvin Ors. 
(pl. bedjrvigsr vOrs.) bejrvin Rättv. be j'  vin 
Leks. Nås (pl. bejrvne Nås) bedjr vin Mal. 
ÖVd. <starkt hågad för, lysten efter / fond of, 
greedy for' (SAOB begifven II); bidirvin 4 
fyll Älvd. bedjrvin p fi'llg öOrs. 'begiven på 
sprit'; dem lår wå mjå' bedjrviger öOrs. `de lära 
vara mycket begivna på sprit'. Syn.: p åbe-
given. 

begla sv.v.l. begälr Soll. 	gka beggka Leks. 
be' gglra Bju. Al (la. Äpp. 	gira Dju. br gira 
Mock. Flo. Jä. `glo, stirra / glare, stare' (SAOB 
bägla); brgält ö' gurn Soll. `glo'; an dgerd bar 
brglret å så'g å mi Son. <han (gjorde) bara 
stirrade och såg på mig'; ns'nn sått å brglre Leks. 
(Silj.) `någon satt och glodde' (om orsak till 
förtrollning); ho stådd å bås glra Dju. 'hon stod och 
glodde'. Syn.: buggla; b öglan  etc. — Sag: 
bås gekskalla m. Nås `drummel / bumpkin'. — 

Av!.: brgsk m. Leks. `man, som tittar när-
gånget / man staring auda,ciously'; brglra f. 
Leks. 'kvinna, som tittar närgånget / woman 
staring inquisitively'; bå'gält Soll. brgslr Leks. 
be'ggåk Bju. n. 'gloende / glaring'; brgkån Soll. 
brglug Leks. be' gglru Bju. adj. 'som glor (stint) / 
staring s.o. in the face'. 

begrava st.v. brgråvå Älvd. begrå'vå vOrs. 
begråsvo Ore begrå` va Rättv. (Bi.) Bju. begrå` va 
Leks. begrå.' vs Nås Jä. Mal. begrå` vo ÖVd. (tema, 
se grava v.) 'jordfästa / bury' (SAOB begrafva 
II 1); han ä begräsvin fsr lå`vva sån Dju. 'han 
är begravd för längesedan'. Syn.: grava. — 
Pass.: an begrös vas nölrvm. tjs'ttja Flo. 'han 
begrovs norr om kyrkan'. 

begravning f. Ib bigrå'vnivg Älvd. brgrdvnivg 
vOrs. begrå'vniv Rättv. (Bi.) Bju. Mal.; best. 
begrå'vniva Mal. <jordfästning / funeral' (SAOB 
1). Jfr gravöl. 

begrepp n.oböjl. bigrl'p Älvd. begrrp Våmh. 
(Bon.) begre'pp Bju. Mal. ÖVd. 1. <uppfattning / 
conception, comprehension' (SAOB 5) allm. dem 
&cid int britter begre'pp på' ä Li. `de hade inte 
bättre begrepp om saken'. 2. 'förstånd, fatt-
ningsförmåga / intelligence, powers of compre-
hension' (SAOB 8) allm. qn a gii'stt bigrrp 
Älvd. <han har god uppfattningsförmåga'; uka 
bigrrp Älvd. (iron.) 'vilket tokeri! / what non-
senser; du verkqå fsl tå å a nå' begre'pp kvä'r 
Tra. 'du måtte väl ändå ha något förstånd 
kvar! / I suppose you have some sense left 
in your headr. Syn.: förstånd; vett. 

begripa sv.v.3. st.v. bigrrpa (pres. bigrl'p, pret. 
bigrrpte) Älvd. begrrpa ,,,begrrpa övr.; pres. 
begrr pär Våmh.; pret. begrr ltd Ors. begrå' p Bju. 
Nås Mal. begri'fft ÖVd. <uppfatta, förstå / 
understand, comprehend' (SAOB 7). Jfr in-. 
Syn.: förstå. 

begynna sv.v.3. bedji`nna Ve. bjynn- Bju. beji`nna 
Nås bedjy`nna Mal. bedjinna ÖVd. 'börja / begin' 
(SAOB 3); tå bedji`nn min Ve. te bedji`nna me 
Li. <att börja med / to begin with'; /rå då å 
bedji`nntä Ve. 'från början'; ä bedji'nnt å .2listna 
Ve. 'det började nå bristningsgränsen'. Syn.: 
börja, bet. 3. — Pass.: ä a bedji`nn,te,s dger Ve. 
det har börjat där' (om ett lidande); å bedjynns-
tå' mä vörsatä(r) ha'nndra Mal. 'det började med 
vänstra handen'. — Särsk. förb. (på:) bjynn-på' 
Bju. `börja'; (till:) bedji'nn-tå Li. 'börja'. 

begå v. (endast refl.:) bigö' sig Älvd. begö' si Ve. 
begå' sä Bju. begå' sel begå' så Mal. begå' se 
ÖVd. 'reda sig / manage' (SAOB II 1); i dieg 
int bigö' m jå'r rslfm Älvd. 'jag kan inte reda 
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mig här ensam'; i bell int begö' mi Ve. 'jag kan 
inte göra det jag skall'; ä 	sa gu'tt te begå' se 
nö' int Tra. 'det är inte så lätt att klara sig nu 
inte'. 

begär n.Ia bedjå'r Våmh. Ors. Mal. bejå'r Rättv. 
Bju. Flo. 1. 'önskan / wish' (SAOB 1) Flo. 
2. 'begäran / request' (SAOB 3) Mal. 8. 'an-
språk, fordran / claim, demand, pretensions' 
(SAOB 6) Våmh. Rättv. an ä bedjå'rä cknn-da 
Våmh. (Bon.) 'han har stora anspråk, den där 
(mannen)'. 

begär adj. I bedjå'r Li. 'som fordrar el. begär 
högt betalt / denaanding too much money'; an 
add vår få'r bedjå'r <han hade krävt för mycket 
betalt'; je sksl vd bedjå'r, 88 je fekk nåran få' ä 
'jag skulle fordra bra betalt, så att jag fick något 
för det'. 

begära sv.v.3. bidfXra Våmh. bedjå'ra Ors. 
bejä`ra Rättv. Bju. Dju. Nås begers Äpp. 
bedjåsra (pret. bedjå'cl bedjö`k) Mal. 'fordra / 
demand' (SAOB 4); ä går bPmilla rna fu'l(l)t 
la'ss iitafår at hi's(s)tr, begersr viska Rättv. 'det 
går mellan byarna med fullt lass, utan att 
hästen fordrar att få vila'. 

begäran sbst. bejå'ran Bju. Flo. 'fordran / 
demand' (SAOB 3); flreesskbejäran Flo. `obillig 
fordran'. 

begärligt adj. I n. bijä`rli(t) Älvd. bejå'rli Leks. 
'rimligt / reasonablle, -ly' (SAOB begärlig 3); ä 
va-nt bejErli dum skul hi`nna på e'nn 	Leks. 
<det kunde inte rimligen begäras, att de skulle 
hinna på en dag'. 

begärning f.Ib bejcVniv Äpp. 'bård / border, 
edging' (SAOB begärningll). — Ssg: bedfå'r-
ninvgskMdä Oro 'vit huvudduk med på två 
sidor röd och på två sidor blå bård'. (C1DB IV 
273). 

behaglig adj. I biä`girin vMor. behä'gkin Rättv. 
(Bo.) Leks. 1. lämplig, lagom, läglig, passande / 
suitable, just right, timely' (äv. om  annat än 
tid; SAOB 4); o yrt ri`k(k)tit behä'glrin 	Rättv. 
(Bo.) 'hon (o: den brunstiga märren) var riktigt 
lämplig nu (för hingst)'; fä tykkt int ä behä'gki, 
Leks. 'jag tycker inte, (att) det är lämplig tid 
ännu (att ta upp potatis)'. 2. 'välgjord, pas-
sande / wellmade, suitable' vMor. 

behov n. Ja bift'sv Älvd. bPåv Soll. behö'v Rättv. 
(Bo.) Bju. Ga. Nås Mal. 'nödtvång / need' 
(SAOB behof 2 d al); ig ed alt 	gm te 14 
dra' jta Älvd. 'jag skulle behöva skita'; o ä' ful 
bi'såv ä Soll. 'hon behöver väl det'; je a allt 
behö'v te vir-di't Nås 'jag skulle behöva komma 
(eg.: har haft behov till varit) dit'.  

behålla st.v. bio'llcla Älvd. beu'llda vOrs. behcella 
Rättv. (Bo.) Nås behs'lla Bju. behgla Mal. 
behgla Tra. (styr ack.:) 'hava kvar, ej lämna 
ifrån sig / keep' (SAOB 1); fe vill behirl hit'sstp 
Tra. 'jag vill behålla hästen'. 

behållen adj. III beu'llin öLeks. 	Ga. 'väl- 
behållen /safe and sound' (SAOB 2 a); an kom/in 
då hem behu'llin Ga. 'han kom då hem välbe-
hållen'. 

behändig adj. I bienndug nÄlvd. benndin vMor. 
bänndin Soll. bi'endin Ors. behtenn,dig Ga. Nås 
Li. beher nndi Mal. 1. <händig, skicklig, praktisk 
/handy, skilful, practical' (SAOB 1) vMor. Soll. 
Ors. Ga. Nås Mal. an e bä'nnclin te djä"rå Soll. 
<han är händig i arbetet'. 2. 'skicklig, övad (att 
tala) / proficient, practiced (in speaking)' (SAOB 
3) Soll. beenndin tä smiska 'vårdad i sitt tal'. 
3. `välgjord, skickligt utförd / well-made, skil- 
fully done' (SAOB 4, 5) Älvd. vMor. Soll. Ors. 
bienndug su`kker Älvd. `välstickade strumpor'. 
Syn.: snäll, bet. 5. 4. 'snygg, vacker / neat, 
pretty' vMor. Soll. Leks. (Silj.) uko besnndin 
ku'lla vMor. 'en sådan vacker (näpen) flickar; 
o e bä'nndit rö`stadv, Soll. <hon är snyggt klädd'. 
5. 'ovanlig, konstig, märkvärdig / unusual, 
strange, remarkable' Ga. e beh,ä`nndig mä'nnifa 
'en besynnerlig person'. 

behändlig adj. I behe'nndlen Ve. 'rolig, som kom-
mer med lustiga infall / funny, witty'. 

behöva sv.v.3. bg`öva Älvd. bö`va vMor. båsva 
öMor. Ors. bjö`v vSoll. b(e)å'va 	Soll. 
behö'va Ore vLeks. bö`va Rättv. Bju. behå'va 
Nås—Mal. behcrva ÖVd.; pres. behö'v Äpp. 
behå`v Mal.; pass. 146vaa Älvd. Igvas Ors. 
behö'vas Jä. behö'vvs Mal. 1. 'ha behov av; 
vara nödsakad el. tvungen / need' (SAOB 1) 
allm. 2. (i förb. med skulle:) 'borde / ought to, 
be obliged to'; ä böl, skull var a'nnclärlens Bju. 
<det borde vara annorlunda'. — Pass.: e bg` öves 
ta'u  gkå"sblrg Älvd. 'det tarvas två fönsterbly'; 
e a tig`vdast Ors. 'det har behövts'; ä behä'ves int 
Li. 'det behövs inte'. 

behöval adj. I båsva/ Ors. (pl. bö` val sr vOrs.) 'som 
aldrig får nog, som ständigt kräver mer / never 
satisfied, insatiable'. Syn.: b ehö vmyck en. 

behövande adj. bb'vend Soll. behö'vun Leks. 
behå' von Mal. <behövande, i behov av / needy, 
in need of' (jfr SAOB behöfvande); 	te vä, då 
bö'vend Soll. 'oj, en sådan en att ta för sig!' (eg.: 
'att ha stort behov'); behri'van ät rä'vvsn Leks. 
'i behov av regn'. 

behöv-mycken adj. V behö'vmittjin Dju. behå'v-
myttjyn Flo. 'som ständigt kräver mer, som 
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aldrig får nog / never satisfied, insatiable'. 
Syn.: behöval. 

bekajad adj. I bikdjaå Älvd. beka' jade vMor. 
1. 'behäftat med, ansatt av / afflicted with, 
burdened with' (SAOB 3) Älvd. 4n i bika' ja min 
å"v4nd8jä8kun (snrkelinndjin) 'han är behäftad 
med avundsjuka (snuva)'. 2. 'bekymrad, ängslig 
/ worried, anxious' (SAOB 4) vMor. Syn.: 
illbekaj ad. 

bekant adj. I bik.l'nnt Älvd. beka'nnt vMor. Bju. 
'som har personligt umgänge (med ngn) / familiar 
acquainted (with s.o.)' (SAOB 3 a); naug jr 
bilc4'n,nt min pre' sstem Älvd. 'nog är jag bekant 
med prästen'; (äv. substantiverat:) nå beka`nntur 
vMor. 'några bekanta'. 

bekom adj. I bekå'mm Bju.; obef. Jä. 'bekant, 
förtrogen (med ngt) / acquainted, familiar with'; 
han villa int verr så bekå'mm 'han ville inte visa, 
att han kände till saken'. 

bekomma oböjl. f. beks`mma Mal. 'förmåga att 
komma sig för, företagsamhet enterprise'; an 
a i'vvo beks`mma tf' så 'han har ingen lust att 
företaga sig ngt'. 

bekomma st.v. bekirmcl Ors. beks`mm- Mal. 
bekå'mmå Li. (tema, se komma). 1. 'gagna; 
inverka på, göra intryck på / profit, affect, 
have an influence on' (SAOB 4-6); å beku'mm 
mi be'sst, um i rä'res Ors. 'det bekommer mig 
bäst, om jag rör mig'; ä beka'mm om int nä' 
Mal. 'det bekom honom ingenting'. 2. 'få, 
erhålla / get, obtain' (SAOB 11) Mal. Li. hsss 

bekå'mm å-dä:' då Li. 'hur har han fått det 
där?'. — P. pret.: beku`mmin djö`nnom a'rry 
dji'fft Mal. 'erhållen genom arv och giftermål'. 
— Refl.: o beksmm så-ta te nå'n Mal. 'hon kom-
mer sig inte för med någonting'. 

bekoms-lös adj. I beks'mmsli3s Mal. 'som inte 
kommer 'sig för med något / unenterprising'; 
o töss vå'(r) 88 beks'mmslös ss 'hon tycks vara så 
litet företagsam'. Syn.: k o mm as-åt - lö s. 

bekyttad adj. I betjy`ttadr. Våmh. (Bon.) betji`tta 
Rättv. Dju. Ga. Nås betjytta Bju. betjy`ttr, Mal. 
'bekymrad / worried, in a quandary' (SAOB); 
an e i'lla betji`tta e hå'-da Rättv. 'han är starkt 
bekymrad över (eg. 'i') det där'; betji`tta ti 

Rättv. (Bi.) 'bekymrad (nyfiken) över 
(eg.: 'uti') allting'. 

bekänna sv.v.3. refl. betkenn så Mal. 'presentera 
sig / introduce oneself' (jfr SAOB II 1); då voil 
tå s betjänn må 'då blev jag tvungen att presen-
tera mig'. 

hela' sv.v.  .1. brlrå Älvd. (jfr Rz bil', Torp bil; 
ev. även följ. belan  ref/.) 'vänta, dröja / wait, 

delay'; dfig du brlrå lrrteå 'kan du vänta litet?'; 
u Ir4sindj du brke noge'r 'så länge du dröjde 
(någonstans)r. 

'klan  sv.v.l. (refl.:) brlrå si Våmh. (jfr SAOB 
bila" v.; Rz bala; Fr. bila v., bet. 1; Torp bila. 
v.; ev. även ordb. beler) 'lugna el. hejda sig, 
ge sig / be calna, stop, give up'; n brkeld int sir 
feld-12, fi'kk 'han gav sig inte, förrän han fick`; 
du brkå fel int di /eld du /j strifk <du hejdar dig 
väl inte, förrän du får stryk'. 

beliggande adj. beli'ddjan Mal. 'belägen / situated' 
(SAOB beligga, bet. 1 b); dem vski vätts, hur 
å-då' så'Iribårrjti va beli'ddjan `de ville veta, var 
det där fäbodstället var beläget'. 

beläte n.III I brMt Älvd. brlåt Ors. bå'Mt 
Leks. bå'låt ,,,bä'låtå Bju. bä'låt Mal. bä'lräte Tra. 
1. 'avbild, figur; mask; docka i image, figure, 
mask, doll' (SAOB 2) Älvd. Ors. 2. 'till ut-
seendet ynklig (blek, mager) person / person 
of pitiable appearance (pale, thin)' (jfr ev. 
SAOB 5 a.-b) Älvd. Leks. Bju. Tra. 3. 'egen per-
son, original / eccentric, odd person' Tra. o a då, 
vär å bä'lräte i s'll sin då'g 'hon har då varit 
en egen och oböjlig person i alla sina dagar'. 

ben n.Ia brn Älvd. Våmh. bän övr. OvSi. 
Mock.-Mal. båjn öVd. 1. 'del av skelettet [ 
bone, part of the skeleton' (SAOB I 1) allm. få 
nå fä'tt bä'n uti grg`to Soll. 'få ngt fett ben i 
grytan'; fö'lmbän Soll. `människoben'; skä"tå-
brn Våmh. (Bon.) 'svansben, svanskotor'; 
vi'vvbån Al 'benstomme i vinge'. Jfr bröst-, 
deg-, fot-, get-, hals-, is-, kalv-, käft-, 
käk-, käx-, nack-, nyst-, rev-, ro-, rygg-, 
sido-. 2. 'nedre extremitet / lower extremity, 
leg' (SAOB II 1); mien stg'nnd upå å'r 
brneå Älvd. 'snön når upp på halva benet'; 
drgrest brneå Älvd. `vaden'; smeelreat beneå• 
Älvd. `smalbenet'; u`pp 4 emu brn Våmh. 
'hoppa på ett ben'; lä te bå'jns Tra. `ta till föt-
terna'; bå'kbän Jä. bå'kbåjn Tra. 'bakben'. Jfr 
diger-, fot-, gång-, kalv-, stadig-, tjock-, 
åter-. Syn.: fot, bet. 9; fotben. 3. (bildl.:> 
'benliknande del på visst föremål (klädesplagg, 
stol, bord o.d.) / bone-like part of certain 
object' (SAOB II 2) allm. lä'//t en stål- i ä'n bö'n 
Mal. 'lyfta en stol i ena benet'; stä`lrbän vMor. 
stö'lrsbön Flo. stö'lrbåjn Tra. 'stolsben'. Syn.: 
fot, bet. 6. 4. (senare ssgsled:) 'noanamn för 
vargen / tabu-word for wolf'; se grå-. 5. (senare 
ssgsled:) `rötsår på ben / gangrene'; se gubb-. 
— Ssgr: bieship n. breskätfi'l m. Älvd. (skämts.> 
`mager individ / skinny individual'; breskerra f. 
Våmh. (Bon.) 'mager kvinna /bony woman'; b1"6- 
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stummp m. Älvd. 'stycke av ett ben, benbit / 
piece of bone'. 

ben adj. I bgen Älvd. Våmh. bån Mor. Ors. 'gen / 
near, direct' (Fr. beinn; Torp bein adj.); jci' 
wå brnt Älvd. 'här var (det) gent'; eå i brnera 
gö' åå'r Älvd. 'det är genare att gå där'. Syn.: 
gen, bet. 1. — Av!.: gö' breda Älvd. (jfr Ross 
beinsta adv.) 'gå en genväg / take a short cut' 
(okänt Våmh.); renndifm brst yvy fjä'lleå Älvd. 
`vi åkte (på skidorna) en genväg över Fjället'. 
Jfr benstväg. 

bena f.IVa brna Älvd. bå`na övr. OvSi. bg`nu 
Bju. bg`rta Dju.-Mal. bå'jna ÖVd. 'bena i hår / 
parting in hair' (SAOB 1). 

bena' sv .v.1. V en& Älvd. bå'na vOrs. bå'na Bju. 
Flo. Nås Mal. bå'jna ÖVd. 'bena hår / to part 
one's hair' (SAOB bena' adj.). 

benan  sv.v.l. - 3. brna Älvd. bg`na vMor. Leks. 
(sup. bå'naå vMor.) be'n.ft (sup. 14nt) öOrs. bå'na 
Rättv. Bju. Dju. Nås Mal. bå'jna ÖVd. 1. 
'bena fisk / bone fish' (SAOB benan  1) allm. 
2. <gå raskt / to walk quickly' (SAOB bena") 
Rättv. an b-ensr å gå'r 'han går fort'. 3. 'vara 
envis / to be stubborn' Leks. bå`na å hall-i' så 
'envist stå på sig'. 

bena" sv.v.l. 3. (till ben adj.) brna Älvd. 
Våmh. (pret. brnåd Våmh.) be"`na vOrs. Leks. 
bå'na Rättv. Dju. Flo. (pret. bå'nta Flo.) (Fr. 
beina v.; Bl. beina, bet. 3; Aasen beina v.). 1. 
'sikta, rikta / aim, direct' Älvd. Våmh. Ors. 
Rättv. Leks. (Silj.) Flo. å jå'p int, år i brnå 
Våmh. (Bon.) 'det hjälper inte, hur jag siktar'; 

jei'll å allt tå bå'na bl Leks. (Silj.) 'nu gäller 
det att sikta'. Syn.: gena", bet. 2; sikta", 
bet. 1; syfta, bet. 2. 2. 'se mycket noga (efter 
ngt) / look at sthg. very carefully' Leks. Dju. o 
bå'na å så'g på nå Leks. 'hon granskade det 
mycket noga'; an kamm fsl bå'ttclås Dju. 'han 
kom (minsann) och skulle se noga efter'. — 
Ssg: bå'ntigå n. Dju. 'person, som tittar mycket 
noga person who looks at sthg. very carefully'. 
— Av!.: i tskkä bå'nande Flo. 'ett sådant grans-
kande! / what an inspection!'. 

ben-bulle m.IIIa brbull Älvd. 'jäst bröd, bakat 
av benmjöl, tillsatt med litet korn-el. rågmjöl / 
yeast-bread, baked with bone-meal, with the 
addition of a little barley or rye-flour'. 

ben-fattig adj. I bå'nfåtig Oro 'svag i benen / with 
weak legs'. Syn.: ben-klen, -kvitt, -matt, 
-moden, -svag. 

ben-get f. bie'cljlet Älvd. bä'njåt Leks. bä'ngitt 
Mal. beringitt Li. 1. 'mycket mager person / 
very thin person' (SAOB) Älvd. Leks. Mal. Li. 

'mager get / thin goat' Älvd. Leks. 3. 'benbit, 
använd att nysta garn på / piece of bone, used 
for winding wool on' (se ill.) Älvd. — Av!.: 
brdjissa brelfiessa f. Våmh. 'mager varelse 
(person el. kreatur) / thin person or animal'. 

ben-groen adj. III btringröi Li. (jfr gro v.) 'som 
det har (åter) bildats ben uti / new bone-growth 
(e.g. in a shank shattered by gun-shot); an 
e bå'ingröi sia att 'det har åter bildats ben i den 
(a: i älgens av ett skott krossade skank)'. 

ben-gröt m.Ia bregri3t Älvd. <gröt kokt på ben-
mjöl och vatten / bone-meal porridge' (Lev. 
LivÄlvd. 35; ÖDB III 460). 

ben-hacka f.IVa bå'nakka Leks. 1. 'benig, 
mager kvinna / bony, thin woman'. 2. 'envis, 
omedgörlig kvinna / stubborn, clifficult woman'. 

ben-hitt(en) adj. III I britt?), Älvd. brnnitt(?),) 
Våmh. brnitt Våmh. (Bon.) (jfr bena" v., 
bet. 1). 1. 'som siktar bra, träffsäker / with a 
good aim, sure' Älvd. Våmh. Syn.: gen, bet. 2; 
hittig; rättskjuten; vis. 2. <fyndig / ready-
witted' Älvd. Våmh. (Bon.) britt?  i yttermera 
Älvd. 'fyndig i sitt tal'. Syn.: hittordad; ord-
hittad; ordhittig. 

ben-hus n.Ia bå'jnhfis Tra. 'byggnad vid kyrko-
gård, där människoben förvarades, vilka an-
träffats vid grävning av nya gravar / building 
in the churchyard, where human bones, found 
during digging of new gravas, were kept; 
charnel-house' (SAOB). Jfr ben-kammare, 
-skålen. 

ben-hård adj. I bå'nhåk Rättv. Bju. bä' 	Tra. 
'ytterst hård /extremely hard'. Syn.: benskar p. 

benig' adj. I brnug nÄlvd. bå'nån Soll. bå'nun 
Ors. bä'nu Rättv. Bju. Dju. Nås Mal. bö'nug 
Leks. bå'ins ÖVd. 1. 'knotig; stark och seg / 
bony, strong and tough' (SAOB 2) Soll. 2. 
'full av ben / full of bones' (SAOB 3) allm. 

'envis och ihållig i arbetet / stubborn and 
persevering in work' Rättv. Leks. an e bå'nu tä 
hal-i' så Rättv. 'han arbetar ständigt och jämt'. 

'gnidig, snål / stingy, miserly' Tra. bä'jns å' 
se 'som vill pruta på allt'. 

benign  adj. I bå'nån Soll. (jfr bena" v.) 'kritisk, 
fyndig / critical, ready-witted'; bö'nån i musnnim 
`dets.s. 

bening m. Ib brniv(v)g Älvd. Våmh. bö'nivg 
benig vMor. Ve. Soll. benni Mal. bå'nnivg 
ÖVd. 1. 'skinn på djurs ben / skin on bones of 
animal' (SAOB; ÖDB II 262, 304) Älvd. Våmh. 
vMor. Ve. Soll. Mal. ÖVd.; obef. Ors. Äpp. 
bri`nndbieniinvg Älvd. ö'lrgbeiniug Ve. Soll. cik-
bännivg Li. ti'fbännivg Tra. 'benskinn av älg'; 
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hässtbånnivg Li. 'benskinn av häst'. Syn.: 
benling, bet. 1. 2. (ökn.:) 'invånare i Kyrk-
byn / inhabitant of Kyrkbyn' Älvd. 

bening-sko m.Vb b-enivskö Mal. `sko av ben-
skinn av älg / shoe made from fur of elk's legs' 
(C/DB II 258). 

Benjamin m. bä'njamin Leks. 1. 'mansnamn / 
name of man'. 2. 'mager person / thin person': 
en tu`klain bä 'njamin 'en sådan där mager 
stackare'. 

ben-kalv m.Ia bä'nkalry Ore bä'nkaltv Rättv. Leks. 
Ga. Jä. Äpp. <vad / calf (of leg)' (SAOB benkalf); 
var dien(n)da bri't bä'nkalrvar Rättv. 'så den 
där (mannen) spänner vadorna!'; å tjånd-på' ti 
bä'nkalrvan Leks. 'det kändes i vadorna'. Syn.: 
benkavle; digerben; tjockben. 

ben-kammare m.Ia bö'nkämar Soll. bänkammar 
Rättv. bä'nkammår Bju. bä'nkamm8r Mal. 
ber jnkammar Tra. 1. 'benhus / charnel-house' 
(SAOB 1). Jfr ben-hus, -skålen. 2. 'om vin-
tern anv. grav el. grop på kyrkogården för lik 
o. människoben / grave or ditch in churchyard, 
used in winter for corpses or bonas' Rättv. (Bo.) 
Bju. Syn.: vintergrav. 

ben-karl m.Ia bö'nkall Ors. 'uppköpare av ben / 
buyer of bones'. 

ben-kavle m.IIIb b'enkävZrå Ore 'vadmuskel / 
calf-muscle (in leg)' (se Dahlgren under benkalf); 
an djöd 	se på bä'nkä,vIram <han skadade vad- 
muskeln'. Syn.: se benkalv. 

ben-klaka sv.v.l. bä'nkkeckå Ve. bä'nkiräks Jä. 
Mal. 'frysa till benhårdhet / freeze hard' Syn.: 
bentjäla. 

ben-klen adj. I bä 'nklrän Jä. Äpp. 	 jnkkän Tra. 
`svag och trött i benen / with weak, tired legs': 
je vå'Zr ss bä jnkkän, då je gä' da i hönsmba`kkam 
Tra. 'jag blir så trött i benen, då jag går i den 
backen'. Syn.: se benfattig. 

ben-knota f.IVa breknet Älvd. bä'nknöta 
bä'knöta vOrs. beknöta öOrs. bä' nknöta Nås Mal. 
bä'jnknöta Tra. 'tjockända av ben / thick end of 
bone' (SAOB). 

ben-kvitt adj. I bä jnkvitt Tra. 'trött i benen / 
with tired legs'. Syn.: se benfattig. 

ben-käring f.Ib btntjäriv Rättv. 'kvinna, som 
åtog sig att bota benbrott / woman who set 
broken bones'. 

ben-lek m.Ib, se bäna v. 
benling m.Ib brlivg bälivg öMor. brlivg 

Ors. brkivg Ore bi"liv Rättv. bi'lliv 
Leks.—Jä. 1. 'skinn på djurs ben; isynnerhet 
om det från benet avdragna skinnet / skin, fur on 
legs of an animal; in particular with regard to 

the skin taken from the leg' (SAOB 1) öMor. 
Ors. Ore Rättv.—Jä.; obef. vMor. Mal. lö`mmak-
billiv Al 'skinn från ljumske av slaktat djur': 
älrgbiliv Flo. ältgfinsbilliv Jä. <benskinn av 
älg'. Syn.: bening, bet. 1. 2. 'avfall från bear-
betning av skinn el. läder / waste from hide or 
leather processing' (SAOB 3) Rättv. Leks. Bju. 
Dju. 3. 'liten lapp el. trasa av tyg; liten garn-
härva / small cloth patch or rag' Leks. Bju. 
Dju. Ga. sla'rrvbilliv Leks. `trasremsa'. 4. 
`snorslimsa /mucus from the nose' Ore 
`dets.'. 5. (pejorativt om person:) 'slarver / 
good-for-nothing' Rättv. 

ben-lår m.Ia bä 'Mår vMor. <större låda el. kista. 
med lock för förvaring av människoben i Mora. 
kyrka / fairly large box or chest with lid, 
in which human bones were kept in Mora 
church'. 

ben-lös adj. I brkös breVös Älvd. bä'nlös Ore 
bä 'nlös Leks. bä'n1138 Bju. Mal. (n. b-enlösst Mal.). 
1. 'utan ben / boneless' (SAOB) allm. 2. 'som 
inte kan stå på benen, som går illa / unable to 
stand up, having difficulty in walking' Ore Leks. 
svi`nsn vart bö'nlös Leks. 'grisen blev dålig i 
benen och kunde inte gå'. 3. (substantiverat:) 
'personifikation av vinden / personification of 
the wind' öÄlvd. br kös ru‘sste rivgifm kna' ut4 
<Benlös för oväsen omkring knutarna': bitös 
ev-u'pp dg"rår 'Benlös öppnar dörren' (då denna 
far upp för en vindstöt). Syn.: blå,stkarlen; 
väderkarl. 

ben-matt adj. I bö`nmatt Äpp. 'svag i benen / 
with weak legs'. Syn.: se benfattig. 

ben-mjöl n.II bremek Älvd. Våmh. bö'nmjåk 
vMor. Ve. Soll. Rättv. Bju. Ga. Flo. Nås Mal. 
brmjäl bä'mjäl ignmjäl Ors. jnmjåk öVd. 
'pulveriserat ben / pulverised bone' (SAOB); o e 
så mälgår, så e ku` ',tår bä'nmj81t vMor. 'hon är 
så mager, så det luktar benmjöl'. 

ben-moden adj. III bä'nmojin Leks. Al Dju. Flo. 
<svag el. trött i benen / with weak or tired legs' 
(jfr SAOB benmogen). Syn.: se benfattig. 

ben-pipa f.IVa bä'npip(a) vMor. benpi'pa öMor. 
bö`npipa Bju. Nås bä `npipa 	pipa Mal. 
bä' jnpipa öVd. 'långsträckt, inuti ihåligt el. 
mjukt ben / longish, hollow or soft bone' (SAOB). 

ben-rad f. bö`nräå vMor. 'benrangel / skeleton' 
(SAOB). Syn.: ben-rammel, bet. 1, -rangel, 
-skrammel, bet. 1. 

ben-rammel n.Id b'enrammäk Ga. 1. 'skelett / 
skeleton' (V11). Syn.: se benrad. 2. 'mager, ut-
märglad, klen person / thin, emaciated, frail 
person'. Syn.: benskrammel, bet. 2. 
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ben-rand f.VI bö'nrannd Bo. bå'nrann(d) Mock. 
'rand av aviga, dubbla maskor, som sträckte 
sig längs hela strumpan baktill / stripe of purl 
stitches at the back of stocking'. Syn.: djup-
rand; söm, bet. 3. 

ben-rangel n.Id bå'nravvgåk vMor. benravvgal 
vOrs. bersvvge/ öOrs. b'eravväk Bju. Mal. 
bö`nravväk Nås bä'jnravvgält öVd. 'skelett / 
skeleton' (SAOB 1). Syn.: se benrad. 

ben-rat n.Ia bå'rät Mal. (jfr D II 62; rat n.) 
'underlig, svårbegriplig person, t. ex. om  barn, 
som utvecklats i dålig riktning / strange, diffi-
cult person, e.g. about children who have de-
veloped bad tendencies'. 

ben-röta f.IVa bröt Våmh. (Bon.) bä'nröta Bju. 
Nås. Jä. bå 'röta ignrSta Mal. <en bensjuk-
dom / a bone-disease, caries' (SAOB). 

ben-skarp adj. I breskarrp Älvd. 'benhård / very 
hard'. Syn.: benhård. 

ben-skrammel n.Id Wn,skrammält Mal. 1. 'ske-
lett, benrangel / skeleton'. Syn.: se benrad. 
2. 'utmärglad, klen o. mager person / emaciated, 
frail, thin person'. Syn.: b enr a mmel, bet. 2. 

ben-skålen m.IIIa best. bå"nskcikan vMor. 'ut-
rymme i Mora kyrka, anv. som benhus / space 
in Mora chureh, used as a charnel-house'. Jfr 
ben-hus, -kammare. 

ben-sköra f.IVa bå'nföra Jä. 'benskörhet / brittle-
ness of bone' (SAOB). 

ben-stamp m.Ia bö`nstammp Bju. Ga. Nås—Mal. 
'stamp för krossning av ben till benmjöl / 
pounding instrument for obtaining bone-meal 
from bones' (SAOB). 

benst-väg m. II Ja brstwEg Älvd.; obef. Våmh. 
(jfr ben adj.) 'genväg / short cut'. Syn.: gen-
stig, -väg; snedväg. 

ben-svag adj. I breswäg Älvd. 'svag i benen / with 
weak legs' (SAOB). Syn.: se benfattig. 

ben-tjäla sv.v.l. beetPökål Älvd. Våmh. bå'tföltå 
vMor. bå'ntfölci' öMor. bg`ntj81to Oro bå'n-tjEr`ka 
Leks. bå'ntjöka Dju. 'frysa till benhårdhet / to 
freeze hard' (jfr SAOB bentjälad). Syn.: ben-
klaka. Jfr skärtjäla. 

benyttja? sv.v.l. benö'tt- Mal. benetta Tra. 'an-
vända, begagna / me'; bene'« brö'nä Tra. 'an-
vända bron'. — Refi.: benö'tt-sä å' di Mal. 
'använda (sig av) det'. 

beplagga sv. v. 1. bepka`gga Rättv. (endast refl. o. i 
förb. med med:) 'komma i beröring med, ha um-
gänge med / come into contaet with, be intirnate 
with'; an lär a bepkcegga sä rna lm, 'han lär ha 
haft könsumgänge med henne'; clienn-da /etern, 

ska du då-nt bepkcegg då ma 'den där karlen 
skall du då inte ha ngt att göra med'. 

beraven adj. IV bi"ravfn Älvd. berå`vin Mal. 
1. 'energisk, resolut / energetie, resolute'; brra-
vpn 4 nulleö 'talför, pratsam / talkative, fluent 
of speech'. 2. 'som gärna vill ha, begiven på / 
fond of, addicted to' Mal. berä'vin ätt J`gindom-
mä(r) 'som har stark lust att köpa egendomar'. 

berav(sk)lig adj. I brravkin Våmh. brravskirin 
brravkin brravkin vMor. brravkin vSoll. (jfr 
Rz beravlig). 1. <tilltagsen, energisk, som bju- 
der till i arbete / enterprising, energetic' sVåmh. 
Mor. Ve. 2. 'beskedlig, godmodig / mild, good-
natured' nVåmh. 

beredd adj. I bere'cici Ors. (om jord:) <som reder 
sig / become friable (about soil)'; jö'rdi i bere'dcl 
`jorden reder sig'. 

berg n.I n. II bjärr (före vokal i satssamman-
hang bjärrg; pl. dat. bjä'rrgum) öÄlvd. bjår — 
bier vÄlvd. Våmh. vMor. (best. sg. dat. bjrri) 
Ore bjb• öMor. bå're (best. bå'rjä) Ve. bjår 
björ Soll. kär Ors. bar(r)g Rättv. Leks. bärrg 
Bju.—Tra. 1. <över jordytan upphöjd sten- 
massa; bergshöjd / mountain, height, rock' 
(SAOB 1); 471, zof renn bo bjä'rrg o &Nå Älvd. 
'han hinner fara (på skidorna) över både berg 
och dalar'; e kemär a bjärrgum Älvd. 'det ekar 
i (eg. åt) bergen'; bort i bjä`r9,fm Våmh. bårt i 
bjg"rum vSoll. bart i bä'rrgar Jä. 'borta i (på) 
bergen'; nid i bfäsre vOrs. 'nere på bergsslutt- 
ningen'; opp i ba'rrja Leks. up i bdrrja Äpp. 
up i Värja Li. 'uppe på bergssluttningen'; (h)ä 
snjö då bä'rrgumä Jä. 'det är snö i bergen'; da 
västi' da i bä'rrgain Li. <i bergen där västerut'; 
bjå'rmillå vMor. bjä`rrgmilla Flo. 'från berg till 
berg'; lirvbjär Ors. 'bergssluttning, bevuxen 
med lövskog'. Jfr glas-, häll(e)-, pinn-, skall-, 
skär-, slätt-. 2. (som senare ssgsled:) 'sten-
massa, berggrund / mountain, rock' (SAOB 2); 
se kalk-, rutten-. 3. (endast som ortnamn el. 
som förra ssgsled / as part of pla,cename:) 'bergs-
lag' (SAOB 3); tå bä'ss Nås Jä. 'till Bergslagen'. 
Jfr bergs-kista, -kärra, -man. 4. `skogs-
mark, skogstrakt, utmark / forest area, outlying 
land' (mots.: bygd) Rättv. Jä. I5Vd. östå 
ba'rrgär Rättv. (Bo.) 'till östra (hem)skogs-
skiftet'; hä bra'nn dä(r) bä'rrgar Jä. 'det brann i 
skogen'; frå bet i bå'rjä Tra. 'från utmarken'. 
Syn.: köl,. bet, 2. 5. (pl.:) `fäbodställe, fäbodar / 
shieling, summer pasture' Flo. Jä. Äpp. bä'rrg-
mina Flo. 'från fäbodställe till fäbodställe' (bet. 
5 finns endast i denna mg); dam e där bä'rrgar Jä. 
`de äro i fäbodarna'; nä ska je a bä'rrja 
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Äpp. 'nu skall jag till fäbodarna i dag'. Jfr säl-. 
Syn.: bod, bet. 1; boda; bodställe; fäbodar; 
fäbodställe; säl; sälberg; sälbodar; säl-
bodställe; säter. 

berg-damm n.Ia ber riclamm Mal. `dimma, som 
stiger upp från bergen / mountain mist'; å 
rö'astes my'ttjy da, å di da i bä ridamm 'det bildas 
mycket rost på järnredskap där, emedan (eg. av 
det) där stiger upp dimma från bergen'. 

berg-fast adj. I bet`rrgfasst Tra. 'klippfast; orubb- 
lig / firm, solid; steadfast' (äv. bild!., men med 
real bet.; SAOB 1-2); du e as bä'rrgfasst, ss je 
kan isnnte få' de na'nn vå'g `du står så stadigt, 
så jag kan inte rubba dig ur fläcken'. Syn.: 
absolut. 

berg-folk n.Ib bä'rrgf 	Li. (koll.:) `övernatm- 
liga, människolika väsen, som bodde i bergen / 
supernatural creatures with human forms, who 
lived in mountains' (SAOB 2). Syn.: troll. 

berg-fälad n.Ia bierrgflråd Ve. 'boskap av övet-
naturlig art, som ägdes av bergrået / super- 
natural cattle, owned by bergrået'. Syn.; 
bergkreatur; gorn-, rådande-, troll-fälad. 

berg-gläm n.Ia bärig/ränt/n Mal. (jfr glämtnav.) 
<eko (från bergen) / mountain echo'. Syn.: 
bakljud; berg-gäll; ljud', bet. 2. 

berg-gäll n.Ia rigäll Mal. 'eko mellan (el. från) 
bergen / mountain echo'. Syn.: se b erggläm. 

berg-ho!? m.Ia, se berg-val(l)? m. (bot.). 
berg-hund m.Ia bärrghunnd Ve. beerrghunn Leks. 

ba'rrgunnd Leks. (Silj.) bä'rrghunnd Moek. Jä. 
bä rihunnd Mal. bä' rrghonnd öVd. `hund av 
övernaturlig art, som hördes skälla i fäbodarna / 
supernatural dog, who could be heard barking 
in the mountain pastures' (SAOB). Syn.: lill-
bobben; rådandehund. 

berg-hälla f.IVa bärihälla Mal. 'berghäll / rock-
face'. 

bergig adj. I bje"run vMor. Soll. ba'r(r)gu Rättv. 
ba'r(r)gug Rättv. (Bi.) bterrgu Bju. Mal. bäsrrge 
Tra. 'uppfylld av berg; stenbunden, stenig / 
mountainous, rocky, stony' (SAOB 1-2). 

berg-karl m.Ia bjä`rrkall Älvd. bjärkaill öMor. 
bjärkall Ors. 1. 'man från Dysberg el. Everts- 
berg / man from Dysberg or Evertsberg' Älvd. 
2. 'man från Bergkarl- (Digerbergs-)fjärdingen / 
man from B. (D.) fourth part' Ors. 3. 'delägare i 
fäbodstället Berget / part-owner of the summer- 
pasture ealled Berget' öMor. (Bergkarlås). 4. 'man 
från Osmundsberg / man from 0.' Rättv. (Bo.). 
5. 'manlig medlem av familj med namnet Berg / 
male member of a family called Berg' Mock. 
— Ssgr: bitr rrkalku'll f. Älvd. 'flicka från Everts- 

berg el. Dysberg'; biet' rrkalkeli'uvg f. Älvd. 
'hustru från d:o'; bkrrrkalpetijk m. Älvd. 
'yngling från d:o'. Jfr berg se. 

berg-klockorna f.pl.best. bäriklrykkon Mal. 'sång, 
som länge bars av eko mellan bergen / song, the 
echo of which was carried for a long time in 
the mountains'. 

berg-knul m.Ia, se berg(s)knul. 
berg-kreatur n.Ia bä rikröttär Mal. = bergfälad. 
berg-krut n. ba'r(r)gkrat Rättv. (Bo.) bei`rr(g)krat 
Bju. bä rikrfa Mal. 'för bergsprängning avsett 
krut / dynamite for rock-blasting' (SAOB). 

berg-käringen f. best. ba'r(r)gtjårinjä Rättv. (Bo.) 
'övernaturligt väsen i bergen, bergrå (el. skogs-
rå) / supernatural creature in the mountains'. 
Syn.: berg-rå(d), -rådande. 

berg-lera f.IVa ba'rrglåra Leks. (Silj.) 'lera, lämp-
lig att direkt mura eldstad med, utan att ut- 
sätta den för vatten / mud, suitable for brieking 
hearth direct, without any need to add water 
to it'. 

berg-malm m.Ia bjä`rrginclm Älvd. 'i berg före-
kommande el. bruten malm / metal found in 
mountains' (mots.: myrmalm; malm, bet. 1; 
SAOB). 

berg-oxen m. best. bje'rrgukkean Soll. bet`rrgokkatb, 
Li. 'fiktivt skogsväsen / fictive forest ereature'. 

berg-rå(d) n.Ia birrrgr<3,d Ve. bä'rrgrå Bju. Ga. 
'övernaturligt skogsväsen / supernatural forest-
creature' (jfr SAOB bergsrå). Syn.: bergkä-
ringen; bergrådande. 

berg-rådande n.Ia bje'rrgrådv,d (vanl. i best. pl. 
bje'rrgrådp,di) vSoll. bä' rrgrånnda Bju. = föreg. 

berg-rånad m. Illa bä'rrgrånna Ga. 'fuktighet i 
bergssluttning, bergsyra / dampness on moun- 
tain-side'. Syn.: bergsega, bet. 1. 

bergse m. Illa; pl. bjessär, kräk- (el. &leks-) Mor. 
'invånare i Krå,k- (el. Ox-)bergs by / inhabitant 
of the village of K. (or 0.)' (DNO I: 2, s. 133). 

berg-sega f.V IVa bterrgsiga Ore. 1. 'fuktig-
het i bergssluttning / dampness on mountain- 
side'. Syn.: bergrånad. 2. 'fuktig plats vid 
foten av en backsluttning, där växtligheten är 
rik / damp area at the foot of a hillside, rich in 
vegetation'. 

berg-skalle m.IIIa bjä (r)skoll Älvd. 'uppskju-
tande parti av berg / upper part of a moun-
tain, prominenee'. Syn.: berg (s) k nul. 

bergs-kista f.IVa bä'agjissta Jä. (jfr berg, bet. 3) 
'kista för matsäck, anv. på färder (till Bergs- 
lagen) / food-chest, used by men transporting 
ore to Bergslagen by cart or sledge'. Syn.: 
bergslags-, färd-kista. 
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bergs-knax m.Ia bjets ssimakks Älvd. (jfr knax m.) 
'övre, brant o. kantigt upphöjt parti av berg / 
summit, peak of mountain, prominence'. Jfr 
berg(s)knul. 

berg(s)-knul m.Ia bjärr(g)knaulr öÄlvd. bjäss-
knauk vÄlvd. bjärknajl Ors. bärr(g)kwalr Mal. Li. 
<framträdande upphöjning på ett berg / upper 
part of mountain, prominence'. Syn.: berg-
skalle. 

bergs-kärra f.IVa bä'sstjärra Jä. (jfr berg, bet. 3) 
<tvåhjulig, lång kärra, anv. vid färder (till 
Bergslagen) / two-wheeled, long cart used for 
transport purposes (to Bergslagen)'. 

Bergslagen n.pl. f.pl. bä'ssläga Dju. bä'ffläga 
Flo. bä'sslägor f. Jä. (jfr berg, bet. 3) 'den på 
bergverk rika trakten i södra Dalarna, norra 
Västmanland och angränsande landskap / min-
ing district in S. Dalarna, N. Västmanland and 
neighbouring provinces' (SAOB la); på bä'es-
lagom On. 'i Bergslagen'. — Ssg: ba'fflagstförin f. 
Leks. (Silj.) `malmkörning i Bergslagen / ore-
transporting by cart or sledge in Bergslagen'. 

bergslags-kista f.IVa ba'sslagstjissta 	-tjyasta) 
Leks. bä'sslagstfissta Dju. <kista för matsäck, 
anv. på färder (till Bergslagen) / food-ehest, 
used by men transporting ore to Bergslagen by 
cart or sledge'. Syn.: bergs-, färd-kista. 

bergslags-lass n.Ia ba'sslagslass Leks. 'malm-
fora / ore-load transported by cart or sledge'. 
Syn.: järnbergslass. 

berg(s)-lut f.Ia bjå'(r)sköjt svMor. bärrglfit Jä. 
(jfr lut' f.) 'bergssluttning / mountain-side'. 

bergs-man m.VI bä'esmann Rättv. Al Jä. ba'ss-
m,ann (pl. ba'ssmänn) Leks. Bju. 1. <person, 
som hade del i gruva el. var förman i gruva / 
person, who had a share in a mine or was fora-
man of a mine' (SAOB 1) Leks. Bju. Al Jä. 
2. <man från Bergslagen / man from B.' Rättv. 
— Ssg: bä'ssmansfrä f. Jä. <vördig o. förnäm 
kvinna (el. fru) / grand lady'. 

bergsmans-käpp m.Ia bä'ssmannstjäpp Al 'med 
yxliknande krycka försedd käpp, anv. av bergs-
man vid kyrkobesök / stick with axe-like 
handle, used by mine-owner or -foreman when 
going to church' (se ill.). Syn.: kyrk- käpp, 
-yxa; käppyxa. 

berg(s)-troll n.Ia bjå'strull Våmh. bjärtrull Ors. 
bärrgtrull Oro bär(r)gtrsil Rättv. bä'rrgtrell Jä. 
Äpp. Li. bä' 	bärrgtrsil Mal. 'övernatur- 
ligt, människoliknande väsen, som bodde i berg / 
supernatural being, resembling a human, who 
lived in mountains' (jfr SAOB bergtroll). 

berg-tagen adj. IV bärrgtåin Mock. bäritäjin 
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Mal. bärrgtäjin Li. 'tagen av övernaturliga 
väsen och förd in i berget / taken into the 
mountain by supernatural beings' (jfr SAOB 
bergtaga). Syn.: skogstagen. 

berg-toppa f.IVa bärrgtuppa Jä. `midsommar-
blomster, skogsnäva, Geranium silvaticum / 
wood eranesbill'. Syn.: blåblomma, bet. 1; 
bruntoppa; olsmäss-blomma, -toppa; ols-
skopor; persmäss-blomma, bet. 1, -rosor, 
-toppor; skålhusblomma, bet. 2. 

berg-troll n.Ia, se berg(s)troll. 
berg-ulv m.Ia bet`rrgskv Tra. 'berguv, Strix bubo 
/ eagle-owl (jfr Torp bergulv; under berg). 

berg-uv m.Ia bärrgav Li. = föreg. (SAOB). 
berg-val(1)? m.Ia bjärrgask Älvd. ba'rrvall Jä. 
Äpp. bä' rrvall bå'rvall sMal. (och Öje); obef. 
Våmh. Ve. nMal. `halvmeterhögt, bredbladigt, 
välluktande gräs, vanl. växande på bergs-
sluttningar el. i röjningar på hårdmark (bergrör, 
särsk. i Älvd.; Calamagrostisarter) / broad-
bladed, sweet-smelling grass, about half a 
meter tall, usually growing on mountain slopes 
or clearings'. Syn.: flax-, näs-, sken-gräs. 

Ssg: bjärgoltååå (Rz 720 a) Talamagrostis 
lanceolata' Älvd. Jfr b odh ol. 

berimma sv.v.l. (endast refl.) birf m sig Älvd. 
'vara tänkbart, vara möjligt / be possible, 
conceivable' (SAOB 3); u be'lle lla'jkt birfm sig 
'hur kan dylikt vara tänkbart?' (sagt vid berät-
telse om övernaturlig upplevelse). 

bero sv.v.3. 	Älvd. berö' vSoll. Rättv. Bju.— 
Ga. Vd. 1. 'låta vara som det är / let something 
rest' (SAOB 2 b) allm. tä'tt å berö' Nås 'låt det 
vara som det ärr. 2. 'komma an på / depend 
on' (SAOB 7 a a) allm. e biräscld 4 q'nn å'å 
Älvd. 'det kom an på honom det'; å berö'r på 
vö'rä Mal. 'det beror på vädret'. — Refl.: 'bero 
på / depend' (jfr SAOB bero på) ö"-da berör-si-
på', å vSoll. 'det (där) beror på, det'. 

berådd adj. I berå'dd Nås. 1. 'försedd med / 
supplied with'; je e berå'dd me to'bbakk 'jag är 
försedd med tobak'. 2. (subst.; i uttr.) vå'r på 
berå'dck, Mal. 'stå i begrepp att (eg. vara på b.) / 
be about to do something'. 

berätta sv.v.l. bPretta Älvd. berätta Leks. be-
rätta Bju. Dju. Nås Mal. beretta ÖVd. 1. 
'omtala, förtälja / tell, relate' (SAOB I 3) Bju. 
Leks. Nås; obef. OvSi. Mal. ÖVd. Syn.: säga 
av; tala om. 2. 'till pastorsämbetet meddela 
personalierna efter en avliden / inform parish 
register office of a deceased person's biographical 
data' Leks. 3. 'från predikstolen kungöra en 
persons begravning och meddela hans persona. 
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lier / announce someone's funeral and biogra-
phical data from the pulpit' Älvd. Leks. Dju. 
Mal. ÖVd. dier åvå bisrettaa eter n Älvd. `de 
hava förrättat tacksägelse efter honom'; (opers.:) 
ä bereetta ät svänns-oll i då'g Leks. 'det har 
hållits personalier över Svens 011e i dag'. Syn.: 
läsa (st. v. — sv. v.) upp, bet. 2. —Av!.: ber& ttålee 
n. Li. 'personalier efter en död'. 

berätt-kripp m.Ia brritkripp Våmh. (Bon.) 
berätticripp berä'ttkripp Soll. 'läsbarn, konfir-
mand / canclidate for confirmation'. Syn.: läs-
barn, -kripp; präst-, prästgårds-barn. 

berätt-skolan m. Illa best. bg"ritakaukti, Våmh. 
brritskåjkan ,,, beritaköjkan vMor. bg"rättskeirti, 
Soll. <nattvardsskolan / eonfirmation elasses'. 
Syn.: läs-, präst-, skrift-skolan. 

besatt adj. I besa'tt Leks. Bju. Dju. Nås besa'tt 
Mal. 1. 'befängd, tokig, galen, från vettet / 
mad, out of one's senses' (SAOB 2 a—d) Bju. 
Nås Mal. 2. 'begiven, lysten / fond of, eager for' 
Leks. Dju. på' jkan va au beaa'tt tä fåk. tepplrar 
Leks. 'pojkarna voro så begivna på att stjäla 
äpplen'; kastta ä au beaa'tt på dä-da tjö'ttä dan av 
Leks. 'katten är så lysten på det där köttet 
där så'. 

bese st.v.; refl. befå' sä (tema under se) Mal. `se sig 
omkring, lustvandra / have a look round, take a 
walk' (jfr SAOB 8); ve va fet v beaå'g vs, ve, mä 
dum säv mi'ddag <vi voro ute o. sågo oss omkring, 
vi, medan de sovo middag'. 

besinna sv.v. 1. 3. besi`nna Rättv. Bju. Mal. 
besi`nna Leks. 'betänka, behjärta / consider, 
beer in mind' (SAOB 4); du kan fal beai`nna, va 
jäsra jä å'g Leks. `du kan väl betänka, hur 
mycket jag har att göra'; besi'nna, hån hå' vill 
alt ja Mal. 'tänk på, vad det vill säga!' — P. pret.: 
jä va då besi`nna på jä skull int knä`kka Leks. 
'jag var (då) besluten, att jag inte skulle säga 
ett ljud'. — Refi.: a du besisnnt dä på' ä ni/ Mal. 
'har du tänkt över saken nu?'. 

besinnlig adj. I besennlin Bju. 'som har sina sin-
nens fulla bruk / in full possession of one's 
senses'. 

besk adj. I bessk Älvd. Jä. Mal. (n. bekkst Älvd.) 
bäs(s)k öMor. Ors. Rättv. Flo. (n. bäs(s)kt Ors. 
Rättv.) be,ssk &task Nås Äpp. (n. beast bässt 
Nås) bäjsk ÖVd. 1. 'bitter i smaken / bitter (in 
taste)' (t.ex. om mjölk, dricka o.d.; SAOB 1) 
allm. Syn.: b esken. 2. (bildi.:) 'amper, frän, 
barsk' i (figuratively:) 'biting, caustic, harsh' 
(SAOB 2) Nås Jä. — Av!.: bä' aska adv. Flo. 
<bittert / bitterly'. 

besked n. Ta bestje vSoll. sMal. bestjå'd Soll. Rättv.  

befå' Leks. Bju. Nås besatte nMal. ÖVd. 1. 
<pålitlighet; reda, ord och avsked / reliability; 
(a) straightforward answer' (SAOB B 7) allm. 

e-nt nå bestjed ma-n Rättv. 'man kan inte lita 
på hans ord'. 2. <energi, kraft, allvar / energy, 
force, seriousness' (SAOB B 7 b) Leks. o lås int 
ma ny befö"hon lägger inte ned energi i läs-
ningen'. 8. `definitivt meddelande / definite 
information' (SAOB C 11) allm. män jå' aka 
djå` de besatte, je Tra. <men jag skall giva dig 
besked, jag!'. Syn.: b eskäl, bet. 1. 4. 'skriftligt 
intyg, bevis/ written report, proof' (SAOB C 13) 
allm. lys-åt befå' Bju. 'pålysa flyttningsbeviset'. 
Jfr g if t-, p rä s t-. 5. 'ändamål, avsikt / purpose, 
intention' vSoll. upå ä' bestjå"för det ända-
målet, i den avsikten'. 

beskedlig adj. I bimstjVölig nÄlvd. bi"stjielrin 
Våmh. bi".satjelen Ve. beatjå'lin Soll. bi'sstjådlin 
Ors. bestjedlren Ore bestffidlin Rättv. befedlin 
Leks. befelin Bju. Nås bestjelä Mal. 'hygglig, 
stillsam, snäll / kind, quiet, nice' (SAOB 5) 
allm. du ålr wa bi‘sttieölig nu' Älvd. <du skall 
vara snäll (ej så framfusig) nu' (sagt av flicka 
till friare); an wa mj bi'satjådlin Ors. 'han var 
mycket vänlig'; jä a bestffidliga på' jkar Rättv. 
'jag har hyggliga söner'. 

besk» adj. III bä' (s)tj in Rättv. bä' ffin Bju. Dju. 
(n. bä' ffi Bju. bä' ff e Dju.) 'besk! bitter, pungent' 
Syn.: besk, bet. 1. 

beskus m. bä'aakus Äpp. bä'jakus Tra. 'sup bränn-
vin, försatt med beska droppar / distilled liquor 
with bitters' (SAOB). 

beskäl n.Ia befå'l Bju. befågr övr. 1. <besked / 
information' Dju. Nås på du'mm, belägra Dju. 
på du'inrn belägrar Nås <med det beskedet'; 
ja fekk int ny befägr om ä Dju. 'jag fick inte 
ngt besked om det'. Syn.: besked, bet. 3. 
2. 'grund, orsak / reason, cause'; på då' befå'la. 
Bju. på då' befäl-ä Ca. 'av den orsaken'. 3. 
'villkor / condition(s)' Leks. an jetta-nt ha'kkt 
gå-di't ny på dum befågran 'han gitte inte gå dit. 
på de villkoren'. 

beslut n. (endast i förb. till allt beslut; jfr 
SAOB I 1); te a'llt bellfet Mal. 'slutligen, änt-
ligen / finally'. Syn.: slut, bet. 4 c. 

besman n.Ia bVam41r Älvd. bi"eme Våmh. 
bramok Våmh. (Bon.) b'esmålr vMor. vSoll. 

öMor. bi"ssmålr Ve. Want* Soll. bi' &ma 
bi"amål Ors. bi'sman Ore besman Rättv. 

besman Rättv. (Bi.) be »man Leks. Bju.—Jä. 
Mal. be'saman Äpp. be' ssmån Li. bå'amån Tra. 
1. 'handvåg, bestående av en graderad stång 
med tyngdklump i ena änden / steelyard 
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(balance)' (SAOB) allm. 6"bismok Våmh. (Bon.) 
`stort besman, avs. för vägning av hö'. Jfr 
lod-, mark-. 2. `yster, tanklös person / 
madcap, thoughtless person' Våmh. (Bon.). Jfr 
vild-. 

besmans-klund m.I a bCsmelsklunnd öOrs. `klabb 
el. klump i besmanets tyngre ände / the weight 
at the steelyard's heavier end'. 

besmans-kluns nada be' ssmannakkunns Dju. — 
föreg. 

besman(s)-krok m.Ib be' ssmanskrök Leks. be' ss-
tnankrök Nås bä' smaskrök Mal. `järnkrok i änden 
av besman, varpå det hängdes som skulle vägas / 
hook of a steelyard' (SAOB); ä-nt ss gå'rli fur 
demm ssm ska tå alltiv på be' ssmanskrötjen Leks. 
'det är inte så gott för dem, som skall taga allting 
på besmanshaken (dvs, köpa allting)'. 

besmid n.Ia besmi'l Rättv. besml' Leks. Ga.—Tra. 
pesmy Al (jfr gesmid). 1. `bestyr, besvär / 
work, trouble' (Rz 30a—b; V11) NeSi. Vd. 2. 
`oväsen, bråk / noise, row' Ga. Jä. 

besmitta sv.v.1. besmi'tta Flo. Mal. burne' tta Li. 
<smitta, smitta ned / infect' (SAOB 2); dem-jå' 
kkäsr,i, e besmettti. Tra. `de här kläderna äro 
(ned)smittade'. — Avi.: besmistta Mal. besmetta 
Li. f. <smitta, smittosam sjukdom / infectious, 
contagious disease'; besmi`ttsammt adj. Flo. 
`smittosam / infectious'. 

best m.Ia bes(s)t Rättv. besst Bju. Mal. <brutal, 
envis, grov människa / brutal, stubborn, coarse 
person' (SAOB 3); ps' jjkbisst Äpp. `vanartig, 
olydig pojke'. — Av!.: besstun öMor. be's(s)tu 
Rättv. be's(s)tug Rättv. (Bi.) adj. `argsint och 
envis, råbarkad / irascible and stubborn, boorish' 

Bests f.IVa be' ssta Ore be's(s)ta bä's(s)ta (best. 
sg.) Rättv. (i bet. 2: be s(a)ta) 	ssta Leks. (Silj.). 

`övernaturligt, kvinnligt väsen i skogen / 
supernatural, female creature of the forest' 
Ore Rättv. Leks. (Silj.); obef. Ors. Leks. Bju. e 
a si'tt 	ssto Ore 'jag har sett Basta'. Syn.: 
Gorna; Grannasmor; Rådandan. 2. <envis, 
omedgörlig kvinna / stubborn, unreasonable 
woman' Rättv. 

bestyr n.Ia bestl'r Rättv. Dju. Nås Tra. bestyr 
Leks. Bju. Mal. 1. 'intresse / interest' (jfr 
SAOB 1) Leks. du har i bestYr ti dådda vå'drå 
dfi ss 'du är så livligt intresserad av vädret, du'. 

'göromål, ärende, angelägenhet / business, 
tasks, affairs' (SAOB 3) allm. ti tssleks bestYr 
Leks. 'i så många brådskande och skiftande 
angelägenheter'; o had då ss klrå'nt bestl'r å ss 
Dju. 'hon hade då ett så obetydligt ärende 
också så'; an &rid å få'le bestl'r me dl', hann 

Tra. 'han hade ett fasligt bestyr med det, han'. 
Syn.: beställ. 

bestyra sv.v. 1. 3. bö` står (pret. strikt) Våmh. 
(Bon.) bö` står (bet. 2; pret. bö' sträd).--,  bestY ra 
(bet. 1) vMor. bestY ra (pret. bestYrdu) Leks. 
best' ra (pret. bestYrdä) Bju. besti`ra (pret. 
bestl're) Nås. bö' sstår Mal. 	1. 'ombesörja, 
ombestyra / see to, arrange' (SAOB 2) vMor. 
Bju. Nås an e ful ö' jt å bestY rår min mi"gär 
vMor. `han är väl ute och ordnar med 
ngt'. 2. (abs.:) <ha ngt bestyr för sig, arbeta, 
pyssla / busy oneself with work' (SAOB 2 e y) 
Våmh. (Bon.) vMor. Leks. Mal. olld-nt ti'nn å 
bi3'8trä ati nrgu i'emmt, mgn å lära i'vvgu Våmh. 
(Bon.) 'han håller väl på och pysslar med ngt 
jämt, men det blir ingenting värdefullt uträttat'; 
bö` står OH 	vMor. `göra inredning i fä- 
huset'; vi va oppu å bestYrds mitt i na'tta Leks. 
'vi voro uppe och sysslade med ngt arbete 
mitt i natten'. — Särsk. förb. (från:) bestgr-
frå' då paspperan ny va'rry Leks. 'gör ditt arbete 
med papperen färdigt någon gång!'; (om:) 
bestir-s'mm Nås 'ombesörja'. 

bestyrig adj. I ba'strun vMor.; n. bb's strut vMor. 
bestyrut Leks. 1. 'beskäftig, som styr och ställer 
/ meddlesome, officious' vMor. Jfr b estyrlig. 
2. (n.:) 'fullt av bestyr, mycket att göra / very 
busy' vMor. Leks. 

bestyrlig adj. I bestYrkin Soll. <som har mycket 
att bestyra, strängt sysselsatt i very busy'. Jfr 
bestyrig, bet. 1. 

bestå st.v. bistå' Älvd. öMor. Al bestö' Soll. 
bestå' övr. (böjn., se stå). 1. (om sjukdom:) 
<vara lokaliserad / be lokalized (about illness)' 
(jfr SAOB I 6 b) Öva. ä bestö' i hs'vvdå å sm 
Tra. 'sjukdomen var lokaliserad i hans huvud'. 
2. <stå ut med / put up with' (SAOB II 2) Nås 
Jä. 8. 'bjuda, spendera / treat, pay for' (SAOB 
II 6 d) allm. bistå' bjösnnda,nnsn,, öMor. <bestå 
(dansstuga och spelman till) björndansen'; 
an bestö'd mä på en sfi'p Leks. 'han bjöd mig 
på en sup'; i bestö'g om på kalå'så Mal. 'jag bjöd 
honom på kalaset'; (vanl. abs.:) nu ska du 
bestö', ö, fö du a fändji fri' i nå't Soll. 'nu skall 
du spendera, för att du har fått fria i natt'. 

beståning f. Ib be8t4'njvg bist4'njvg Våmh. be-
stå'nniy Ore bancisniv Mal. 1. 'handlingen att 
bestå / act of treating, paying for' (se bestå, 
bet. 3) Våmh. 2. 'ngt gott (vanl. brännvin), 
som ngn bjöd på / something nice (usually 
distilled liquor) which people were treated to' 
Våmh. Ore Mal. 
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beställ n.Ia bestä'll Jä. 'bestyr / trouble, work; 
(SAOB); o add då et slekket beställ må ädå' 
'hon hade då ett sådant bestyr med det där'. 
Syn.: bestyr, bet. 2. 

beställa sv.v.3. 1. bi‘stell(a) Älvd. beställa Soll. 
Leks. beställa övr. (NeSi. Vd.). 1. 'anmoda, giva i 
uppdrag, avtala med / request, entrust (with a 
task), agree upon sthg.' (SAOB 2) allm. i be-
ställät min ö'num vSoll. 'jag gav honom 
(saken) i uppdrag'; jä be8tälld-12, tå tji3'73 en 
stru`mmiusfjålruv Leks. 'jag gav honom i uppdrag 
att köpa en fjärding strömming'. 2. 'uträtta, 
taga befattning med, ha att skaffa el. göra med / 
aceomplish, have to do with' (SAOB 8) allm. 
tvcn ä äu 	bi"stell(a) Älvd. `vad har du där 
att göra'; jä lär ful beställ ärtwls Rättv. 'jag 
måste väl uträtta ärendet'; va add vi tå bestå' tia 
ti dum Xra Leks. 'vad hade vi att göra med de 
andra?'; du a 88 Mettii te bestå' ila då', da' ss 
Tra. `du har så mycket att uträtta där, du, så!'. 
— Särsk. förb. (dit:) i bisteld-da'jt 4nÄlvd.'jag 
stämde möte med honom där'. 

bestämt adv. beste'mmt vMor. bestä'mmt Mal. 
öVd. 1. 'obestridligen, sannolikt, visst / 
undoubtedly, probably, certainly' (SAOB be-
stämd 9-10) Mor. Mal. beste'mmt wa-nt e a'nn 
vMor. 'visst (el. nog) var det han'. 2. (med neg. 
bet.:) 'ej säkert, sannerligen inte, rakt inte / (in 
a negative context) not definitely; not at all, 
absolutely not' Tra. bestä'mmt je vö't 'jag vet då 
rakt inte'. 

beständigt adj. In.; adv. beskt' nndit Mal. be-
stå' nndi(g)t Li. 1. (n.:) `bestående, varaktigt / 
continuous, permanent' (SAOB) Mal. ä våla nu 
bestänndit mä a'rrbetrj, 'det var inte något stadigt 
arbete'. 2. (adv.:) 'jämt o. ständigt, alltid / 
always, the whole time' Li. sli'kkt få ve vä 
näggd me bestänncligt 'sådant få vi alltid hålla 
till godo med'. 

besvara sv.v.l. besvPrå Rättv. (i spelet kors-
slant och i vissa kortspel:) 'hålla bank / to be 
banker (in card-games)' — Avi.: besva‘rur m. 
`bankör / banker' (i spelet korsslant). 

besvär n.Ia bisswårtt (best. bPsevårneö) Älvd. 
beswå'r vMor. Ve. Ors. besvå'r Soll. Leks. Flo. 
Äpp. Mal. besvöer öVd. 1. 'olägenhet; svårig- 
het 	trouble, difficulty' (SAOB II 2) allm. 
je kumm a ställ er ti besvå'r Äpp. 'jag kom-
mer och förorsakar er besvär'. 2. 'nyfiket 
intresse / inquisitiveness' (jfr SAOB II 3 b) 
Ve. Leks. Flo. Äpp. nu ska-nnt då' a beswå'r 
i wäss Ve. 'nu skall inte du vara nyfiken 

på oss'; a besvå'r ti hå' Flo. 'lägga sig i det'. 
3. (i förb. hava besvär i:) 'hava omsorg om 
(ansvar för), befatta sig med, sköta om / to 
be responsible for, tum one's hand to, see to' 
Sold. uken ska å besvå'r dö 'vem skall sköta om 
det?'; "ta E-nt nå, så I' a nå besvå'r i 'det där är 
inte någonting, som jag har att skaffa med'. 
— Ssgr: bi'swäsbll m. Ors. (jfr bedle, bet. 1) 
'nyfiken mani inquisitive man'; besvå'Hsbrakka 
f. Äpp. 'frågvis person / nosy person'; bPswäselp 
Våmh. `nyfiken, frågvis flicka / inquisitive, 
nosy girl'; bi"swäsniss m. Älvd. Våmh. Ors. 
'frågvis, nyfiken man / inquisitive, nosy man'; 
beswästassk m. Våmh. 'nyfiken man / inquisi-
tive man'; bPswästcknå's m. Älvd. 'frågvis man / 
nosy man'; bi'swästitta bi"swästitta f. Ors. 'ny-
fiken kvinna / inquisitive woman'. 

besvära sv. v. 1. bPstvära Älvd. brstvåra Ors. 
besvära Bju.; pass. bPswärås Våmh. bOswäras 
Våmh. (Bon.) biswä ras vMor. 'bereda svårig-
heter / eause diffieulties' (SAOB II) Älvd. Bju. 
— Refl.: 'besvära sig / bother, trouble oneself': 
besvär sä Dju. besvä gä Mal. — Pass.: 1. 'taga 
vård om / take care of' Våmh, n wörd bPswärås 
ga`mmkehindjin 'han blir tvungen att taga vård 
om gumman'. 2. 'vara nyfiken, spionera / to 
be inquisitive, to spy' Våmh. vMor. an  får o 
brswärä `han går och spionerar'; bOuwäräs-n,t 
da' int, du Våmh. (Bon.) 'bekymra dig inte om 
den saken, du!'; an beswäräs i erdrum vMor. 
<han lägger sig i andras angelägenheter'. — 
Särsk. förb. (från:) Q a biswära-frö' si Ors. 'hon 
har befriats från livets besvärligheter (o: dött) / 
she is dead'. 

besvärad adj. I bPswåraö Älvd. bi"swäradp,' 
Våmh. bg"swäradr, Våmh. (Bon.) besvä rack, Soll. 
bi'swåra(d) Ore besvära Rättv. besvå'ra Ga. 
1. `brydd, litet ängslig, orolig / worried, anxious' 
Soll. i kännd mi 'Me besväradu, 'jag kände mig 
litet ängslig'. 2. 'nyfiken / inquisitive' OvSi. 
NeSi. int bri'ver du vå sö besväradv, i dä'mm inte 
Soll. <inte behöver du vara så nyfiken på 
dem, inte'; o e så besvära, så o spri'yv ti 
gälar Rättv. <hon är så nyfiken, så hon springer 
i alla gårdar'; stö'rbesvåra Ga. 'mycket nyfiken'. 
Syn.: brydd, bet. 4. 

besvärlig adj.I biswärlig nÄlvd. bOswälriinVämh. 
(Bon.) beswälin vMor. besvälin Soll. swållin 
Ors. beswä (r)len Ore besvärlin Leks. Bju. Jä. 
besväkä besvä (r)lä Mal. besväken ÖVd. 1. 
'som vållar besvär / troublesome' (SAOB 4) 
allm. 2. 'obehaglig, motbjudande / unpleasant, 
repulsive' Leks. hi'-d4, sicka ha'askap tå va 
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kfekin å besvå'rlin 'hu, vilket otäckt och mot-
bjudande herrskapsfolk!'. 

besynnerlig adj. I besy`nndlin Soll. besi'nnlin 
Rättv. Nås besy`nnlin Bju. besy`nnlä Mal. be-
si'nnlen öVd. 'underlig, egen; ej fullt klok / 
strange, unusual, not quite sane' (SAOB). 

besynnerliga adv. besi'n(n)liga Rättv. besi`nnli 
Nås 'särskilt, i synnerhet / especially, particu-
larly' (jfr SAOB besynnerligt 1 c); besi`nnli 

ssm a vir-di't Nås 'i synnerhet du, som har 
varit dit'. 

bet' f.Ia biet Älvd. Våmh. båt övr. 1. 'betesmark, 
betesområde /grazing area (ground), pasture' 
(SAOB bet" 2) allm. e wi'k dier int jrtå i 
brtv, Älvd. 'det (o: fodret) vill de inte äta ute 
på betesmarken'; bårt i bå'ti öMor. (bort) till 
betesmarken'. 2. `kreatursbete / grass for 
animals, grazing, pasturage' (SAOB bet" 3) 
allm. djå"rå brig Älvd. 'åstadkomma bete' (ex. 
gm  svedjande); bå'tä a frissi Rättv. 'betet har 
frusit'; dEr var ä gö` dust bå'ta Leks. <där var det 
bästa betet'; ä i'vva bå't Bju. 'det finns intet 
bete'; biä`rrgbiet Älvd. 'bete på berg'; tjä'clärbåt 
Ve. tjo'ddärbåt Leks. (Silj.) Al 'bete på mark, 
där man tjudrat häst el. annat kreatur'; sjö'n-
böti (best.) Soll. 'bete av kruståtel (Deschamp-
sia)'. Syn.: bete' n. — Avi.: ä va o'askapki 
bå'tut dar Leks. 'det fanns rikt bete där'. 

bet" f.Ia båt Ors. bäjjt Li. 'bete för djurfångst / 
bait' (SAOB betv); dem så' tt-ti ä hä'ssthovvu te 
bä'fit Li. `de satte i ett hästhuvud till bete 
(i björngillret el. b e ts axen)'. Syn.: agn n.; 
bete" n. 

bet" f.Ia (endast i förb. giva betar:) djäv 
brtär Våmh. (Bon.) (om tävlingslek för flickor, 
bestående i att) vid bollkastning mot en husvägg 
få bollen att studsa så många gånger ( = betar) 
som möjligt genom lätta slag mot den med flata 
handen! ball-game played by girls, idea of which 
is to keep ball bouncing against wall of house as 
many times as possible'; djåv-a'tt brtär 'giva 
igen el. upprepa lika många godkända studsar, 
som motparten lyckats åstadkomma / beat 
opponent in nurnber of times ball bounces 
against wall'. 

bet oböjl. sbst. båt Leks. (Silj.) Mal. (endast i förb. 
lägga i bet:) 'lägga skinn till betning / soak 
skins'. Jfr beta' f., bet. 2. 

bet oböjl. adj., adv. biet Älvd. Våmh. (i-)bå't Soll. 
båt övr. 'fastsittande, rådlös, svarslös, som ej lyc-
kas/ nonplussed, perplexed, unsuccessful' (SAOB 
bet" sbst. 1) allm. Oår bå't Ve. Leks. 'köra fast' 
(ex. i snö); wi djivgum-bå't ml' na vOrs. `vi 

komrno ingen vart med henne'; an stöd wå'l bå't 
öOrs. 'han var alldeles rådlös'; nu ska je sätt de 
bå't på dessa gå'ta Nås 'nu skall jag göra dig bet 
på den här gåtan'; dem vår bå't me fi`nnar Jä. 
`de komma ingen vart med finnarna'; dem vott 
bå't, så,' dem, vm i'nnt jå' vå` (la Li. `de kunde inte 
utföra saken, sade de, om inte jag vore där'; 
(i förb. med i:) djå"rå an i-bå't Soll. 'göra honom 
svarslös'; gö i-bå't Soll. 'misslyckas'. 

beta m., se bete m. 
beta' f.IVa brta Älvd. Våmh. bå'ta Mor. Soll. 
Ors. Oro Leks. bå‘tu Bju. Ga. bå'ta Flo. Nås Mal. 
bä' fta Tra. 1. 'betningsmedel för färggods / 
solution in which articles to be dyed were 
steeped' (SAOB beta' a p) allm. 2. 'blandning 
av mjöl, salt (jäst) och vatten, avsedd för bered-
ning av skinn / mixture of flour, salt, yeast and 
water, intended for preparing skins' (SAOB 
beta' b) allm. ea 1 ni ö i bl'ettgne Älvd. 'det ligger 
i betningsvätskan'; so'lltad keså brt4 Våmh. 
(Bon.) sslit sem eij bä' jta Tra. 'salt som bet-
ningsvätska'; sfi'rt sam bå'ta Leks. 'surt som 
betningsvätska'. Jfr bet oböjl. sbst. Syn.: 
betelse. 

beta" f.IVa bå'ta Mal. 'munsbit / a bite' (jfr 
SAOB beta" sbst.). Syn.: bete m., bet. 2. 

bota" f.IVa brta Våmh. (Bon.) `arbetsperiod 
mellan två vilostunder / period of work between 
two breaks' (jfr SAOB betel" sbst.). Syn.: 
betskede, bet. 3; betsköra; bida f., bet. 1; 
heta" f., bet. 2; vilskede. 

beta f.V brta (pl. bi"tur) nvMor. 1. 'hörntand/ 
eye-tooth' (på människa, svin o. häst). Syn.: 
bete m.; bet-tand. 2. 'liten träkloss, t.ex. 
som mellanlägg vid knutning i lövlada / little 
wooden block, clump' (ÖDB III 150). Syn.: 
beting m., hålling; kapitel; katt, bet. 4; 
knavre, bet. 3. 

beta' sv.v.3. 1. bl' eta Älvd. bä'ta Mor. Ors. bå'ta 
(sup. bett) Leks. bå't(a) Ve. Soll. bä'ta Rättv. 
Bju. Flo. Nås Mal. bä' jta öVd. 1. (tr., med 
betet som obj.:) `låta avbeta / allow to graze' 
(SAOB beta" 1); böst grö'nriijsn Rättv. 'låta 
kreaturen avbeta brodden av höstsådd råg'; ha 
ni be'tt 	li`nndon ng Leks. 'ha ni (el. haven I) 
låtit avbeta alla vallarna nu?'; &rit li`nndon Li. 
'låta kreaturen beta på de slagna vallarna'. 2. 
(intr.:) 'låta (kreaturen) beta, driva på bete / tum 
out to grass' (SAOB beta" 2 a); a 6u bl'ett g'nn, 
so 1"rtgm rröå Älvd. 'har du låtit (hästen) beta 
ännu, så att vi äro färdiga?'; vi am bsrt-å bå'ta på 
li'n(n)dom nfil Rättv. <vi ha börjat med att (låta 
kreaturen) beta på lindorna nu'; båsta ma kfep 
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Leks. 'beta (med) korna'; (med betesdjuren som 
obj.:) bä' jt hässtsm Li. 'låta hästarna beta'. 3. 
(intr.:) 'rasta o. låta dragaren (o: hästen) beta / 
break off work so that draught-horse could graze' 
(SAOB betan  2b) Älvd. 4. (om husdjur:) 'äta, 
gå på bete / eat, graze (of domestic anirnals)' 
(SAOB betan  3 c) vSoll. Flo. Mal.; obef. Älvd. 
däm bästär å jå't vSoll. 'de (o: kreaturen) beta och 
äta'. Syn.: äta v. - Särsk. förb. (av:) n2 a vi 
li`n(n)dor å'bta Rättv. 'nu hava vi vallarna 
avbetade'; kiev, ha bett-å' 88 VIN 88 Leks. 'korna 
ha betat av så noga'; bät-å'v tjö`ddärbötä Al 
' (låta) avbeta återväxten på plats, där kon tjud-
rades fast'; (om:) vi få fsl bät-o'mm då Leks. 'vi 
få väl låta kreaturen beta här en gång till då'; 
(utav:) bä` jt-tå täkktrj, Tra. låta kreaturen av-
beta täkten'. Jfr lötai  v. 

betan  sv.v.3. 1. breta Älvd. Våmh. bö`ta Mor. 
Soll. Ors. Leks. bä' ta Rättv. Flo. Nås Mal. 
(perf. part. lgta Rättv.) bä` jta Tra. 1. 'behandla 
färggods (ex. garn, nät) med betningsvätska / 
to steep articles to be dyed' (SAOB beta" a) 
allm. Syn.: barka', bet. 4; kärva'. 2. 'be-
handla (skinn) med betningsvätska / soak 
skins' (SAOB beta" b) allm. bå't stji'nni Ors. 
Soll. 	 jt stji'nn Tra. 'dots?. 8. (senare ssgsled:) 
'rengöra ytan av ett metallföremål såsom för-
beredelse för lödning, förtenning o. d. / elean 
surface of metal object in preparation for solder-
ing, tinning etc.' (SAOB beta" c a ct1); se bly-, 
tenn-. 

beta" sv.v.3 bå't Ve. 'nappa, hugga på bete / 
snap up bait' (jfr SAOB betav  v.); då' ska dåm 
b'et 'då böra de (o: gäddorna) nappa'. 

beta"' sv.v.l. brtå Älvd. Urta Mal. 'sönderdela i 
småbitar / break into small pieces' (SAOB 
betan. Syn.: bita i, bet. 4. - Särsk. förb. 
(s önde r:) bitå-sti'nncl eö a'uti Älvd. 'beta (sönder) 
det (a: brödet) i mjölken / break pieces of bread 
in a bowl of milk'; (uti:) bitå-a'uti Älvd. 'beta 
bröd i mjölk'. 

betala sv.v.l. - 3. bitära 3. - brtåkå 1. Älvd. 
bi"tedrå 1. Våmh. bitäka 3. vMor. betäka 1. 
(sup. äv. betält) Soll. bi`tålå 1. vOrs. brtålå 1. 
öOrs. bì t,åko 1. (apok. betäk-) Oro betäka 1. 
Rättv. betäka Leks. betäka 3. Dju. betäks 3. 
(pret. betälle) Nås bettäks 1. (apok. pret. o. sup. 
bettäk-) Jä. betäks 1. Äpp. bänks 1. (apok. 
pret. betäk-) Mal. bettäko ,••••be`ttäkå (apok. 
bettak-) öVd. 'gälda / pay' (SAOB A 1); i 
brtäkid an öOrs. 'jag betalade honom (för arbe-
tet)'; a du bettäk trs'sstjän Jä. 'har du betalat 
tröskningen?'; hän vä,' ä, ve betä k om Mal. 'vad 

var det, vi betalade honom?'. - P. pret.: dem 
tas bitält fe kii'så Våmh. 'de togo betalt period'. 

betan n.Ia brton Ore 'munstycke till betsel / 
mouthpiece, bit of bridle'. Syn.: bete m., bet. 6; 
betel, bet. 1; betsel, bet. 2; bett, bet. 3; 
munbett. 

bete m.IV brti Älvd. Våmh. Ors. bistå vMor. Ve. 
vSoll. bitå' öMor. beti brti Rättv. bs`tta (bet. 
4) 	bå'ta (bet. 1) Leks. bä‘ta Al bästa Nås bä` ta 
Mal. 1. 'hörntand, ögontand / eye-tooth' 
(SAOB beten.  1) allm. (utom Jä.). Syn.: beta f. 
V, bet. 1; bet-tand. 2. 'bit mat; munsbit / 
bite of food' (jfr SAOB betan  f. a) Älvd. Ors. 
Rättv. jä a-nnt en brti bra' a bänom Rättv. 
Jag har inte (ens) en bit bröd åt barnen'. Jfr 
bröd-, bull-, slakt-. Syn.: betan. 8. <liten 
matsäck, avsedd att bäras i fickan / (packet 
of) provisions, carried in pocket' Våmh. vMor. 
Syn.: lillmiddag bet. 3; toppa f.; tugga' f. 
4. 'brödbit med litet kött el. fläsk på, som man 
gav barnen, för att de ej skulle äta sovel enbart / 
piece of bread with some meat or bacon on it, 
given to children' Leks. 5. 'hoprullat stycke 
tunnbröd, lindat omkring tillhörande sovel (ex. 
sill, strömming, smör, kött, fläsk el. potatismos) 
/ piece of elap-bread rolled round a filling of e.g. 
herring, butter, meat, bacon etc.' Älvd. Våmh. 
Mor. Ve. Ors. djå"rå 	 Våmh. (Bon.) 
<linda ett stycke tunnbröd omkring en sill'; 
fkö"tbiti Våmh. 'hoprullat stycke tunnbröd, som 
doppats i flott'; presstbiti Våmh. 'hoprullat 
stycke tunnbröd med smör, messmör el. sill'; 
stremivabiti Våmh. strrmiusbiti Ors. <hop-
lindat stycke tunnbröd med strömming i'. Syn.: 
betel, bet. 3; dull, bet. 2; dulla; kavle, bet. 
5; lur', bet. 4; luring; muss; strut; toppa; 
tulla; tult; tuse; tuss; tuttel; tyta; vämmel. 
6. 'munbett till betsel / mouthpiece (bit)' Ors. 

Ors. `dets.'. Syn.: betan n.; betel, 
bet. 1; betsel, bet. 2; bett, bet. 3. 7. 'hak i 
överstock i timrad knut, passande in i urtagning 
i understocken / notch in upper log in timbered 
corner-joint, fitting notch in lower log' (05DB III 
118) Al. Syn.: katt, bet. 10. 8. 'bobin / bobbin' 
Ors. drå, upg,  bistå Ors. 'bobina'. Syn.: bult', 
bet. 2; kota, bet. 3; kudden; kugg"; kuggen;  
kult". 9. (pl. i förb. med av el. ur:) 'ur fläcken / 
from the spot (about person who will not move)' 
Älvd. 41% faar i'nnt åv brttfm, <han gick inte ur 
fläcken'; i f4r int an g brugn 	beteen sg.) Jag 
får honom inte ur fläcken'. 

bete' n.III bi et(e) Älvd. bä't(ä) Ve. Soll. bå'ts 
bö't8 Rättv. bä'te Leks. (Silj.) bö'tä Bju. Jä. 
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Äpp. bå't Mal. bä'jjte öVd.; obef. Mor. (jfr bet' f.) 
'kreatursbete / greks for animals, grazing, pas-
turage' (SAOB bete' 2-3); da'jt so i nögu bret 
a krittgrum Älvd. 'där det finns något bete åt 
kreaturen'; e då'Iri bö't jå'n,e Soll. 'det är då-
ligt bete här'; ba'rrgbåta Rättv. (Bo.) bei`rrgbötä 
Jä. `bete i bergig terräng'; hi'sstbåta Rättv. 
(Bo.) 'lämpligt bete för häst'; m1srbät8 Rättv. 
(Bo.) mg'rbåtä Jä. <bete på myr- (o. sjö-)strän-
der'; 8vrIgt8 Rättv. (Bo.) <bete på svedjemark'. 
Jfr mul-. Syn.: bet' f., bet. 2. — Avi.: bå'tug 
adj. Leks. <som ger ett rikt bete'. 

beten  n.III brete Älvd. Våmh. bg`tä vMor. bå't(ä) 
Ve. bä'jjte Tra. 'bete för djurfångst / bait used 
for catching or trapping animals' (för såväl 
jaktdjur som fisk; SAOB beten); ev-1' breteä a 
dm Älvd. 'lägga i bete åt dem (o: björnarna, 
som avses fångas i sax)'; sätt-på bä'jjte på 
kr ö' tjin Tra. 'agna kroken för fiske'; kry' ddble  te 
Våmh. (Bon.) <förgiftat bete'. Jfr lock-. Syn.: 
agn; bet". 

betel m.Ia brtul Älvd. vMor. Soll. öOrs. brtul — 
brtuk Våmh. 	öMor. brtal bl' tel Ve. 
brtul brtil vSoll. brtil vOrs. brtur Ore 
b4"tuk 	Rättv. bettuk Leks. Bju. Dju. 
Nås Mal. besttul Ga. bi`ttult Jä. ÖVd. bettuk ••••• 
bekktuk Äpp. 1. <munstycke till betsel /mouth-
piece, bit of a bridle' (SAOB betel" 1) Älvd. 
Våmh. Mor. Ve. Ors. Rättv. Leks. Bju. Ga. Flo. 
Tra. tra'jbitu'l Älvd. 'betselbett av trä'; mu`nn-
bitit Ors. 'betselbett'. Jfr kläm-. Syn.: betan; 
bete m., bet. 6; betsel, bet. 2; bett, bet. 3. 
2. 'träpinne med snören, lagd i munnen på killing 
för att hindra denne att dia modern / wooden 
stick with string attached, put in mouth of 
(goat)kid to prevent it from sucking at its mo-
ther' Våmh. Syn.: hark, bet. 10; kape, bet. 5. 
8. 'hoprullat stycke tunnbröd, lindat omkring till-
hörande sovel / piece of clapbread, rolled roun.d 
lining of meat etc.' Älvd. Syn.: se bete, bet. 5. 

betelse n.Ia brtels Älvd. `blandning av mjöl, 
salt och vatten, avs. för beredning av skinn, 
beta / mixture of flour, salt and water, used in 
preparation of hides'. Syn.: beta' f. 

betels-horn n.Ia bettuksörn öLeks. `(av horn 
förfärdigat) sidostycke i betsel / side piece of 
bit (bridle), made of horn'. Syn.: mila"; rota', 
bet. 4; skalmar, bet. 4. 

betes-fall n.Ia bnesfåll Ve. 'ställe, där träden 
ringbarkats för att bereda plats för betesmark / 
place, where trees have been girdled to make 
room for pasture' (ÖDB I 150). Syn.: syr-, 
sör-fall; tax; taxe; taxn.ing. 

betes-sax f.Ia, se betsax. 
beting m.Ib brtivg Våmh. brtivg Ve. 'liten trä-
kloss, utgörande mellanlägg i vägg invid knuten, 
där stockarna lågo glest / small block of wood 
inserted in the wall at the comer joint where the 
logs were farther apart' (t.ex. i lövlada; ÖDB 
III 150). Syn.: se beta f.V. 

beting n.Ib beti'vv Leks. Nås Äpp. Mal. 'ackord / 
work by contract' (SAOB 1 b); du får gir a på 
beti'vv öLeks. 'du får göra det på ackord'. 
Syn.: ackord, bet. 1. 

betjäna sv.v.3. refl. (i förb. med av:) betjå'n så 
Rättv. Bju. betjåsn så Mal. 'använda / use' 
(SAOB betjäna II); an kun(n)d int betjå'n så 
nå å' no Rättv. 'han kunde inte använda henne 
(som sexualobjekt)'. 

bet-kar n.II bö'tleår Leks. Mal. <stort, laggat kärl, 
anv. vid betning av skinn / large vat used for 
tanning hides' (SAOB; 45DB II 232). 

bet-kol n.II bå'tkålr Mal. U‘ tid& bä'jtkgik Li. 
bä'jtkålr Tra. 'en av de pinnar av rå ved, som 
lades mellan stockarna i en nying / one of the 
sticks of wood laid between the logs in an open 
wood fire' (03DB III 285). Syn.: Birgitta, bet. 
3; katt, bet. 5; kn.avr e, bet. 2; kol, bet. 2; 
kränka f., bet. 1; sticka f. 

betro sv.v.3. biträ's Älvd. beträ' öVd. betrö' övr. 
(tema, se tro v.). 1. <tilltro, tro ngt om ngn / 
believe, eredit a person with' (SAOB 1) Soll. Nås 
Tra. je betro'-nnt de a'mm hä Nås <jag tilltror dig 
ej den saken'; å e i'vvgin sam betrfe am am ny 
gett Tra. <det är ingen, som tilltror honom ngt 
gott'; (abs.:) betrö'r du mi å Soll. 'tilltror du 
mig (det)r. 2. 'anförtro / entrust to a person' 
(SAOB 2) allm. i a betrö'tt onum te dPrrå å Soll. 
'jag har anförtrott el. lämnat åt honom att 
göra det'; (abs.:) .ftn, å-ta,t biträseä 4m o'llder 
Älvd. 'han har aldrig anförtrott honom (att taga 
hand om hästen)'. — P. pret., se betrodd. 

betrodd adj. I (part.) bitrieedd Älvd. betrö'dd 
Soll. betro'dd övr. 1. <pålitlig, väl ansedd / 
reliable, respected' (SAOB a, c) allm. du 
bitra'sdd a de Älvd. 'du får inte förtroendet att 
göra det'; du e ful betrö'dd ka'rr, möjtå Soll. 'du 
är väl en man med förtroende (kredit), vet jag!'. 
2. 'som anses vara i stånd till (ngt ont) / believed 
capable of something' Ve. Leks. Dju. an e fel 
innt betro'dd ri`kktet Ve. 'man kan väl knappast 
tro honom om det'; an å vå'k betro'dd Dju. 
'han är ansedd för att verkligen kunna göra 
ngt dylikt'. 

bet-salta sv.v.l. brcsollta Våmh. (Bon.) 'salta 
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mycket hårt / to salt something heavily' (jfr 
SAOB betsalt). Syn.: ramsalt a. 

bet-sax Ma bl' etsakks svÄlvd. brtsakks 
sakks Våmh. bi`tsakks vMor. bå'tsakks Ors. 
Rättv. Bju. jtsakks Tra. `gillersax med bete / 
baited spring-trap' (SAOB; C1DB I 37) allm. 
Syn.: åtstsax. 

betsel n. Ta NU (best. bi'lled Älvd. bei.2 vMor. 
Ve. We/ öMor. bö'4 vSoll. 	be81 Soll. 
be'2.21 	be'ssl Ors. be's(s)1 Rättv. be's81 
Leks. Bju. Al Dju. Jä. Mal. be'.2.2l(n) Ga. bå'.21 
Flo. Nås be'.2.21 Äpp. bä'j.21 bäj.2 (best. bä'jlle) 
öVd. 1. `styranordning för häst, bestående av 
munstycke o. sidostycken / bridle' (jfr SAOB 1) 
allm. (utom Våmh.) trel"bie.2 Älvd. träbe.2.2 öOrs. 
`betsel med både bett och sidostycken förfär-
digade av trä.' Syn.: betsle. 2. <munstycke 
på betsel / bit of a bridle' vSoll. Syn.: se betan. 

bet-skede n.III (I) bå'tstjåd Ve. bå'tfåä Flo. Äpp. 
bå'tfådä Jä. bå'tski Mal.; jfr SAOB bete" sbst. 
1. `vilostund, som togs för att låta hästen beta / 
break in work to allow horse to graze' Flo. 
stå`na e(t) btrtfåä 'stanna en stund för att låta 
hästen beta'. 2. `så lång vägsträcka, som man 
tillryggalade mellan två måltidsraster / distance 
covered between two meals' Ve. Jä. Syn.: 
vilskede. 8. 'arbetsperiod mellan två vilo-
stunder (måltidsraster) / period of work between 
two breaks' Mal. Äpp. Syn.: se beta" f. 

bet-sköra f.IVa brtstjgör Älvd. 1. `arbeta-
period mellan två vilostunder (måltidsraster) / 
period of work between two breaks'. Syn.: se 
beta" f. 2. 'kort stund / short while'; edd du 
ti'snne gnag-n' ö 	bOrrk fö bl'etstjerti ̀ skulle 
du hinna (kunna) hugga ned en björk på en 
kort stund?' 

betsla sv.v.l. breal Älvd. b22la Våmh. .2.2vSoll. 
bå'21 	Soll. 	Ors. be`1(2)la bess(s)la 
Rättv. beasla Leks. beasla Bju. Dju. Mal. 
bås ila Flo. Nås. 1. `sätta betsel i munnen på 
hästen / to put bit in horse's mouth' (jfr SAOB 1) 
Älvd. Våmh. Mor. Ve. Leks. Jfr mun, bet. 5 
(sätta i munnen). 2. `sela på (häst) / to 
hamess (horse)' Soll. Ors. Rättv. Leks. Bju. Nås 
Mal.; obef. Älvd. Våmh. Mor. guk-a'jt s be`.2.2/ä 
Ors. 'gå ut och sela på!'; gåk-stä' å be'.2(.2)1 
hi's(s)tta, Rättv. (Bo.) `gå och sela hästen!'. Syn.: 
sela. — Särsk. förb. (av:) bes211-åv öOrs. 'sela 
av / to unhamess'; äbes(s)la Rättv. 'avselad'; 
(ur:) bal-9"r — b6"21-g-r Soll. be.2.21-1'r vOrs. bessln-
i'r Dju. `sela av'; (utav:) bes81-tä Mal. 'sela av'. 

betsle n.III bralä Våmh. `betsel jämte huvud-
remmar / bridle'. Syn.: betsel, bet. 1. 

bett n.II bit OvSi. båt (pl. bå'tur) Rättv. bett 
Rättv. (Bi.) Leks. Bju. båt Vd. 1. `förmåga 
att bita, skärpa, egg / ability to eut, sharp 
edge' (SAOB 1) allm. an  står brål i bi't vMor. 
`den (o: kniven) håller sig vass länge'; h,ä ä 
brå' bå't ti lisn Mock. `lien biter bra'; Wein 
står int bå'tä Jä. 'lien bibehåller ej sin egg vass'; 
ä e brå' bå't på kni'vam Tra. `kniven har god 
skärpa'; (äv. om  bössa:) ed ir irukajkt bi't i 
by' asl,km Älvd. `bössor skjuta olika bra'. 2. 
'hugg av tänder etc., sår genom bett, stick av 
insekt / bite of teeth, sting of insect' (SAOB 3) 
allm. mu' ggbit vMor. ma' jbit Ors. my' ggbåt Mal. 
'myggbett'; märbåt Rättv. `myrbett'; cl`r(r)m-
båtar pl. Rättv. `ormbett'. 3. `munstycke till 
betsel /bit of a bridle' (SAOB 8) Oro Rättv. Flo. 
Jfr mun-. Syn.: se betan. 

-bett adj. I 'som biter (bra, dåligt) / which cuts 
well, badly' ; se 1 ö s-, t r å-. 

bet-tand f.VI ttann Flo. 'hörntand, ögontand / 
eye-tooth'. Syn.: beta f.V, bet. 1; bete m., 
bet. 1. 

bettla sv.v.l. bl'etelr Älvd. `tigga / beg' (SAOB 1). 
Syn.: marodera; tigga. 

bet-vatten n.Id båstvattrob Ga. 'förkoksvätska, 
brukad vid färgning / naordant (for dyeing)'. 

betyda sv.v.3. betyda Soll. betYa Bju. Mal. (pret. 
betydd Mal.) beti' (pret. betisdde) Nås betra 
Tra. 1. `beteckna, ange / denote, state' (SAOB 
3 o. 5) allra. 2. (äv. i förb. med på:) `förebåda / 
forebode, portend' (jfr SAOB 6) Soll. Rättv. 
ä betydär rei`vvnvedär Soll. 'det bådar regn'; hä 
beti` dur på, att s bi ö"vädur Rättv. (Bo.) `det 
förebådar oväder'. 

bevare-oss interj. (uttr. av häpnad och för-
skräckelse / expression of astonishment and 
fear; jfr SAOB bevara' 10 f y pi) bevär-vcis vå'lr 
Rättv. bevirr-ss väk Dju. bevå‘ r-s" hur-e 
ö`burga Nås `Herre Gud, en sådan olycka!'; gä' 
bevå`r-us, hukke sta`mmfåt te va då`ger Li. 'Herre 
Gud, en sådan tunna att vara tjock!' (sagt om 
en kvinna). Jfr bevars. 

bevars interj. (uttr. av häpnad el. förvåning; jfr 
SAOB 4:) `ojojoj! / goodnessr; biwa'ss, ulaf 
gra`nnkull Älvd. `ojojoj, en sådan grann flickar; 
jå. beva'as Rättv. 	beva'as Nås *ja vars'; 
bevåssä gu`bbävåsä Bju. 'bevars (eg. bevara 
sig, gud bevare sig)!'. Jfr bevare -oss. 

bevågen adj. III bevåsin Soll. beväjin Rättv. 
<våghalsig, dumdristig / foolhardy, reckless, rash' 
(jfr SAOB bevåg sbst., bet. 6); an e så bevå` fin, 
så ä går fal snå'rt på tö'k Rättv. 'han är så 
dumdristig, så det går väl snart på tok'. 
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bevåglig adj. I bevå` girin Leks. = föreg. 
bevär(n)ing m.Ib bewErivg Våmh. bevIrrniv 
Leks. Nås bevX(r)rtiv Flo. bevåkiv Mal. 'person, 
som fullgör sin värnplikt / person doing his mil-
itary service (compulsory)' (SAOB 4). 

bi adv. (endast i förb. med stå v.); se stå. 
bia f.IVa bra OvSi. -bra Flo. (jfr GotlOrdb.; 
Torp). 1. `bi / bee' Våmh. (Bon.) vMor. Ors. 
ä Irå't Zreså br i'nnä dar Våmh. (Bon.) 'det låter 
som ett bi där inne' (om stuga, varifrån stim 
höres). 2. 'vise i humlebo / queen (humble-)bee' 
Älvd. 3. lushona / female louse' Ve. öOrs. 
vmr fann sju'ttä gui'ttär, men sjö`v bra å så'g int 
wur nå Ve. `vi funno sjutton gnetter, men själva 
lushonan sågo vi inte (ngt)'; kee jabb bi mörrmor 
på då'jen Ve. lushonan blir mormor på en dag'; 

gör ssm o bra öOrs. 'hon går som en lus' (dvs. 
ytterst långsamt). 4. `(rivande) husmoder / 
(enterprising) housewife' Älvd. 	'mor 
i huset'. 5. <argsint kvinna / shrew (of a 
woman)' Soll. je ry' kkty 	a Soll. 'en riktig 
argbigga'; ö`lakbia Flo. <dets.'. Syn.: bicka, 
bet. 2; bigga; mjödhumla, bet. 2. 

bia sv.v.l. bra Våmh. <sorla, höras oväsen / hum, 
murmur'; u örm bra, isä if'vvgä(r) 'så de sorla, 
de här ungarna!'; e brä så-rot å'rä int mg`nn,m4lr 
'det är ett oväsen, så man hör inte vad folk säger'. 

bibel f.I no.I 	&nek f. Älvd. bi'bbel m. 
öMor. bi"bil m. vSoll. Rättv. bi`bbel m. Soll. 
bi'bbel m. Ors. bi"bla f.IVa Rättv. (nBo.) 
brbsl f. Leks. bi`bbil m. Bju. brbäl f. Dju. 
brbel f. Nås brbil brbil m. Mal. besbbel m. 
ÖVd. 1. 'den heliga skrift / the scriptures, the 
Bible' (SAOB 1) allm. i am två' bi`bila. öMor. `vi 
hava två biblar'; ä stö'r i bisbbelim Soll. 'det står 
i bibeln'; i lå.'s in i bi`bbelim Ors. 'jag läste i 
bibeln'. 2. 'stor bok / large book' Älvd. uku 
stfi bibe'4. 'vilken stor bok!'. 

Neka f.IVa bi`ttja Ve. bi`ttja Flo. Nås Mal. 
bettja ÖVd. (jfr Rz bykka; VII bieke; Schl. 
bikia; Fr. Torp bikkja). 1. 'hynda / bitch' Vd. 
Syn.: hynda; sj äppa. 2. 'argsint kvinna el. 
flicka / bad-tempered woman or girl' Ve. Jä. 
Mal. Syn.: bia, bet. 5; bigga. 3. 'säte med tre 
fötter / three-legged stoor Mal. - Ssg: bettjejfkr 
n.Ia Li. 'spene på hynda / teat of a bitch'. - 
Avla bikk m.I b Li. 'man, som mest sysslade med 
kvinnosysslor / man who did mainly women's 
jobs'; bi` ttju adj. Flo. 'argsint, stursk / bad-
tempered, insolent'. 

bida f.IVa ba‘ jda Våmh. (Bon.) bä' jda Ve. Ore 
brda Rättv‘; obef. Älvd. (jfr Fr. Bl. bföa f.). 
1. 'arbetsperiod mellan två måltidsraster / 

period of work between two mealtime-breaks' 
Våmh. (Bon.) Ve. Ore Rättv. '-da dja"rem i tät 
up g ena ba‘jdu Våmh. (Bon.) `det där göra vi 
väl, medan vi vänta på nästa måltid'. Syn.: se 
beta" f. 2. (om mat:) 'förmåga att mätta / 
satisfying effect (about food)' Ore ä e ivgo 
bi-i`jda te i"sa br43'no `man blir inte mätt av det 
här brödet'. Syn.: mätta f. 

bida sv.v.3. ,•••• 1. ba'jåa 3. (pret. bà jdde ba`jdä) 
Älvd. Våmh. ba`jda bejda bä' jda 1. vMor. 
bä'jda 1. öMor. Ve. Soll. Ore ba`jda 3. Ors. 
brda 1. Rättv. bi' da 1. Leks. bra 3. Bju. Nås 
ÖVd. (om olika i-ljud i olika former, se D. I 277, 
not 1) bl' a 1. Äpp. Mal. (pret. sup. bl' Mal.). 

`vänta / wait' (SAOB 1 a) allm. ba' jde Älvd. 
'väntar; bä' jd ZU Ve. bä' jda ll'tä Ore bl' li't Li. 
'vänta litet!'; bejd je grrn, dest i bi te-rö's vSoll. 
'vänta en stund, tills jag blir färdig!'; i ba`jdsr, 
act dem kirmå vOrs. 'jag väntar, tills de komma'; 
vi skä ful bi' da v vä'nnta Jä. ̀ vi skola väl vänta'; 
näj, bl', vä'nnta, få je stjirt-v, Li. 'nej, vänta, så 
får jag skjuta den!'. 2. 'avvakta, invänta / 
wait for, expect' (SAOB 1 e) allm. i ba'jöer ete 
presstem Älvd. 'jag väntar på prästen'; du ska 
bas jå 4nu'm Våmh. `du skall vänta på honom'; 
i a besjda strnun vMor. `jag har väntat på Stina'. 

'behålla mättnadskänslan, ej känna hunger / 
remain satisfied, not to feel hungry' allm. jå't, så 
du bä' jder je ska`ra Ve. <ät, så att du står dig en 
stund!'; desa va må't tä brda på, hå Rättv. 
`det här var mat, som man länge håller sig mätt 
på, det!'; int bi'ciclä an på ä-då' no skå`pna int 
Jä. 'inte varade man länge mätt av det där, 
inte!' (i förb. med efter el. till måls:) ba' 

Våmh. bä' jd ät-måqrs Soll. b&jd te-mns 
vSoll. bl' tä-mel'Irs Ål Ud tä-må'ls Dju. bid tå 
må' g Bju. 'hålla ut utan mat till normal tid 
för ett mål'. 4. (om häst på bete:) låta taga 
sig / allow itself to be taken (about a horse in 
pasture)' Leks. (Silj.). 5. (om sto:) 'låta sig be-
täckas / allow itself to be covered (about a 
mare)' Rättv. bl' dsd o nå 'stod hon (o: märren) 
kvar och lät sig betäckas?'. 6. 'stanna kvar / 
remain' Mal. lö'ssan skull bl' a på di 'lössen skulle 
stanna kvar på det (o: lusbrädet)'. - Särsk. 
förb. (om:) bajö-u'mm Älvd. Våmh. bejd-u'mm 
vMor. biejd-unwm, Soll. 1. 'vänta på, invänta / 
wait for, expeet'; sn wil bajd-u'mm drmm, snn 
Älvd. <han vill vänta och se, hur de göra, han'; 
årker du bäsjd-umm, mäss i djä'r eta-då'n Soll. 
'orkar du vänta, medan jag gör det där?'. 

`försaka, bli utan / renounce, go without'; 
bä'jd-umrn jät Tran. Soll. `bli utan ett av mat- 
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målen'; (abs.:) bäjd-u'mm. vMor. 'lägga kvar 
sädessäckarna i kvarnen och vänta med mal-
ningen till en annan dag'; (ur:) baja-yr Älvd. 
<vänta så länge, att man blir hungrig el. förlorar 
tålamodet'; (återom:) i skikm bajd-atif'mm 
mi'ssmår Våmh. `vi skola vänta till efter mid-
sommaren'. — Avi.: ba'jdnivg f. Våmh. 'väntan / 
waiting'. 

bigga f.IVa bis gga Älvd. 'argsint och trätgirig 
kvinna / shrew (woman)' (SAOB); jrkåkbigg 
`dets.'. Syn.: bia, bet. 5; bicka, bet. 2. — Avi.: 
bi`ggug adj. Älvd. 'argsint'. 

bigge m.III a bi' gge Älvd. 'argsint manlig individ / 
bad-tempered man' (jfr SAOB); Wein k4,"2bigg 
<en sådan liten argsint en!' (om en hund-
valp). 

bila f.IVa bi'la Rättv. Bju. bi'la Leks. bira Mal. 
ÖVd. 1. 'yxa med bred egg, anv. främst till 
jämnande av timmer / axe with broad edge used 
primarily for levelling timber' (SAOB; ÖDB III 
109) Bju. Mal. ÖVd.; obef. OvSi. Jfr dikes-, 
stor-, tälj-. Syn.: bil-, fläm-, fläng-, flög-, 
tälj-yxa; flängbila. 2. <bödelsyxa / execu-
tioner's axe' (SAOB e) Rättv. Leks. 

bild m.Ia billd allm. 1. 'avbild / image' (jfr 
SAOB 1) allm. i bi'lldim så' 4 at e wå bg'önn 
Våmh. 'i bilden (av smält bly i vatten) såg hon 
(o: spåkäringen), att det var björnen (,som skulle 
förorsaka den frågandes död)'. 2. 'ansikte / 
face' Li. Syn.: ansikte, bet. 1; ansiktslapp; 
kryse; öga. 

bill m.Ia belld Älvd. Våmh. Ors. bälld öMor. 
Soll. Ore bäll Rättv. Leks. Nk Rättv. (Bi.) bill 
Bju. Al Ga. bil Dju. Vd. (dock blir i bet. 3 Mal.). 
1. `(plog)skär / ploughshare' (SAOB 	1; 
ÖDB I 375 f., II 84 f.) allm. tf 	mild' 
bä'lld å a öMor. 'tio veckor (bör det vara) 
mellan bill (o: plöjning) och lie (o: skörd)'; 
pkie gbelld Våmh. pk ö' gbil Jä. `plogbill'; mi'll-
bill Ga. `bin på årder'; (äv. bildl.:) 	be'lldv, 
so gö'r eå Älvd. 'hugg i på allvar, så går det'. 
Jfr skur-, t o r (n)-. 2. 'potatisårder / potato 
plough' (SAOB bin.' 2) vSoll. Syn.: mullplog; 

myllplog; trämyll; årder. 8. (senare 
ssgsled:) 'spetsig järnstång att hugga hål i is 
med / pointed iron pole for making holes in ice' 
(SAOB 3), se is-. 4. <utplattad spets på harv-
pinne / flattened point of haffow-tooth' Tra. 
snö' kharvbil `bin på snokharv'. 5. (senare 
ssgsled:) 'i jorden funnen stenyxa / stone axe, 
found in the ground' Älvd., se skur-. 

billa f.IVa bi'lla Mal. 1. 'mjölktand / milk-
tooth'. 2. (senare ssgsled:) 'barn, som ej kan 

hålla sig stilla / child who cannot keep still' Mal.; 
se mång-. 

billa sv .v .1. bälta Leks. 'medelst upphettad 
plogbill bränna in tjära i trävirke / burn tar 
into wood by means of a heated ploughshare'. 

bill-handske m.IIIa bä'lldannskä vMor. 'på plog- 
billens undersida anbragt hylsa, vari plogens 
kvist var fastsatt / socket fixed under plough-
share, by which the share was fastened to the 
plough' (ÖDB II 86). 

billig adj. I bi'llin Soll. Rättv. Bju. bi'llig Ors. 
Flo. Nås Äpp. ÖVd. 	Mal. 1. 'icke dyr / 
cheap' (SAOB 5) allm. 2. 'lindrig, lätt / light, 
easy' (SAOB 6) Soll. Äpp. ä djikk så bi'llit så 
Soll. 'det gick så lätt så'. 

m.Ib binivvg Älvd. bisslivg bi'llivg 
vMor. bili'vvg öMor. bi'llivg Soll. belivg Ors.; 
obef. Leks. Mal. 1. <tvilling / twin' (SAOB 
billingi) OvSi. (utom Ore). Syn.: tvilling. 2. 
(senare ssgsled:) 'jämnåring / of the same age, 
contemporary'; se års-. — Ssgr: bi'livekripp m. 
Ors. `tvillingfött barn'; binivskull f. Älvd. 
`tvillingfödd flicka'; bistivepdjk Våmh. (Bon.) 
bi'llivgspöjjk Soll. m. `tvillingfödd gosse'. 

m.Ib 'skinn på fyrfotadjurs ben / skin, 
fur on legs of quadrupeds', se benling. 

bill-snoka f.IVa bi'llsnöka Jä. 'trekantig åker- 
harv med framåtböjda, något utplattade (gås-
fotliknande) järnpinnar / three-cornered harrow 
with somewhat flattened iron pegs, reminiscent 
of a goose's foot' (ÖDB I 384). Syn.: gåsfot, 
bet. 2; gåsfot-, gås-harva; snoka". 

bil-yxa f.IVa bi'lykksa Leks. `bila / broadaxe' 
(SAOB). Syn.: se bila, bet. 1. 

binda f.IVa bi`nnda Älvd. Våmh. bi`nnda övr. 
'mjöllikt grus, bildande en så fast massa, att 
det ej rasade vid grävning och att det ofta måste 
brytas loss med spett / fine gravel, forming 
solid mass, which could often only be broken 
up with sharp tool' (SAOB 3) OvSi. grå'binnda 
Ors. `dets.'. Syn.: bind-, pinn-backe. 

binda st.v. bi`nnda Älvd. bi`nnda vMor. Ve. Ors. 
Ore Leks. Al bi`nmia— btitta öMor. Soll. bi'n(n)da 
Rättv. binnda Bju. Dju. Näs Mal. be tta ,s-
bo'nnda ÖVd.; pret. bott Älvd. bått bannd Mor. 
bannd Ve. Ors. Ore Bju. Al Dju. Nås b.Inncl 
öOrs. bått batt Soll. bånnxi Rättv. bennd Leks. 
bannd Mal. batt ÖVd.; sup. btennele4 Älvd. 
bu'rindia bu`nndi Mor. bu'nndi Ve. Ors. Ore 
Leks. Bju. Al Dju. bu` nndi bu'tti Soll. bu' n(n)di 
Rättv. be`nndi Nås bo'nnd Mal. ÖVd. 1. 'fästa 
med snöre el. rep. / fasten with string or rope 
(SAOB Al) allm. hä e a'lldeläs, sem hä vör 
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bs'nnde Äpp. `det är alldeles som om det vore 
bundet'; be'tt bcPtrj. Tra. 'bind båten!'. 2. 'lägga 
bindsle på och fastgöra / tie up with string or 
rope' (SAOB A 2; ÖDB I 174) allm. gok-i'nn å 
bi'tt djö'tå öMor. 'gå in och bind getterna!'; 
hat ra' kkan Soll. be'tt ho' nnd Tra. 'bind hunden!'; 
(äv. abs.:) eå i tf' d up4 kl brnncla Älvd. 'det är 
-tid att (taga in och) binda kreaturen'. Jfr 
kors-. 3. a. 'hopbinda / tie up' (SAOB A 5) 
allm. bì nnd jet ha'la.ss Ve. 'binda ihop ett hölass 
(med rep enbart el. med hjälp av bindstång)'. 
b. (om säd:) 'binda i kärvar / to sheaf' allm. 
bi'n(n)d dsss ba'n(n)där Rättv. 'bind de här 
kärvarna!'; (äv. abs.:) ed du wilra jå` p mi brnnda 
Våmh. 'skulle du vilja hjälpa mig binda säd?'; 
.smebunndid Våmh. (Bon.) <bundet i små kär-
var'; stirrbgnndid Våmh. (Bon.) 'bundet i stora 
kärvar'; så'a å skft'rn, s båk?, Flo. 'säden är skuren 
o. bunden'. Jfr slarv-. c. (om störpar i gärds-
gård; vanl. abs.:) 'binda ihop med vidjor / bind 
together fence-poles with withes' Älvd. brnnd 
fä'str,b 'binda den nedersta vidjan och därigenom 
hålla gärdslet under denna i läge'. Jfr binda 
efter; binda för. 4. `knyta / to knot' (SAOB 
A 7 a) allm. an  ba'tt nå't Tra. 'han band nät'. 5. 
`genom magi åstadkomma, att människa el. djur 
ej kan röra sig från viss plats / to prevent (by 
magic) people or animals from moving from a 
certain spot' (SAOB C 19 e) allm. an  ba'tt 
grttivgan, ss dem de`ggd int te fä'r nuktitan Li. 
`han band getingarna, så att de ej kunde för-
flytta sig någon vart'. 6. (i förb. binda 
sinnet; jfr SAOB C 19 a:) 'ej låta sin för-
bittring komma till uttryck / to keep one's 
tampar' Rättv. o bi'n(n)d si'nns å gå'r å tjfersr 
%on låter inte ilskan komma till utbrott, 
utan går och tjurar'. 7. (i förb. binda möss:) 
<jäkta med onödiga småsysslor / to fuss over 
unnecessary petty jobs' Älvd.; se mus, bet. 1 b. 
8. (i förb. binda bloden:) 'stilla blodflöde / 
stop flow of blood' Mal.: bi`nnd bkö'n. Syn.: 
stämma' v. — Särsk. förb.: (efter:) bind-tettär 
Bju. Al 1. 'vid resning av gärdesgård binda den 
översta vidjan' (jfr bet. 3 c) Bju. 2. 'gm magi 
låta den framförvarandes häst draga den efter-
följande hästens lass vid forkörning' Al; (fast:) 
binn-fa'ast-n, Dju. 'bind fast den (o: båten)!'; 
(för:) bind-/'r Bju. <vid resning av gärdesgård 
binda de två nedersta vidjoma' (jfr bet. 3 c); 
(h o p: ) hö'pbundin Rättv. 'hopbunden'; (i:) 1. 
bind-i' mjets asur Mor. 'fylla klövjekorgarna med 
sådant, som skulle klövjas'. Syn.: binda uti. 
2. bind-i' ljå'skön Ve. 'lägga in liarna i lieskon'; 

(ihop:) bind-iö'p nö'ti vMor. 'fästa ihop två 
nätduksstycken' (ÖDB I 108); ihö'pbannd Mal. 
<hopbunden'; (in:) bind-i'nn Mor. Ors. Leks. 
(Silj.) Jä. 'fösa in kreaturen i fähuset och binda 
dem' (ÖDB I 174). Syn.: binda inåter; (in. 
åter:) bo'nnd-innat 	be' tt-innat) loft' an Tra. 
'fösa in korna i fähuset och binda dem'. Syn.: 
binda in; (mellan:) bind-mi'lla Ors. 'under 
lastningen av hö från vinterhässja lossa o. binda 
om stången, som låg över lasset; gjordes c:a 
3 ggr'; (om:) bind-4'mm Älvd. 'förbinda (sår)'; 
(upp:) bind-o'pp &Vril Leks. <binda upp håret'; 
bind-s'pp ti'ssan Al 'lösa upp linknipporna'; 
bi"tt-upp spjå'lldi Soll. 'knyta upp skälstickorna 
bakom o. i jämnhöjd med skaften i vävstol'; 
(uppom ,-., uppeom:) bind-upptf'mm si Våmh. 
(Bon.) bi`tt-uppu'mm si Soll. bi`nnd-upu'm si 
svMor. bind-upu'mm (si) Ors. bind-op(p)o'mm så 
Rättv. 'binda (sätta) upp håret'; (uti:) bind-tf' 
mö' sar Rättv. 'fylla klövjekorgarna med sådant, 
som skulle klövjas'. Syn.: binda i; (v i d: ) bind-

stö'rå vMor. 'medelst björkvidjor sätta 
ihop ränna av störar o. halvcirkelformade krokar 
till slöda' (se ÖDB I 88); (åt:) bind-ä'å Älvd. 
bind-å"' Ors. bind-'t Dju. 'binda ihop, binda 
fast'; (åter om:) ato'mmbundi Rättv. 'förbundet' 
(om ett sår); (över:) bind-Ovyr vMor. `fästa 
ihop nätduksstyckena gm att binda ett nytt 
varv mellan de båda näten' (se ÖDB I 109). 

blad-backe m.IIIa brnnclbåkk vÄlvd. bì nndbåkk 
Ve. bi`nn(d)bakka Jä. bi`nndbattji Mal. `fast och 
hårt packad jordart, bottengrus, bottenmorän 

moraine profonde' (SAOB bindebacke). Syn.: 
binda f.; pinnbacke. 

bind-band n.Ia bi`nn(d)bannd Ga. Flo. Jä. `av 
strån hopvridet band, varmed kärve av säd el. 
lin bands ihop / binding made of twisted straw 
for fastening sheaves of grain or flax' (051)B I 
417; jfr SAOB bindeband); kö'rbinclbannd Ga. 
`band omkring kornkärve, vridet av tröskad 
råghalm'; räsgbindbanncl Ga. `band omkring 
rågkärve, snott av en vanlig rågtest'; sä'asbind-
bannd Ga. `band omkring havrekärve, hopsnott 
av två testar havre'. Jfr axband, bet. 2. Syn.: 
band, bet. 3; bindel, bet. 5; bände", bet. 2; 
bändel, bet. 1; tvärband; vredel. 

bind-dags adv. brnnddågs Älvd. bi`nncklags Leks. 
(Silj.); obef. Våmh. `tid på dagen, då kreaturen 
borde släppas in i fähuset och bindas / time of 
day when animals were taken to cow-house and 
tied up'. Jfr lösdags. 

binds m.IIIa brnnde Älvd. 1. `sammanfattande 
benämning på en del slingerväxter, t. ex. Poly- 
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gonum o. Convolvulus / creeper-plants' (jfr 
SAOB binda f., bet. 4; binde n., bet. 3). 2. (senare 
ssgsled:) lat person / lazy person' Älvd., se lat-. 

binde n.III 14`nnde Älvd. 'knyte / bundle' (jfr 
SAOB 1); dj(2"r4 by.‘nnde6 'göra ett knyte'; 
kireebynnd 'knyte av kläder'; au`kkbynnd 'knyte 
av strumpor'. Syn.: knyte. 

bindel m.Ia bi'nndil Ve. NeSi. Vd. (pl.: bi`n(n)-
dilar Rättv. bi`nndileir Jä.); obef. Soll. 1. a. 
'sidenband av olika bredd o. färg, anv. på olika 
sätt till stor högtidsdräkt av personlig karaktär 
(av brudpar o. uppvaktande, konfirmander, 
dopbarn) / silk-ribbons of different sizes and 
colours, worn on various occasions' (jfr SAOB 
1 b; ÖDB IV 53, 94 f., 98 ff., 105 f., 130, 141 f.) 
allm. Jfr blå-, glitter-, hätt-, klar-, ros-, 
röd-. b. 'sydd bindel av fint vitt tyg, lagd 
över hårfästet o. knuten i nacken under hatt el. 
huvudkläde, buren av gift kvinna till vanlig 
kyrkdräkt samt vid sorg / white cloth of fine 
material laid over forehead and tied at the nape 
of the neck; worn under hat or headdress by 
married woman to church or when in mourn-
ing' (ÖDB IV 282) Mal. Syn.: vitbindel. 
c. 'ylleband av olika färg lagda under mellan-
spets på barnhätta / woollen bands of different 
colours laid underneath lace on child's bonnet' 
(ÖDB IV 500) Mock. 2. 'bandage på sår etc. 
/ bandage' (SAOB 1 c) Rättv. Leks. Ål Ga. 3. 
'av sädesstrån hopvridet band, varmed sädes-
kärve hölls ihop / sheaf-bindings' (jfr ÖDB I 
419) vSoll. Syn.: band, bet. 3. 

bindel-ask m.Ib bi`nndilassic Jä. `»svepask», av-
sedd till förvaring av bindel (bet. 1) / box in 
which ribbons were kept'. Syn.: bandask; 
bandlåda. 

bindels-kränka f. IV a bi'nndilskrettja öMor. 'ställ-
ning, vid vilken nätet var fastgjort under bind-
ningen / upright pole with a hook to which net 
was fastened when being made'. 

binderska f.IVa bisnncläska Våmh- <kvinna, som 
tog upp och band säd / woman who bound corn 
into sheaves' (SAOB b; ÖDB I 416). Jfr häm-
tare, under hämta v., avl. Syn.: bindkarl; 
upp-tagare, -taghjon, -tagkona. 

bindika LIV a bi`nndika Ga. 'hårband som lades 
över hårfästet och knöts i nacken / ribbon or 
band over forehead, tied at the nape of the 
nock' (ÖDB IV 25, 39, 55). Jfr hårband. Syn.: 
bläsband. 

bind-karl m.Ia bi'nndkall Älvd. Våmh.; obef. Ore 
'person (vanl. en kvinna), som tog upp och band 
säd / person (usually a woman) who bound 

corn in sheaves' (ÖDB I 415). Syn.: se bin-
derska. 

bind-kvist m.Ia bfnndkwisst Älvd. brnndkvisat 
Äpp. 'kvist, medelst vilken lövkärve bands 
ihop / twig, which bound together a sheaf of 
leafed branches'. 

bind-pärt m.Ia bi'nnclparrt Leks. (jfr pärt m.; 
koll.:) 'långa spån(remsor), som vid taktäckning 
med spån fastspikades över varje rad el. skikt 
av taktäckningsspån / long wooden chips which 
were nailed over each layer of covering-chips 
in a roofing'. Jfr bindsticka. 

bind-rep n.Ia 	Rättv. Leks. Jä. 'rep el. 
repanordning att binda ihop lass med / rope 
used for making loads secure' (ÖDB I 259, II 
302; jfr SAOB). Jfr linje, bet. 6. Syn.: bind-, 
rävel-, vävel-tåg. 

bind-sticka f.IVa bi`nnclatikka Våmh. (Bon.) 
'lång o. smal spånlist, som vid taktäckning med 
spån fastspikades över varje skikt av spån'. Jfr 
bindpärt. 

bind-stock m.Ib by`nn(d)stukk Älvd. benndstukk 
Våmh. bi"nnstukk Soll. 'trästång, som, lagd 
ovanpå ett lass (av hö, halm, mossa, säd, 
forade varor etc.) och medelst grova rep (el. 
vidjor och rep) bunden vid fordonets botten o. d., 
tjänade till att hålla lasset stadigt fäst vid for-
donet / wooden pole laid over bad (of hay, 
straw etc.) and secured by ropes or withes to the 
bese of the oart or sledge' (se ill.; ÖDB I 259, 
260; jfr SAOB) Älvd. Våmh. Soll. Syn.: bind-
stång. 

bindstook-rota f.IVa by`nnd8tukkrå8t (best. sg. 
-9.-i28tq) Älvd. (jfr rota' f.) 'självvuxen för-
tjockning med krok i bakre änden av bind-
stock, omkring vilken bindrepet fästes / 
natural thickening with hook at the end of a 
bindstock, round which the rope was secured' 
(jfr ÖDB II 302, 308). Syn.: bindstångrota. 

bind-stång f.Ib bi`nndatrivvg Mor. Soll. bi`nn-
ståvng Ve. bi`nnstsnvg Ors. Oro bi`nndstån 
Rättv. (Bo.) Leks. Dju. bi`nn(d)ståvv Al Nås 
bö`nn(d)stavu (pl. -stävvår) Mal. bi`nndstavvg 
Tra. =bindstock (ÖDB I 259, 347; II 322). 

bindstång-rota f.IVa bi`nnclatecygröta Ve. = b i n d-
stockrota. 

bindstångs-tjuv m.Ia bi'nnd8tavystiftv Tra. 'rep 
el. vidja i främre änden av ett medelst bind-
stång sammanhållet lass / rope or withe at 
the front end of a bad hold together by a 
binds tång' (ÖDB I 259). Syn.: framman-
tåg, -vidja; framvidja; hälla', bet. 2; hö-
vidja; tjuv. 
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bind-ställning f.Ib bi'nndstellnåvg Våmh. bi'nnd-
stellnivg vMor. 'anordning för att binda fast ngt 
med / festening arrangement' (ex. om  bind-
stång etc. till ett lass; om bindanordning för 
ryggmes). 

bind-sula f.IVa bi`nndsftslr Älvd. bi`nnsiiku Mock. 
bi`nnsulra Mal. 'tunn sula på skodon, vid vlm 
ovanlädret o. sulan fästes/ thin sola of shoe to 
which uppers and sole were fastened' (SAOB). 

bind-tåg n.Ib bi`nn(d)tåg öLeks. (jfr ev. Rz 33a) 
'rep, varmed bindstock fastsattes över ett hö-
lass / ropa with which the b indst ock was 
fastened over a hayload'. 

bind-vidja f.IVa bi`nndvia Äpp. `tvinnad björk-
vidja, anv. för att fästa stock vid timmerkälke / 
twisted birch-withe used for fastening logs upon 
a sledge'. 

bingla sv.v.l. bi'v(v)a Rättv. <hänga och slänga, 
dingla / hang and dangla' (jfr SAOB). Syn.: 
pinglall  v., bet. 1. 

binnike-mask m.Ib b4"nikmakk Älvd. beenik-
makk Våmh. brnikmakk Soll. bennikmakk Bju. 
b'enikmakk bennikmakk Mal. <bandmask, vil-
ken stundom förekom i människans (o. vissa 
djurs) tarmar / tapeworna' (SAOB). 

Birgitta f.IVa brrit Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. 
(gen. brrites Älvd. brritå's vMor.) brrita (gen. 
brritus) 	bri`tta Våmh. bå'rit Ve. blitta Ors. 
bri`tta Rättv. Bju. Ga. Nås—Tra. (gen. bri'ttss 
Nås) bri`tta Al bri'tta Flo. 1. 'ett kvinnonamn / 
a woman's name' (SAOB); 4 i Irafso brrit i 
rel'st Våmh. 'hon är som Birgitta i Rot' (talesätt 
om enfaldig kvinna; både namnformen och by-
namnet älvdalska); jä tå bri`ttå mä' mä Rättv. 
'jag tar Birgitta med mig'. 2. (pejorativ för 
kvinna / perjorative name for a woman:) Våmh. 
uluf e  bd "rita 'en sådan slampar; e  Ilajk brrit så 
r-da 1 'en så fånig kvinna, som det där är'; 
.21kp6berit Våmh. (Bon.) 'flyktig, ostadig kvinna'. 
3. 'en av de pinnar av rå ved, som lades mellan 
stockarna i en nying / one of the sticks of 
wood which were placed between the logs in an 
open-air log fire' Våmh. ev-up/' bri`ttu (obs.: 
onasal. u) 'lägg dit mellanläggspinnenr. Syn.: 
se betkol. 4. 'knut på (not)lina, avs. som hjälp 
att hålla reda på, hur mycket av linan som 
halats in / knot in a seine-line to show how ranch 
of the line has been hauled in' Al. 

birka f.IVa be'rrtja Älvd. berrtja bi`rrtja öMor. 
bì rrtja Ve. bu'rrtja bs`rrtja Ors. (D. I 194 f; 
J. Boäthius, Orsamålet 76 ff.) bs`rrtja Leks. 
bö'rrtja Flo. bet& öVd. 'björklag, björklake, 
björksav / birch-sap'. Syn.: birkei; björka; 

björken, bet. 2; björksaft; björksav; björk-
söta. 

birk-dricka n.IV berrtfdrikk(a) Älvd. 'dryck av 
björklake tillsatt malt o. jäst / drink made from 
birch-sap, malt and yeast' (se Lev. Liv. Älvd., 
s. 37, 53). 

birkei  n.III by'rrtfe Soll. "björklag, björklake'. 
Syn.: se birka. 

birken  n.III (end. som förled i ortnamn:) 'björk-
skogsbestånd / (as prefix in place-name:) birch-
wood' OvSi. öVd. bettgebåri Li. 'Birkeberget' 
(jfr birka f.; se äv. DNO I: 3, s. 102 ff.). 

birk-knapp m. Ja berrtfknapp Älvd. 'rör av furu, 
anv. vid insamling av björklake / pinewood 
pipe used for collecting birch-sap' (se ill.). 

birkknapp-navare m.I berrtfknappnåvå'r Älvd. 
'navare, medelst vilken hål i björkstammen 
borrades för birkknappen / auger, med for 
drilling holes in birch-trunk into which pine-
wood-pipe was inserted'. 

b irk-trekant m. la berrtftrik4innt Älvd. 'trekantig, 
med spetsen nedåtvänd tunga, som för utvin-
ning av björklake med kniv skars in i björk-
stammen / triangular incision pointing down-
wards, which was eut into the birch-trunk for 
the purpose of obtaining birch-sap' (se ill.). 

birk-välling m.Ic berrtjtveliinng Älvd. blirrk-
välliv Leks. <välling, kokad på björklake och 
kornmjöl / gruel, made of birch-sap and barley-
meal' (Lev. Älvdalsm., s. 35). 

birra f.IVa bi`rra Leks. 'argsint kvinna / shrew' 
(SAOB); å'kakbirra 

bise m.IIIa bl'sä vMor. Bju. Dju. bi's(e) Våmh. 
bl'sä vMor. Bju. Dju. bl's(e) Soll. bi'ss Rättv. 
bl' sa Leks. Al bl'sä Jä. Äpp. bi'sa Mal. bl'se Li. 

'anförare, ledare, huvudman / leader, head' 
(SAOB bisse 1) vMor. Soll. Rättv. Leks. Bju. 
Al Dju. nög vå-n(n) bl`stb får däm Rättv. 'nog 
var han den värste av dem' (ex. om  ledaren av 
en pojkhop); dem har en va'llak, ssm ska Pursern 
va bl'arj, fyr /'kan Leks. `de ha en valack, som 
skall vara ett slags ledare för unghästarna'; 
fs'irv 	Dju. 'huvudanstiftaren av ett brott'. 

(best.:) 'husbonden i gården / master of the 
house' Rättv. Leks. Al du lår ful tåek vs 
då Leks. `du får väl tala med husbonden 
själv då'. 3. 'självrådig, maktlysten, hård 
person / wilful person, ambitions for power, 
hard' Våmh. vMor. Leks. Al Äpp. Mal. C5Vd. 
ä"-da d ful fen rislekti bl'sä vMor. 'det där är 
då en, som vill bestämma allting själv'. Jfr 
e 1 a k- . 4. (senare ssgsled: ) `naken person 
(särsk. om  barn) / naked person (particularly 
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children)', se nakig-. 5. (senare ssgsled:) 'per-
son, som vågade gå ute under mörka kvällar / 
person who dared to go out on dark nights', se 
tomt-. 

biskai  f.IVa bi'sska Ore (jfr piska) 1. <ris att 
tukta med / birch rod (for chastisement)' (jfr 
Burträsk); nög ska bi'sska wä ti-ha'nnds på 
u'mmnen 'nog bör riset finnas till hands på 
ugnen'. 2. 'lövruska, medelst vilken hästen 
befriades frän flugor o. d. / bunch of twigs, used 
for driving away flies from a horse'. 

Makan  LIV a bi'sska nVåmh. 'mindre, rektangu-
lär, spånflätad (färd)korg med lock o. handtag 
såväl på locket som på gavlarna / reetangular, 
plaited, wooden travelling-basket, with lid, 
and handles on lid and at the sides' (jfr ()DB II 
163; Lev. Våmhusfj., s. 145); stfisrbisska 'färd-
korg av särsk. stort format'. 

biskop m.Ia Illa bi'askupp III (best. sg. dat. 
braskulypam) Älvd. bi"sslcupp Soll. bi'sskop 
Leks. brgisksp Nås Mal. besskap Tra. 1. 'episco-
pus' (SAOB 3). 2. (skämts.:) 'aga / (jokingly:) 
punishment, chastisement' Äpp. hä vö'r lä`gum 
Ut gå tå bi'ssksp i bjö'rrknås 'det vore lagom 
att aga dig med björkris (eg.: gå till Biskop i 
Björknäs)'. 

bisse m., se bise. 
bister adj. V bi's(s)tar vOrs. Rättv. bi'sstär Bju. 
Mock. 1. 'skarp, hård, bitande kall / sharp, 
hard, bitterly cold' (SAOB 4) Rättv. ä vä en 
bi's(s)tar vi'n(n)tsr 'det var en hård vinter'. 
2. 'barsk, sträng / gruff, stam' (SAOB 5 c) Ors. 
Bju. Mock. an add sa bi's.strar B`gur Ors. 'han 
hade så barska ögon'. 

biståndig adj. I brstånndu Bju. Nås Äpp. bi 
stannds Li. 'varaktig, hållbar; uthållig / lasting, 
enduring, persevering' (SAOB). 

bit m.Ia bit allm. (nom. pl. brtir, ack. pl. bi"tå 
Soll.) 1. 'matbit, munsbit / bita to eat, mouth-
ful' (SAOB 1) allm. vi  &gom int en smä"rbit 
Rättv. `vi ha intet smör (i huset)'; små"kåbit 
Rättv. `smakbit'; sa' jibit Ors. 'litet sovel'. Jfr 
dant-, lucia-, mat-, snåt-, sylt-. 2. 'litet 
exemplar av ngt; liten kvantitet av ngt / some-
thing small, small quantity of something' 
(SAOB 2) Ve. Soll. hö' sebit Ve. 'liten hässja'; 
vrdåbit Soll. <obetydlig hög ved'. 3. <stycke, 
fragment / piece, fragment' (SAOB 3) allm. 
bì tä a irifkum Våmh. `trästycken, passande till 
lock'; bi`tä a spjå'kum Våmh. `trästycken, pas-
sande att riva spjälkar av'; får i br tar Leks. 
(Silj.) 'skära i stycken'; am du .21ä' mä brt /rå 
brt, sv iå't varennda bi't trim Mal. 'om du slår 

mig i bitar, så säger varenda bit detsamma'; 
brbit Älvd. 'benbit'; birkbit Våmh. 'litet stycke 
bleckplåt'; skgvbitär Våmh. (Bon.) 'barkstycken, 
som skulle malas till /nja; rstärbit öMor. 
'isterklurnp på ett stycke näver'; stisttibit Ors. 
'del av åker; liten åker'; sniä"rbit Rättv. <stycke 
smör, större smörklick'; åssiappbitär Al 'av-
skurna, överblivna bitar av skinn, tyg etc.'; 
ä' mmsvebit Jä. 'stycke ämnesved'; dö` gbit Mal. 
'stycke deg'; terrbiter Tra. 'små stycken av 
tyre'. Jfr bröd-, början-, bövels-, klam-, 
rodgårds-, tran-. 4. 'kort vågstycke / a short 
way (of distance)' (SAOB 4) allm. fr mi jen 
bi't upp' var Ors. 'följ mig ett stycke uppåt!'; ä 
en bra' bi't dit Leks. 'det är ett avsevärt stycke 
väg dit'. 5. (i förb. hagliga biten:) egid 

Soll. 'ganska mycket / quite a lot'. 
bita st. v . ba' jta Älvd. Våmh. Ors. ba' jta bä' jta — 

be' jta vMor. keit& öMor. Soll. Ore be' jta Ve. 
bi' ta Leks. Al &Pta övr.; pass. bistås Flo. bitts 
Mal.; böjn., se D. II 220. 1. (intr.:) 'vara vass, 
skära / be sharp, cut' (SAOB I A 1) allm. 
kja'n ba'jt int Älvd. irjan bi't int Leks. 'lien 
biter inte'. 2. (tr.:) 'fatta el. gripa med tän-
derna, sätta tänderna i / to bite (with teeth)' 
(SAOB I B 4) allm. ton ra`ttjin ed bi"ti di 
Älvd. om hu'nn bå't då Jä. <om hunden bete 
dig'; n ba'jt neg Våmh. (Bon.) 'han biter på 
naglarna'; djä'tär a wurti bi"tiger åv wa'rrgum,4 
öOrs. 'getterna ha blivit bitna av vargar'; som 
u`n(n)dar bä'tå Rättv. <som hundarna beto'; 
han a bi:tt mäg Äpp. 'den (o: hunden) har bitit 
mig'; hönn(d) bä'jt me Li. 'hunden bet mig'; (äv. 
abs.:) få e bä'jta nå'r de Ore `får jag bita av din 
smörgås?' (eg.: 'bita hos dig'). 3. (om kvarn:) 
'krossa sädeskornen normalt / grind corn in a 
normal way (about a mill)' Våmh. Syn.: skära 
v., bet. 8. 4. 'ila (i tänderna) / set one's teeth 
on edge'; wa'ttnä i så ko'llt, så ä ba'jt .i k'nnär 
Våmh. (Id.) 'vattnet är så kallt, så det ilar i 
tänderna'. — Refl.: ä be'jt se Ve. `klyvytan blir 
ojämn'. — Pass.: 1. 'gärna bita' (SAOB bita 
II 1) allm. an  ba'js vOrs. an bä'jts Soll. Ore an 
bi`tas Dju. han brtäs Äpp. an bi'tt8 Mal. an bi'ss 
'den (o: hunden) bits'. 2. (reciprokt; SAOB bita 
II 1 e:) däm bitilis öMor. dam bö'ts Mal. `de beto 
varandra'. 3. 'gnabbas, kivas' (jfr SAOB bita II 
2a) Äpp. i brtäs jä'mmt sin ngran ̀ ni gnabbas 
(eg. I gnabbens) ständigt om något'. — Särsk. 
förb. (av:) å'vbiti'n Älvd. å'bitin Rättv. å'vbitin 
Dju. 'avbiten'; biwtt-å Nås 'bitit av'; (fast:) 
brt-fasst se Tra. 'bita sig fast'; (från:) Ut-/rå' så 
Rättv. 'bita ifrån sig'; (genom:) grnumbite Ve. 
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'genomträngt (t.ex. av salt)'; (i:) 1. bajt-i' 
Älvd. 'bita tag i'. 2. e bajt-i' dåskit Våmh. <det 
nappar dåligt'. Syn.: bita å, bet. 2. 3. i 4-et 
biti-i' &mit i dä'g öOrs. 'jag har inte ätit något i 
dag'. 4. bajt-i' vOrs. 'beta i' (ex. bröd i mjölk). 
Syn.: beta" v. (ihop:) an bäjt-ihö'p ta`nnsm, 
Tra. 'han bet ihop tänderna'; (i t u:) 	Dju. 
'bita itu den'; (mot:) bit-mö't Bju. `vägra, pro-
testera'; (sönder:) vi bötom nög su'nnd ä ändå' 
Ore 'vi beto nog sönder det ändå': (uti:) e stö'n-
förrva 88M han får brt tr Äpp. <en stenskärva, 
som han får stöd el. fäste emot'; (å:) 1. 'bita en 
bit av något' Älvd. Våmh. Ors. 14 bajt-4' min dig 
Älvd. 'får jag bita en bit (av din smörgås)?'. 

'nappa' (om fisk) Älvd. Syn.: bita i, bet. 2. 
8. 'beta litet' Älvd. lrit/t- bajt-4' fra'mmin Älvd. 
'låt den (a: gumsen) beta litet utefter kanten (av 
åkern)'. 4. bajt-4' fi'slreä Älvd. bä' jt-å ö'kä Soll. 
'bita hål på (något; eg. bita å hålet)'. 5. (abs.:) 
bajt-5' Ors. 'äta tilltugg till en sup'. 6. (abs.:) 
fä'rrdjen a-nt biti-5' Ors. 'färgen har inte bitit 
sig fast i godset'. 

bit-elak adj. I bä'jtjäkåk Soll. brtölak Flo. (om 
hund, häst etc.:) 'som gärna bits / snappish 
(about dog, horse etc.)'. Syn.: bitgalen; bitsk. 

bit-galen adj. IV bi`tgäkin Dju. = föreg. 
biti oböjl. sbst. Uti' Mal. (jfr möjl. bita (i) v.) 
'ljungpiparen, fågeln Pluvialis apriearia alti-
frons / golden plover'; då an hEr'r an biti', får an 
.21äpp fet grttom <då man hör ljungpiparen, får 
man släppa ut getterna på bete'. 

bitig adj. I bi' tu(gen) Äpp. bi' tu Mal. (om vind el. 
luft:) 'bistert kall, bitande / bitterly cold, biting 
(about wind or air)'. 

bitsk adj. I bajsk Älvd. =bitelak (SAOB). 
bitter adj. V brtter Älvd. Ors. be'ttsr Rättv. Leks. 
brttär be'ttär Bju. 1. (om smak:) 'besk, frän, 
salt / bitter, sharp, salt' (SAOB 2) allm. o ä ss 
be'ttsrt 	Brita ss Leks. <sillen är så bittert 
saltad, så'. 2. 'hätsk, elak / spiteful, malicious' 
(SAOB 3); be'ttsr å ö'Irak Leks. 'elak och argsint'. 

'energisk, rivande i arbete / energetic, enter-
prising' Rättv. Bju. o va be'ttsr tä dr(r)beta 
Rättv. 'hon var rivande i arbetet'; ä sirnus an 
e å be'ttsrt .215'g Rättv. 'det synes, att han är av 
en energisk släkt'. 

bitter-kane m.IV brttekani'; Älvd. 'bitter, arg-
sint person / bitter, bad-tempered person'. Jfr 
bitterkonung. 

bitter-konung m.Ib brtterkoppg Li. 'tyrann / 
tyrant'. Jfr föreg. 

bittida adj. brttin Rättv. Bju. 'tidig / early' 
(SAOB II a (3); du e brttin i dä'g Rättv. 'du är 

morgontidig i dag'. Syn.: bittidsk; bittidsk-
hg. 

bittida adv. brtajö ,.-,brted Älvd. brtiga Våmh. 
brtig vMor. bitrg öMor. brtiSoll.brtiga brttiga 
Ors. bisttiga Rättv. Dju. Flo. Nås brttiga Leks. 
brtti, Bju. Mal. brtte brtti Äpp. 1. 'tidigt på 
dagen, före normal tidpunkt, tidigt / early in 
the day; before the normal time; early' (SAOB I 
2); o bil' ir tipp 85 brtajcl og i'nnt gra'jn Älvd. 
'och du är uppe så tidigt och inte gråter!'; 
brtajd um 	na Älvd. 'tidigt om morgnarna': 
brtiga a mennä Våmh. a mlisnn brtiga Ors. i 
mö'ro brtte Äpp. 'i morgon bittida': i bgrdgm-5' 
frri brtiga Våmh. (Bon.) 'vi började tidigare 
än vanligt': ä-nnt fur brttiga du ät-o'pp ä då 
Leks. 'det är inte för tidigt att du äter upp det 
då' (om ett äpple, som börjat ruttna); klrå'kka. 

Dju. 'riktigt tidigt'; brtte e hö'sst Äpp. 
'tidigt i höstas'. 2. (substantiverat:) gö'-upp 
må brti få ätt° Soll. 'gå upp mycket tidigt 
(eg.: innan bittida får hättan på sig) /get up very 
early'. 8. (i förb. gå bittida:) gö' brtajö gö 
brteö Älvd. 'gå till nattvarden / go to early 
communion' (jfr V11 We. bittigkyrka). Syn.: 
bråd, bet. 4a; bråttom, adv., bet. 2. 

bittids-folk n. Ta brtajstask Älvd. 'nattvards-
gäster / communicants' (ÖDB IV 91). 

bittids-frå adj. VI brtajefrår Älvd. 'som är uppe 
tidigt och ändå är vaken och i arbetstagen / 
who is up early, alert and ready for work'. 

bittids-hätta f.IVa brtajsett Älvd. `kvinnomössa, 
som hörde till nattvardsdräkten / woman's hat, 
belonging to communion clothes' (ÖDB IV 91, 
276; se ill.). 

bittidsk adj. I betajsk Älvd. 'morgontidig / early 
in the morning'. Syn.: bittida adj.; bittidsk-
li g. 

bittids-kjortel f. Id brtaj8tjics.21 Älvd. 'kvinno-
kjortel, buren vid nattvardsgång / woman's 
skirt worn for communion'. (ÖDB IV 91). Syn.: 
blåkjortel, bet. 2. 

bittidsklig adj. I brtajskkig nÄlvd. 'morgontidig 
av sig / who rises early'. Syn.: bittida adj.; 
bittidsk. 

bivakt oböjl. sbst. beva'kkt Mal. (jfr SAOB bivakt 
o. bivuak; Hq. äv. bivack) 'viloläger, som björ-
nen intog, innan han gick i ide / place where 
bear rested for a while before hibernating' (jfr 
ÖDB I 6). Jfr björnide. 

bjallra sv.v.l. bjcalra Äpp. 'prata, pladdra / 
talk, babble' (jfr SAOB ballra 2). 

bjuda st.v. bjrc'elaa Älvd. byöda —byöda Våmh. 
Sjö' da övrOvSi. bj fr da Rättv. kir da Leks. bjiVa.  
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Bju. bjfea Al bji`cla Dju. bl'a —bjfea Ga. bi'a 
Mock. by'a Flo. bl Nås bjö Jä. Mal. ÖVd. ag  
Äpp.; böjn., se D. II 220. 1. (i förb. med 
adjö:) 'bjuda farväl / say farewell' (SAOB 
C 7) allm. jä ska bjfed dem, 	jä Leks. 
<jag skall säga adjö åt dem, jag'. 2. <erbjuda 
/ offer' (SAOB D 8; E 14) allm. to`kk degn so 
bö' dig Älvd. 'tacka den, som (er)bjöd dig!' 
(ironiskt till den som försmådde erbjuden gåva 
el. hjälp); täkk fö i bö'd di då Soll. 'tacka, för 
att jag (er)bjöd dig då!' (ironiskt); bedi e så 
gått so dji"vi Soll. `(er)bjudet är lika bra som 
givet' (ironiskt); bjfi'd he'sstrj, va'ttv, Leks. 'bjud 
hästen vatten!'; jä ha bjfedi no tå i'nn flrö'r 
gieuvar Leks. 'jag har erbjudit den (a: kattan) 
att komma in flera gånger'. 3. <avgiva anbud / 
make an offer' (SAOB D 9) allm. je be gsbbam 
äj lcrö'na Tra. 'jag föreslog (el. lovade) gubben 
att betala honom en krona'. Jfr miss-. 4. <und-
fägna / treat s.o. to' (SAOB F 15) allm. dem 
valt bfesgi på brännvin Flo. 'de blevo und-
fägnade med brännvin'. 5. 'utmana / challenge' 
(jfr SAOB G 17 b p) allm. naug tass i bjfe86 
4m-dän sÄlvd. 'nog törs jag utmana den där 
(karlen till brottning)'. 6. 'inbjuda / invite' 
(SAOB J 26; styr dat.) allm. birsain i pkg"gåå 
Älvd. 'den, som är bjuden, är redan förplägad'; 
81~ i by' ö  presstim Våmh. 'skola vi bjuda 
prästen?'; i budu'mm int "6`num öMor. 'vi bjödo 
inte honom'; wi wu'rrtum int birdiger öOrs. wi 
wu'rrtom ent bjfedn,är Ore vi vo'r(r)tom int 
bjedns nRättv. vi  vo'r(r)t int bjedins sRättv. 
vi  vått int bfein Tra. 'vi blevo inte bjudna'; 
bjåd tå jässapss Leks. bi te ite88b88 Nås bis' tå 
ierg8tb888 Jä. 'bjuda till bröllop'; an .skull ft't å 
bffida Dju. 'han skulle ut och bjuda'. 7. (i 
förb. bjuda det:) 'bjuda till, anstränga sig / 
try, make an effort' Älvd. ig ä 64 filt i'g faj 
bjfes dyö  (dat.!) 'jag har minsann fått sträva'. 
Syn.: bjuda till. — 	bjö-sä-t' Mal. 'bjuda 

— Pass.: bjfis-tå' Leks. bjis-tå' Dju. 'göra 
så gott man kan, försöka'; jä vält fel bjås-tå' ma 
ns Leks. <jag måste väl försöka med något'; 
bös-dut jet tä'g Älvd. <de (a: gamla vigselringarna) 
bjödos ut ett tag'. — Särsk. förb. (till:) 'an-
stränga sig, försöka; naug 4m i bue-tiqr min dg'ö  
Våmh. 'nog ha vi försökt med det'; (åtföljt av 
det i dat.:) an bjas -te di Tra. 'han bjuder till'; 
(ut:) o will bä' gö' 4 bjö`d-åjt-si vMor. 'hon 
(o: kon) vill bara gå och bjuda ut sig (åt björnen)'. 

bjuda-till-sam adj. I bjä(d)tihamm—bjöttilrsamm 
vMor. bjr(d)tiltsamm Soll. 'som bjuder till / 
willing'.  

bjud-grann adj. I, se budgrann. 
bjudning f.Ib byr`ö(6)nivg Våmh. bjfeniv Bju. 
bjfi'dniv Mal. <kalas / party, feast' (SAOB 6 b). 
Syn.: gästabud, bet. 1; kalas, 

bjudnings-dans m. la bjfedninsdås Mal. 'dans, an-
ordnad med särskild inbjudan till deltagarna / 
dance arranged by invitation'. 

bjugg m.I b be' gg- — brg- 	(g)- OvSi. (endast 
som förra ssgsled; jfr D I 122; Rz 35 b bägg) 
bygg Äpp. Mal. (best. by'ddjyn Mal.) begg Li. 
( < bygg; jfr D I 193, 197) 1. 'korn, Hordeurn / 
barley' (SAOB) Mal. Li. Syn.: korn, bet. 3. 
2. 'borst på kornax / awn' Äpp. Syn.: b j ugg a g n. 
— Ssg: by'ggblrannd adj. Mal. 'blandad med 
korn / mixed with barley' (om havre). 

bjugg-agn f.Ia — d tgavnen vMor. by'gga,vvn Jä. 
bö'gganun Mal. beggavvn Li. 'kornagn / awn of 
barley'. Syn.: bjugg, bet. 2. 

bjugg-and f . I a — n. I a brgann Älvd. begg4nn 
Våmh. began(n) ,--, beggän vMor. (best. brganäö 
Östnor) beigä'n öMor. brgann brgän Soll. 
(best. brgannä n. Kättbo) beggann vOrs. 
besgnnn öOrs.; obef. Ore ÖVd. 'skördetid, efter-
sommar / harvest-time, late summer' (jfr 
SAOB bjuggand); i brgann Älvd. i beggannsn 
vOrs. 'under eftersomnaaren'; i brnnnes Älvd. 
i brganes Soll. 'i höstas, under sistlidna efter-
sommar'; (bild!. om fäbodvistelse på efter. 
sommaren:) bi' fåra bert i begganni vOrs. 'fara 
till fäbodarna under skördetiden'. Jfr skär-
ningen. — Ssgr: b'rgansbiet f. Älvd. 'bete 
under skördetiden (dvs, på bergssluttningar o. 
i skogsmark, men ej på myrarna) / grazing 
ground during harvest-time (i.e. on hillsides, in 
forest-land, but not in boggy country)'; begans- 
lräjkt adj. n. Soll. 	/ autumnar; beggans- 
tiö Våmh. begganstid vMor. f. 'skördetid / 
harvest-time'. — Av!.: brggnskiri Älvd. beg-
nnsklri Våmh. adv. liöstlikt / autumnally'. 

bjuggands-bodar f.Iapl. brRnsbåder Älvd. 'fä-
bodställe, där man vistades ett par veckor på 
eftersommaren, mellan långfäbodvistelsen o. 
hemfäbodvistelsen / forest-pasturage used for 
a couple of weeks in late summer, between the 
summer-pasturage sojourn at the långfäbod 
and the early winter stay at the hemf äb o d' 
(43DB I 143, 162). 

bjuggands-tungel brganstuvngek Älvd. begg4ns-
tunvgsl öOrs. <skördetidens starkt lysande 
måne / harvest-moon'; 4 sir-a'ut .21ajs f et brgebs-
tuvugeb Ifm ägt& Älvd. 'hon ser ut som en 
augustimåne i ansiktet'. 

bjugg-ax n.Ia brgakks Älvd. byggakks Mal. 
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`kornax med flera rader än de vanliga sex / 
ear of barley with more than the normal six 
MWS' . 

bjugg-bröd n.Ia be' ggbril Li.; obef. Mor. `tunn-
bröd, bakat av kornmjöl / clap-bread made of 
barley-meal' (Rz 35 b). 

bjugg-deg m.Ic be ggdieg Älvd. `maträtt, be-
stående av kornmjöl o. vatten el. vassla, som 
förtärdes rå / dish consisting of barley-meal and 
water or whey; eaten raw' (ÖDB III 452). 

bjugg-gröt m.Ia beggröt Älvd. `kornmjölsgröt / 
barley-meal porridge'. 

bjugg-halm m.Ia bedra Soll. byggharm Mal. 
<kornhalm / barley straw' (SAOB). 

bjugg-mjöl n. Ta bi"mjiik Rättv. by' ggmjök Mal. 
<kornmjöl / barley-meal' (SAOB). Syn.: korn-
mjöl. 

bjugg-åker m. Id by'ggåkkår Mal. be ggåkker Li. 
<kornåker / cornfield ( =barley)'. Syn.: korn-
lott, -åker. 

bjur m.Ia n.Ia bj28r m. n. Älvd. björ m. 
vMor. Ve. Ors. -björ Soll. Li.; obef. Våmh. öMor. 

<bäver (Castor fiber) / beaver' (SAOB bjur') 
Älvd. vMor. Ve. Ors. Syn.: b j ur e; bjur el. 

`ihärdigt arbetsam man / industrious man' 
vMor. Sol!. Ors. Jfr fisk-. 8. (senare ssgsled:) 
`skottkärra / wheelbarrow' Li., se skär-. 

bjuras sv.v.3. pass. bg̀ tsras Våmh. <streta, an-
stränga sig / struggle, make an effort'. — Särsk. 
förb. (mot:) i berdås-mii'st så mittj i då'gdä 
Våmh. `jag stretade emot, så mycket jag 
orkade. 

bjurblads-blomma m.III a bjå`sbkasbkjelimm Älvd. 
'borsttistel, Circium heterophyllum / melan-
choly thistle'. 

bjure m. Illa bjö`ra Mal. bjö're Li. 'bäver, Castor 
fiber / beaver'. Syn.: bjur, bet. 1; bjurel. 

bjurel m.Ia bjö"ril Ve. = föreg. 
bjur-hus n.I a bja`rhus Tra. `bäverhydda / beaver-

house'. Syn.: bjurkoja. 
bjurig adj. I bg`örtin Våmh. bjö'run vMor. bjö"rån 

Soll. bjö'run Ors. `ihärdig i arbete / industrious'. 
bjur-koja f.IVa bjirsrkåj Älvd. (Finnmarken) 
`bäverhydda / beaver-house'. Syn.: b j urhus. 

bjur-ljuster n. Id byTeskjiisster Älvd. `ljuster, an-
vänt vid bäverfångst / fishing-spear, med when 
catching beavers' (ÖDB I 11). 

bjur-nät n. II björn& Ve. `nät, använt vid bäver-
fångst / not, med to capture beavers' (ÖDB I 
11). 

Bjursås oböjl. sbst. •••• m.Ia kas allm. 1. 'Bjurs-
ås socken / the parish of Bjursås' allm. 2. `i 
Bjursås tillverkad näversko / birch bark shoe 

8 — 62143086 Dalmålsordboken II 

made in Bjursås' Älvd. — Ssgr: bja'slar Ors. 
bja'skår Rättv. m. `man från Bjursås / man 
from Bjursås'; bjfk` ask() m. Bju. `näversko, till-
verkad i Bjursås'. — Av!.: kir sila f. Leks. 
(pejorativt:) `kvinna från Bjursås / (pejorative:) 
woman from Bjursås'. 

bjursås-korg m.Ib bjfc'skår(r)g Rättv. `korg av 
itulduvna granvidjor, tillverkad och försåld av 
män från Bjursås / basket of split spruce 
switches, made and sold by men from Bjursås' 
(jfr ÖDB II 219 ff.). 

bjur-träl m.Ia bjö`rtråk Li. (jfr bjur, bet. 2) 
`arbetsam person / hardworking, industrious 
Person'. 

bjåden adj. III bjd'(6)7.1, Älvd. 'fuktig, däven / 
damp'; kestogår irå bjå'(å)ner `pälsarna äro 
fuktiga'; 4'mgn i bjåsåta, 'halmen är ej alldeles 
torr'. 

bjäbba sv.v.l. bjerbba Mock. 1. (om get:) 'bräka 
med korta ljudstötar i följd / bleat (about 
goat)' (jfr SAOB 1). 2. `svara emot näbbigt el. 
oförskämt, käbbla / answer back pertly, im-
pudently; bicker'; ho bjäbba då s vä, ss /å' 
`hon svarade oförskämt o. var så förarglig'. Jfr 
bjäbbla. Syn.: bjäla, bet. 2. 

bjäbbla sv.v.l. bjebblra Äpp. bjtebbka Mal. `prata 
utan uppehåll, smågräla / talk incessantly, 
bicker' (SAOB). Jfr bjäbba, bet. 2. — Av!.: di 
bjerbbka, sem a'llår kan hall ms`nnam å då Äpp. 
'din sladdertacka, som aldrig kan hålla mun-
nen (på dig)!'. 

bjäekla sv .v .1. bjekkla Ors. bja"kka bjci'kka 
Rättv. bjä`kkka Bju. 1. 'röra sig åbäkigt och 
otympligt / move clumsily' Ors. Syn.: häckla, 
bet. 3. 2. 'skreva med benen / straddle' Rättv. 
li'gg jci'n å bjå'lclea `ligga här och skreva med 
benen!'. Syn.: bäckla, bet. 2. 8. `vackla, 
ragla / stagger, reel' Ors. 4. `krångla, bråka / 
give, make trouble' Ors. Rättv. Bju. Syn.: 
byckla, bet. 2. 5. `slå gräs med för lång lie 
el. med vida, slängiga arm- o. benrörelser / to 
cut grass with a scythe that is too long, or with 
exaggerated arm and leg movements' Rättv. 
(Bo.). — Avla bje'kkol n. vOrs. `något oredigt 
el. tillkrånglat / somewhat confused or muddled'; 
byll'ksle n. Rättv. 1. `bråte / heap of rubbish'. 
2. `bråk, krångel / bother, trouble'. Jfr bj äck-
lig. 

bjäcklIg adj. I bjekkkun vMor. bjekklun Ors. 
bjä"kku Rättv. 1. `skrymmande / bulky' Ors. 
Rättv. Syn.: bäcklig, bet. 1. 2. 'tafatt, otym-
lig / clumsy, awkward' Rättv. Syn.: backlig; 
bäcklig, bet. 2. 8. 'krånglig, bråkig / trouble- 
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some, tiresome' vMor. Rättv. Syn.: bäcklig, 
bet. 3. 

bjäfs n.Ia bjäf/s Bju. Flo. Mal. bjöffs Jä. 1. 
'frans, t. ex. på schalett etc., bräm på armmudd 
osv. / fringe of shawl etc., border of cuff' 
(SAOB 1; ÖDB IV 471 f.) Flo. Nås Jä. 2. 
'pynt, grannlåt, pråligt krimskrams / decora- 
tion, finery, fripperies' (SAOB 2) Bju. Mal. 3. 
'pälsbräm / fur-edging' (ÖDB IV 320, 416) Nås 
Jä. Syn.: bram; frans, bet. 2; pafs; tafs. - 
Avla bjö'ffsa v. Jä. 'förse med frans, fransa / to 
fringe, border'. 

bjäfs-rem f.Ia bjö' IfsrEm Jä. 'skinnremsa fast-
sydd över sömmen mellan skinn o. bräm på 
päls; pälsbräm / long piece of skin sewn over the 
seam joining the fur-edging to the rest of the 
garment' (ÖDB IV 320, 416). Jfr frans-, hand-
r em. 

bjäfs-skinn n.Ia bjö'ffsfinn Jä. 'lammskinn, 
lämpligt till bräm / lambskin, suitable for 
edging'. Syn.: bram-, frans-skinn. 

bjäfs-ull f.I a bjö` ffsull Nås 'pälsbräm / fur-edging' 
(ÖDB IV 320). Jfr bram-, frans-ull. 

bjäla sv.v.l. bjälra Soll. Leks. bjäla vOrs. 
bKla öOrs. bjälra övr. 1. 'prata dumheter, 
sladdra, skvallra / talk nonsense, babble, 
gossip' (SAOB) Ors. Leks. Bju. Ga. Flo. 2. 
'vara gensvarig, bjäbba emot / to answer back, 
an,swer saueily' Soll. Dju. Ga. Flo. Syn.: bj äb b a, 
bet. 2. 3. 'bräka / to bleat' Soll. Rättv. Leks. 
Bju. Ga. Mal. Syn.: bläka; bräka, bet. 1; 
bälau, bet. 1; fäka, bet. 1; kväla; skvälai, 
bet. 2; vräla; väla. - Ssg: bjEirkål m. Leks. 
'sladderaktig man / chatter-box (man)'. - Avla 
sia Ors. kåk Ore NeSi. ii. 1. 'prat; påstående, 
mening /talk' Ors. Ore NeSi. 2. 'bräkande /bleat' 
NeSi.; bjci`4-a f. Leks. 'sladderaktig kvinna / 
chatter-box'; bjäksnds bjälras n. Rättv. 'brä-
kande / bleating'; bjearug Leks. bfri'lru Bju. Ga. 
adj. 'sladderaktig / gossipy, chatting'. 

bjälke m.IIIa bjä'Irke Älvd. bjälrka vMor. Leks. 
bjälrk vSoll. bjö'Irke Soll. bjällkä vOrs. bje'llkä 
öOrs. bjerirka Bju. DjU. Nås bjearka bjEtji 
Mal. bjättje Tra.; obef. Våmh. 'fyrkantigt till-
huggen stock / square-hewn log' (SAOB 1) 
allm. Syn.: vase. 

bjälla LIVa bjälla Älvd. öMor. Soll. Ore Leks., 
bje'lla vMor. bja'lla Ors. källa Ga. Mock. Flo. 
ÖVd. bjö'lla Jä. 	källa Äpp. Mal. 1. 
'bjällra / jingle' (ex. i bjällerkrans; jfr SAOB) 
Soll. Ors. Mal. ÖVd. Jfr dom-. Syn.: bjällra, 
bet. 1. 2. 'skälla / bell (round neck of animal)' 
(häst-, ko-, småkreaturs-; jfr SAOB) Mock. Mal. 

ÖVd. kfebjaa Mal. käbjälla Li. Tra. `koskälla'; 
ss' ubjälla Li. `fårskälla'. Jfr singla' f.; pink-, 
skam-, smal-. Syn.: bjällra f., bet. 2; singla'; 
skälla f., bet. 1. 8. (överfört:) 'kyrkklocka / 
church-bell' Älvd. Syn.: se bamma, bet. 1. 
4 a. 'klocklik blomkalk hos vissa växter / bell-
like flower of certain plants' (t.e. liljor; jfr 
SAOB a) öMor. b. (senare ssgsled:) 'växten 
Campanula', Vd., se blå-. 5. 'hängprydnad t.ex. 
i spänne, brosch el. ring / pendant-like ornament 
on elasp, brooeh or ring' Ors. Jä. errnbjällur 
Älvd. 'örhängen'. Syn.: bj ällra, bet. 3; löv1  f.; 
lövan. 6. 'utväxt (pung) på halsens framsida 
hos vissa getter (då alltid kallade Bjälla) och 
svin / poueh growing from throat of certain 
type of goat or pig' allm. jettbjälla Ga. gi`tt-
bjälla ÖVd. `halspung på get'. Syn.: bj ällra f., 
bet. 4; knepa, bet. 3. 7. 'penis (på helt liten 
gosse) / penis (of a little boy)' Ga. Syn.: ball, 
bet. 3; b älla f.; pilla f. 8. `havrevippa / oats-
panicle' Ors. Ga. Ii`gsrbjalla Ors. `dets.'. Jfr 
sädes-. Syn.: bjällra f., bet. 5; riska' f., bet. 3; 
riskla, bet. 2; vippa. 9. 'hörn av trekantigt 
vikt schalett / comer of a shawl folded trian-
gularly' Flo. falättbjälla ̀ dets.'. 10. 'flickslyna/ 
minx, vixen (about a girl)' Soll. Syn.: bjällra f., 
bet. 6. 11. (senare ssgsled:) 'örsnibb / lobe of 
the ear', se ör-. 12. (senare ssgsled:) 'snor-
slimsa / mueus from the nose'; se snor-. 13. 
(senare ssgsled:) 'spindlar (harkrankar) under 
parning / pairing spiders (crane-flies)' Tra.; se 
narr-. 14. (senare ssgsled:) 'klump, kladd / 
lump, pat' Mor., se dyng-. - Ssgr: bjällgitt f. 
Tra. 'get, som bar skälla / goat wearing a bell 
round its neek'; bjäslkii Mal. bjällki2 ÖVd. f. 
'skällko / bell-cow'; bje'llsmä m. Li. 'person, 
som tillverkade skällor / a maker of bells'; 
bjå'ltakka f. Mal. 'får, som bar skälla / sheep 
wearing a bell'. - Avi.: bjä'llug adj. Leks. (om 
get:) <försedd med pung under hakan / with a 
pouch growing from throat (of goat)'. 

bjälla sv.v.l. 	Älvd. bjä'lla Mal. 1. 'ljuda 
av skällor / to ring (of jingle bells)' Mal. ä 
bjällä da i sko' jjam 'skällor (höras) klinga i 
skogen'. Syn.: skälla", bet. 1. 2. 'prata dumt 
o. innehållslöst / talk nonsense, babble, gossip' 
Älvd. 8. 'hänga o. dingla / hang, dangle' Älvd. 
e bjäller grasnnlråtv, eter t'ne'r 'det hänger o. 
dinglar grannlåt överallt på henne'. - Avi.: 
bjäll Älvd. bjöll Jä. n. 1. 'innehållslöst prat / 
idle gossip' Älvd. 2. 'grannlåt, bjäfs / fripperies, 
finery' Jä. 

bjäll-band n.Ia bjä`lbannd Mal. `vidjehalsband, i 
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vkt skällan fästes / collar made of withes, to 
which the bell was fastened (of an animal)'. 
Syn.: skäll-band, bet. 1, -länk, -trälg. 

bjäller-gräs n. bjällsrgrås Leks. 'darrgräs, Briza 
media / quaking grass'. Syn.: bjäller -, fjäll-, 
vägglöss-tada; daller-, darr-gräs. 

bjäller-nål f. la bjälldärrallr Våmh. bjällsrruilr 
Leks. (jfr bjällra f., bet. 3) 'prydnadsnål, be-
satt med hängen och använd att sammanfästa 
halsklädet upptill, brosch / brooch or clasp' 
(SAOB). Syn.: bjällnål, bet. 1. 

bjäller-stleka f.IVa bja'lldsrstikka vOrs. <fint ut-
skuren trästicka, medelst vilken skinnremrnen 
kring linet på rockhuvudet fästes / finely 
carved wooden stick, by which leather-strap 
round raw flax at head of spinning wheel was 
held in place' (se ill.). Syn.: bjällnål, bet. 2; 
lin-, rock-sticka. 

bjäller-tada f.V bje'lldärtadu vMor. 'darrgräs, 
Briza media / quaking grass, doddering dil-
lies'. Syn.: se bjällergräs. 

bjäll-kläpp m. Ta bKlklräpp —bje'llkkäpp Mal. 
'kläpp i skälla / bell-clapper'. Syn.: bjällkolv. 

bjäll-kolv m.Ia bjällksltv Tra. = föreg.; äjn 
ho'nnd, sam såt ssm äjn bjällkukv på h4' am å 
Carjam 'en hund, som satt (fast) som en skäll-
kläpp på älgens hals / dog which hung on to 
elk's throat'. 

bjäll-nål f.Ia bjellnåk 	vMor. bjä'Undir 
Soll. bja'llnöl vOrs. 	öOrs. 1. 'prydnads- 
nål, brosch, besatt med hängen (se löv' f.) och 
använd att sammanfästa halsklädet upptill / 
brooeh or elasp' (ÖDB II 343, IV 358 f.) vMor. 
Soll. Ors. Syn.: bjällernål. 2. 'fint utskuren 
trästicka, medelst vilken skinnremmen kring 
linet på rockhuvudet fästes' Ors. Syn.: se 
bjällersticka. 

bjällra f.IV bjälldra Våmh. öMor. Ore bje'lldär 
Ve. bjällra Leks. bjällra Bju. Dju. Nås; obef. Jä. 

liten, klotformig klocka el. ljudande metall-
kula / little round bell or metal ball' (SAOB) 
Leks. Bju. Nås. Jfr dom-. Syn.: b j älla f., bet. 1. 

'liten skälla / little bell' (jfr SAOB) Nås. 
Syn.: se bjälla f., bet. 2. 3. 'hängprydnad, ut-
görande del av ett smycke, t.ex. spänne el. 
brosch / pendant part of piece of jewellery, e.g. 
clasp or brooeh' Ore Leks. Syn.: bjälla f., bet. 5; 

f. 4. 'utväxt (pung) på halsens framsida hos 
vissa getter /pouch growing from the throat of a 
certain tyPe of goat' Våmh. Ve. Leks. (Silj.). 
Syn.t bjälla f., bet. 6; knepa, bet. 3. 5. 
'havrevippa / oats-panicle' öMor. Leks. Dju. 

Syn.: se bjälla f., bet. 8. 6. 'flickslyna / mix, 
vixen (about girl)'. Syn.: bjälla f., bet. 10. 

bjällra sv.v.l. bjälldär (pres. bjänlrär) vSoll. 
bja'llra Ors. bjälldra Ore. 1. '(gå i gårdarna 
och) skvallra / to gossip' (SAOB bjällra' v.) Ors. 
2. 'springa omkring i onödan / to run around 
unneeessarily' vSoll. 3. 'hänga ned, löst o. 
slängande / hang limply, dangle' Ore. Syn.: 
lava; lavra'. — Avi.: bjellra f. vSoll. <kvinna, 
som springer i gårdarna / a gossip (about a wo-
man)'. Jfr gård-. bjänldärnivg f. vSoll. 'spring i 
gårdarna / running about'. 

bjäll-ring m. Ib bjö'llrivv Jä. (jfr bjällaf., bet. 5) 
'fingerring av silver, prydd med ett hängande, 
hjärtformigt silverblad / silver ring, with a heart-
shaped silver leaf hanging from it' (ODB IV 
359 ff.). Syn.: fingran; lövran; lövring. 

bjängla sv.v.l. bjävka Rättv. Dju. bjävvIra 
Leks. <svänga (sparka, dingla, spreta) över-
drivet med benen / swing, dangle one's legs 
in an exaggerated way'. — Refl.: bjävvsk-8ä-å' 
Leks. <med vidlyftiga benrörelser begiva sig i 
väg / dash off with swinging legs and arms'. — 
Avi.: bjäv(v)slr Rättv. Leks. bjåsvvälr 
Dju. m.; bjävvka Rättv. bjävvka Leks. f.; 
bjet'vvsk Rättv. m. Leks. n. 1. 'överdrivet 
svängande med benen / swinging legs about in 
an exaggerated way' allm. 2. `person, som svänger 
överdrivet med benen / person who swings his 
legs about in an exaggerated way' Leks. 3. 
'lång o. gänglig person / tall and lanky person' 
Rättv.; bjä'vvirug Leks. bjävZret Dju. adj. lång 
o. gänglig / tall, lanky'. 

bjära f., se bare m. 
bjärt adj. I bjärt •••bjärrt Älvd. bjärt Mor. Soll. 
bjärrt Våmh. Ore Bju. Nås Jä. Mr (komp. 
bjäsrär) vSoll. bjarrt Ors. bjär(r)t Rättv. kält 
Dju. Mal. bjåt öVd. 1. färgstark / 'brightly 
eoloured' (SAOB 1); e sysnnås so bjä'rrt, d'-da so 
Våmh. 'det synes så tydligt, det där (' så)'; må' 
bi å bjättar å bjättar Dju. `nu synes det allt 
tydligare': M vä, et bjä'rrt jg's Jä. <det var ett 
klart (skarpt) sken'. 2. (om röst, ljud o. d.:) 
'klar, skarp, gäll / clear, sharp, piereing (about 
voiee, sound, etc.)' (SAOB 2) Älvd. Mor. Soll. 
Ore dem a å'rt ed so bjå'rt, ur tru'lli a käka 
vMor. `de ha hört (det) så tydligt, hur trollen ha 
lockat': an wa bjä'rrt e md'Ire Ore 'han hade en 
starkt ljudande röst'. 8. 'starkt framträdande, 
iögonenfallande / conspieuous, obvious' (SAOB 
3) Rättv. däm skrds, så ä vå al(l)t bjä'r(r)t `de 
sörjde, så det var rent iögonenfallande'. 4. 
'märklig, oväntad, sensationell / remarkable, 



bjässe 	 116 	 björk-ris 

unexpected, sensational' Älvd. Våmh. e wå 
bjå'rt, e-då'r Älvd. 'det var sensationellt, det 
där' (ex. om  ett giftermål el. ett dödsfall); u 
bjä'rrt å wå' Våmh. (Bon.) 'så oväntat det var!'. 
5. (om minnesbild:) 'klar, tydlig / clear (of a 
recollection)' öOrs. i kam-iii'g 88 bja'rrt .98 'jag 
mindes så tydligt (så)'. 6. (om sinnesförnim-
melse el. känsla:) 'påtaglig, tydlig / tangible, 
manifest (of sensation or feeling)' Soll. ä a 
kernndas bjå'rt 'det har känts alldeles tydligt' 
(om marans ritt om natten). 

bjässe m.IIIa bjä'ase Älvd. (Näsman 1741) 
biet' usä Ors. Bju. bjässe Rättv. 'storvuxen, 
stark karl / tall, strong man' (SAOB). 

björk m.Ib björ(r)k Rättv. 'björkna, Abramis 
blicca / white-bream'. Syn.: björke'. 

björk f.Ib bPörrk Älvd. Våmh. björrk vMor. Ve. 
Soll. NeSi. Mock.—Äpp. (best. bjö'rtja Mock. 
bjna Äpp.) bjärrk bjerrk öMor. Ors. bjurrk Ore 
björrk bjurrk Rättv. bjerrk Mal. bjärrk (best. 
bjetga) ÖVd. 'träd av släktet Betula / birch' 
(SAOB 1) allm. bEirrgbjurrk Ore 'på berg(ig 
mark) växande björk med hård ved o. grov 
bark'; flrå'tubjör(r)k Rättv. (Bo.) 'björk med 
kraftiga årsringar i veden, duglig till ämnes-
virke'; jå"durbjörrk Soll. jasgorbjärrk Tra. 'björk 
med knotiga utväxter på stam o. grenar; 
björkvirke med dylika utväxter'; tra"våbyörrk 
Våmh. 'gammal björk, på vilken lav växte'; 
lö'vbjörrk Jä. <för lövtagning fälld björk'; ru`ttjin-
bOrrk Älvd. 'björk med flammig el. krusig ved'; 
slö' gbjörrk Al Dju. 'björk, växande på slåtter-
mark'. Jfr fredags-, glas-, häng-, knyller-, 
masur-, val-. — Sagr: bjäsrrkdonndje m. Li. 
'björkbestånd / clump of birches'; bg`örrkPääe'r 
n. vÄlvd. 'sårvalk i björkstam / weal on trunk 
of birch'; bjerrkris n. Mal. <björkris / birch 
twigs'; bjösrrkslinna f. Al 'kvist av ungbjörk / 
young birch twig'. 

björka f.IVa bjö' rrtj a Nås bj ö' ttja Mal. 'björklake, 
björklag / birch-sap' (SAOB; ÖDB III 500). 
Syn.. se birka. — Avi.: bjö'rrka v. Jä. 'samla 
björklake / collect birch-sap'. 

björk-aska f.IVa 1. 'aska av björkved / birch-
wood ash' (SAOB) Nås. 2. (i uttr.) ö'brännda 
bjö'rrkaaaka Nås (skämt.:) 'aga med björkris / 
flogging by birch-rod (jokingly)' (eg.: 'obränd 
björkaska'). Syn.: b j ö rk- o 1 j a, bet. 2, -ri s, bet. 2. 

björke" m.IIIa bjö`rtji Mal. 'björkna, Abramis 
blicca / white-bream'. Syn.: björk m. 

björke" m.IIIa bg` örrke Älvd. bjö'rrka Jä. 
biet' ttge ÖVd. 1. 'björkdunge / birch grove' 
(SAOB 2) Älvd; särsk. i ortn.: aut i bP`örrk4m 

Älvd. 'ute på en holme, kallad Björken'; 
inenndbOrrken Älvd. 'björkdunge, kallad Lund-
björken'; bjerrtjen öOrs. 'byn Björken' (se f. ö. 
Linden DNO I: 3, s. 104). Syn.: björklunge. 
2. 'björklag el. björklake / birchsap `Jä. ÖVd. 
får jä små`k bjö'rrkan mä dä 'får jag smaka 
björklagen, som du tagit?'. Syn.: se birk a. 

björk-klysna f.IVa bjäsrrklarlsna Tra. 'slagruta, 
tillverkad av en björkgren / divining-rod, made 
of a birch branch'. 

björk-krok m. Ib bjerrkkrök Mal. 'självväxt 
krok av björk, anv. till ämnesvirke / natural 
bend in birch-wood, used as material in piece of 
carpentry' ; i kenn hu'gg inä nunn bjerrkkrök, 
88M vö(r) tjå'nlä te hä'rrvhuvvu 'jag kunde hugga 
någon krokig gren av björk, som vore lämplig 
till räfshuvud'. 

björk-kryckla f.IVa bjö'rkkrikklra Ve. 'rest av 
träd- el. buskgren, från vilken lövkvistar tagits / 
branch of tree or bush, from which leaves had 
been taken'. 

björk-kräcka f.IVa bjö'rrkgrettja Ve. (jfr 
kräckau  f., bet. 2) 'ung, smäcker björk med 
grenar endast i toppen / young, slender bireh, 
with branches at the top only'. 

björk-larv m.Ia bjö'rrklarry Dju. 'björkhänge / 
birch-catkin'. 

björk-lave m.IV bjerrklavii bjä`rrklävi Ors. 
bjö'rrklå,v8 Äpp. bje'rrklävu Mal. bjä`rrklävi ÖVd. 
(jfr lave" m.) 'skägglav, växande på björk / 
type of lichen, growing on birch'. 

björk-lunge m.IIIa bjösrrkluvua Nås; obef. Jä. 
`lund el. dunge av björkar / birch grove'. Jfr 
lunde; lunge. Syn.: björke", bet. 1. 

björk-lägg m. Ib bg' örrklregg Älvd. bjö'rrklägg 
Leks. 1. 'björkstam / birch-trunk' Älvd. 2. 
'tjockände på björkgren / thick part of birch-
branch' (jfr ÖDB I 56) Leks. 

björk-löv n. la bP`örrkköv Älvd. bjö'rrklröv vMor. 
bjerrklåv Mal. bjeerrkluuv ÖVd. (koll.:) 
kreatursfoder repat) löv av björk / birch 
leaves'. 

björk-olja f. IV a bP` örrkålr Älvd. bjerrksilja Mal. 
bjterrksilja Tra. 1. 'vätska, som åstadkoms 
genom förbränning av näver / birch ou' (SAOB) 
Tra. 2. (bildl.:) 'aga med björkris / flogging by 
birch-rod' Älvd. Mal. Syn.: b j ö rk - aska, bet. 2, 
-ris, bet. 2. 

björk-ris n.Ia bjö'rrkris Rättv. Bju. Nås 1. 'av 
björkkvistar bestående redskap att aga med / 
birch-rod'. 2. 'aga av björkris / flogging by 
birch-rod' Nås. Syn.: björk-aska, bet. 2, -olja, 
bet. 2. 
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björk-riskla f.IVa bjerrkrisskka Mal. bjet'rrk-
ressldra ÖVd. <större kvist el. hel gren av björk 
med kvarsittande löv / birch twig or branch 
with leaves still on it'. 

björk-saft f. Ja bjä`rrksafft Ors. bju'rrksafft Ore 
bjö'rrksafft Äpp. `björksav, björklake / birch-
sap' (SAOB; ÖDB III 500). Syn.: se b irka. 

björk-sav m.Ia bjö'rrksäv Äpp. = föreg. (SAOB; 
ÖDB III 500). 

björk-sopp m.Ia b'Y'örrksopp Älvd. lajörkticka, 
Polyporus betulinus / birch-tree polypore' 
(SAOB). Syn.: björk-ticka, -täta; nål-
sopp, -ticka, -täta; snösk-ko, -läppa, 
-sopp, -ticka, -täta; vitticka. 

björk-söta f.IVa brrksgöta Älvd. Våmh. b'Y'örk-
söta' Våmh. (Bon.) bjö'rrksi3ta vMor. Leks. Ål 
bjä`rrksåta Ors. bju'rrksöta Orebjö'r(r)ksötaRättv. 
Bju. Dju. Ga. Jä. Äpp. bje'rrksöta Mal. 'björk-
lag, björklake / birch-sap' (se ill.; ÖDB III 401, 
500); jä a låpa bjö'r(r)ksöta Rättv. 'jag har 
genom borrning skaffat björklake'. Syn.: se 
birka. 

björk-ticka f.IVa bjö'rrktikka vMor. Leks. 'in-
divid av svamparten Polyporus betulinus / 
birch-tree polypore' (SAOB). Syn.: se björk-
sopp. 

björk-täta f.IVa bjö'rrktätta Äpp. bjerrktätta Mal. 
bjärrktetta ÖVd. = föreg. 

björk-ved m.II bjösrrkvkl Soll. bjö'rrkvå Nås 
bjä'rrkvå Tra. 'ved av björk / birch wood' (SAOB). 

björk-vidja f.IVa bjö'r(r)kvia Rättv. (Bi.) Ga. 
bjä'rrkvejja Tra. <smalt o. smidigt spö av björk / 
birch switch' (SAOB). 

björk-vrida f.IVa by' örrkrwaj6 Älvd. b'g' örrk-
rwajöa Våmh. bjö'rrkwäjda vMor. bjö'rrkbräjd 
Ve. 1. <naturbildning, bestående av två björ-
kar, vilka vridits om varandra som unga / 
natural formation whereby two birehes have 
twisted round each other when still young' 
Våmh. 2. `masurbildning på björkstam / curly-
grained biroh trunk' Älvd. vMor. Ve.; obef. 
Våmh. Syn.: svep. 

björn m.Ia benn Älvd. Våmh. bjönn vMor. Ve. 
Son. Nås Jä. bjönn r‘,  bjänn öMor. bjenn Ors. 
bjunn Ore björ NeSi. Ga. Mock. Flo. bjönn Jä. 
(—bjön) Äpp. bjenn (..., bjänn) Mal. bjänn ÖVd. 
1. 'individ av släktet Ursus / bear' (SAOB 1) 
allm. by'önn ad bi"tid å'v ffi'str,t, öÄlvd. 'björnen 
(som fastnat i saxen) hade bitit av foten'; i så 
stjy'mmtrj, 4v jenum by' önne Älvd. 'jag såg en 
skymt av en björn'; wi skum båt å stjyöt by''önn 
Våmh. 'vi skola gå på björnjakt (eg.: bort o. 
skjuta björnen)'; vi nä 88 rä'dd bjö'rv„ 88 Leks. 

'vi voro så rädda för björnen så'; (h)an sä'v ssm 
en bjö'nn Jä. 'han sover som en björn'; hä'sst-
bjänn Li. 'björn, som anföll hästar'. Jfr folks-, 
fähus-, myr-, rev-, slag-. 2. (skämts. om  
annat djur; vanligen i senare ssgsled:) 'ekorre / 
squirrel' Älvd. Ore Ål; se gran-, tall-. 3. 
(bildl.; om idrottslek / about a game:) mjö'Zrk 
bjä'nn Tra. 'mjölka björnen / milk the bear' 
(jfr SAOB 1 j 0:). 4. a. <i svartpäls klädd 
person (karl), som vid bröllop föreställde en 
björn / a person who dressed up in a black fur 
and pretended to be a bear at weddings' Mal. 
b. (i uttr.:) drekk bje'nn Mal. 'dricka sista bränn-
vinet vid bröllop, medan björnen (bet. 4a) 
skjuten låg under det bord, varpå brännvins-
kitteln stod / drink up the last of the liquor at a 
wedding, while the bear-figure lay shot under 
the table on which the liquor was standing'. 

(överfört i uttr.:) stjg't by"önn Våmh. `(eg. 
skjuta björnen =) gå ut för att göra sitt tarv / 
go outside to ease nature'. Jfr haren, bet. 4. 

(senare ssgsled:) 'ett slags skottkärra el. drög / 
a kind of wheelbarrow or sled' Våmh.; se sten-. 

a. 'man, som det lyst till äktenskap för / 
bridegroom-to-be (after the banns have been pub-
lished)' OvSi. (utom Ore); obef. NeSi. Vd. stifist 
biVönn Älvd. stjg‘öt by"önn Våmh. stjö't bjö'nn 
vMor. Ve. atjö't bjö'nnen Soll. 'skjuta salutskott 
för den, som det lyst för'. Jfr hem-. b. (pl.:) 
<fästfolk, som det lyst till äktenskap för / en-
gaged couple for whom the banns have been pub-
lished' OvSi. ed e bjö'nnär i we'jkum vMor. 'det 
har lyst för ett par i Vika by'; stjö't fö bjö'nnum 
öMor. 'giva salut för fästfolket'. 8. a. 'hässja, 
som fallit omkull / drying-hurdle which has 
fallen over' vMor. Ore Rättv. Bju. Ål Nås Jä. 
do a fått jen bju'nn but e tji‘ttam Ore <en hässja 
har ramlat för dig borta i gärdet'. Jfr b ri nde, 
bet. 2 b. b. (i uttr. skjuta björn:) 'råka välta 
el. köra omkull med lass / to upset a bad' Äpp. 
a du skiet bjö'n 'har du råkat köra omkull med 
(gödsel)lasset?'. 9. (som senare ssgsled:) 	o. 
trög person / lazy, slow person' Li.; se moss-. 

(i uttr.:) ge bje'nn Ors. (om fyllbult) 'gå på 
alla fyra / walk on all fours (about a drunkard)'. 

(förstärkande framför adj.:) 'förskräckligt; 
väldigt, högst / terribly; enormously, extremely'. 
Leks. bjö'r Vrak 'högst förbittrad'. — Ssg: 
bjö`ntassrj, m. best. Äpp. 'noanamn för björn'. 
Jfr björntass; luden adj., bet. 1. — Av!.: 
by'önnut Älvd. bjö'rut Leks. (Silj.) adj. n. 'gott 
om björn'. 

björna sv.v.l. bjii‘ra Leks.; pass. by`önnas Älvd. 
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bjö'nnas Mor. bjs'nnas Ore `sova tungt / sleep 
soundly' Leks. bilPra å sEr'va `dets.' Leks. — 
Pass.: (jfr björn, bet. 7) 'trolova sig, låta lysa 
till äktenskap för sig / become betrothed; have 
the banns published' OvSi. däm a bis'nnas `de 
ha trolovat sig' Ore. 

björn-blomma m. Illa bjö'nnblromma (best. 
-bkomman) vMor. bjännb4-ömme Li. 1. `spo-
rangium av björnmossa / sporangium of gol-
den maidenhair (moss)' vMor. Syn.: fågel-
säd, -äta; gucku-korn, -mat, -strunt, bet. 
2, -säd; spinksäd; sval-lin. 2. 'käringtand, 
Lotus comiculatus / babies' slipper' Li. Syn.: 
kickelarsor; käring-tand, -toppa; mus-
blomma, -tada, -ärt(er), bet. 2; tomtkarl-
tänder. 

björn-bulta sv.v .1. bjennbullta Mal. (jfr bultalv  
v.) 'sitta grensle över halsen på person (o. bli 
buren) / sit on someone's shoulders and be 
earried'. 

björn-bås n. — m.Ia bfö'nnbeis n. Ve. bjennbets 
Mal. bjä'nnbiis ni. Li. 1. 'hägnad omkring 
björnsax / fence surrounding bear-trap' (ÖDB I 
10) Ve. Syn.: björnkätte. 2. 'fångstredskap 
för björn, bestående av fallande gillerstockar 
mellan timrade väggar / bear-trap, consisting 
of falling logs between tirnbered walls' (se ill.; 
ÖDB I 9 f.) Li. Syn.: björn-giller, -klova, 
bet. 1, -läm, -stock. 

björn-bär n. II — I Wärmbär Älvd. bjennbår Ors. 
bfrfrbår Flo. bfii'imbår Nås bjä'nnbår ÖVd.; 
obef. Jä. 1. 'växten Rubus fruticosus / black-
berry' (SAOB 2) Nås. 2. 'ett slags starkt glän-
sande, mycket mörkt blåbär, Vaccinium Myr-
tillus / bilberry' Älvd. Ors. ÖVd. Syn.: snor-
bär. 3. 'kråkbär, Empetrum nigrum / crow-
berry' Flo. 

björn-bössa f.IVa by'önnbyss (best. -hysset) vÄlvd. 
'bössa med jämförelsevis kort pipa, anv. vid 
jakt på björn / short-barrelled gun, used on 
bear-hunts' (ÖDB II 98; Älvd. arb., s. 182). Jfr 
brind-, mellan-bössa. 

björn-dans m. I a bg-Ninclqnna Älvd. Våmh. 
bjö'nndanns vMor. Ve. Soll. bfö'nnclanns — 
bftenndanns öMor. bjenndanns vOrs. bjenn-
Anns öOrs. bje'rindanns Ore kö'rdan(n)s Rättv. 
Dju. bje'nneläs Mal. bfänndås ÖVd. 1. 'grotesk 
dans, dansad av en el. två män och härmande 
björnens rörelser / grotesque dance by one or 
two men, imitating the movements of a bear' 
(SAOB 2) OvSi. Rättv. Dju. Flo. Jfr b j örnvals. 
2. (jfr björn, bet. 7) 'dans el. danstillställning 
på första lysningsdagen / dance or party ,given 

on the first day the banns were published' (jfr 
Dal.Hemb. 1943, s. 83) Älvd. Våmh. Mor. Ve. 
Son. 

björn-dret n.II bg" önndrit Älvd. bjenndre-t Mal. 
bjä'nndrEt Li. 1. 'exkrementer efter björn / 
excrement of bear' allm. (äv. skämts. i uttr.) 
h8tt a clft tra'mmp ti bje`nndröt häll (till misslynt 
el. sur person) 'har du trampat i björnträck, 
eller hur?'. Syn.: björndynga. 2. 'ett slags 
porfyr (konglomerat) / a kind of porphyry 
(conglomerate)' öÄlvd. 

björn-dynga f.IVa bjö'ndyvva Äpp. = föreg., bet. 
1; fe tro då full du a tra'mmp ti bjb'ndyvva, 
une 'jag tror, att du har trampat i björn-
exkrementer, unge (som är så grinig)!'. 

björn-frossa m.IV f.IVa bg'önnfrusi m. Våmh. 
(Bon.) hijö`nnfriiså (— 	vMor. bjö'rfrsssa f. 
Rättv. 'nervös darrning, liknande den, vilken 
kom över en person, som för första gången 
skulle skjuta en björn / nervous trembling, as if 
one were going to shoot a bear for the first time' 
(SAOB); a du takt Wännfrusetn ä 'har du fått 
frossa?' (till en person, som darrade av rädsla) 
Våmh. (Bon.). Syn.: björnskälva. 

björn-galla m. Illa bja'rgalls Rättv. 'galla från 
björn / bile from bear' (SAOB). 

björn-giller n. Id 144nndfillder Älvd. bjö'nndjill-
där Ve. 'fångstredskap för björn, bestående av 
knuttimrade väggar o. ett tak av stockar, upp-
stöttat av gillerstiekor med åtel o. belagt med 
tunga stenar' (se ill.; ÖDB I 8f.; SAOB); (i 
ortn.:) bg' 5nndjillderullt n. Älvd. 'plats (i skogs-
dunge i norra Älvdalen), där björnfälla byggts / 
place (in a grove in Northern Älvdalen) where 
bear-traps were built'. Syn.: se björnbås, 
bet. 2. 

björn-grop f.VI biö'nngröp Ve. Äpp. 'fallgrop 
(med flera spjut placerade i bottnen) för fångst 
av björn / pit with several spears at the bottom, 
into which bear was driven or fell' (ÖDB I 8; 
SAOB). 

björn-grånka LIVa bVnngråkk (best. -gråkkg) 
Älvd. (jfr björn, bet. 7) `gran, som drogs fram 
o. restes vid dörren till en gård, där någon tagit 
ut lysning till äktenskap (granen restes »för 
att björnarna inte skulle kunna gå ur idet») / fir-
tree set upright against the door of a farm 
where someone had bad the banns of marriage 
published (this was done to prevent "the bears" 
from coming out of hibernation)'. 

björn-grås n. II bge önngrås öÄlvd. 'strätta, Ange-
lica silvestris / wild angeliea'. Syn.: se bj örn-
kumminstrånge. 
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björn-hamn f. n.I bjel`nnhäsn Li. 'övernaturlig 
björn (förvandlad människa) / supematural 
bear (transformed man)' (jfr SAOB). 

björn-hide n.III, se björn-ide, -yve. 
björn-hjälle m.IIIa bgönnjäll Älvd. bjennjaa 
Mal. bjännjälle Li. (jfr hjälle m.) <plattform 
uppsatt mellan träd, varifrån jägare kunde vaka 
ut björn ur idet o. skjuta den vid åtel / plat-
form fixed between trees from which hunters 
could wait for the bear to come out of hiberna-
tion and shoot it when it was eating the bait 
or carrion which had been put out' (CODB I 6). 
Syn.: björnskulle; flotte', bet. 7; skulle, 
bet. 6; verke. 

björn-hona f.IVa bk." önntisn,(a) Älvd. bjö'nnöna 
Mor. vSoll. bjö'nnhäna Ve. bjennöna Ors. 
bjs'nnhöna Ore bjii'röna Rättv. bjännh,öna Tra. 
1. 'hona av björn / she-bear' (SAOB) allm. 
Syn.: björn-käring, -lo, bet. 1, -ludda, 
bet. 2; björnsa; björnska; bära". 2. (jfr 
björn, bet. 7b) 'kvinna, som det lyst till äkten-
skap för / woman, for whom the banns of mar-
riage have been published' Ve. Ors. Syn.: bj öm-
lo, bet. 2, -åma, bet. 2. 

björn-hud f.Ia bg' önnauö Älvd. bjö'nnåjd vMor. 
bjö'nnclud Soll. bjennhit Mal. bjännhfc öVd. 
'avflådd hud av björn / bear-skin' (SAOB). 

björn-hund m.Ia bjennhunnd Mal. bjännhonnti 
öVd. 'hund, som dresserats till björnjakt / dog, 
trained to hunt bears' (SAOB). Syn.: bj örn-
racke. 

björn-hyde n.III, se björn-ide, -yve. 
björn-hål n. II bjennhidr Mal. `terräng, där björn 
håller till / haunts of a bear'. Syn.: b j ör nl an d. 

björn-ide n.III Ja bjö'nnetjö vMor. bjö'nnejd 
Ve. bjennajd Ors. Wridu Rättv. bjlisriu Flo. 
bjö'niä Äpp. bjennhi Mal. bjtennhi öVd. 'håla, 
där björnen låg under vintersömnen / bear's 
den' (SAOB; jfr (15DB I 6). Jfr bivakt. Syn.: 
björnyve; ide, bet. 1; yve, bet. 2. 

björn-kalas n.Ia b'OJnnkalrås Älvd. Våmh. (Bon.) 
kifnnkalrås bjernnkaLis Mor. bjö'nnkaläs Soll. 
bjennkalås Oro bjä'nnkaläs Tra. 1. (jfr björn, 
bet. 1) 'kalas, som hölls, när någon skjutit en 
björn / party, held when someone had shot a 
bear' Våmh. (Bon.) Tra. 2. (jfr björn, bet. 7) 
'kalas på el. omkring första lysningsdagen / 
party on or around the day when the banns are 
published for the first time' (Lev. Liv.Älvd., 
s. 98) Älvd. Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. Oro. 
Syn.: björnöl; förstgångskalas. 

björn-karl m. Ja by' önnkall Våmh. 'björnhane / 
he-bear' (Rz 37a). Jfr björnkäring. 

björn-kjortle m.IIIa ag- %mjau Älvd. (jfr björn, 
bet. 7 b) 'kjortel, som bars första lysningsdagen / 
skirt worn on the day when the banns were pub-
lished for the firat time'. 

björn-klova f.V bnnkltuvå1  Älvd. 1. 'upp-
gillrade stockar för att fånga björn / bear trap, 
consisting of filning logs between tinabered walls'. 
Syn.: se björnbås, bet. 2. 2. 'kluven stubbe, 
gillrad för att fånga björn / split treestump set 
up to trap bear' (se f.ö. CkDB I 10). 

björnkummin-strånge m. Illa bg' önnkumefstr,l'uvg 
vÄlvd. 'växten strätta, Angelica silvestris / 
wild angelica'. Syn.: björn-gräs, -loka, bet. 
1, -lop, -pipa; kvannpipor; kärnholk, bet. 
3; lokan', bet. 1; skvättpipa; slappergräs; 
slökeI; sprutloka; titholk. 

björn-kunta f.IVa bnnkutt(a) Älvd. Våmh. 
(Bon.) bjö'nnkutta öMor. 1. 'björnhonans köns-
organ / sexual organ of she-bear'. 2. 'trubbig 
träkil, använd vid vedklyvning / blunt wooden 
wedge used for splitting wood'. — Ssg: bg"önn-
kutlrietkn Älvd. Våmh. (Bon.) lek med bj örn-
kunta, bestående i att göra ett kraftigt inhugg 
i en tallstubbe, pressa in kilen i rämnan samt 
med slag av yxhammaren mot stubbens sida 
slunga kilen så högt som möjligt i vädret / game, 
the idea of which was to hew into a pinetree 
stump, push a wedge into the split, and with a 
blow on the side of the stump by the axehead, 
attempt to hurl out the wedge as high as 
possible in the air' (se ill.). 

björn-kål m. la bjö'nnkåk Jä. 'storbladig växt, 
förekommande i oländig mark (Angelica el. 
Heracleum?) / large-leafed plant, found in rough 
ground'. Jfr björnloka, bet. 1-2. 

björn-käring f. Ib bg"önnkelivg Våmh. 'björn-
hona / she-bear'. Jfr björnkarl. Syn.: se 
björnhona, bet. 1. 

björn-kätte m. Illa bönntjitt Våmh. (Bon.) 
'hägnad omkring björnsax / fence suffounding 
bear-trap' (CIDB I 10). Syn.: björnbås, bet. 1. 

björn-land n. Ta bieännIr4nncl öÄlvd. Våmh. 
bjännlannd Li. 'skogsområde el. terräng, där 
björn gärna höll till / haunts of a bear' (SAOB). 
Syn.: björnhål. 

björn-lo f. Vila bjö'nnkön Soll. bjennlö vOrs. 
1. <björnhona / she-bear' Soll. Ors. Syn.: se 
björnhona, bet. 1. 2. (jfr björn, bet. 7b) 
'kvinna, som det lyst till äktenskap för / woman 
for whom the banns of marriage have been 
published' Soll. Syn.: björn-hona, bet. 2, 
-åma, bet. 2. 

björn-loka f.IVa 	m.IIIa bjennlöka f. Ors. 
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bji3'rlöka f. bgerlöks m. Rättv. 	f. Ål 
'strätta, Angelica silvestris / wild angelica' 

(SAOB) Ors. Syn.: se björnkumminstrånge. 
'björnfloka, 1:Ieracleum sibiricum' Rättv. Al. 

Jfr björnkål. 
björn-lop (?) m.Ia bjs'nnlöp Ore = föreg., bet. 1. 
björn-loppa f.IVa bje'nnluppa Ore bjirrloppa 
Rättv. 'stor, luden larv med svartbrun borst / 
large, furry caterpillar with brownish-black 
bristles'. Jfr björnmask. Syn.: björn-lus, 
-åma. 

björn-ludda f.IVa birtsnnlrucld Älvd. bjö'nnlrudda 
vMor. 1. 'lurvig, tassande (ung)björn / furry 
(young) bear, padding around' Älvd. Syn.: 
björn-tafs, -tass, bet. 2. 2. 'björnhona / 
she-bear' vMor. Syn.: se björnhona, bet. 1. 

björn-lur m. Ja bjö'rkår Leks. 'lång näverlur, vari 
blåstes för att i fäbodarna skrämma björn / long 
bark-horn, blown on the shielings to frighten 
away bears', Jfr basa" f. 

björn-lus f.VI bjb'rlfi.s Leks. Al Dju. Flo. 'stor, 
svart, luden larv; igelkottspinnarens larv / 
large, black, furry caterpillar; tiger moth cater-
pillar'. Syn.: björn-loppa, -åma, bet. 1. 

björn-lägg m.Ia bjö'nnlägg Ve. 'lår på björn; 
hästlår, som liknade björnens o. som tydde på 
stor styrka / haunches of a bear; haunches of a 
horse, similar to those of a bear and intimating 
great strength'; an a bjö'nnläggär 'den (o: 
hästen) har björnlår el. lår som en björn'. 

björn-läm m. Ta bjennlämm Mal. bjännlämrn Li. 
'för fångst av björn gillrad flake av stockar / 
bear-trap, consisting of falling logs between tim-
bered walls' (SAOB). Syn.: se björnbås, bet. 2. 

björn-mask m.Ib bjö'nnmakk Äpp. bjännmakk 
Li. <stor, livligt färgad insektslarv / large, 
brightly-coloured caterpillar'. Jfr bj örnloppa. 
Syn.: blästmask; åma; älma. 

björn-mossa m. IV bg'önnnzu88i Älvd. bjö'nnmuset 
vMor. Ve. Soll. bjennmusi Ors. bjii‘rmisi vRättv. 
bjå'rmiisa Rättv. (Bi.) bja'rmö.sa Bju. Dju, Ga. 
Mock. bji3'rmä8a Al bjö'rmErsii Flo. bjö'nnmöss 
Nås Jä. bje.'nmöss Äpp. bjennmåss Mal. känn-
mussi öVd. 'Polytrichum commune / golden 
maidenhair'. Jfr björnblomma. 

björn-pipa f.IVa bjö'nnpip(a) vMor. 'strätta, An-
gelica silvestris wild angelica' (SAOB). Syn.: 
se björnkumminstrånge. 

björn-racke m. Illa bjö'nnrakk nvMor. 'hund, 
dresserad till björnjakt / dog, trained for bear-
hunting'. Syn.: björnhund. 

björn-ram m. Ja bji3'nräm Äpp. 'framfot av björn / 
foreleg of bear' (SAOB 1). Jfr björntass. 

björn-ring m. Ib bjännrivng vMor. 'krets el. ring, 
som vid förberedelse av björnjakt trampades 
upp i snön omkring ett ide, där björn ännu 
låg kvar / circle or ring trodden into the snow 
round bear's den, in preparation for bear-hunt' 
(SAOB; ÖDB I 6). Syn.: björn-varv, -värv; 
varv; värvring. 

björnsa f.IVa bjennsa Mal. bjännsa Li. (till 
suffixet -sa, jfr Götlind, Västsv. ordbildn., s. 
116 ff.) 'björnhona / she-bear'. Syn.: se b j ö rn-
h o n a, bet. 1. 

björn-sax f. Ja bg' 5nn8akk8 Älvd. bjö'nnsakks 
vMor. vSoll. Nås bjö'rsakks Rättv. Bju. Ål 
birrnsakks Äpp. bjennsakks Mal. bjännsakks 
()Vd. `gillersax för björnfångst / springtrap for 
bear' (SAOB; ÖDB I 10 f.; se ill.). 

björn-sinne n. III bje'nnsinn Mal. 'björnens vrede; 
våldsam ilska, raseri / anger of a bear; wrath, 
violent rage'; fs'irkv bjennsinnä ackl rsnn g'vy o 
Mal. 'rena rama björnilskan hade gripit henne 
(eg. hade runnit över henne)'. 

björnska f.IVa bk.'Isnnska Älvd. bjännska Tra.; 
obef. Ors. 'björnhona / she-bear'. Syn.: se 
björnhona, bet. 1. 

björnskinn-ludda f.IVa beinnstjinnl.uckla Vå,mh. 
'hudsko av björnskinn med håret fastsittande / 
shoe made of bearskin' (ÖDB II 259). 

björn-skulle m.IIIa bjö`nnskull Sol!. bjb'rskulla 
Al bjö'nnskulla Jä. bjö'nskulkt Äpp. 'plattform 
av halvkluvna stockar, provisoriskt uppbyggd 
mellan träd i skogen och avsedd att skjuta björn 
från / platform of split logs, temporarily con-
structed between trees in the forest, from which 
bears were shot' (ÖDB I 6). Jfr björnstege. 
Syn.: se björnhjälle. 

björn-skäcka f.IVa bjännskättja Li. (jfr skäcka 
f.) 'pil el. spjut i (självskjutande) giller för 
björn / arrow or spear in spring-trap for bears'. 
Syn.: björnskäkta; björnsled, bet. 1. 

björn-skäkta f.IVa bjännstjäkkta Li. (jfr skäkta,' 
f.) 	föreg. (ÖDB I 8). Jfr älgskäkta. 

björn-skälva f.IVa bja'rstjältva Rättv. 'nervös 
darrning, (liknande den) vilken kom över en 
person, som för första gången skulle skjuta en 
björn / nervous trembling, similar to that experi-
enced by someone out bear-shooting for the 
first time'. Syn.: björnfrossa. 

björns-led n. bje'llle Mal. 1. <anordning för 
dödande av björn (el. älg) gm uppgillrande av 
kraftig pil el. spjut med tillhjälp av en i båge 
böjd gran / device by which bears or elk were 
killed, consisting of a large arrow or spear set up 
in a spruce, which was bent like a bow' (ÖDB 1 
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7 f.; jfr SAOB björnled). Jfr äl gsk äkt a. Syn.: 
björn-skäcka, -skäkta. 2. 'trasslig garn-
härva / tangled skein of wool'. 

björn-snara f. V bjö'nnanöru Ve. 'snara för björn-
fångst / bear-trap' (ÖDB I 8). 

björn-spjut n. Ta bg'%napjfist Älvd. bnn8pj?2t 
Våmh. bje'nn,.spjfit Ors. bjå'rspjftt Ål bjö'n(n)-
apjat Äpp. bjännapfåt Li. 'spjut, anv. vid björn-
jakt / spear used in bear-hunting' (SAOB; ÖDB 
I 5, 7; se ill.; jfr björnsled). 

björn-stege m. IV bjö'nnatäks Jä. 'stege med särsk. 
långt avstånd mellan pinnarna, anv. vid björn-
skulle / ladder, the runga of which were wide 
apart, used at a björnskulle'. 

björn-stock m. Ib bjä'nnatukk Ve. bjännatakk Li. 
<för fångst av björn gillrad flake av stockar / 
bear trap, constructed with logs' (ÖDB I 9 f.; 
se ill.). Syn.: se björnbås, bet. 2. 

björn-sup m.Ia bnnaftp Älvd. bjö'nnsiip vMor. 
(jfr björn, bet. 7b) 'sup, på vilken det bjöds 
vid de trolovades ankomst från kyrkan till 
brudens hem den första lysningsdagen / a drink, 
offered on the first Sunday the banns were 
published, when the betrothed couple arrived 
from church at the home of the bride-to-be'. 

björn-tafs ni. Ja bg' önntaffa Älvd. bjö'antaffs Soll. 
(jfr tafs m.) '(liten) lurvig björn, som strök 
snokande omkring / shaggy little bear who 
roamed 'around, nosing everywhere'. Jfr myr -, 
mör-björn. Syn.: björn-ludda, bet. 1, -tass, 
bet. 2; myrtafsI. 

björn-tall m.Ia bg'önntoll Älvd. (jfr björn, bet. 
7b) 'tall, som på första lysningsdagen drogs 
fram till bröllopsgården och restes invid b ar-
freden / a pine-tre which was set up outside 
the farm door on the first Sunday the banns 
were published'; drågå bOinntoll <draga fram en 
tall till bröllopsgårdens förstukvist / drag a pine-
tree up to the threshold of the farrnhouse'. Syn.: 
brudtall. 

björn-tass m.Ia bjå'nntass Tra. 1. 'björnfot / 
bear's paw' (SAOB). Jfr björnram. 2. <liten 
björn / little bear'. Jfr björn m., ssg. Syn.: 
björn-ludda, bet. 1, -tafs; myrtafsI. 

björn-torta f.IVa bjeNntotta Li. (jfr torta f.; 
Torp under turt f.) 'tolta, Lactuca alpina / blue 
sow-thistle'. 

björn-vals m.Ia brnnwalla Älvd. <grotesk dans, 
dansad (vid bröllop) av två män och avsedd att 
härma björnens rörelser / grotesque dance, 
performed by two men at a wedding, and 
intended to imitate the movements of a bear'. 
Jfr björndans, bet. 1. 

björn-varmt adj.In. bjå'nvarrnat Äpp. 'alltför 
varmt, t. ex. i en stuga / too hot, e.g. in a cot-
tage'; i a då bjå'nvarrmt Pinna 'ni ha (eg. I 
haven) då alltför varmt här (inne)'. 

björn-varv n.Ia bjernngvarry Li. (jfr varv n.) 
'krets el. ring, som vid förberedelse av björnjakt 
hölls upptrampad i snön omkring ett ide, där 
björn ännu låg i vintersömn / circle trodden 
into the snow around the den of a bear who was 
still hibernating, in preparation for bear-hunt' 
(ÖDB I 6). Syn.: se björnring. 

björn-värv n. Ja bg"önnwerry Älvd. 'krets el. ring, 
som vid förberedelse av björnjakt hölls upp-
trampad i snön omkring ett ide, där björn ännu 
låg i vintersömn'. Syn.: se björnring. 

björn-yve n.III Ta bk" önnåjv (best. -åpea) 
Älvd. by'önnåjv Våmh. (jfr Noreen Ord.; ordb. 
yve n.) 'björnide / bear's den' (jfr ÖDB I 6). 
Syn.: se björnide. 

björn-åma f.IVa 14'6nn4m (best. -4m4) Älvd. 
by' önn4ma Våmh. bjei'nn7ima öMor. 1. 'stor 
(svart luden) larv / large (black, furry) cater-
pillar' Älvd. Våmh. öMor. Syn.: björn-loppa, 
-lus. 2. (jfr björn, bet. 7b) <kvinna, som det 
lyst till äktenskap för / woman, for whom the 
banns of marriage have been published' Älvd. 
Våmh. Syn.: björn-hona, bet. 2, -lo, bet. 2. 

björn-öga n.IV by' 5nnöga Våmh. 1. 'öga på björn 
/ bear's eye'. 2. (vid »hankkörning») 'slarvigt 
hugget och därigenom för litet hål i timmer-
stock / logs with insufficiently large holes at the 
onds (necessary when dragging logs)' (ÖDB I 
485). 

björn-öga sv.v.l. bjeVnnsuga Tra. (jfr föreg.) 
'hugga hål i änden av stock, som skulle trans-
porteras ur skogen gm hankkörning / cut holes 
at the ends of logs, which were to be transported 
from the forest by dragging' (jfr ÖDB I 487). 

björn-öl n. II Ja wönnalr Älvd. Våmh. 
bå'fla Ors. (jfr björn, bet. 7:) 'kalas på första 
lysningsdagen / party given on the first day the 
banns were published'. Syn.: björnkalas, 
bet. 2. 

blabba sv.v.l. bla'bba. Ors. 'svänga, fläkta (om 
svag vind el. om  blad som röras av vinden) / 
wave, waft (of breeze or leaves moving in the 
wind)'. Syn.: bladdra', bet. 4; fläkta', bet. 1; 
fläxa, bet. 1. 

black' m.Ib bkokk Älvd. Våmh. Ors. blrakk 
Rättv.—Äpp. bkakk Mal. ÖVd. 'fotblack / fetter, 
shackle' (se ill.; SAOB black') allm. 

black" m. I b bkokk Älvd. blrakk Leks. bkakk Mal.; 
(vanl. best.:) blro'ttjän Våmh. (Bon.) bka'ttjån 
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Soll. Dju. bls'ttjen Ors. bka'ttfin Tra. 1. (jfr 
black adj., bet. 1-2:) 'black häst/ cream-(dun-) 
coloured horse' (SAOB black" b) allm. ä vä. en 
bira'kk,hd Leks. 'det var en black, det'; kit'vstfins-
bkattjän Soll. 'black häst, som ngn bytt till sig 
för ett kalvskinn'. 2. (i uttr. sko blacken:) 
'idrottslek / type of game (shoe(ing) the horse)' 
(SAOB black" a) skö blra'ttjän Dju. Nås skö 
blra'ttfin Tra. 

black" m.Ib birakk Leks. (jfr black adj., bet. 
3:) 'solbränna / sun-tan'; slam blra'kk jä ha 
vorti-fa'sst for <en sådan solbränna jag har 
ådragit mig'; fä tar-1't mä blra'ttjun 'jag blir lätt 
solbränd'. 

black adj. I birokk Älvd. Vårnh. bkåkk bkakk 
Mor. Soll. blrakk Ve. Rättv.-Äpp. blskk Ors. 
bkskk Oro bkakk Mal. ÖVd. 1. 'matt el. blekt 
rödgul, ljusgul, gulgrå / dull or faded orange, 
pale yellow, yellowish grey' (SAOB 1) allm. 
bls'kkdOt Ors. 'gulgrå get'. Jfr brud-, ljus-, 
mus-, röd-, älgs-. 2. 'matt i färgen, urblekt, 
grådaskig / dull colour, faded, greyish' (SAOB 2) 
allm. birå/ck i fä'rrdjim Soll. 'matt i färgen'; 
h,a'ä ha vörti b(ra'kkt Bju. h5ä ha vurtiblra'kkt Ga. 
'höet har blivit blekt av solen'. 3. 'solbränd/ 
sun-tarmed' (jfr Hq.) Rättv. Bju. Nås blra'kk i 
5'yom Rättv. 'solbränd i ansiktet'; så bkakk du 
vö'rti gessä Bju. 'så solbränd du har blivit, 
gosse. Jfr black" m. 4. 'utan pengar / with-
out money' Rättv. (Bo.) Mal. ÖVd. vd'Ir blra'kk 
Rättv. (Bo.) 'helt utan pengar'; an e fsll li'k 
blra'kk nä' Tra. <han är väl lika pank nu'. — 
Ssg: blro'kkbOnn m. Älvd. 'gammal björn med 
ljus (blekt) päls / old bear with light (faded) fur'; 
blrakkelirna m. nMal. (eufem.) 'den onde, fan / 
(euphem.) the devil, Old Nick'. —Adv.: ä små'k 
blr'akka Flo. 'det smakar avslaget (svagt, utan 
kraft) /it tastes weak and watery'. 

blacka sv.v.l. blra'kka Älvd. Soll. 'blinka / blink' 
(Gotl. Ordb.; styr dat.:) blra'kk ö'gttm Älvd. 
blra`kk min ö'gum Soll. 'blinka (med ögonen) / 
wink, blink (with the eyes)'. Syn.: blinka; 

blackra sv.v.l. birrkär Ve. 'slå med tungan i 
munnen / flap the tongue' (Torp blakra). Syn.: 
bladdra, bet. 2. 

black-ögd adj. I blre`kkögd Oro (jfr black adj., 
bet. 1; Sdw. blakker adj.) 'brunögd / brown-eyed' 
(Wennberg, Hels. blaekegd). 

blad n.II V - Ta b(råå (best. sg. dat. bkräi) 
Älvd. Våmh. bkää biråd vMor. b(rå, öMor. Ors. 
Oro Bju.-Tra. (best. sg. dat. blä'de blk'ni Ors. 
bkå'nu blrå'nu Äpp.; obest. pl. birån Bju. Wir 

Dju.-Äpp. b(rä, Mal. bk.Ver ÖVd.) blad Ve. Sol'. 
Rättv. Leks. (best. sg. dat. blrädi Rättv.). 

a. 'löv, blomblad etc. / leaf, flower-petal etc.' 
(SAOB 1) allm. påsronrafsbläne pl. Ors. 'potatis-
blasten'; ss'Irkblrå Ga. 'sälglöv'. Jfr abborr-, 
bock-, läder-, löv-, näck-, penning-, rynk-, 
skott-. Syn.: löv n., bet. 1; lövblad. b. (se-
nare ssgsled:) 'växt, ört etc.', se blädder-, 
bock-, bred-, gård(s)-, gås-, kjortels-, lå-
digs-, läder-, läk-, pil-, stickels-, torsk-. 

'blad i bok / leaf (of a book)' (SAOB 2a); 
bö'kbZrå Tra. `dets.'. 3. (bildi. i uttr.) wend-zi'mm 
birä'ö Älvd. 'vända om blad, hastigt byta sinnes-
stämning / (figuratively) tum over leaf; rapid 
change of niood'. 4. 'platt del av verktyg o. d. / 
flat blade of too! etc.' (SAOB 3; ÖDB III 446); 
mä bir( i bd' trnndar Jä. 'med blad i båda 
ändarna' (om paddellik åra); jö'lblå, Ors. 'hjul-
skovel'; pi'lblrå, Jä. 'blad på pil'. Jfr arm-, fot-, 
kniv(s)-, sked-, såg-, år-. 

blada' sv.v.l. blrå'a Flo. blrä's Äpp. blrå'ds Mal. 
blrä'å blrå'o ÖVd. 'bläddra i en bok / tum over 
the leaves of a book' (SAOB 2) Flo. Mal. ÖVd. 
Syn.: bladdra"; bläda, bet. 3; bläddra'. — 
Särsk. förb. (av:) blräd-et' ka'nntv, Leks. 'med 
kniv skära kanten av ovanlädret tunnare (för 
snörhålen)' (ÖDB II 277); (utav:) birads-tå' 
bkåla Mal. <plocka (kron)bladen av blomma'. 

blada" sv.v.l. (i förb. med tungan:) bkä'et i 
to'vvgsn Li. 'räcka ut tungan och röra den ut 
och in och fram och tillbaka / put one's tongue 
in and out'. Jfr bladdra' v., bet. 2. 

bladdra' f.IVa bkå'"dra Rättv. blra`ddra Leks. 
birEedra Bju. Nås blrå'dra Flo. 'pratsjuk el. 
skvalleraktig kvinna / gossip, ehatterbox (of a 
woman)'. Syn.: bläddra f. 

bladdra" f.IVb - a blrä,"åer Älvd. bladrfe öMor. 
blrå"där Soll. blåsdra Ors. blrå"dra Rättv. (jfr 
Noreen Ordl., s. 19) 'blåsa, t. ex. om  brännblåsa, 
om större blemma, om luftblåsa på bröd vid 
gräddning / blister, caused by burn; large 
pimple; air bubble on loaf of bread' (SAOB; Ra 
42b); 4 .2läg-o'pp e blredra på tu'vvån Rättv. 
'det blev en blemma på tungan'. Syn.: 
bluddra f. — Av 1.: blä`dras v. pass. Ors. 
'bildas blåsor / form bubbles, blisters' (vid 
gräddning av bröd). 

bladdra" f. IV a blrä'dra Ål 'av järn förfärdigad 
draganordning på släde / iron pulling-device on 
sleigh' (se ill.). Jfr släd-tåga, -vidja; tåga. 

bladdra' sv.v.l. bkå"der Älvd. bIrrdär vMor. Ve. 
Soll. bladdir öMor. blåsdra (pres. bld"drär!) 
öOrs. blrå"dra Rättv. bira'ddra Leks. blrä'dra Bju. 
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Dju. Ga. Nås Uret' dra Ål bl r -a' dra Flo. Jä. bira' ddra 
Äpp. blra'ddra Mal. (jfr Noreen Ordl., s. 19). 1. 
'pladdra, prata strunt, skvallra / chatter, gossip' 
(SAOB bladdra' v.) allm. Syn.: bläddra, bet. 2. 
2. (med dat.:) 'slå med tungan i munnen / flap 
the tongue' Älvd. Ve. Jä. Äpp. NrecIe teevugtin 
Älvd. bka"där min tu'vngön Ve. `dets.'. Jfr 
blada". Syn.: blackra. 3. (ex. om  kokande 
vatten:) 'bubbla / bubble (of boiling water)' 
Mor. 4. 'fläkta (om svag vind el. om  blad, som 
röras av vinden) / blow, waft (of breeze or leaves 
moving in the wind)' Soll. Ors. ä blredrär då ful 

blrå's Zri'tä Soll. 'det fläktar (då) och blåser 
litet'. Syn.: blabba; fläkta', bet. 1; fläxa, 
bet. 1. 5. 'dallra av värme i luften / the air is 
quivering in the heat' Ore ä e sö'lrwarrmt, så ä 
bZrä'drär bsrtär E'gom 'det är så solvarmt, att det 
dallrar av värme utåt ägorna'. — Särsk. förb. 
(av:) blraddsr-å' e tfi'v tä Leks. 'beta av en tuva 
till'; (på:) hur o blraclra-på" Dju. 'så hon sladd- 
rader. — 	blra'ddur Leks. blrä'där Bju. Dju. 
blrå'dä(r) Mal. m. 'pladdermakare / chatteree; 
bkå'dsr Rättv. blra'ddsr Leks. blrå'der Ga. Nås n. 

'pladder / chatter, gossip'. 2. 'pladderaktig 
person / gossiping person'; blrä'därtakka f. Dju. 
'sladdrande kvinna / chatterbox'. Jfr bladdra' 
f.; bladdrig adj. 
laddrau  sv.v.l. blrä"åer Älvd. bladå'r öMor. 
blä'dra (pres. blä'clrsr) vOrs. bZrä"dra Rättv. 
blrä'dra Jä. bka'ddra Mal. <bläddra i en bok / 
tum n over the leaves of a book' (SAOB bladdra" 
v.); du skä lå‘ss nfi e int sitt så'nnä 8 lkit'dra Jä. 
`du skall läsa nu o. inte sitta så där o. bläddra'. 
Syn.: blada'; bläda, bet. 3; bläddra'. 

bladdrigl  adj.I bIrrdrun vMor. blrå"dru Rättv. 
blra'ddrug Leks. blrä'dru Bju. Ål Dju. Ga. Nås. 
'pladdrande, skvalleraktig / gossipy, chatting' 
allm. ho ä ss bkä`dru, ss-n kann knafft hi3wr, va o 
så'g Ål 'hon pladdrar på så fort, så man kan 
knappast höra, vad hon säger'. 

bladdrign  adj.I blr'å"årug nÄlvd. blrå"drun vMor. 
bira"drån Soll. blrä'dru Flo. 1. 'full av blåsor, 
t. ex. om  människohud, om bröd, som ej jäst före 
gräddningen etc. / full of blisters, e.g. about 
human skin or about bread which has not risen 
before baking' (SAOB) Älvd. Mor. Soll. Flo. 

(om viss terräng:) 'full av små kullar el. holar / 
full of small hills (about countryside)' Älvd. 

blad-grava f.V blrädgravu Leks. blrå'grävu Ga. 
blråkrävu Flo. 'potatishacka, bestående av skaft 
och endast ett ogrenat blad / potato-hoe, con-
sisting of a shaft and only one undivided blade' 
<se ill.; ()DB 1 355).  

bladig adj.I blrädu Rättv. blräu Mal. 'lövrik / 
leafy' (SAOB la); ä vä e blrå'du hä'gga 'det var 
en lövrik hägg / that was a leafy bird-cherry' 
Rättv. Syn.: lövi g. 

blad-lus f.VI blrä"lraus Älvd. blrälas Ål Tra. 
`växtsugande insekt av familjen Aphididae / 
leaf-louse'. 

blad-orv n.Ia bkä'hurry Flo. 'lieskaft, vars övre 
ände hade formen av ett (brett) blad / handle 
of scythe, the top of which was shaped like a 
broad blad& (IDDB I 223). Syn.: skär-, 
skörd-, stjärt-, tyckel-orv. 

blad-ren(?) adj.I blrarä'n Mal. 'barskrapad, full-
komligt utan pengar / absolutely broke, penni-
less'. 

blad-stol m. la birä'atfisk öÄlvd. <stockram, vari 
sågblad(en) fästs i vattendrivet sågverk / log-
frame in which the blada of the saw was fas-
tened, in a water-driven sawmill'. 

blad-sor rn.Ia bkä'Ar Jä. <ett slags ogräs, visande 
sig tidigt på våren, möjl. Ranunculus el. Plan-
tago / a kind of weed, appearing in early spring, 
possibly Ranunculus or Plantago'; nu töas vi ta 
på' rö‘ra ti jö'lra då bk,i'sörta, a kum-e'pp Jä. 'nu 
våga vi börja harva o. så i jorden, när b. har 
börjat växa'. 

blad-tistel m. Id 	tisstil Leks. (Silj.) Dju. 
1. 'brudborste, Circium heterophyllum / me-
lancholy thistle' Leks. (Silj.). Jfr abborrblad. 
Syn.: bolltistel; borre, bet. 4; djärgblad; 
rakborstar; tjärbunk. 2. `fettistel o. mjölk-
tistel, Sonchus arvensis et oleraceus / field 
milk-thistle' Dju. Syn.: mjölken, bet. 2; 
tistel. 

blaggarn n. Ja blregån bkö'gän Son. blrå'gann 
Ore bkergar Rättv. b'a'ggar Leks. Bju. Dju. 
bka'rgär Ål bhiggår Ga. blrå'gärn Flo. bhi'ggärn 
Nås blreigärn Jä. bIrlegann Mal. 1. 'garn, spun-
net av blånor / yarn, spun from tow' (SAOB 1) 
Soll. Ore NeSi. Vd. Syn.: blaggarnsgarn; 
togarn; tospåne. 2. 'väv av blångarn / cloth 
woven from tow-yarn' (SAOB 2) Soll. NeSi. Vd. 
tra'mmp b'a'ggar Dju. 'väva kypert diagonal, 
fyrskaft'; (bildl. om  plagg av blaggarn:) nu ar o 

blregari Rättv. 'nu har hon krupit ur 
särken'. Jfr grann-. 	Syn.: blag garns-, 
to-väv. 

blaggarns-band n. Ja blra'ggasbannd Ga. 'band 
vävt av blångarn och brukat till axelband i 
särkar / tape woven from tow-yarn, used as 
shoulderstraps for shifts' ((ADB IV 14, 159). 
Syn.: toband. 

blaggarns-bracka f.IVa blro"gänsbrakk Soll. blå' - 
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gansbrakka bka'gansbrakka birä'ganebrakka 
Ors. bkiVganebrakka Ore bkirgaebrakka Rättv. 
blrckgaebrakka Nås 'knäbyxor av blångarn 
(ibland äv. långbyxor, håsor) / knee-breeches 
made of tow-yarn (sometimes also trousers, 
håsor)' (ÖDB IV 82, 382, 387, 392 f.). Jfr 
dräll-, hamp-, lin-, to-bracka; håsa f. bet. 2; 
tobrok. 

blaggarns-fläck m. Ib blra'ggaeflräkk Leks. 'ruta i 
kypert diagonal vid vävning av kypertvaria-
tioner / square in four-leaved twill used when 
weaving twill variations' (jfr Rig 1942, s. 34, 
47). Jfr fläck, bet. 7. 

blaggarns-garn n. Ta blreiggarsgär Leks. blreig- 
ganar 	-går) Ga. 'garn, spunnet av blånor / 
yarn, spun from tow'. Syn.: se blaggarn, 
bet. 1. 

blaggarn(s)-kjortel m. Illa blrå'gantio.2.2lä bkä'-
gannetja2.2lä Ore <kjortel av väv med blångarns-
varp o. inslag av omväxlande blån- o. ullgarn / 
kirtle made of homespun with tow-yarn warp 
and weft of alternating tow-yarn and wool' (jfr 
SAOB blaggarnskjortel; ÖDB IV 196 f.). 

blaggarns-mässa(n) f.IVa (best.) blet'getemäsea 
obest. Flo. blrä'gasmäsea best. Jä. Mal. blreVgas-
mäesa best. Äpp. (i skämts. uttr. för 'aldrig / 
never'); tå nä'eeta blrä'gaem,ässa Flo. 'till nästa 
b., dvs, aldrig'; hä då' vå'r nog int få'r blgegas-
mässa Äpp. 'det där inträffar nog inte före b-n, 
dvs, aldrig'; hä 	birirgasmäsea Mal. 'det 
blir aldrig'. 

blaggarns-Per m. blregas-pr Rättv. bkeigga,s-pör 
Leks. 'personifikation av lättjan / personification 
of laziness'; nu mutt ful bIrciggas-pr a teijid ud 
läll öLeks. 'nu måtte väl blaggarns-Per ha tagit 
er ändå' (sagt till pojkar, som voro lata att slå). 
Jfr laten m. best., bet. 1. 

blaggarns-skjorta f.IVa bldgä'estjört öMor. blä'-
gansetförta(..., blä"gans-)Ors. biregaestfortaRättv. 
bkciggafförta Al bIrceggasforta Bju. blräggasforrta 
Nås blrä'gannsfotta Äpp. 'skjorta av blaggarns-
väv / shiit made of homespun tow' (SAOB; 
ÖDB IV 369, 372 f.). Jfr dånskjorta. Syn.: 
toskjorta. 

blaggarns-särk m. Ib blågå'ssärk öMor. blä'gans-
särrk Ors. blrä'ganesärrk Ore 'särk av blaggarns-
väv / shift made of homespun tow' (ÖDB IV 14, 
160). Jfr dånsärk. Syn.: tosärk. 

blaggarns-vagn m. la bldegannevavvn Äpp. <fång-
kärra, fångskjuts / cart for prisoners'. 

blaggarns-väv m. II blågå'svöv öMor. bkegansav 
Son. blrit'ganswåv Ore blrergaav/iv Rättv. blrawg-
gasväv Leks. Bju. Dju. blreiggaevåv Nås <väv av 

blångarn / homespun tow' (SAOB). Syn.: bl a g-
g ar n, bet. 2; toväv. 

blaggarns-överdel m. Ta bhiggauövdil Ga. bkeig-
gaeivdek Nås linneblus av blaggarnsväv, buren 
under livstycke / blouse made of homespun 
tow, worn under bodiee' (ÖDB IV 14, 59, 
167 ff.). Syn.: toöverdel. 

blaka sv.v.l. blra"kå Älvd. Våmh. blä"kå Ors. (jfr 
Rz We. Fr. blaka v.). 1. 'jäkta, fjäska i onödan / 
rush, bustle unnecessarily' Älvd. n blrä"kär 
tipp tgm nVtär 'han är uppe i onödan om 
nätterna'. 2. 'prata, sladdra / chat, prata& 
Våmh. Ors. bkä"kå å tä"lrå Våmh. 'prata utan 
uppehåll'. — Särsk. förb. (av:) 
Älvd. 'giva sig iväg onödigt tidigt'; (ut:) 
a'utbZråkåd Älvd. 'utbredd, så att den tar onödigt 
stor plats'; (å:) an blräkär-4' Våmh. 'han pratar 
och kältar'. — Avi.: naug l'r ed iet blrä"ketn jär 
tim md'na Älvd. `nog är det ett spring här om 
morgnarna'; blrå"ki m. Våmh. 'pratmakare / 
chatterer'; bltd"kå f. Våmh. `sladdrerska / chat-
terbox'. Jfr blakigl. 

blakigi  adj.I blrå"kan sÄlvd. Våmh. 1. 'som 
beter sig ovarsamt / person who behaves 
earelessly' Älvd. 2. <pratsam, sladdrande / 
talkative, chattering' Våmh. Jfr blaka v. 

blakign  adj.I blrOktin sÄlvd. `grovt mönstrad, 
storbrokig, t. ex. om  väv el. om  ko / large-
patterned, parti-coloured, about material or 
cow'. 

bland n.I a blrannd Älvd. Våmh. blrannd vMor. Ve. 
Soll. Ore Bju. Dju. Ga. Mock. blannd vOrs. 
blannd öOrs. bkan(n)d Rättv. Leks. Al. 1. 
'blandning, t. ex. av olika mjölsorter, av mjölk, 
skulor och mjöl, av olika släkter / mixture, e.g. 
of different sorts of flour, milk, liquids and 
flour; different types of people' (SAOB); no 
blra'nnd a kä'vem Älvd. 'något slags blandning 
åt kalven'; eo Mr f .21a' jkt blra'nnd Älvd. 'så (att) 
där (o: i Finnmarken) är det sådant där bland-
folk'; i gatt bka'nnd Leks. <en god blandning'; 
bkrdbkannd Soll. `blodblandad mjölk'; va"tu-
bkannd Soll. 'med vatten blandad vätska'. Syn.: 
blanda f., bet. 2; blandning. 2. a. ̀ blandsäd / 
mixture of seed-grain' (SAOB b; ÖDB I 325; 
Gruddbo 292 f.) allm. Ire'kkeandsblrannd Våmh. 
(Bon.) `blandsäd, som man bytte till sig i Lek-
sand'; wå'rblannd öOrs. `blandsäd, som såddes 
på våren'. Jfr fyr-, havre-, korn-, råg-, tre-, 
tve-, vårråg-, ärt-. Syn.: blanda f., bet. 3; 
blandsäd; blända; glummer. b. 'blandsäd av 
korn och havre, dvs. den vanliga brödsäden 
I mixed graM of dredge, i. e. the usual bread- 
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com' Bju. Syn.: kornbland. 3. (i uttr.:) bå'do 
bla'nnde vOrs. 'båda delarna / both parts'. 

blanda f.IVa blr4'nnda Älvd. bka'nnda vMor. Ve. 
Soll. bla'nncla vOrs. blra'n(n)da Rättv. bra'anda 
Leks. bka`nnda Bju.-Tra. 1. 'dryck, bestående 
av sur mjölk, vassla el. kärnmjölk och vatten / 
drink, consisting of sour milk, whey or butter-
flank and water' (SAOB; ÖDB III (355) 500) 
allm. e du tö'sstu på ns bka'nnda Jä. 'är du 
törstig, så att du vill ha litet mjölkblandning?'; 
västublran(n)cla Rättv. 'mjölk, blandad med 
vatten'; grs'sslmjskkblrannda Leks. 'självlöpnad 
mjölk och vatten'; tjiPrnmjskkblrannda Leks. 
tji‘nnmfölrkblrannda Tra. 'kärnmjölk och vatten'; 
ma' jtbkannda Mal. 'mycket utspädd mjölk-
blandning' (efter en person, kallad ma'jtn,); 
sä‘rmjskkbkannda Tra. 'självsurnad mjölk och 
vatten'. Jfr mjölk-, sur-. 2. `blandning / 
mixture' Mal. Syn.: bland n., bet. 1; bland-
ning. 3. 'blandsäd / mixture of seed-grain' Tra. 
Syn.: se bland n., bet. 2a. 4. 'inblandning i 
boskapshjorden av främmande kreatur (under 
vallning i fäbodarna) / strange cattle, getting 
accidentally mixed up with the herd (during 
sojourn at shieling)' Älvd. i wi// int 4"vå vv 
blt4'nndu 'jag vill inte ha inblandning av främ-
mande kreatur i min hjord'. Jfr blanda v., bet. 
4. — Ssg: o e som e blra'n(n)dskålr e ö'gom Rättv. 
`hon ser ut som en skål med mjölkblandning i 
ansiktet'. 

blanda sv.v.l. bk.l'nnda Älvd. Våmh. bka'nnda 
vMor. Soll. Ore Al bla'nnda vOrs. bli' anda öOrs. 
bka'n(n)da Rättv. Nås blra'nnda Leks. blra'nnda 
Bju.-Tra. (dock ej Nås). 1. (styr dat.:) 'blanda 
upp, späda ut / mix, dilute' (SAOB 1 a-b) 
allm. Syn.: mänga, bet. 1. 2. (styr dat.:) 
`sammanblanda, förena / mix together, unite' 
(SAOB 1 f) allm. blr.l'nnd mjö'tjin o fkeititm 

blrannd mjs'irtjä ma fbi'tom (- flrB'tsr) 
Rättv. 'blanda mjölk och grädde'. 3. (styr dat. 
o. ack.:) `gm blandning bereda eller laga till / 
mix, prepare' (SAOB 10) allm. bk4'nnd 
Älvd. bk4'nnd u'lli Våmh. blra'nnd u'lla Leks. 
'under el. efter grovkardningen blanda svart o. 
vit ull'; blr4'nnd dy.'nndjig Våmh. blra'nnd 
dy'nndju vMor. bZra'nnd dy'nnja Leks. 'blanda 
häst- o. kogödsel el. blanda gödsel med torv' (se 
ÖDB I 364); blra'nnd litå brfek Mal. 'röra ihop 
litet murbruk av lera (kalk), sand o. vatten' 
(jfr ÖDB III 165). Jfr mänga v., bet. 3. 4. 
(abs.:) 'blanda bort, ex. om  kreatur, som kom-
mit in i en främmande hjord; om bladen i en 
bok / get mixed up (e.g. cattle, which have 

got into a strange herd; leaves of a book)' 
(jfr blanda f., bet. 4, ÖDB I 141) Älvd. du 
14'-nt blr4'nnda 'du får inte blanda bort bladen'. 
— P. prat.: tedubkqnndad Våmh. (Bon.) 'upp-
blandad med t a d a'; wö"tubl4n,nda öOrs. 'vatten-
blandad'. — Pass.: f'å' å a bint'nndas a dm 
Våmh. 'deras boskapshjordar ha blandats med 
varandra'; (i särsk. förb. med ihop:) h,å skull 
bkanndäs-ihö'p Al 'det skulle blandas el. röras 
samman'. — Särsk. förb. (bort:) bs' ttbkannd 
Mal. 'bortblandad'; blra'nnd-bstt hå' äjn a sa'ggt 
Tra. 'försöka skyla över det man har sagt'; 
(hop:) blrand-hö'p Ore blrand-hö'p Rättv. Nås 
band-hö'p Dju. 'blanda ihop'; hö'pblrannda Flo. 
'hoprört'; (ihop:) blrgnd-Y 4p mg:50i å flrå'tå 
Våmh. `blanda ihop mjölk och grädde'; birgnnd-
g' öp tjirwum Våmh. 'låta olika hjordar blandas 
med varandra'; ijö'pblanntlad vOrs. ihö'pbkannd 
Mal. 'ihopblandat' ; (till:) bland-tå' Nås 'blanda 
till'; (upp:) o'ppblran(n)da Rättv. s'ppblra,nnda 
Al rIppblrannd Mal. `uppblandad'; (ut:) blra'nnd-
at ä me nö'ran Tra. 'blanda ut det med någon-
ting'; (uti:) blran(n)d-ti' Rättv. Leks. 'blanda i'. 

bland-bröd n.Ia blra'n,ndbra Ve. Al Jä. bka'nnbrö 
Bju.; obef. vMor. 'bröd, bakat av två (el. flera) 
olika mjölslag, t.ex. havremjöl och kornmjöl / 
bread, baked from two or more different kinds 
of flour, e.g. oatmeal and barley-mear (SAOB; 
ÖDB III 399 f.). Syn.: blandbulle; bland-
kornbröd. 

bland-bulle m. Illa bka'nndbull Ve. blra'n(n)d-
bulla Dju. Ga. = föreg. 

bland-dynga f.IVa blra'nndynnja Leks. bhinn,-
dinja Nås (jfr blanda v., bet. 3.) 'gödning, 
bestående av kreatursgödsel, blandad med torv-
mull (: myrdynga) / fertilizer, consisting of 
cattle-manure, mixed with peat-mould'. 

bland-gröt m.Ia bl4nndgr5t Älvd. 'gröt, till-
lagad av korn- o. havreblandmjöl / porridge, 
made from barley- and oat-mear (ÖDB III 
460). 

bland-halm m. Ja bla'nndallm Ors. bka'n(n)dhairm 
Ga. 'halm av blandsäd, korn- o. havrehalm / 
mixed straw of barley and oats' (jfr ÖDB I 
266). 

bland-holk m. Ib blrg'nndäsk Älvd. 'kasserad 
smörkärna (se holk, bet. la), i vilken man slog 
mjölkskvättar för att få blanda (se blanda f., 
bet. 1) / discarded butter-churn, into which 
drops of milk were emptied to obtain blanda' 
(ÖDB III 500). 

blandkorn-bröd n. Ja blrånndlesnnbrå Li. 'bröd, 
bakat av två (el. flera) olika mjölslag, t.ex. 
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havre- o. kornmjöl / bread, baked from two or 
more kinds of flour, e.g. oat- and barley-meal'. 
Syn.: bland-bröd, -bulle. 

bland-messmör n.II blrasnndrny'ssmsr Mal. `rnesa 
el. mesost, som icke blandats el. utdrygats med 
mjöl / whey or whey-eheese, to which flour has 
not been added'. Jfr gr .  ö tmessmör. 

bland-mjöl n.II bka'nn,dtniölr nvMor. 'mjöl, malet 
av blandsäd, dvs, korn o. havre, eller av vårråg 
tillsammans med korn, vilket stundom (efter 
råd o. lägenhet) tillsattes havremjöl / flour, 
ground from mixed grain, i.e. barley and oats, 
or spring-rye with barley, to which oatmeal 
was sometimes added (according to supplies 
available)' (ÖDB III 400). 

blandning f.Ib bka'nndniv Ål Bju. blra'n(d)niv 
Nås 'förening av skilda ämnen el. slag / mixture 
of different substances or types' (SAOB 1 b). 
Syn.: bland n., bet. 1; blanda f., bet. 2. 

bland-säd f.Ia bk4'nnd8'då Våmh. bka`nndsåd 
Soll. bla'nndsåd Ors. bka'nnså Flo. blra'nn(d)så 
Äpp. Mal. bka'nndsä Tra. '(ut)sädesblandning / 
mixture of seed-grain' (SAOB 2; jfr ÖDB I 325). 
Syn.: se bland n., bet. 2a. 

bland-välling m. Ib. bka'nndvöliug Soll. 'välling 
av stadig, nästan grötliknande konsistens, kokt 
av kornmjöl samt mjölk- o. vattenblandning 
(: blanda) / gruel of thick, porridge-like eon-
sistency, made from barley-meal and a ini& and 
water solution' (ÖDB III 458). 

blank adj.I birevk Älvd. b/4vvk öOrs. blran(n)k 
övr. 1. 'oskriven, tom / blank, empty' (ex. om  
en viss sida av fjordungsklubban; SAOB 2) 
Älvd. 2. 'skinande, glänsande / shining' (ex. om  
nyskurad kopparkittel, om nyss ryktad häst; 
SAOB 3) allm. 8. 'klar, klart lysande, genom-
skinlig / clear, bright, transparent' (om solljus, 
om stjärnor, om vätska; jfr SAOB 3 f-h) Våmh. 
(Bon.) Mal. Li. dä strennur i bk.I'vvlai, så bkir ä 
kolit Våmh. (Bon.) <då stjärnorna lysa klart, 
blir det kallt'; i då'g e ä ful fsr bka'v(k)t te rö' 
drälg Mal. 'i dag är det nog för klart för att ro 
drag'. Jfr sol-. 4. 'naken, obetäckt / naked, 
uncovered' (jfr SAOB 4) Rättv. Mal. Li. du skull 
a stri'k på b'a'k rei'vä Rättv. `du borde ha 
stryk på bara ändan'; bka'vvk hällä går-opp i 
då'isn Rättv. (Bo.) 'kala stengrunden träder i 
dagen'; blra'vvkä 	Tra. 'nakna berg- el. 
moränåsarna'. 

blanka' sv.v.l. bka'v(g)ka Rättv. Bju. Nås Mal. 
Tra. 'gnida blank t. ex. om  koppar- el. mässings-
kärl / polish e.g. copper or brass vessel' (SAOB 
blanka' v.). — Särsk. förb. (upp:) blra'unk-spp 

an-då mässsivbonntiin Tra. 'blanka upp den där 
mässingsbunkenr. 

blanka" sv.v.1 bla'g (v )ka Rättv. 'blänka, glittra / 
to shine, glitter' (SAOB blankar" v.). 

blank-poppe m. Illa blra'vnkpuppe Li. 'genom-
skinlig (ofta ännu mjuk), tuggbar klump av 
grankåda / transparent (often still soft) chew-
able piece of spruce-resin'. Syn.: klarknapp; 
kådpoppe. 

blank-sik m. Ib blra'ygksitik Soll. <ljusare sik, som 
leker tidigt på höften / pale whitefish, which 
spawns early in the autumn'. Jfr djup-, grå-, 
grön-, små-sik. 

blaska sv.  .v .1. blra'sska Tra. 'plaska / splash about' 
(jfr SAOB blaska', bet. 1); fesskan blra'ssk å 
va`kko 'fiskarna plaska o. slå (i vattenytan)'. jfr 
plaska'. 

blassa f.IVa bka'ssa Ore (jfr Rz 39a blassa'"; 
Wennberg blassa; ev.? Torp blassa v.) 'ände av 
skorem, formad som ett brett (mönstrat) blad 
/ end of shoelace, shaped like a wide, patterned 
leaf'. 

blassera sv.v. 1. - 3., se blessera. 
bleck' n.II bkik (best. sg. dat. blri"tii) Älvd.; obef. 
Våmh. Ors. Rättv. 'övre ej trädbevuxet parti av 
berg el. kalt bergparti / treeless, upper part of 
mountain, or bare patch on mountain' (jfr 
SAOB blek' sbst., bläck"; Torp blik n.); (i ortn. 
t.ex.) bknjeä Älvd. `Blecket'; blri'lestugef' Älvd. 
`Bleckstugan'; (äldre:) bki"biärr (<1311k-) Älvd. 
'byn Blyberg'; bkg"tfs Rättv. 'byn Blecket' 
(folket i byn kallades bkirkålskk el. skämts. på. 
grund av sina kraftigt järnbeslagna skor bkiskå-
smids < taka-, gen. pl.; jfr äv. Sv.Lm. 1960, 
s. 262); (pl.;) bli "kär öOrs. 'fäbodstället Blecket, 
hörande till byn Mickelvår; (äv. dat.:) hrt 
b/i"kum.1 öOrs. 'borta på el. i Blecket (eg. å. 
bleckarna)' . 

bleck" n.II blrik Älvd. Våmh. Mor. Soll. bkök 
Rättv. (Bo.) Mal. ÖVd. blrekk Rättv. (Bi.)-
Nås 'bleckmetall, -plåt / sheet-metal, -iron' 
(SAOB bleck" 1) allm. gå'rt (iv bkrtfi Älvd. 
'gjort av bleck'; ja'nnblikk Ors. `järnbleck'. 

blecka sv.v.l. 'hugga ett stycke ytved ur träd-
stam / hew a piece of outer-wood from a tree-
trunk', se bläckan  v. 

bleckar-huvud n.I d bkrkerövuö Älvd. 'person, 
som ägde slagfärdighet o. berättartalang; kvick-
huvud / witty person, story-teller'. 

bleck-lampa f.IVa bkrkkamp Soll. blrekklarnmpa 
Leks. 'liten oljelampa av bleckplåt / small oil-
lamp, made of sheet-iron' (SAOB). Syn.: bleck-
skrolla; blindöga; blinka f.; fis-, flax-, 
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pester-lampa; glindra f.; glinta f.; tena f.; 
tillra f.; tindra f.; tinta f.; vargöga; jfr avi. 
under pestra v. 

bleck-plåt m.Ia bkrkplfåt Älvd. bkl'Ic- bki'kk-
pkåt vMor. bkrkplråt Soll. bkrkplråt Rättv. 
blre'ltkpiråt Leks. Bju. Nås bkekpkåt ÖVd. `tunn 
metallplåt / thin metal-plate' (SAOB). 

bleck-sjäppa f.IVa blrkelajappa Ors. (Skattung-
byn); obef. Ors. (Hansjö, Åberga) `hög av små-
sten, kvistar o. pinnar, småningom uppkastad 
på en plats, där ngn olycka inträffat / heap of 
small stones, twigs and sticks, gradually piled up 
at a place where some accident had occurred' 
(trol. urspr. benämning på ngn viss risvål; jfr 
gården. blrkå i Skattungbyn); ä finns blrkå-
ajappur e'nn i dä'g `det finns offerkastar än i 
dag'. Syn.: offer-hög, -stack, -vål; stack. 

bleck-skrolla f.IVa bkrIcaleråll Soll. `liten, dåligt 
lysande oljelampa av bleckplåt / small oil-lamp 
of sheet-metal, which shed only a faint light'. 
Syn.: se blecklampa. 

bled(j)a (blädja) f. V IVa bkrclu Jä. blrya Äpp. 
bitå' ja ,•-• bedja Mal. (jfr LD I 121; SAOB 
blida" f.?) `drivblad på skovelhjul i vattenkvarn / 
blade of paddle-wheel in watermill'. Jfr vatt-. 
Syn.: kvarn-räka, -skovel; skovla f., bet. 
2; vattbled (j)a. — Ssg: bke'd(d)jijillt n. Mal. 
`skovelhjul i skvaltkvarn'. 

bleg m.Ic bkäjg ÖVd. (jfr Hq. bläjde m.). 1. 
/ wedge' (jfr SAOB blägde; ()DB I 344, 495; 

II 73, 139, 193; III 359) ÖVd. jå'bkäjg Li. 
som användes, då lien kilades fast vid orvet'; 

åbkäjg Li. 'kil, som användes vid klyvning 
av ved'. Syn.: kil, bet. 1; nägel, bet. 1; pligg, 
bet. 3; vigg; Mete. 2. (pejor. om  person / 
perjoratively of person:) blräjg •-••• vå`nisbkäjg Li. 
`Venjanskarl'; tjå'bkäjg Tra. 'ostyrig pojke'. — 
Av!.: bkti'jg-fa'sst Li. 'sätta fast med hjälp av 
kil(ar)'. 

blek m. n.Ib blåk n. Ors. Mråk m. Bju. Mal. 
'blekning / bleaching' (SAOB blek"); 49% ligg g 
bletji öOrs. `den (a: väven) ligger på blek'; lä'gg 
gä'rä på bke k ( bketkin) Bju. 'lägg ut garnet 
till blekning!'. Jfr sol-. Syn.: bleke; blekning. 

blek adj.I Welt Älvd. blråk vMor. Ve. Ore Rättv.-
Mal. buk öMor. Ors. bkäjIc ÖVd. 1. `vit(aktig) 
i ansiktet / pale in the face' (SAOB 2) allm. var 
du e bkek i li'gom å Rättv. 'så blek du är (i an-
siktet) också!'. Syn.: vit. 2. 'ofärgad / un-
coloured' (jfr SAOB 3) Älvd. bkrekstjfort 'ofär-
gad linneskjorta'. 

bleka sv.v.3. 1. biri'etja Älvd. Våmh. bketja 
vMor. Leks. bl 'tja öMor. Ors. bketja Rättv.-Mal. 

(bkeka Bju. Nås) bita' jtja ÖVd. 'göra blek el. vit / 
make pale or white' (SAOB bleka" v.) allm. 
nfe e vå'van bketja Rättv. (Bo.) 'nu är väven 
blekt'; bkek gä'r Leks. 'bleka garn'; blrek 	Ga. 
'bleka lin'; ö'bkattz, vIt'v Nås 'oblekt väv'; 
bkä'jtje vå'vin Tra. 'bleka väven'. — Pass.: 
blrajas-g'r Leks. 'bliva urblekt / become faded'. 
— Särsk, förb. (ur:) Cerblrect Mal. 'urblekt'. 

bleke n.III bketjä Leks. Dju. 'blekning / bleach-
ing' (SAOB bleke' 1); lägg på bketjä Leks. 'lägga 
på blekning'. Syn.: blek n. - m.; blekning. 

bleken adj.IV bkrtjin Älvd. Våmh. bkrtjin Soll. 
blrtjin Ors. bketjin Rättv. Leks. Ål Dju. 
bkit'ttfin Jä. 1. 'urblekt, som mist färgen, t. ex. 
om  väv, tyg, hö och halm / faded, e.g. cloth, 
homespun, hay and straw' Älvd. Våmh. Dju. 
Syn.: vit. 2. 'gulnad, vissen, t. ex. om  brodd, 
blomma, löv / yellowed, withered, e.g. shoot, 
flower, leaf' allm. bru'cick i bki"gin Våmh. 
'brodden är gulnad'; lö'v i bli"tfigo Ors. bkå'nan 
ä Wetjin Ål 'löven äro gulnade'; bjö'rrtja tar-på' 
vär bkeettjin Jä. 'björken börjar gulna'. 

blek(en)-löv n. Ta bki'ltkinköv Våmh. bkrtjiköv 
vMor. (jfr blekna" v., bleken adj.) 'gulnat 
löv, samlat o. nyttjat som strö under kreaturen / 
yellowed leaves, collected and spread out on 
floor under eattle'. Syn.: bleknatlöv. 

blek-fis m. la bkrekfaja Älvd. bkrekfajs bkrelefla 
Våmh. blekfäjs öMor. bkekläje Soll. bkelefla 
Rättv.-Mal. blrä'jkfla ÖVd. 1. 'person med 
blekt och sjukligt utseende / person with pale, 
sickly appearance' allm. Syn.: askf is, bet. 2; 
mjölmus, bet. 2. 2. 'dåligt gräddad bulle / 
insufficiently baked bun or loaf' Våmh. 

Blek-karlen in. la best. bli"kåkalln Ors. (jfr Torp 
blika, Under blik n.) 'personifikation, som åstad-
kom lövets gulnande / persoriification öf leaf-
yellowing agent'; blrkåkallv, kum ii tär /6'y 'B. 
kommer och tar lövet' (sades påskyndande, då, 
kvinnorna om hösten voro sena med insamlingen 
av löv till kreatursfoder). 

blekna' sv.v.l. blekna Ors. blrekna Rättv. Bju. 
Nås bkekina Mal. (om å jfr Hq.). 1. 'bliva blek / 
become pale' (SAOB blekna' 2). Syn.: blekna", 
bet. 1. 2. 'bli plötsligt rädd, haja till / become 
sUddenly frightened, be startled' Rättv. 

blekna" sv.v.l. bkrkken Älvd. 	Våmh. 
bkrken vMor. Soll. bli'lckna vOrs. bli'lekn4 öOrs. 
bkrkna Rättv. blre'kkna (pres. bkekken) Leks. 
blrekna Ål. bke'ynna ÖVd. (Om i e jfr Hq.). 
1. 'bliva blek / become pale' (jfr SAOB blekna' 2) 
Soll. i kernnd ejö'v, ur i bki"knät Soll. 'jag kände 
själv, hur jag bleknade'. Syn.: blekna', bet. 1. 
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'förlora färgen, bliva black / lose colour, fade' 
(jfr SAOB blekna' 3) Våmh. stjy' arrta blri'Icknär 
ä' di Våmh. (Bon.) 'din skjorta förlorar färgen'. 

`gulna, vissna, t. ex. om  löv, gräs, säd / be-
come yellow, wither, e.g. leaves, grass, grain' 
(jfr SAOB blekna' 3) allm. så'di ålld-å blri"lenär 
ut å Iro"tum Soll. <säden håller på att gulna ute 
på åkrarna'; bl'o'mma a blrg"kna i na'tt Rättv. 
<blomman har vissnat i natt'; hi 've ta-te blre'vuna 
Tra. 'lövet börjar gulna'. Jfr virna; vissna. — 
Särsk. förb. (bort:) grä'se e bs' ttblreuvn Tra. 
'gräset har vissnat'; (ur:) ward 9.43-g'rblrikk-
nadr,, i ö'ggm Våmh. (Bon.) 'hon blev alldeles 
blek (i ansiktet)'. 

bleknat-löv n.Ia bli'kknaköv Älvd. (jfr bleknau  
v.) 'gulnat, visset löv / yellow, withered leaf'. 
Syn.: blek(en)löv. 

blekning f.Ib bltö'kniv Leks. Dju. Mal. (SAOB 
under bleka" v.) 'blekande / bleaching'; vävar 
tä bkö'Icnivs Leks. 'vävar på blekning'. Syn.: 
blek m. -n.; bleke. 

blek-sot f.Ia blVIcsöt Ors. blrä'lesöt Nås. 'sjukdom, 
särsk. hos kvinnor, yttrande sig gm blekhet el. 
gulaktig hy / illness, especially in women, the 
symptoms of which are paleness or a yellowish 
complexion' (SAOB). 

blek-tid f.Ia bli-Vald Leks. 'tid, lämplig för 
blekning av vävar / bleaching-time'. 

blek-vorden adj. III blrä'kvölrn Nås 'bleklagd / 
sallow'. 

blek-väder n.Id bld'etfweåe'r Älvd. 'väder, tjän-
ligt för blekning av garn, t. ex. solsken omedel-
bart efter regn / suitable weather for bleaching, 
e.g. sunshine imrnediately after ram' (SAOB). 

blemma' f.IVa blrå'ma Rättv. blrå'ma Leks. 
blrå'ma Bju. Dju.-Jä. Mal. NH5'71/rna Äpp. 
blrödlna öVd. (jfr blim(m)a; om ä, e, äj <äldre 
ai se Hq.). 1. `blåsartad utgjutning under 
huden / blister formation under skin, pimple' 
(SAOB 1) allm. blrö'blräfma Tra. `blodsprängd 
utgjutning, blodblåsa'; va`ttublräfma Tra. 'med 
(sår)vätska fylld blåsa, t. ex. i handen'. Jfr 
blomma, bet. 7. Syn.: blim(m)a. 2. (senare 
ssgsled:) 'röd svullnad i huden av alltför stark 
värme, värmeutslag / heat-rash' Bju. Ga.; se 
het (t)-. 3. 'hinna över ögongloberna på död 
människa / membrane over eyeballs of dead 
person' Li. — 	blrå'mu adj. Dju. 'som lider 
av blemmor'. 

blemma" f.IVa blrö'ma Leks. birå'ma Dju. Nås 
(jfr föreg. o. blemma v.) 'ömtålig, klemig, 
bortskämd o. jämrande kvinna / delicate, pam-
pered, spoilt, whining woman'. 

blemma sv.v.l. bIrå'ma Ga. (jfr blemma' f.) 
'vara ömtålig, gnälla, jämra sig / be delicate, 
whine and complain'. — 	blråna n. Leks. 
'svaghet, ömtålighet'; bIrö'mus m. Jä. 'bortskämt 
barn'. 

blemmig adj.I blrå'mug Leks. blrå'mu Bju. Ga. 
Nås (jfr föreg.) 'ömtålig, klen, jämrande / deli-
cate, pampered, spoilt'. 

blessera sv.v. 1. - 3. plra'ssira Älvd. plrasi'ra Mal. 
pk& &sira öVd. (jfr SAOB, 1711) 'slå sönder, för-
störa / break, wreek' (SAOB a). 

blesserad adj.I pkasö'rt Näs pkasi`c 	pIrasö'n 
Mal. plra'ssicl CIVd. 'skröplig, urståndsatt att 
arbeta! weakly, unable to work'. Syn.: bofälld; 
bofällig, bet. 2; fallit, bet. 1. 

blickta f., se blikta. 
blid adj .1 blraf å nvMor. blräfd (n. blräftt) Soll. b4-1 
Nås-Mal. Tra. 1. 'god, vänlig, saktmodig / 
pleasant, friendly, gentle' (SAOB 1) nvMor. 
Soll. Tra. an a så blra'jå ö'gur så nvMor. 'han har 
så vänliga ögon så'; blrä'jd i meari Soll. 'mild på 
rösten'; ä e ä blri' männistja, hå Tra. 'det är en 
saktmodig kvinna, det'. 2. 'mild, över frys-
punkten, om luft eller väderlek / mild, above 
freezing-point, about air or weather' (SAOB 3) 
nvMor. Soll. Nås Jä. Tra. ä va fän blrä'jd vö'der-
kall vir a'mm nf Soll. 'det var en blid väderlek, 
vi ha nu'; ä va" blrl'ar vå'r nä Tra. `det blir 
mildare väder nu'. Syn.: b lidig. — Adv.: ä 

bIri'da Leks. 'det blåser blitt' — Ssgr: 
bbi'dvinntsr Leks. blri'vinntär Mal. m. 'mild vin-
ter / mild winter'; blrä'jdvädär Soll. blri'vår Flo. 
Nås Tra. blri'vör Mal. n. 'mild väderlek'. 

blide m. Illa blri'da (best. IATA%) Leks. 'blidväder 
/ mild weather, thaw' (SAOB); ä mstt betg'd 
bäret 	dädda Leks. 'det betyder visst bara 
blidväder, det där'. 

blidgas sv.v.l. pass. bira' j(å)gas Älvd. 'bli god 
igen, lugna sig / ealm down'; men mär a'ut o 
blra'jges Irite' å 'medan han var ute och lugnade 
sig litet'. 

blidig adj.I bkru Ga. 'mild, om luft eller väder-
lek / mild, about air or weather'; en Wri'u dä'g 
Ga. 'en dag med mild väderlek'. Syn.: blid, 
bet. 2. 

blidska sv .v .1. blri'sska Leks. Ål blri'sska Äpp. 
1. 'bli el. vara blidväder / be or become mild (of 
weather)' (SAOB); ä bki'sak fe/ snärt ijä'nn Leks. 
`det blir väl snart åter blitt'; ä Ihi'sskä fy sn' 
Ål 'det är blidväder, vilket tyder på, att det 
snart kommer snö'. 2. 'töa starkt, droppa från 
taken av smältande snö / thaw, melt' Äpp. hd e 
blri'tt 88 hd blri'sskär 'det är så milt, att det 
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droppar från taken'. — Pass.: bki'sskäs Flo. 
'vara blidväder'; ä blri'sskäs på 'det töar'. — 
Särsk. förb. (igen:) blrissk ijä'nn Leks. 'börja bli 
blitt'; (på:) ä hull-på å blrisk-på' Ål 'det håller 
på att bli blidare väder'; (uti:) ä ha bkiska-tl' 
lltä Dju. 'det har blivit litet blidare der'. 

blikta f. IVa bki'kkta vMor. Ve. Soll. Leks. 
bli`kkta öMor. 'art av siklöja, Coregonus albula' 
(SAOB; ÖDB I 126 f.; jfr Linné Iter dal., 
s. 192 f.; Svenskt fiskelexikon 1955, s. 41 b: 
blickta); bkö'tbkikktor Soll. `blågröna, blanka och 
i köttet lösa siklöjor'; rä'ttbkikktor Soll. `»rätta 
sortens siklöjor», rödaktiga, mörka siklöjor med 
framskjutande underkäk'. 

blikta sv .v.1. blri'kkta Dju. Ga. 1. 'blixtra / to 
lighten (flash of lightening)' (jfr SAOB blixtra) 
Dju. Syn.: blixtra, bet. 1; ljugna; ljunga; 
lysa, bet. 7. 2. 'bläcka träd / blaze (trees)' Dju. 
Ga. Syn.: bläckan; flicka; flöga, bet. 2. 

blikt-not f. Ta blri'kkinftst Våmh. (Bon.) 'not, var-
med blikt a fångades / seine, in which the fish 
Coregonus albula was caught' (ÖDB I 126). 

blikt-tid f.Ia bli'kkttid öMor. `(års)tid, under 
vilken det var gynnsamt att fiska blikta / 
season for catching the fish Coregonus albula' 
(ÖDB I 127). 

blim(m)a f.IVa blr4'jma Älvd. Våmh. bira'ima 
blrä'jm,a vMor. blräsima Son. Oro bla'ima Ors. 
(jfr blomma'; om äldre 1, se Hq. blemma) 
'blemma, blåsa / pirnple, blister'; (Rietz 40a; 
Noreen Ordl., s. 20, not 1); e'llder ie blrtk'jm 4 
fa'stem eld 4 8k4'87n, Älvd. 'hellre en blemma på 
foten än på skon' (citat efter högfärdig flicka). 
Jfr blod-. Syn.: blemma', bet. 1. 

blind adj.I blrinnd Älvd. Våmh. blinnd Ors. 
bkin(n)d övr. 1. 'icke seende / blind' (SAOB A 1) 
allm. Jfr sol-, starr-. 2. (om vattensamling:) 
'avsnörd, utan förbindelse med älvens lopp / (of 
waten) cut off, not connected to the main 
stream' (jfr SAOB A 9) Våmh. — Ssgr: 
blrfnndwajk m. Våmh. 'avsnörd vik', blrfnndå f. 
Våmh. 'avsnörd å'. — Avla bkinnt adv. Soll. 
Tra. 1. 'i blindo / blindly' Tra. an drö'-tä 
blri'nnt 'han gav sig i väg i blindo'. 2. (för-
stärkande / augmentative word:) blri'nnt ko'llt 
Soll. 'bitande kallt / very, extremely cold'; 
blri'nnt rå,'812,d :Jon. 'mycket uppbragt'. 

blinda sv.v.l. blri'n(n)cla Rättv. 'blunda / shut 
one's eyes'. Syn.: blunda. — Särsk. förb. 
(åter:) bind-a'tt ö'gom ( 	 kor) Rättv. 'blunda'. 
Syn.: blunda åter. 

blind-ax n.Ia bki'n(n)dakks Rättv. 'tomt ax / 
/ empty ear of corn' (SAOB). 

9 — 62143086 Dalmålsordboken II 

blind-bock m.Ia bki'nndbukk Tra. lek, i vilken 
en person, »bocken», hade förbundna ögon / 
blindrnan's buff' (SAOB 1). Syn.: blindtack a, 
bet. 1. 

blind-brud f.Ia blri'nn(d)brii Flo. 'brud, som ej 
bar krona, fast hon var berättigad därtill / 
bride, who did not wear the parish bridal 
crown, although she was entitled to'. (ÖDB IV 
41, 93, 96). Jfr klack-, kron-brud. Syn.: 
flät-, grön-, hatt-, lad-brud. 

blind-får f.II (I) blri'nndför Oro 'fåra, som vid 
potatissättning hoppades över / furrow which 
was forgotten, when potatoes were being plan-
ted' (ÖDB I 405). Syn.: medelfår, bet. 2; 
tomfår. 

blind-grav f.Ia blri'nndgräv Mal. 'utrymme i 
spismur, där bränsle lades till tork / space in 
wall of the fireplace, where wood was dried'. 

blind-knapp m.Ia bki'nndknapp Soll. 'vridbar el. 
flyttbar imitation av låshandtag el. låsknapp på 
asklock, avsedd att förvilla den oinvigde / 
turnable or nnoveable imitation of locking-
hanclle or knob on lid of box, intended to de-
ceive the uninitiated person' (se ill.). 

blind-korve m. Illa blri'nndkurrva Jä. <blodkorv 
utan el. med ytterst litet fett / black pudding 
without, or with a minimum of fat' (ÖDB III 
486). 

blind-köp n. la blri'nndtiöp vMor. 'köp, som gick 
tillbaka till säljaren på gr. av att köparen icke 
inom stipulerad tid undertecknat köpebrevet / 
purchase, which returned to the seller, because 
the buyer had not signed the deed of sal3 
within the period stipulated'. 

blind-möla f.IVa bki'nndmuuka Mal. (Öje) 'rök-
svamp (rottryffel) av arten Lyeoperdon per-
latum / puff-ball' (jfr SAOB blindmjöl). Syn.: 
blind-, damm-, däm-, gorr-, rök-sopp; 
fesball(e), bet. 1; fisball; käringfis; ost-
mus, bet. 2; skatägg, bet. 2. Jfr puttimöla. 

blind-nässla f.IVa blri'nnässla Mal. bki'vynä.2.2la 
Li. 'hampdån, Galeopsis speciosa, el. vit- (röd-) 
plister, Lamiurn-arter / large-flowered hemp-
nettle or white (red) dead nettle'. Syn.: 
blindstingsel; pip-nässla, -sör, -stingel, 
-toppa; pistblomma; stingsel. 

blind-orm m.Ia bki'nndurrm Bju. 'ormslå / 
blindworm' (SAOB 1). Syn.: kopparorm; 
näder; nädra. 

blind-skalle m. Illa blrfnn(d)skoll Älvd. blri'nn-
skalla Nås bki'nnslculle Tra. 1. 'person, som inte 
såg sig för / person, who did not look where he 
was going' Älvd. Nås Tra. Syn.: blindstyre; 
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blindtacka, bet. 2. 2. `blindbroms, Chrysops / 
cleg' Älvd. Jfr kittelöga, bet. 2; älvkarl, 
bet. 2. 

blind-skita st. v. bki,'nn,dfita Äpp. `låtsas gå och 
göra sitt tarv i syfte att bereda sig en stunds 
ledighet från arbete / leave off work for a 
while, 'on the pretence of easing nature, but 
really to have a rest'. 

blind-sopp m.Ia bki'nndsopp vMor. Ve. bki,'nnd-
såpp Rättv. bki'nndsupp Mal. Tra. `röksvamp / 
puffball' (jfr SAOB blindsvamp). Syn.: se 
blindmöla. 

blind-sticka st. v. bki'nn(d)stikka Leks. blri'nncl-
stikka Mal. 1. ̀ sy en särskild sorts söm, blind-
söm / sew a special kind of seam, blindsöm' 
Leks. 2. `vid skinnskrädderi sy fast skinnlappar 
med rikare ull på partier av ett fårskinn, där 
ullen var för tunn / sew pieces of fur on thin 
patches of sheep skin in preparation' Mal. 

blind-stingsel f.Ia bki'nnd8tivv.2 Son. `(röd-) 
plister, Lamiumart / white (red) dead nettle'. 
Syn.: se blindnässla. 

blind-styre n. III bki'n(n)dstirs Rättv. blri'nn(d)-
stgrä Leks. Bju. Flo. `person, som ej såg sig 
för / person who did not look where he was 
going' (SAOB). Syn.: blind-skalle, bet. 1, 
-tacka, bet. 2. 

blind-söm m.I a bki'nn(d)siim Leks. `söm, bruklig 
vid viss del av klädsömnad o. åstadkommen 
genom att man hela tiden stack ner nålen frän 
rätsidan tätt bakom där man stack upp den / 
seam made by pushing needle from the right-
side to the wrong-side of material, just behind 
point where it came up from wrong-side'. Jfr 
blindsticka, bet. 1. 

blind-sömma sv.v.3. bki'nndsama Mal. (om skin-
nare, som ville få arbetet att räcka ut över en 
viss tid:) `låtsas sy, sy utan tråd el. utan knut 
på tråden / (about skinners, who wanted to 
make their work last over a certain period:) 
pretend to sew, sew without thread, or without 
a knot in the thread'. 

blind-tacka f.IVa bkfnntakk Älvd. bkfnntakka 
Våmh. biti'nntakk vMor. Soll. bli'vvktakka öMor. 
blri'nntakka Ve. Ors. Leks. bki'nntakka Dju. Ga. 
Flo. Nås bki'nntakka Mal. bki'nntakka Li. 
I. `blindbock / blindman's buff' (SAOB) allm. 
kåjt bki'nntakk Älvd. ta bki`nntakku vMor. ta 
bli'vvktakka öMor. ta bki'nntakka Ve. tå bli'nn-
takku Ors. läk bki'nntakka Leks. `leka blindbock'; 
ta birfnntakku å si'ttja Våmh. (Bon.) `leka sitt-
blindbock'. Syn.: blindbock. 2. `person, som 
ej såg sig för, blindstyre / person who did not 

look where he was going' Dju. Syn.: blind-
skalle, bet. 1; blindstyre. 

blind-tita f.IVa bki'nntgta Äpp. `mesfågel, entita 
(el. gråmes), Parus palustris / marshtit, tit-
mouse'. Syn.: entita; tita. 

blind-vända f.IVa bki'n(n)dvända Rättv. `miss-
lyckad resa, oförrättat ärende / journey in vain, 
unaccomplished errand'. Syn.: pittrefär d; 
rack-, rackel-vända. 

blind-å f.VIIa blri'nnd-ån Soll. `uttorkad å / 
dried-up river'. Jfr blind, bet. 2. 

blind-öga n.IV bkfnndöga Våmh. (Bon.) bki'nnd-
öga, vMor. `liten, svagt lysande oljelampa / 
small oil-lamp, shedding a faint light'. Syn.: se 
blecklampa. 

blinga f.IVa bki'vvga Älvd. `tunn vattvälling / 
thin water-gruel'. Syn.: blänga. 

blink m.Ib bkiv(v)k Rättv. Leks. Bju. 1. `ögon-
blick / moment' (SAOB 5); å gök på en bki'v(v)k 
Rättv. `det gick i en blink'. Jfr kvant-, svin-. 
2. `liten kvantitet, gnutta, tår, skvätt av vatten, 
mjölk etc. / small quantity, drop of water, 
milk etc.' Leks. du ska-nnt lemmun en tukun, 
bli'vvk dan innt `du skall inte lämna en sådan 
liten skvätt (kvar) där inte'; mju'kkbkivvk 
`mjölktår'. Jfr mjölkdryp. 

blinka f.IVa bki'vvka Bju. Jä. Äpp. `liten, svagt 
lysande oljelampa / small oil-lamp, shedding 
faint light'; ta'rnmpb/rivuka Äpp. `dots?. Syn.: 
se blecklampa. 

' blinka sv.v.l. bki'vvka Älvd. bli'vvka öMor. Ors. 
bki'kka Ve. bki'vvka Soll. Leks. biri'vvka NeSi. 
(utom Leks.) Vd. (styr dat.:) `hastigt röra ögon-
locken fram och tillbaka över ögonen / blink' 
(SAOB 3) allm. bki'vvk "d'gum Älvd. bli'vvka 
min ö'gum öMor. bki'lek i ergum Ve. `blinka 
(med ögonen)'. Syn.: blacka; bliskai.— Särsk. 
förb. (åter:) u 	blick du a'tt 	60 Mal. 
'och sedan blundar du med det andra ögat'. 
Avi.: stå'rbkinntjan m. best. Leks. `öknamn för 
en närsynt man, som stirrade och blinkade / 
nickname for a shortsighted 	who stared 
and blinked all the time'. 

blink(a)-nitton f. bkivvkni'tto (pl. bkivvkni'ttor) 
Leks. `person, som vanligen på gr. av närsynt-
het ideligen blinkade / person, who on account 
of shortsightedness was always blinking'. 

bliskai  sv.v.l. biresska Tra. (jfr Wennberg, Hela. 
bliskja) `blinka / blink'; an bir'essk ss kri'vvt 
`han blinkar så ofta'; få'tt, hukkin sam e gå-te 
id' -ve te blre'sska ki'vvst `se efter, vem som kan 
låta bli att blinka längst!'. Syn.: blacka; 
blinka. 

man 
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bliskan  v., se blidska v. 
blistra f.IVa blri'sstra Mal. 'blåspipa, visselpipa / 
pipe, whistle'. 

blistra sv.v.l. blri'sstra Ors. blri'k(k)stra Rättv. 
blri'sstra plri'sstra Mal. ÖVd. 'vissla / whistle' 
(SAOB blistra' v.). Syn.: pistrai, bet. 4; 
vissla. 

bliva defekt v. (endast i inf. och pres.; jfr varda 
st. v.:) blrl Älvd. (endast i förb. med låta) 
Ore b 	bl vMor. bli bl Ors. bi öMor. Ve. 
Soll. NeSi. (i förb. med låta: blrl) Mock. Flo.; 
obef. Näs Jä. Mal. ÖVd. 1. 'stanna (kvar) / 
remain, stay' (SAOB I 1) Soll. Al må vi"tå, at 
do"nn-da kunnd int bl dä'n so Zräsnnclje Soll. 'det 
var givet, att den där (mannen) inte kunde 
stanna där så länge'; bl"ni hi'ma i kvä'll Rättv. 
(Bo.) <stanna ni hemma i kväll?'; du blrl' nög ti 
?nya, dfi Al 'du kommer nog att drunkna i 
älven, du'. 2. (i förb. med låta; SAOB I 2 f) 
allm. lrat-blrl' Älvd. ka"-blrl Ira"(t)-plri Soll. 
lä-blri' Ore lat-blri' — la-bl' Rättv. lät(t)-b4' Bju. 
Ga. `lämna i fred / leave alone'. 3. 'komma till 
stånd, bli till, vankas / come about, happen, be' 
(SAOB II 2) allm. dri"-på 	um ä ska bl' a 
nogu Ors. 'hugg i nu, om det skall bli ngt resul-
tat!'; om ä bl' nå ti bä'ttjsn, bl'r s nå ti sä'ttjvn 
Rättv. 'om det blir ngt i bäcken, blir det ngt i 
säcken' (dvs, stor vårflod tyder för gott år); ä 
bi-nnt nå hä'tta å hå"da klrå'di Rättv. 'det blir 
ingen hätta av det där klädet' (dvs, den där 
planen kommer att misslyckas). Jfr skall-. 
Syn.: varda. 4. (opers., i förb. med till;) 'bli, 
återstå att; få lov, vara nödd att / remain to; 
have to, must' (SAOB II 2g); ä bl te sjå' nu då' 
Soll. 'det blir att se nu då' (dvs, man får väl 
se, hur det går). 5. 'komma att inträffa, 
börja vara / happen, start to be' (SAOB II 3) 
allm. vi  hallom å blm ata stji'dsr Rättv. 'vi 
hålla på att bli utan skedar'; ä ta tå bl' ss 

Dju. <det börjar att bli så långsamt'. 
6. 'börja / start, begin' (endast omedelbart 
framför annat verb) Ors. Soll. um i skuld bi 
li'ddja Ors. 'om jag skulle bli sängliggande' 
(eg.: börja ligga); dem vid s bl 	Ors. 'de 
(a: skorna) hålla på att bli spruckna' (eg.: 
hålla och börja lipa); o ska ful bi ku"må 	Soll. 
'hon skall väl komma nu snart (eg.: börja 
komma nu)'; ä bl' int bi vå.' my"tji kvä'r 
Soll. 'det börjar ta slut nu (eg.: det blir inte 
bli(va) vara mycket kvar)'. Syn.: bära till, 
bet. 1; börja, bet. la; börja på; börja å; 
taga; taga på; taga till. — Särsk. förb. (av:) 
a. 'komma till stånd, hända, utvecklas/ happen, 

occur, develop'; bi"-dv Ve. 'bli fruktsam'; vi 
fa"nom fsl si', oka s kann bi å'-nn Rättv. 'vi få 
väl se, vad det kan bli av honom'. b. 'bli fri 
från el. förlora /lose, get rid of'; e wil bi-å' må ker 
Ore <jag vill bli fri från er'; (åt:) 'duga (ngt) till, 
förmå, orka / be satisfactory, capable; manage'; 
an bir int bl å' (n,  ä') någå nå Rättv. 'han börjar 
inte duga något till'. 

blixt m.Ia blikkst Ors. bkikkst övr. 'gnista el. 
ljusstråle vid åskslag / flash of lightening' (SAOB 
la) allm. Jfr åker-. Syn.: ljungeld; Tor; 
toreld. 

blixtra sv .v.l. blri'kkstär Våmh. bli'kkstra öMor. 
Ors. blri'lekstra NeSi. Vd. (utom Leks. Al: 
blri'kkstra). 1. 'lysa till av blixt vid åskslag / 
lighten during a burst of thunder' (SAOB 1) allm. 
(utom Älvd. Dju.). Syn.: se blikta, bet. 1. 2. 
(pres. part. som förstärkande adv. / augmentative 
word:) 'ytterst, högst, mycket / extremely, very' 
blri'lckstend ja"lråk Älvd. 'blixtrande arg'. 

block n.Ib blrskk Ore Flo. bh& Leks. Al Dju. 
blrskk (i bet. 1) — Mråk (i bet. 3) Ga. 1. 'halv-
kluven stockbit, uppburen av en (el. två) stör(ar) 
o. placerad horisontellt mot kolrnilans sida för 
att hindra stybben att falla ned / split log, 
supported by one or two poles and placed 
horizontally against the charring-stack to pre. 
vent charcoal-breeze from falling down' (SAOB 
1 d) allm. Jfr block-klubb. 2. 'stort, tungt o. 
oformligt föremål / large, heavy, shapeless 
object' (SAOB 5; jfr Rz blokk 2) Leks. Al e 
vs'nnclalusst 	tä kär Al 'en förfärlig klump 
till karl'. 3. 'stor tung o. kraftig karl / large, 
strong, heavy fellow' (SAOB 5 d; jfr Rz blokk 2) 
Ga. ha va e blri'k tä a'rrbeta <det var en jätte 
(el. hejare) till att arbeta' (jfr blocka v.). 

blocka sv.v.l. blrirkå vMor. blukå' öMor. blru"kå 
Ve. Soll. blirkå Ors. blrirkå Rättv. blri'lea Leks. 
blrirka Bju. Dju. Ga. blri`ks Åpp. blrenks Mal. 
(jfr Rietz bloka). 1. 'arbeta häftigt, bete sig 
våldsamt o. vårdslöst, stå i / work furiously, 
behave violently, carelessly, keep on' (SAOB 8) 
Mor. Ve. Soll. Ors. Leks. Ga. Åpp. Mal. an 
bl'i,"käd i wi'g vOrs. 'han gav sig häftigt åstad 
utan att se sig för'; blru"kd å a'rrbet Ve. blrirka å 
a'rrbeta Leks. 'arbeta våldsamt'; an blirkär s 
fä'r öOrs. 'han beter sig vårdslöst o. häftigt'; 
g kå'ser s blirkär öOrs. 'hon rafsar o. jäktar'; 
hyr o ha blri‘ka å tä'lra, va fl'nt dum ha'dd ä Leks. 
'hur hon har legat i och talat om, hur fint de 
hade det'. 2. 'springa tungt, hoppa klumpigt / 
run heavily, jump clumsily' vMor. Ors. 8. 
'banna, vara ovettig, väsnas / scold, abuse, 
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make a disturbance' Ors. Bju. — Särsk. förb. 
(g en o m:) blrukå-grnum vMor. 'trampa ned där 
det är sankt'; (ned:) bksko-ni'd Ore (om häst:) 
'trampa ned i lös jord'; (på:) bkåkks-pli' 
myttjy Mal. 'lasta på för mycket'; an bh:les-pli -n 
du‘k(k)tit Rättv. 'han gav honom duktigt med 
ovett'; (uppe - å:) blrukcl-u"på Soll. 'utföra hårt 
o. träget kroppsarbete'. — Ssgr: bla'ka'rrbet n. 
Leks. 'grovt o. tungt arbete / hard manual 
work'; blrEi'karbå'ta v. Äpp. <arbeta mycket 
tungt' (jfr Rz 41 b). — Avi.: bla‘kande n. Leks. 
'tungt arbete / hard work'; bku"kun Soll. blirkun 
Ors. adj. 'hårt arbetande; grov o. vårdslös / 
working furiously; careless'. 

block-klubb m. Ja bIrs'kkIrsbb Leks. 'av stockbit 
anordnat, hylliknande stöd till kolmila för att 
hindra stybben att falla ned / shelf-like support 
of log for charrin.g-stack to prevent charcoal-
breeze from falling down'. Jfr block, bet. 1. 
Syn.: hylla f., bet. 6; stybbpall; syll m. 

block-röd adj. I bkfikrlid Ore (jfr SAOB block, 
bet. 5e) 'som har högröd ansiktsfärg / flaming red 
in the face'. Jfr blod. Syn.: blodsprängd, 
bet. 2; upp-påsad. 

blod n. m.Ia blrfiud n. Älvd. blrfed blrfied 
n. in. Våmh. bköä 	bköd m. vMor. bköd m. 
Ve. Soll. Ore Rättv. Leks. Dju. blått m. blå n. 
Ors. bkö In. övr. 'röd vätska (el. plasma) i kärl-
systemet hos människor o. (de flesta) djur / 
blood' (SAOB 1; ÖDB III 484 ff.) allm. grå't 
blrä' säj nVåmh. grå' t b2 '8d Våmh. (Bon.) <gråta 
hjärtslitande'; spu'tt blrfesöj nVåmh. 'spotta 
blodblandad saliv' wIrrär firsdrär blrfilscl Våmh. 
(Bon.) 'Vår Herre fordrar blod' (sades vid 
stark aftonrodnad); ri'nn ät-bko'ss Soll. ri'nn 
te-bko'as Ve. rinn tä bls'ss Ors. ri'nnt ä blro'ss 
Rättv. Ga. ri'nn tä-blrö's Äl Dju. Mock. 'för-
blöda'; an var(r)t som en bkö'd i B'gom Rättv. 
'han blev blodröd i ansiktet'; ä två nån irjö`tan 
bkö' ä, så skuld å'jt vMor. 'det var (någon) ond 
blod, som skulle ut'; bkö'n vill 	Jä. 'blodet vill 
ut' (motivering för åderlåtning); hd ligg ti 
bkö'num å horn-då,' Äpp. 'det ligger i blodet hos 
den där (mannen)'; dö‘blrileä Älvd. 'levrat blod'; 
kjö'tbköd vMor. gelrakblrö Jä. 'ond blod' (som bör 
avlägsnas genom åderlåtning); (äv. förstärkande 
framför röd adj.:) b'ö'-r Bju. Mal. `blodröd'; 
bkö' rs'u &in Li. `blodröda elden' (jfr block-
röd). Jfr ox-, svall-. 

bloda sv.v.i. bi28. Älvd. bköö vMor. blsdå- Ors. 
bköd- Rättv. bkö'da Dju. bkö- övr. 1. 'söla ned 
med blod / soil with blood' (SAOB bloda'). 
Syn.: blöda, bet. 2. 2. 'blöda / bleed' Dju. 

Syn.: blöda, bet. 1. — Särsk. förb. (full:) 
blöd-fu'll-sä Leks. 'bloda ned sig'; (ned:) 
blräs-ni'd Älvd. nVåmh. böt-ni'ö vMor. bköd-
nEr'd Rättv. b'ö-n' Nås blrö'-når Mal. 'söla 
ned med blod'; (nedre:) 	 Ors. 
'söla ned sig med blod'; (upp:) blrft8ö-u'pp-8ig 
Älvd. 'söla ned sig med blod'. 

blod-band n.Ia bko"dbannd Soll. bkö‘bannd Mal. 
(jfr Bl. blebband) 'sårskorpa / crust (of a 
wound)'; betr, i bko"dbanndi Soll. (om bandage) 
'läkas fast i sårskorpan'. 

blod-bark m.Ib blgi‘barrk Ors. (jfr blod m. n.) 
'rött lager i slipstensberg / red layer in grind-
stone'. Jfr blodsten. Syn.: bark, bet. 4; 
barklöp, bet. 2. 

blod-blim(m)a f.IVa blredblräjm Soll. <blod-
blåsa / blood-blister'. Jfr gnagb lås a. Syn.: 
blodblåsa. 

blod-blåsa f.IVa bkö`blråsa Flo. 'hudblåsa, fylld 
av blod / bl ood-blister' (SAOB). Syn.: b lo d-
blim(m)a. 

blod-brock n. bkö'britk Nås 'blodutgjutning i 
scrotum / extravasation of blood in serotum' 
(SAOB). 

blod-bröd n.Ia bkirsdbrlid Våmh. (Bon.) blrö' ä- 
bröä vMor. 	öMor. blrö'dbrå Ve. Rättv. 
Leks. (Silj.) bko"dbr6 Soll.; obef. öLeks. 1. 
'ojäst, tunt bröd (tunnbröd), vari blod utgjorde 
vätskeingrediens / clap-bread, in which blood 
was the main liquid ingredient' (ÖDB III 486 f.; 
SAOB) öMor. vVe. Soll. Leks. (Silj.). Syn.: 
blodpalt, bet. 1. 2. 'jäst, tjockare bröd (med 
hål i mitten), vari blod utgjorde en väsentlig 
ingrediens / risen loaf of bread (with a hole in 
the middle), in which blood IVEtS an important 
ingredient' (ÖDB III 486 f.) vMor. öVe. Rättv. 
Syn.: blod-bulle, -palt, bet. 2; paltbröd. 

blod-bulle m. Illa bira'sbull nÄlvd. blrö' ()bult Mor. 
bkosdbull Soll. blobu'll öMor. bkö`dbulla Leks. 
(Silj.); obef. svÄlvd. 'jäst, tjock kaka, i vilken 
blod ingick som en av ingredienserna / risen 
loaf of bread, in which blood was one of the 
ingredients' (ÖDB III 487). Syn.: se blod-
bröd, bet. 2. 

blod-droppe, se blod(s)droppe. 
blod-flöde n. III blrö' jlrå,e Tra. 'blödning / bleeding' 
(SAOB). Jfr blodgång. 

blod-grädda f.IVa blrö'grädda Rättv. 'pannkaka, 
vari blod utgjorde en viktig ingrediens / pancake 
containing blood'. Syn.: blod - h as s e, -munk, 
-pannkaka. 

blod-gång m.Ib blrfiugevg Älvd. bkö'gåvy Jä. 
bkö'gavvg Tra. 'onaturligt starkt blodflöde, 
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särsk. i samband med menstruation / unna-
turally heavy bleeding, especially in connection 
with menstruation' (SAOB 1). Jfr blodflöde. 

blodig adj.I bkii'sbug nÄlvd. bkö dun vMor. 
blirclun Ors. bkÖdu Rättv. bkö dug Leks. bkö‘u 
Bju.—Mal. bkös ÖVd. `nedsölad med blod, ned-
blodad / bloody' (SAOB 1) allm. 

blod-igel m.Id bko"digak (pl. -igkär) Ve. bkö‘dijil 
Rättv. bkölgäk Flo. Nås Jä. Mal. bkÖigguk Tra. 
`individ av ringmasksläktet, anv. att i medi-
cinskt syfte utsuga blod; stundom överfört om 
hästigel / leech; sometimes of .horse-leech' 
(SAOB 1). Syn.: blod-, fot-igla; igla. 

blod-igla f.IVa bkft'söigerk (best. 4914) Älvd. 
bkit'söigka' Våmh. bkoscligäk (pl. -igkur) svMor. 
bko"digäk (pl. -igkor) vSoll. btgla Ors. bkökka 
Bju. =föreg.; du 4'jndjä-w' ö aom ie bkiesaigka' 
Våmh. `du är efterhängsen som en blodigel' 
(eg. `du hänger vid som ...'). 

blod-kamp m.Ia bkft'sdkopp Våmh. (Bon.) blå' - 
kapp Ors. 1. `klimp (maträtt), i vilken blod 
ingick som en av ingredienserna / dish similar to 
batter-balls, in which blood was one of the 
ingredients' (ÖDB III 484) Våmh. (Bon.) Ors. 
Jfr blodklimp. Syn.: blodklabb(e); blod- 
kladd; blodklubb(e). 2. (bildl. / figuratively:) 
an a fenndji blirkappen i ft'guma Ors. `han har 
fått blodsprängda ögon / his eyes are bloodshot'. 

blod-klabb(e) m.IIIa Ja bko"elkkabb III Soll. 
blENclabb III Ors. bködkkabba III Rättv. bköd-
kkabba III Leks. bkökkabb I Dju. Mal. = blod-
kamp, bet. 1 (ÖDB I 311, III 484 f.). 

blod-kladd m.Ia bkökkadd Jä. = blodkamp, 
bet. 1 (ÖDB I 311, III 484 f.). 

blod-klimp ruda bkökkimmp Bju. tipp. `klimp 
(maträtt), tillredd av blod och kornmjöl samt 
kokad i osaltat vatten; åts omedelbart el. efter 
det den stekts i flott / dish similar to batter-
balls, made of blood and barley-meal, boiled in 
unsalted water and sometimes fried'. Jfr bio d-
kamp, bet. 1. 

blod-klubb(e) m.IIIa Ja bkfilikkubb III Älvd. 
bkö` ökkubb III nvMor. blodklu'bb III öMor. 
bkökkubbä III Ore bkökkubb I Tra. = blod-
kamp, bet. 1 (ÖDB I 311, III 484 f.). 

blod-koppe m.IIIa bkökoppa nMal. (särsk. i 
uttr.:) an vatt gam en bkökoppa nMal. <han blev 
högröd i ansiktet (av ilska el. skam) / he beeame 
flaming red in the face (with anger or shame)'. 

blod-korv(e) m.Ia Illa blVekfterry I Älvd. 
blodkeilrry I öMor. bködketrrv I Ve. blirkwarrv I 
Ors. bkö kern) I Ore Dju. Flo. Jä.; bkö'ketr(r)ve 
(••••• bkökarrve) III Rättv.; bködkerry I Leks. 

bkök(k)arry I Bju. Ål; bkÖkerrvä Åpp. bkökerrva 
Mal. bkökurrve III Tra. `korv, vari blod är en 
huvudbeståndsdel / black-pudding' (SAOB; 
ÖDB I 317, III 483 f.; Älvd. arb. 374); rö' aas 
ien bkfiskuerrv um 	Älvd. (om rodnande 
flicka) `röd som en blodkorv i ansiktet'. 

blod-krossad adj.I bkÖdkreesa Leks. `krossad, så 
att blodutgjutning uppstått / crushed and 
bleeding'. 

blod-lever f. Id bködliver Rättv. bkölövär Flo. 
Nås bkö'lävär Bju. Mal. `koagulerat blod / 
coagulated blood' (SAOB). 

blod-lupen (-löpen) adj.III bkfesktipin Älvd. 
bkfeadkåpin Våmh. bkö dkäpin vMor. bkÖdkäpin 
Soll. `genomsprängd av blod, t.ex. om hud, 
kött / bloody, e.g. skin, meat' (SAOB); i wart 
bkfiukäpin 4 kör Älvd. `jag fick blodvite på 
låret'. Jfr blodspräckt. 

blod-lös adj.I bkölBe Mal. `utan blod / bloodless'; 
(subst.:) bkölaya best. sg. in. Mal. `skugga(n) (av 
person) / shadow (of person)'; mak an bkÖlöset 
`stega upp skuggans längd' (eg. `mäta den blod-
löse'; för att få reda på tiden). 

blod-malla f.IV a bkii'vdmolla Våmh. (Bon.) 
bködmalla Dju. `nedtill med korta tvärgrenar 
försett redskap av trä, anv. att röra i bloden 
med efter slakt / wooden utensil used for stirring 
blood after slaughter' (ÖDB I 319). 

blod-munk m.Ib bkömovvk Tra. `pannkaka av 
mjöl och blod / pancake made of flour and blood' 
'(ÖDB I 311). Syn.: se blodgrädda. 

blod-ord n. Ta bkÖök Jä. `besvärjelse, som uttala-
des, då man stämde blod / conjuration uttered 
when checking flow of blood' (jfr V11). 

blod-palt m.Ia 	6Ors. bköpallt Ve. Tra. 
bkösdpallt Rättv. 1. `ojäst, tunt bröd, vari blod 
utgjorde en av ingredienserna' öOrs. Syn.: se 
blodbröd, bet. 1. 2. `jäst, tjockare bröd, palt, 
vari blod utgjorde ingrediens' Ve. Rättv. Tra. 
Syn.: blod-bröd, bet. 2, -bulle; paltbröd. 

blod-pannkaka f.V bköpanketku Jä. Tra. `pann-
kaka av mjöl och blod / pancake made from 
flour and blood' (SAOB; ÖDB III 486). Syn.: 
se blodgrädda. 

blod-rot f. blodröt öMor. bköröt Ga. Li. `(rotstock 
av) blodrot, Potentilla erecta / common tor-
mentil' (jfr SAOB 1). Syn.: blodrots-, blod-
sots-, dretört-blomma; dret-, dretört-rot; 
dretrota. 

blodrots-blomma f. bkörotebkomma Ål = föreg. 
blods-band n.I a bkö'abannd Mal. `nära släktskap / 
consanguinity' (SAOB); ä e bköabannd mila 
dam `det är nära släktskap mellan dem'. 



blod(s)-droppe 	 134 	 blomma 

blod(s)-droppe m. IV bird'ssdrupii Älvd. 
Rättv. bkö'drikpa Bju. 1. 'droppe blod / drop of 
blood' (SAOB bloddroppe 1) allm. 2. 'Fuchsia' 
(SAOB bloddroppe 2a) Älvd. 

blod-skål f. Ja (endast i uttr.:) .216'tj bIrd's(å)sleåk§ 
Älvd. 'slicka blodskålen (sades den få göra 
med skam, som råkat få se annan persons 
blygd) / lick the blood-bowl (said of person who 
happened to see someone else's private parts, 
that he would have to do so in shame)'. 

blod-sleta f.IVa blrö'2låta Ål 'klump el. sträng 
av levrat blod från slaktdjur / lump of coagula-
ted blood from slaughtered animal'. 

blod-sot f.Ia blrfessfs8t(t) Älvd. bkfi'våsfist Våmh. 
bkö'dsöt vMor. Ve. bko"söt Soll. 	söt vOrs. 
blå"söt öOrs. blrö'sott Bju. bltö'söt Ga. blrö'sot(t) 
Mal. Li. 'rödsot / dysentery' (SAOB 1). 

blodsots-blomma m. Illa blrösotsblromma Ga. 
'blodrot (Potentilla)'. Syn.: blodrot. 

blod-spräckt adj. I blrö'deprakt Leks. 'blod-
sprängd / bloodshot'. Jfr blodlupen. Syn.: 
blodsprängd, bet. 1. 

blod-sprängd adj. I blreee(ö)8pr4jvd Älvd. 	- 
sprevvd vOrs. blrö'depreiv(v)d Rättv. bkö'sprävud 
Bju. Nås. 1. 'abnormt fylld med blod; som 
företer blodutådring / abnormally full of blood; 
producing extravasation of blood' (SAOB 2) 
allm. Syn.: blodspräekt. 2. 'rödbrusig el. 
blossande röd i ansiktet / red-faced or flaming 
red in the face' Älvd. Syn.: blockröd; upp. 
påsad. 

blod-sten m. Ja blå"stån vOrs. blå'dstån öOrs. 'röd, 
kritastad sten i sprickorna av slipstensberg; röd-
krita / red, chalk-like stone in cracks of grind-
stone; red ehalk'. Jfr blodbark. 

blod-trast m. Ja blrö'trosst Flo. 'domherre (Pyr-
rhula)'. Syn.: domherre; domtrast. 

blod-var n.Ia blreivår Bju. `blodblandat var / 
bloody suppuration' (SAOB). Syn.: blodvärk. 

blod-värk m.Ib blrfe (d)werrk Älvd. Våmh. 
bitö'dweirrk Ve. blrö'dvar(r)k Rättv. birö'värrk 
Mal. föreg. 

blod-åder f. Id 	vOrs. 'åder, gm vilken blod 
flyter / vein, through which blood flows' (SAOB 
2). Syn.: blodådra. 

blod-ådra f.IVa bIrd'ara Mal. Tra. = föreg. 
blom m.Ia blrim Rättv. (Bi.) bksmm Bju. bkomm 
Nås Äpp. (koll.:) 'blommor / flowers'; rö'nn-
blromm, hå' ggbkomm Äpp. 'rönn-, häggblom / 
rowan-, bird-cherry-blossom'. Syn.: blomma, 
bet. 2. 

blom-humle m.IIIb. Ihjö'mummbtdr Son. 'han-
stånd av humle / mab e hop plant'. 

blom-karl m. la bj4'mmkall Älvd. 'stort, kraftigt 
exemplar av ört / large, sturdy plant'. 

blom-kvast m. Ja bko'namkvasst Leks. Äpp. 'bukett 
av (vilda el. odlade) blommor / bouquet of wild 
or cultivated flowers' (SAOB). Syn.: blomma, 
bet. 6; blomster, bet. 2; blomster-, krydd-, 
rosk-, tupp-kvast; kvast, bet. 3. 

blom-kål m. Ta blro'mmVoik Leks. 1. 'köksväxten 
Bra.ssica' (SAOB). 2. 'blomkålshuvud / eau-
liflower head'. — Ssgr: blro'namkålrgrhuvvu n. 
öLeks. = föreg., bet. 2. 

blom-lätt adj. I Nrs'mmlett Tra. 'som har hy som 
en blomma, rosig och finhyllt / with a flower-
petal eomplexion, rosy and delieate'. Syn.: 
blommig, bet. 3. 

blomma m.IIIa f.IVa bkjeemme m. nÄlvd. 
bkg' 4mme m. sÄlvd. blrg' ömmä m. Våmh. blrå'm-
md Yre:imma blrjeimma m. vMor. blö`naa 
bljö'mä 	ble'mnaa m. öMor. bird'mä m. Ve. 
blrjö'm(e) m. Soll. blo'mma f. Ors. b'o'mma f. 
Ore b4i'ms m. (i bet. 1 ff.) 	blro'nzma f. (i bet. 1) 
Rättv. blf -s'mma m. Leks. bkssnama f. Bju. Dju. 
blro'rnmä m. Flo. blro'rnma m. (i bet. 2) 
blro'mma f. (i bet. 1) Nås bIrs'Inma m. (i bet. 2) — 
blro'inma f. (i bet. 1) Jä. blrs'mma f. (i bet. 7) — 
bb'mma f. Äpp. blreo'ina m. (i bet. 4) — b'o'mma f. 
(i bet. 1) Mal. bbs'mme m. (i bet. 1-3) blrs'mma 
f. (i bet. 1) öVd. 1. 'del av växt, ört, buske el. 
träd; blomkrona / flower' (SAOB 1) allm. twå' 
no'ssIce so wå alay's no bld(rmmer, ff ner Älvd. 
'två norska flickor, som voro vackra som blom-
mor'; små're va gs'llt sam din bIrs'mme Li. 
'smöret var så gult som en (gul) blomma'; 
på'ronrajsblommur Ors. `potatisblommor'; ä' p-
pskbIrsmma Leks. `äppelblomma'; d'r(r)tblrims 
Rättv. 'blomma av ärt'. Syn.: blomskalle; 
ros', bet. 2; rosa f., bet. 2; toppa. 2. (koll.:) 
`blom, blommor / flowers' (SAOB 1 a p) NeSi. 
Vd. ä a vorti bli'ms på prrustråv(v)kom Rättv. 
'det har blivit blom på potatisen'; blts'rnmsn ha 
frys.si-å' altvå'Ir på ä' ppg•trån Leks. 'blommen 
har frusit alldeles på äppelträden'; hd e då'Iri mä 
bIrs'nona i <Yr Jä. 'det är dåligt med blom i år'; 
hä'ggbkims Rättv. hieggbIrsname Tra. 'hägg-
blom'; rcevvnbkamme Tra. `rönnblom'. 3. 
`(blommande) ört, prydnadsväxt, krukväxt / 
flowering plant, potted plant' (SAOB 2) allm. 
wgn ir e-då' fe blrjå'mmer Älvd. 'vad är det där för 
örter?'. Jfr bjurblads-,blodrots-,blodsots-, 
blå-, bläkbock-, bockblads-, bockbärs-, 
boförs-, bögelblads-, dretört-, fyrväpp-
lings-, gucku-, gul-, gök-, hak-, hedkarl-, 
häst-, hästpiss-, högås-, killing-, kjortels-, 
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klåd-, källkist-, lus-, mask-, mat(s)led-, 
middags-, midsommars-, mjödhumle(s)-, 
munkar(s)-, näck-, olsmäss-, persmäss-, 
pip-, röd-, rör-, segmjölks-, skop-, skorv-, 
skålhus-,skör-,småris-, smör-, sockbands-, 
sol-, sur-, surkarls-, såp-, tack-, tjäl-, to-
baks-, torsk-, torsklok-, trösk-. Jfr skott, 
bet. 5. Syn.: blomskott; blomster, bet. 1; 
toppa; växt; ört. 4. 'konstgjord blomma, blom-
sterfigur / artificial flower, flower design' (jfr 
SAOB 5) Älvd. Våmh. crrblrOninati Våmh. (Bon.) 
`av hår tillverkad blomma'. Jfr målad-. 5. <blom-
ning på vatten / pollen from fir-trees covering 
surface of water' (SAOB 6a) Ve. Soll. Rättv. Jfr 
blomma v., bet. 2. 6. 'blombukett / bouquet 
of flowers' Mal. Syn.: se blomkvast. 7. <finne; 
blemma; vagel / pimple, blemish, sty' Rättv. 
Äpp. e bli-kimma på a'ga Äpp. `en blemma vid el. 
en vagel på ögat'. Jfr blemma', bet. 1. 

blomma sv.v.l. blryWrnma nÄlvd. blrjö'm(a) Soll. 
bio' mma Ors. b1t'ma Rättv. bira' mma Leks. 
blnimma Bju. Mock. Jä. ÖVd. bko`mma Flo. Näs 
blr5'ma Mal. 1. (om växter:) 'hava el. utveckla 
blommor / (of plants:) to flower' (SAOB 1) 
allm. ä bIrrniar mrtji i it'r Rättv. (Bi.) 'det är 
mycket blommor i år'; 	bki'mur Rättv. 
'rågen blommar'; 	o trö Mal. `måntro den 
blommar?'. Syn.: blomstra, bet. 1. 2. (om 
vatten:) 'genom blomning förändra färg / (of 
water:) change colour through tree-pollen cover-
ing surface' (SAOB 3) allm. wa'ttnä bky' limmär 
Våmh. 'vattnet är täckt av frömjöl från en, 
vide, tall etc.'; då vä'tnä blrjönier, få an lreig si 
Soll. <då vattnet (i Siljan) blommar, kan man 
börja bada'; 	blro'mma Flo. 'vattnet i sjön 
blommar'. Jfr blomma m., bet. 5. Syn.: 
brumma", bet. 2. — Särsk. förb. (över:) 
bh/fram-g' var Leks. 'blomma ut'. 

blommig adj.I blrå`mmun vMor. bki'mu Rättv. 
bko'nunu Äpp. Mal. blre'mma Tra. 1. `blomrik / 
with a profusion of flowers' (SAOB 1) Rättv. 
rö' nnor e bIrrmugs e å'r Rättv. 'rönnarna äro 
rika på blom i år'. 2. <rosig / rosy' (jfr SAOB 2) 
allm. o e blrs'mma, kö'nä, o ska fal ä'jt blninarna 
Tra. 'den är rosig, kon; den skall väl heta 
Blomma?'. 3. 'som har hy som en blomma, 
finhyllt / with delicate flower-petal complexion' 
(jfr SAOB 3) Äpp. Tra. o e Nro'mmugen vm 
tji'nndbåna Äpp. 'hon är rosig om kinderna'; o e 
blra'mma å fl'n Tra. `hon är finhyllt och vacker'. 
Syn.: blomlätt. 

blomnad m.II blo'mmnad vOrs. blo'namntid öOrs. 
'rikedom på blommor / profusion of flowers' 

(dels eg., dels bildl.); ä .2la'jk blömmnEtd ä, ss ä 
rå'skli öOrs. 'det är så mycket blommor på det 
(a: tyget), så det är förfärligt'. 

blom-skalle m. Illa bkjö'mskåll Soll. 'blomkrona / 
flower, corolla'. Syn.: blomma m. f., bet. 1. 

blom-skott n.Ia bljö`niskått ( bljo`mm,-) öMor. 
'krukväxt / potted plant'. Syn.: se blomma 
m. 	f., bet. 3. 

blomster n.Id birg'5mmatär Våmh. (Bon.) bla'mnis-
ter öOrs. blra'm(m)star Rättv. Leks. blea'namstär 

ble'mmstär) Bju.—Äpp. bka'mmstä(r) Mal. 
bka`mmster ÖVd. 1. 'blommande ört, blomma; 
krukväxt / flowering plant, flower, potted plant' 
(SAOB 2) Våmh. (Bon.) Ors. NeSi. Vd. ä vå, 
frita blnimstrar Rättv. 'det var vackra blom-
mor'; ett blra'mmstär tå kuslla Jä. 'en mycket 
vacker flicka'. Jfr bock-, gul-, klåd-, käll-, 
lärjungs-, midsommars-, smör-, sval-, 
tjäl-. Syn.: se blomma, bet. 3. 2. 'blom-
bukett / bouquet of flowers' Leks. Syn.: se 
blomma, bet. 6. 

blomster-kvast m. la blr'ammstärkvaast Flo. Nås 
<blombukett / bouquet of flowers'. Jfr mid-
sommars-. Syn.: se blomkvast. 

blomstra sv .v.1. blra'rnmstra Rättv. Bju. Flo.—Jä. 
1. (abs.:) 'pryda stugan med löv och blommor / 
decorate cottage with leaves and flowers' (jfr 
SAOB II 1) Flo. Nås Jä. dam skull bla'mmstra te 
mä'ssmo(r)n Jä. 'de skulle pryda stugan med löv 
till midsommaren'. 2. 'bildas blommor, blomma / 
form flowers, bloom' (SAOB III 1) Rättv. Bju. 
Jfr midsommars-. Syn.: blomma, bet. 1. 

blom-tråd nada blrg`önimtråå Våmh. <stål- el. 
mässingstråd, anv. vid tillverkning av konst-
gjorda blommor / steel- or brass-wire, used in 
making artificial flowers' (SAOB; ÖDB II 301). 

bloss n.II biets8 öMor. blräs Rättv. öLeks. Bju. 
(pl. blrii'sar Rättv.) bkåss Leks. (Silj.) Dju. bir& 
vLeks. blrass Ål Flo. Mal.; obef. OvSi. (utom 
öMor.) ÖVd. 1. 'fackla / torch' (SAOB 1; 
ÖDB III 299, 310, 314); tänn-t' blrir sa å lrs mä 
Rättv. <tänd blosset och lys mig!'; jil'httblräs 
öLeks. 'bloss, som användes, när man begav sig 
till julottan'; tjå'rblräs öLeks. 'bloss av sågspån 
och tjära, som blandats i en plåtpanna'; tjOrvas-
bs Rättv. <bloss av tjärved'; ta'rrväsblas Bju. 
ta'rrvesblråss Dju. ta'rrveblråss Mock. ta'rrvebkass 
Mal. 'bloss av torrved'. Jfr ljusstör. Syn.: 
pärt-, stick-bloss; pärt-, stick-, tjär-, tyr-
ljus. 2. 'bål vid julottan av på kyrkvallen 
sammankastade facklor / bonfire of torches 
thrown down in front of the church on Christmas 
morning' öMor. 
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blossa sv.v.1. bkirså Rättv. 1. (om eld:) 'flamma 
(upp) / (of fire:) blaze' (SAOB 1); å blrOsår 'det 
flammar (upp)'. 2. 'skifta i rött, rodna/ flush 
red, blush'; s bkirsår 	bH"ssr) ti tji'nnbenom 
å-nn 'hans (a: den febersjukes) kinder blossa'. — 
Särsk. förb. (upp:) 1. (om eld:) 'flamma upp 
på nytt / (of fire:) blaze up again'. 2. (om häftig 
person:) 'fatta humör / (about irascible person:) 
flare up'; du sa-nt Wrils-o'pp sö'n 'du skall inte 
fatta humör så häftigt'. — Avi.: bIrs'ssu adj. 
Al 'blossande feberhet o. röd'. 

bloss-hank m. Ib bh'sshavvk Al 'vriden vidja-
ring, sammanhållande stickorna i ett bloss / 
ring of twined withes, keeping sticks of torch 
together'; krit' gan såt jusssm en bIrs'sshavvk 'kra-
gen satt hårt omkring halsen'. 

bloss-lykta f.IVa bIrs'sslikkta Rättv. (Bi.) 'av 
tunna järnspänger tillverkad korg, vari stickor 
brändes till belysning / beacon'. Syn.: ljus-
karl, bet. 1; lys-järn, -karl, bet. 1, -käring, 
-pung. 

blott adv. (endast i förb. med bara:) bä' -Witt 
Älvd. 'endast, allenast / Only' (jfr SAOB 1); 4 
kumb int ift'g etek bä' -blrå'tt e-då'r `hon tänker 
inte på annat än det där'; bå'-blrå'tt du ed dägå 
ta'jja 'om du bara kunde tiga'. 

blotta sv.v.1., se blåta. 
blottna sv.v.1., se blåtna. 
bluddra f. IVa bludrå; öMor. blrirdra Rättv. 

blrs'ddra Leks. biru'doira Bju. blrfidra Ga. 'bubbla, 
luftblåsa, t. ex. på vatten, på tunnbröd vid 
gräddning etc. / bubbla, air-bubble, e.g. in water, 
on clap-bread during baking etc.'. Syn.: 
bladdra" f. 

bluddra' sv.v.l. bludrå,' (pres. bludå'r bludrä'r) 
öMor. blrirdra Rättv. bIrs`ddra Leks. Al blrå'dra 
Dju. blrfidra Ga. Mock. (jfr VII bluddra'" v.; 
Torp bludra). 1. 'bubbla, bildas luftblåsor / 
bubble, form air-bubbles' öMor. NeSi. å blrEt'där 
å kö'ket Dju. 'det kokar, så att det bubblar'. 
2. 'åstadkomma luftblåsor, ex. om  ko, som 
bubblar (ut sörpan) ur munnen; om pojke, som 
blåser såpbubblor etc. / make bubblas, e.g. of 
cow, who bubblas at the mouth; of boy, who 
blows soap-bubbles' Ga. Mock. 3. 'klunka / 
g-urgle' Rättv. Dju. å blrirdrsr jr flra's(s)kån 
Rättv. <det klunkar frän flaskan'. — Avi.: 
bks'ddrug adj. Leks. 'full med bubblor / full of 
bubbles'. 

bluddra" sv .v .1. blrå'dra Ore bIrs‘ddra Leks. 
bkå'dra Bju. Dju. (jfr VII bluddra"' v.; Torp 
bludra) 'tala otydligt, sluddra / speak indis-
tinctly, slur over one's words'; vagt' ska o 

blniddra ma Leks. 'inte vet jag, vad hon sludd-
rade om'. — Avi.: bIrs'ddsr Leks. bkii'där Bju. 
m. <man, som talar fort och suddigt'; blrs'ddra f. 
Leks. 'kvinna, som talar fort och suddigt'; 
bIrs'ddsr Leks. bkgr'dår Bju. n. 'sluddrigt tar ; 
bLfr'drug Ore bInt'dclrug Leks. adj. 'som talar 
sluddrigt; pladderaktig'. 

blund m.Ia blunnd Ors. blrunnd Ore Bju. blren(n)d 
Rättv. (Bi.) Ga. Flo. blrynn Nås Äpp. blronnd 
Mal. ÖVd. 'lätt sömn, slummer, lur / a nap, 
forty winks' (SAOB 3) allm. Jfr Johan-. Syn.: 
flock"; lur". 

blunda sv .v .1. blru'nnda Älvd. Våmh. blru'nnda 
vMor. bltennda Ors. bInt'n(n)da Rättv. blrs'nnda 
Leks. bku'nnd,aBju. bIrkinncla Dju.-Äpp. blro'nnda 
Mal. ÖVd. 1. 'sluta ögonen / shut one's eyes' 
(SAOB 1) alka. wiso blu'nncle au ö'gum Älvd. 
'varför blundar du (med ögonen)?'; bIrs'nnda mä 
bet' i3'gor Jä. <blunda med båda ögonen!'; bIrtennda 
•••• bleennd i te fe 8pa Våmh. (benämning på 
lek, ungefär motsvarande »rymmare och fast-
tagare) <blunda i två hopar'; blrund-Oma vMor. 
blund-gö'mo öMor. (benämning på en lek) 'blunda 
gömma'. Syn.: blinda. 2. 'taga en lur / take 
a nap' (SAOB 4) Bju. — Särsk. förb. (hop:) 
bksnd-hö'p B'go Dju. 'taga en lur'; (igen:) 
bIrsnd-ijå'n (5'gon) Leks. 'sluta ögonen'; (till:) 
ja blrunda-tå' litä-vå'ttas Dju. 'jag sov en liten 
stund'; (åter:) blrund-a'tt ö'gurn Älvd. blrand-a'tt 
å'gor Rättv. bIrsnd-ä't B'go Äpp. bb'nnd-att 
s'ugon Tra. 'blunda'. Syn.: blinda åter. — 
Avi.: birtenndug (i ögum) adj. ÅIvd. <som (på 
grund av sömnighet) har svårt att hålla ögonen 
uppe / who (because of sleepiness) finds it diffi-
cult to keep his eyes open'. 

blutta sv.v.1. bku'tta Dju. (jfr pluttaI  v.) 'trampa 
ned sig i vatten el. dyl. / tread in (a puddle of) 
water etc.'. 

bly n.V birg Älvd. nVåmh. Leks. Bju. Mal. 
bd Våmh. (Bon.: best. sg. dat. W4) Soll. 
btro -blod vMor. blf Ors. brf Rättv. Dju. Nås 
ÖVd. 1. (egentl.:) `plumbum / lead' (SAOB 1) 
allm. ita-j4' i Ort åv bli'ni öOrs. 'det här är 
gjort av bly'. 2. 'för visst ändamål avpassat el. 
format stycke bly / piece of lead shaped and 
intended for a certain purpose' (SAOB 2) allm. 
klrEsblrg Älvd. `tunnhamrad blyplomb från 
mjölsäck' (jfr klässa f.). 3. 'fönsterinfattning 
(av bly el. trä) / window-frame (of lead or wood)' 
allm. dem-q twå'r 	Ors. 'de där två 
fönsterinfattningarna'. Jfr bly-, f öns ter-, g 1 a s-, 
t r ä-. 

blyant m. Ta Wrya'nnt Mal. bld'a,nt Tra. 'blyerts- 



bly-beta 	 137 	 blå 

penna / lead pencil' (SAOB 3). Syn.: blyerts, 
bet. 2; blyertspenna. 

bly-beta sv.v.3. blrg'båta Mal. 'behandla ett me-
tallföremåls yta med bly i st. f. med tenn / to 
treat the surfaee of a metal object with lead 
instead of tin'. Jfr tennbeta. 

bly-bly n.V birg'bkg Mal. 'fönsterinfattning av bly 
(i mots. mot träbly) / window-frame of lead 
(as opposed to wood)'. Syn.: bly, bet. 3; 
fönster-, glas-bly. 

blyerts n.Ia m.Ia b/rg'ä8 •••• bY"ä.8 Älvd. by'ass 
vMor. bliå's öMor. blry"ås Soll. bki`hatte Nås 
bkg'haff m. Mal. (jfr V11 [blyerts] blyharts). 

'ämnet blyerts / black-lead' (SAOB 1) Älvd. 
`blyertspenna / lead-pencil' (SAOB 2) allm. 

Syn.: blyant; blyertspenna. 
blyerts-penna f.IVa birg'åspnn Älvd. öMor. 
blry"&spänn Soll. bli'å'spenna Ors. bkraspänna 
Rättv. bb-yåspänna Bju. bki'd männa Dju. 
bliVa,kspänna Flo. bki' depänna Nås blry'å@pänna 
Mal. 'penna med blyertsstift / lead-pencil' 
(SAOB) allm. Syn.: blyant; blyerts, bet. 2. 

blyg adj. I bkjftsg Älvd. byög Våmh. bkjög vMor. 
Sol!. bljög blög öMor. b-ög Ve. Ore blög Ors. 
bkig Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås blrgg Leks. Bju. 
Al Flo. Jä. Äpp. birk Mal. bkag ÖVd. 'timid, 
generad, skygg / timid, shy, embarrassed' 
(SAOB 1) allm. a. (med direkt ack.:) ig 1-t 
bkjfc'eg 4n nod Älvd. 'jag är inte alls blyg för 
honom'; ig i so bkg'ög din-da 	Våmh. 'jag 
är så blyg för den där mannen'; e du birjö'g mi 
vMor. 'är du blyg för mig?'. b. (m. prep. + sbst.) 
i e blrjö'g för don-då' bak vSoll. i e Ud' g lär dän-
da ka'llt% Ors. e ä lArd'y fsr nom-då' ka'rrem Ore 
<jag är blyg för den där mannen'; je e bki'g får 
an Rättv. 'jag är blyg för honom'; ä du bkyg fs 
tz-dkr Ål 'är du blyg för den där (mannen)?'; 
o e int birfs'y fe nå'ton Tra. `hon är inte blyg för 
någon'. 

blygas sv.v.pass. UT& Ve. blö'gas Ors. blri‘gas 
Rättv. Nås b'9as Bju. birg'äs Flo. bkö'gs Mal. 
blri'ges Tra. 'känna blygsel / feel shy' (SAOB c); 
ä e, så an blrl'es ivär ä Ve. 'det är, så han skäms 
för det'; an bli'ges få' am Tra. 'han skäms inför 
honom'. Syn.: skåda, pass., bet. 2; skämma, 
pass., bet. 1. 

bly-glas n. II bkrglrås Älvd. Våmh. bki‘glrås Tra. 
`fönster med blyinfattade rutor / window with 
leaded panes'. 

blygna sv.v.l. bkjii'vgfn Älvd. (om svullnad:) 
'lägga sig, avta, minska / (of swelling:) go down' 
(jfr Hq. blyg). 

blygsel f.Ia bkö'g.21 (best. bkö'gsla) Mal. <känsla 

av skam el. timiditet; blyghet / feeling of shame 
or timidity; shyness' (SAOB 1-2). 

	

blygsklig adj. I bkjii'sgskIrig 	birjfesgskkin Älvd. 
blrY"15guskkin Våmh. (Bon.) 'blyg av sig / shy'. 

bly-kosa f.IVa blri'lcdsa Dju. <rund, flat blybit 
(el. tennbit), anv. av skräddare el. vid leken 
kasta knapp / round, flat piece of lead (or 
tin), used by tailors, or in the game of kasta 
knapp'. Syn.: bly-penning, -slant. 

bly-lod n.Ia bkrraså Våmh. bkrränd Våmh. 
(Bon.) lod av bly / lead-weight' (jfr SAOB 1; 
ÖDB II 298). 

bly-penning m.Ib bli'pöning Ors. by'pänniv Mal. 
'platt o. runt föremål av bly, medelst vilket 
skinnskräddaren drog streck på skinnen / flat, 
round, lead object, with which the skinner (tailor 
of skins) marked out skins for garment' (ÖDB II 
241). Syn.: bly-kosa, -slant. 

bly-slant m.Ia bk011annt nvMor. = föreg. (se ill.; 
ÖDB II 241). 

bly-vind m.Ia bkk""winnd vÄlvd. 'maskin, be-
stående av ett spårhjul och en vev (slaga), 
medelst vilken man drog ut fönsterbly / 
makhine, by means of which leaded window-
frames were formed' (SAOB). 

blå n., se bl ån'. 
blå adj. VI bitår Älvd. Soll. Ore Rättv. Leks. 
bkår bitå vMor. blår blå öMor. Ors. blrei 
Våmh. Ve. Rättv. (Bi.) Bju.—Tra.; böjn., se LD 
II 205: gråa-. 1. 'av den molnfria middags-
himlens färg, caeruleus / blue of a eloud-free 
noon sky' (SAOB 1) allm. 4n frjfi'ss, so-n i 
birkr Älvd. 'han är blåfrusen'; ed i blrå'tt a'ut i 
då'g Älvd. 'det blånar ute i dag' (före tö); 
blrkrukk Våmh. 'blå rock'; bkå'r såln-ä-rä' nna-
mjäk Son. 'blå som skummjölk'; di-da blå' a 
öOrs. 'på det där blå (livstycket)'; Ud' jär d`gur 

	

Ore 'blå ögon'; guss bkkda 	Jä. 'Guds blå 
himmel'; mä'rrkbla Ors. 'mörkblå'; &ma hi"mils-
bkåra Rättv. 'det här himmelsblåa' (om färg). 
Jfr skat-. 2. 'svart, mörkgrå / black, dark-grey' 
(SAOB 2) Älvd. Leks. Mal. Li. glred-u'pp dig, 
birå' dji'et Älvd. 'gläd dig på förhand, svarta 
get!' (iron.); birå n,kda Leks. 'svarta nöden'. Jfr 
kol-. 3. 'som är mörkklädd, ej klädd i bygde-
dräkt / clad in dark clothes, not in peasant 
costume' Flo. 4. (om ex. brunn:) 'mycket djup / 
very deep' öMor. Syn.: blådjup. 

blå adv. bkk (blrå"-) Älvd. Äpp. &rå' (birå'-) 
Våmh. bira' Rättv. birå"- Soll. blå"- Ors. bkk - 
Leks. Dju. Flo. Nås birå'- Nek Jä. (för-
stärkande / augmentative; jfr SAOB blå adj. 3d; 
jfr J. Sahlgren i SoS 1916, s. 135 ff.) 'ofantligt, 
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högst, ytterst / extremely' allm. u åu bra' 
na'rre mg Älvd. 'så du rentav driver med mig!'; 
stn, två så bkå' nö'clifn Våmh. (Bon.) 'han var så 
ofantligt ivrig'; o bira: nå`lcsr Rättv. 'hon nekar 
bestämt'; (oftast som förra ssgsled:) bkä"lcepnnug 
adj. Älvd. 'som grundligt känner till (ex. en viss 
skogstrakt)'; blrå"Orna v. Älvd. 'gömma riktigt 
noga'; bli.eloggrefn adj. Våmh. 'mycket hungrig'; 
blrOarbet n. Soll. 'mödosamt arbete'; blkolld(a) 
Älvd. Våmh. blå"sllcla Ors. blreehalla Leks. 
blrå'halla Dju. blreehalla Flo. blreehall Nås Jä. v. 
<hålla fast av alla krafter'; dein bkci"jälld wer å" åra 
Våmh. `de (två mörkrädda flickorna) höllo 
krampaktigt i varandra'; blreedritön adj. Ve. (om 
tvätt:) `mycket illa skött, misslyckad'; blree - 
brännt part. adj. n. Dju. (om malt:) 'alltför hårt 
torkat i torkstugan'. 

blåa (blåra) sv.v.l. Nal' a Våmh. blreera Leks.; 
blrår- Rättv. lkee Li. (jfr blå adj.; om r se f.ö. 
S. Björklund i Rättvik III 1959, s. 14) 'blåna; 
lysa blått / go blue; shimrner blue (in distance)' 
(jfr SAOB); eå i, so e likå'är i Q'n,nda Våmh. <det 
är så (långt bort), att det blånar mot horison-
ten'; ä ss fullt i rå` gtuppsr dån, ss-r-ä alldekss 
sv-r-ä blä'rs Leks. <det är så fullt med blåklint 
där, så det lyser alldeles blått'. — Särsk. förb. 
(av:) blrår-å' så Rättv. Leks. <färga av sig' (om 
blå färg); (i:) ä va bå'r, ss å b' .i' bsttå'tt Li. 
'det var så mycket bär, att det lyste blått (el. 
svart) långt utåt marken'. 

blåaktig adj. I blreerakktug Leks. blreeakktu Flo. 
bitå' akkts Tra. `blåskiftande / bluish' (SAOB). 
Syn.: blålig. 

blå-band n.Ia bleebannd öMor. 'hemvävt blå-
mönstrat band, anv. till kragband men även 
till kvinnans vardagshatt, blåbandshatten / 
home-woven blue-patterned ribbon, used as 
kragband, and also on woman's everyday hat, 
blåbandshatten'. 

blåbands-hatt m. Ja blä"banndsatt öMor. 'kvinno-
hatt till vardagsbruk, knuten med blåmönstrade 
band / woman's hat for everyday use, tied with 
blue-patterned ribbons' (ÖDB IV 63, 125, 255, 
256). Jfr skruvbandshatt. 

blå-bergen n.Ia pl. best. blå"bfåri Ors. 'horison-
ten / the horizon'; bfedstell ligg då bsrt i blå"bjä- 
ruma `fäbodstället ligger där borta vid horison-
ten'. Syn.: blår'', bet. 1; himmelsranden; 
lagg, bet. 2; ände. 

blå-bindel m.Ia blreebinndil Mal. 'gift kvinnas 
högtidsbindel, blått sidenband med invävda 
blommor, knuten i nacken och buren under 
hatt / married woman's festal headband, of 

blue silk woven with flowers, tied at the nape 
of the neek and worn under hat' (ÖDB IV 107, 
134, 282). Jfr vitbindel. 

blå-bjälla f.IVa blreebjälla Mal. ÖVd. 1. 'blå-
klocka, Campanula / harebell, bellflower'. Syn.: 
blåhatt; fingerborg, bet. 2; fingerborg-, 
klockar-, skäll-toppa; pingelskälla; sval-
kl o ck a. 2. 'tätört, Pinguicula vulgaris / common 
butterwort' Mal. Syn.: filgräs; segmjölks-
blomma, -gräs; skör-blad, -blomma, -gräs, 
-gucku; tätgräs; tätmjölks-blad, -gräs, 
-toppa. 3. 'skogsviol, Viola riviniana / com-
mon violet' Mal. 

blå-blomma m. Illa blreebldönt 	bfreeblrfånarn 
vMor. blrå'bkjönz vSoll. 1. 'midsommarblomster, 
Geranium silvaticurn / wood cranesbill' vMor. 
Syn.: se bergtoppa. 2. 'blåsippa, Anemone 
hepatica / liverwort' vSoll. Jfr blåtoppa, bet. 1. 
Syn.: blåvälling, bet. 2. 8. 'blåklint, Centaurea 
eyanus / corriflower or bluebottle' vMor. Syn.: 
blåbond-, blåsädes-, bond-, rumbo-, råg-
toppa; råg-blomma, -rosa. 

blåbloms-gräs n.II blrå'blrjåmsgrås vMor. `(möjl.) 
kråkvicker, Vicia cracca / tufted vetch' (god 
foderväxt, allm. förekommande på bevatt-
ningsängar). 

blå-bondtoppa f.IVa blrå'bonndtuppa Flo. <blå-
klint, Centaurea cyanus / cornflower, blue-
bottle' (Rietz 38b). Syn.: se blåblomma, 
bet. 3. 

blå-bär n.II Ja f.Ia blrå"bår Älvd. Våmh. 
blrå"bår vMor. Ve. Soll. bleebår Ors. blrå'bår n. 
Oro Dju. Nås, f. Leks. blmi'bår blrå"bår f. 
Rättv. blreebår Bju. Ål Jä. Äpp. ÖVd. blrå'bbår 
blreebår Ga. Mock. blrå'bbår Flo. blreebå(r) Mal. 
1. 'växten Vaccinium myrtillus / bilberry, 
whortleberry, huckleberry' (SAOB a) allm. 
Syn.: skog (s) b är. 2. 'odon, Vaccinium uli-
ginosum / bog whortleberry' (SAOB c) Dju. Ga. 
Mock. Flo. Syn.: grön-, hund-, od-, oll-,rack-, 
snor-bär. — Avi.: blrå"beru't adj.n. Älvd. 'fullt 
av blåbär'. 

blåbärs-brännvin n. la blrå"be(r)sbrenndwin (best. 
-br§n(n)dwf'ne)) Älvd. 'medicin av blåbär o. 
brännvin mot magplågor / medicine for stomach-
pains, made of bilberries and spirits'. Jfr 
malört(s)brännvin. 

blåbär(s)-ling n. Ib — m. Ib birå"belli'vvg Älvd. 
blrå"beslrivvg Våmh. blrå"beskinvg vMor. blreebäs- 
/in Leks. blreebällinv Dju. blrä'bätiinv Ga. blyr-
bå,stivu m. Nås 1342i'bä(r)/ivn Jä. blreebädivvg n. 
Tra. 1. 'stånd av Vaccinium myrtillus / stand-
ing growth of bilberries' Våmh. 2. (koll.:) 
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'blåbärsris / bilberry wire' v0vSi. Leks. Ga. 
Nås Tra. Jfr kvist, bet. 2. Syn.: blåbärsris. 

blåbärs-ris n.Ia bla'besrajs öOrs. bkå'besråjs Ore 
bkå'båris Rättv. bkå'bbitsris Flo. bkå'befris Mal.; 
obef. Älvd. 'ris av växten Vaccinium myrtillus / 
bilberry wire' (SAOB). Syn.: blåbärsling, 
bet. 2. 

blå-djup n.Ia, se blådjup(an). 
blå-djup adj.I Nrä"dj -g523 Våmh. (Bon.) blPdjap 

(n. -djfi/t) öMor. bkift'djöp Ve. blrå"djiip vSoll. 
blrå'djöp (n. -djöft) Ore (jfr blå adv.) <mycket 
djup, så att man ej ser bottnen, bråddjup / very 
deep, so that one eannot see the bottom' (jfr 
SAOB). Syn.: blå adj., bet. 4. 

blå-djup(an) n.Ia — IV blrkdgöpa n.IV nVåmh. 
blrå"djgöp Våmh. (Bon.) bkå'djöp Ve. bkå'djöpan 
Ore (jfr Fr. Bl. blildjkip n.) 'djupt ställe i vatten, 
där man ej ser bottnen / where the water is very 
deep and one cannot see the bottom'. 

blå-duvor sbst. bit'-dievar Flo. 'stormhatt, Aco-
nitum napellus / monkshood, aconite' (SAOB 3). 

blå-fis m.Ia bkå'fis Ål 'blåfrusen stackare / per-
son blue with cold'. 

blå-frusen adj. IV birksfrusi'n Älvd. 
öMor. blrå'frökia,, Ore bkit'frösin Mal. bkit' 'russin 
ÖVd. 'blåaktig av köld / blue with cold' (SAOB). 

131å-grå adj.VI bkkgrår Rättv. 'grå med skiftning 
i blått / blue-grey' (SAOB). 

m.Ia bkit'll,ö4 Mal. bireelui(k)6 Li. 
birit'hettsg Tra. <hane av gräsand, Anas boschas / 
mallard' (SAOB). 

blå-hatt m.Ia bkå'h,att bkå'hatt Flo. Jä. 'blå-
klocka, Campanula / harebell, bellflower' (jfr 
SAOB 1). Syn.: se blåbjälla, bet. 1. 

blå-hålla st.v., se blå adv. 
m.Ia 	Jä. `kärnis, blåaktig is / black 

ice' (SAOB). 
blå-jacka f.IVa bkå'jakk Soll. 'manströja av 
blått vadmal / man's blue homespun jacket' 
(ÖDB IV 410). Jfr grå-, liv-tröja; väst,bet. 1. 
Syn.: blå-tröja, bet. 2, -väst. 

lblåka sv.v.1.; se blocka v. 
blå-kil m.Ia, se blå-kyl. 
blå-kjortel m.IIIa — Id bka'05.2/ Älvd. bkie-

tjo.2.21å Ore bket'stjörtil Mal. 1. 'blå högtidskjol 
/ blue festal skirt' (ÖDB IV 187, 191) Ore Mal. 
2. 'randig högtidskjol, med ena randfärgen blå, 
använd vid nattvardsgång/ blue-striped festal 
skirt, used when going to communion' (ÖDB IV 
91, 189) Älvd. Syn.: bittidskjortel. 

klå-klut m.Ia bkå'kkaut blrå'kkaut Älvd. (Loka) 
(endast i uttr.:) ittjå ar i'g i'vvg bkå'kkaut i 
Jag min grndä'r 'inte har jag något att göra 

med honom (el. den där karlen) el. inte har 
jag någon »trasa» i den där karlens byk / (in 
special expressions:) I have nothing to do with 
him; I haven't got a finger in his pie'. 

blå-klädd adj.I blrå'kkädd Leks. (Silj.) (om mans-
person:) 'ej klädd i sockendräkt, utan i kostym / 
dressed in a suit, not in peasant-costurne'. Jfr 
slimsklädd. 

blå-knyl m.Ia bkå'knQk Flo. Jä. 1. 'blåaktig 
böld, ex. som symtom vid viss barnsjukdom / 
bluish boil, e.g. symptom of certain childish ail-
ment' Flo. 2. 'blåmärke med svullnad, ex. på 
en sena / bruise and swelling, e.g. on tendon' Jä. 

Blå-kulla oböjl. sbst. bka"kulla Älvd. Våmh. 
vMor. bki"ku//a öMor. bitå' ku'lln, (enda form) 
vSoll. blå'kulluma blkkulluma (enda form) Ors. 
bkå'kul(1)a Bju.—Mal. 'plats, dit häxor reste / 
place to where witehes rode' (SAOB 1) allm. 
wn 4' m4 a fe d a bkkkull ö'g Älvd. 'om hon 
möjligen har farit till Blåkulla också'; a blråskull-
der Älvd. (Loka) <till (eg. åt) Blåkulla'; dra-å'v 
men dem a blrå"kulla Våmh. 'giva sig iväg med 
dem (a: barnen) till Blåkulla'; bot å bitå' 
vSoll. <(bort) till Blåkulla'; em i blit'kulluma 
vOrs. `(hem) till Blåkulla'; dajt i bat'kulluma 
öOrs. `(dit) till Blåkulla'. 

blå-kviddra f. IV a bkå'kvid(d)ra Rättv. (pl. 
-kvid(d)ror) `elritsa, kvidd, Phoxinus phoxinus / 
minnow'. Syn.: gorr-kved, -kvidda, -sil, 
-silja, -ävling; kvidd; kvidda; örtyta. 

blå-kyl m.Ia b/ditjyr Äpp. bgetjik Mal. ÖVd. (jfr 
Torp kila'). 1. 'vagel i öga / sty (in eye)' Äpp.—
Tra. 2. 'hård, blåröd, ännu ej mogen finne el. 
böld / hard, purple boil or pimpla, which had 
not yet come to a head' Tra. Jfr bolde. 

blå-lera f.IVa bka"kör Soll. blrå'löra Rättv. 'lera 
av blåaktig färg / bluish-coloured day' (SAOB). 

blålig adj. I bkå'len Flo. <blåaktig / bluish'. Syn.: 
blåaktig. 

blå-lilja f. 1V a blrå'knillja Flo. (jfr lil j af.) 'akleja, 
Aquilegia vulgaris / columbine' (Lyttkens 1032). 

blå-lus f. VI blrå'Iraus Älvd. blålö'jjs öMor. birlaåjs 
Ve. bkälfis Leks. Flo. Äpp. Mal. (jfr blå adj., 
bet. 2). 	1. 'svart kreaturslus / black cattle- 
louse' allm. å sitt-wi'd seim-ä blrå'låjs vVe. 'hon 
hänger fast som en kreaturslus' (om efterhängsen 
kvinna). Syn.: kolus. 2. `blåblek person / 
livid person' Leks. — 	bkå'kausug adj. 
Älvd. 'behäftad med kreaturslöss'. 

blå-låga m.IV bkåNrit-gi Älvd. bkå'löga Leks. 
bkåliigs Mal. 'blå låga, t. ex. från nästan ned-
brunnen brasa / blue flame, e.g. from almost 
burnt-out fire'. 
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blå(n)-garn. 

blå-låga sv.v.l. blrånritgå Älvd. Våmh. bkci"lugå 
vVe. blrå'låga Leks. Wälå'gs Mal. <brinna med 
blå låga (-or) / burn with blue flame'; ä bliklugår 
vVe. 'det brinner med blåaktiga lågor'. 

blå-magd f. Ja bka'ma.ggd Våmh. bb-å'maggd ••-
blrå`maggd vMor. blreernaggd Soll. blei'maggd vOrs. 
blrei'majjd Leks. (Silj.). 1. a. 'förkläde, enfärgat 
blått el. med något inslag av färg, buret vid 
vissa högtider / apron, either plain blue or with 
come other colour as weil, worn on certain 
festivals' (ÖDB IV 91, 133, 138, 220. 222) allm. 
b. förkläde buret till kyrkdräkt av barn i kolt-
åldern / apron worn to church by children still 
at the frock-stage' (ÖDB IV 481) Mor. 

blå-mes m. Ja blrå'mäs Rättv. 'fågeln Parus caeru-
leus / blue tit' (SAOB). 

blå-mesa f.V bkå'missu Nås ÖVd. blrå'misu Mal. 
'efter ostberedning ännu ej hopkokad vassla / 
whey, left behind after cheese-making, and not 
yet boiled to make whey-cheese'. Syn.: mesa, 
bet. 1; vassla. 

blå-mjölk f.Ib Nrii'mjök Älvd. bkå'mgök Våmh. 
blrämjsIrk Leks. Dju. 'hårt skummad mjölk, 
mager skummjölk av blåaktig färg / bluish 
skimmed milk' (SAOB). 

blå-måndagen m. best. bkå'månndafen Nås 'mån-
dagen i påskveckan / the Monday of Easter 
week' (jfr SAOB). 

blå-märke n.III birci"marrtis Rättv. 'blånad i 
huden efter slag / bruise' (SAOB). 	Syn.: 
blånad, bet. 1. 

blå(n)I  n. blrå Våmh. (Bon.) bkån Ve. Soll. (jfr 
Aas. Rose blaa n.). 1. 'horisont / horizon' 
Våmh. (Bon.) Soll. i will-,t sk"' di ningm sffil 
bkå' Jag vill inte (ens) se dig genom sju horison-
ter' (uttr. för stark avsky för ngn); ä synns 
itå'yvt bårt a bkå'ni Soll. 'man kan se (eg. det 
syns) ända bort till (eg. åt) horisonten'. Syn.: 
se blåbergen. 2. 'avstånd från den talande 
till horisonten / distance from the speaker to 
the horizon' Soll. ur må' vvg blra'n e ä a stä kklrum 
'hur många horisontavstånd är det till Stock- 
holm?'; va'rrdjen kii'jtet 8ji2,' blrå'n upå 	fen 
'vargen sprang sju horisontavstånd om dagen'. 
Syn.; blånad, bet. 2. 3. 'djupt vatten, bråd-
djup / deep water, out of one's depth' Leks. 
(Silj.) vi kåmm ut å blrå'nnä !vi kommo ut på 
djupet'. Jfr blånad, bet. 3. — Ssg: bkå'nnjiipti 
( 	blrä n Kepä) n. best. Leks. (Silj.) 'mycket 
djupt vatten, bråddjup(et) / very deep water' 
(jfr blåna v.; blånad m., ssg; se äv. B. Lindén 
i NoB 1934, s. 147). 

blånu  n.Ia blrån vSoll. Leks. Bju. Ål (koll.:) 

'blånor, sämre, grövre lintågor / tow, coarse 
flax-fibres' (SAOB blånor) vSoll. Bju. Jfr 
blå(n)-garn, -huvud, -tapp, -tott; grann-, 
grov-. Syn.: blånor; blår; to. 

blåna sv.v.l. 	Älvd. blreenna Våmh. blriena 
Ve. blrå'n(a) Soll. bkrna Ors. bliänna Leks. 
blrå'nna Dju. blrå'na Nås Jä. Äpp. Mal. 1. (intr.:). 
'bli blå el. blåaktig, få blåmärke av slag / be 
black and blue, be bruised from blows' (SAOB 1); 
i .21ii' 8  mi so e blrå'92,e6 Älvd. 'jag slog mig, så att. 
det blev blåmärke'; ä få li'gg å bkå'r,, Ve. 'det 
får ligga och bli blåaktigt (mörkna; om virke)'; 
ä e' så ä blrå'när Ve. '(det är så att) molnen skifta, 
i blåsvart vid annalkande oväder'; ä blrännä tå 
gri'ttb Dju. 'det blir blått av grytan' (dvs. `grytan 
färgar från sig'). 2. (intr.:) 'vara blå, lysa blå, 
förtona i blått/be blue, appear bluish' (SAOB 2); 
e blrd'rober o'll två'a Älvd. 'det lyser blått (av blå-
bär) åt alla håll'; ed i so lrq' uvt, so e bka'nnä 
bårtä ..211'et2m Våmh. (Bon.) <det är så långt (dit),. 
så det blånar bort mot slätthorisonten'; ä. 
blreenär åv bj g"rum Son. 'bergen förtona i 
blått'; o birdv(v)de ma ö'gom så ä bär bl•änntr 
Rättv. 'hon blängde med ögonen, så att det. 
rentav lyste blått (från dem)'. 3. (tr.:) 'göra. 
blåaktig, sätta en blå nyans på / make bluish„ 
add a blue shade to' (SAOB 3) Leks. bränn
hättor 'medelst blå färg i stärkelsen sätta en blå. 
färgton på (vita) kvinnfolksmössor'. 4. (intr.:> 
'bliva molnfritt, börja synas blå himmel / be-
come cloudless, come blue sky showing' Jä. 
blrå'nä 'molnen lätta'. — Särsk. förb. (ur:),  

bl6nad-1'r Ors. 'pilen gick så högt, att den 
ej syntes'. 

blånad m. blränna (best. blränn(d)v, bkå'n(dv,)),  
Leks. (Silj.) bfreena Jä. Mal. 1. 'blåmärke 
bruise' (SAOB) Mal. Syn.: blåmärke. 2. 
'avstånd från den talande till horisonten / 
distance from the speaker to the horizon' Jä. 
Jfr blåni, bet. 2. 3. 'djupt ställe i vattendrag, 
bråddjup / deep water, out of one's depth' 
Leks. (Silj.) id å Uret' nn(d)12, ( •••• blrå'rdr„) 'ut på. 
djupet'. Jfr blåni, bet. 3. — Ssg: blränna-
Kilpä n. best. Leks. (Silj.) 'bråddjup / very deep 
water' (jfr blå (n)' n., ssg). 

blå-nagel m.Id blreenågelr Tra. 1. 'utskju-
tande, skinnfri del av nagel, nagelkant / pro-
jecting part of nail, nail-tip' (SAOB). Syna 
svartnagel. 2. 'nagel, som därigenom att 
blod trängt fram under den synes blå el. svart / 
nail, which appears blue or black, because of 
blood which has been forced out under it'. 

blå(n)-garn n.Ia, se blaggarn. 
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blån-huvud n. bkii'nhuvvu Nås `blånfäste av grenig 
topp av talltelning (ibl. äv. av svarvat trä med 
inborrade pinnar), inuti vilket blånet lades vid 
spinning / stand made of branched top of young 
pine (sometimes also of turned wood with pegs 
bored into it), into which tow was put for spin-
ning' (se ill.). Syn.: blänklypa; klo, bet. 3; 
klysna, bet. 3; kryekla, bet. 4; spinnklo; 
spiritus'', bet. 1; to-krycka, -kryckla, 
-kräkla, -spret. 

blån-klypa f.IVa blarnlekgpu Bju. blränk1r9pa Flo. 
'under spånad använt fäste för blånor'. Syn.: se 
blånhuvud. 

blånor f.IVa pl. blrit'når Rättv. bkienur Ål blrå'ner 
blrit'ner Ga. `sämre lin- el. hamptågor / coarse 

flax- or hemp-fibres' (SAOB). Syn.: se blånn. 
blån-tapp m.Ia blrå'ntapp Bju. 'tott av blånor, 
färdig att spinnas / head of tow, ready for 
spinning'. Syn.: blårtapp. 

blån-tott m.Ia blrientutt Bju. 'hop (el. tapp) av 
sämre lin / bundle of coarse flax'. Jfr blåntapp. 

blå-pinas sv.v.l. pass. blrå"päjnas Son. 'slita ont, 
utstå kroppsliga mödor / have a rough time of 
it, toir. 

Når sbst. pl. bkår Ål (best. blrå'nan) Ga. Flo. Näs 
Mal. (best. blra'ra Mal.) 'blånor / tow' (SAOB). 
Jfr blår-garn, -tapp. Jfr fin-, god-, grann-, 
mellan-, skat-, snyt-, tull-. Syn.: se blår'''. 

blåra v., se blåa. 
blå-rand f.VI bWerann,cl Mal. `stålrand i dåligt 
gräddat bröd / sad mark in slack-baked bread'. 
Syn.: deg-, stål-rand. 

blår-garn n.Ia, se blaggarn. 
blår-tapp m.Ia blrå'rtapp Al blrå'tapp Mock. bitå' - 
tapp Flo. blråsttapp Nås 'blånor, rullade till rulle 
och färdiga att spinnas / bunch of tow ready to 
spin' (jfr SAOB). Syn.: to -flaga, -tapp. 

blå-ryckt a.I blrå'rekkt Tra. 'förstörd till för-
ståndet genom ngn stark själslig påfrestning / 
deranged by some severe mental stram'; an 
vatt rä'int blrit'rekkt utå di dä,"han blev rent av 
förryckt av det där'. 

blå-rök m. Ib blrå'räk vÅlvd. blrå"råk Soll. blrå'råk 
Rättv. Wera Bju. Mal. 'tunn, ljus rök ur 
kolmila / thin, blue smoke from charring-stack' 
(ÖDB I 521). Syn.: eld-, smält-rök. 

blå-röka sv.v.3. btret"råqa Soll. btrcl'rBtja Äpp. 
blrieräffla Tra. 'ryka med blå rök, ex. från eld 
i fuktig rishög; från kolmila, innan elden slår ut / 
smoke (with blue smoke), e.g. from damp fire; 
from charring stack, before the fire flares up'. 

blåsa f.IVa blrå'sa Älvd. Våmh. Soll. Ore Leks. 
Ors. blg'ea Bju.—Tra. 1. `blåsformigt 

inre organ i människo- el. djurkroppen / bladder' 
(SAOB 1) allm. Jfr fisk-, gall-, ox-, piss-, 
smäll-, väder-. Syn.: bläsa f., bet. 1. 2. 'be-
hållare av glas, gm sin form påminnande om en 
blåsa / bladder-shaped glass container' (SAOB 3); 
brc'nndwinsblrås Älvd. 'glasbehållare för bränn-
vin'. 8. 'blemma, brännblåsa / pimple, blister' 
(SAOB 5) allm. ku'ppbtråser Jä. 'gm koppning 
åstadkomna blåsor'. Jfr blod-, bränn-, fot-, 
gnag-. 4. 'obehaglig, kinkig el. snarstucken 
person / unpleasant, querulous, short-tempered 
person' (SAOB 6) Jä. Jfr etter-, fes-, lögn-, 
sket-. 5. 'bubbla / bubble' (SAOB 7) allm. Jfr 
vattu-. 6. 'blåsa i bröd, bildad under jäs-
ningen / bubbla on bread, formed during rising' 
(SAOB 8) allm. ä vät. blrieser da å brä'i Tra. 'det 
blir blåsor på brödet'. 7. a. 'sjukdom i hästens 
bakben (svullna senor) / malady in hincllegs of 
horse (swollen tendons)' Våmh. Tra. b. (pl.:) 
'clets.' Älvd. 

blåsa st.v. sv.v.3. blrå'sa OvSi. (utom öMor. 
Ors.) Leks. blå'ea öMor. Ors. West& NeSi. (utom 
Leks.) Vd.; pret. blrls Älvd. Våmh. bke78 vMor. 
Ve. Ore blfa — blås öMor. blrfs 1*e7e Soll. blris 
Ors. bkö8 blreee(e)ts Rättv. bldests Leks. btrieste 
Nås bket'aetä App. blret'set Mal. blråe ÖVd.; sup. 
liket' sed Älvd. blrg'sid Våmh. blrg'sid Våmh. (Bon.) 
bt-å' sid rs,  blrg'ei vMor. bläsi öMor. bitå'« Ve. 
Nrä'si Son. blå' si Ors. blrå'ee Ore 	Rättv. 
Leks. btritet Bju. Nås bIrclest Äpp. Mal. bM's 
ÖVd.; pass. bldesae vMor. blrå'eae (pret. btA'etas, 
sup. blrå'etas blrit'stas) Leks. 1. (om vinden:) 
'draga, susa / (of wind:) blow, sough' (SAOB A 1) 
allm. e blrit's ko' Udd Älvd. ä blrås kcilla Leks. Ga. 
ä Nr& bale Tra. 'det blåser kallt'; ä blrå's åv 
elca'urn Våmh. ä Nr& nit'lra Leks. ä bkåsär nEara 
Bju. 'det blåser från norr (eg. nordan)'; ä blrit's 
tå rä'vuna Dju. ä blra's far elca'ra Mock. 'det 
blåser (susar i luften) till tecken, att regnskuren 
strax kommer'; ä blrå'e full es'nnatä Åpp. 'det 
blåser väl från söder (eg. surinantill)'; ä ha .9' å 
bli-4'88t Mal. 'det har susat och blåst (gm träd-
kronorna)'. 2. 'utsända luftström gm halv-
slutna läppar / blow (with lips)' (SAOB B 3) 
allm. kåna-jå't eka fe blret's på ä Tra. 'kom hit, 
så skall jag blåsa på det!'; blgt's 	Ve. 
bM's Dju. 'tända eld gm att blåsa på glöden' 
(15DB III 291). 3. 'andas hörbart, snusa / 
breathe audibly, inhale' (jfr SAOB B 4) Ve. 
Syn.: fnysa, bet. 2; snusa, bet. 1; snysa. 
4. <frambringa blåsljud / snort, blow' (jfr SAOB 
B 8) allm. a. (om djur:) 'fnysa, frusta av rädsla, 
ilska el. brunst / (of animals:) snort because of 
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fear, anger, or cestrus' allm. i ård bje'nn,en bli's 
Ors. 'jag hörde, (hur) björnen fnyste': o ä ss å'kak, 
se o MITs ss, kii'ra Leks. <kon är så ilsken, så 
hon fnyser (så)'. Syn.: fnysa, bet. 1. b. (om 
katt:) 'fräsa / spit' Älvd. c. (om orm:) 'väsa / 
hiss' Ve. Soll. Leks. (Silj.) en s'rrm a bka'si på 
an Leks. (Silj.) (om person, som fått hudsvull-
nad:) 'en orm har väst mot (ej bitit!) honom'. 
Jfr blåsa, bet. 11 a. d. `gm kraftig utandning 
driva ut snor ur näsan / get rid of mucous in nose 
by breathing out hard' Flo. Syn.: fräsa. 

'frambringa toner ur blåsinstrument / blow 
wind-instrument' (SAOB C 9) allm. blrå's i 
wå'nnä vSoll. birå's i hö'rn Leks. blrå`s i hs'nn 
Mal. Tra. 'blåsa (i) horn': 4n bll's i brsun öOrs. 
'han blåste i brandvaktsluren'. Syn.: spela. 

a. 'draga blåsbälgen i smedjan / work bellows 
in the smithy' (SAOB D 13) Mor. Rättv. Mock. 
(folkmeclicinskt:) bka's öjti wä'tnä, svMor. 'med 
smidesbälgen blåsa på vatten, vari man sedan 
tvättade sig för att bota hudutslag'. b. 'smälta 
ned järnskrot till en klump / melt down scrap-
iron into one mass' (ö DB II 101) Älvd. 7. 'fram-
ställa järn i blästerugn / produce iron in an 
osmund-furnace (SAOB D 14; C/DB II 41, 101) 
allm. dem a näg blå‘si .2lajk4n, må'rmEtlm öOrs. 
'de ha nog tillverkat järn av sådan där myr-
malm': jå' a dem bkcl's feen Tra. 'här ha de till-
verkat järn'. Jfr bränna v., bet. 4 b. 8. `pusta 
ut, vila litet / take a breath, have a rest' Våmh. 
Son. wid blrästgm Pan, Våmh. (Id.) <vi vila oss 
ett tag'; kat ä'sein blrå's kltä Soll. 'låt hästen 
pusta ut en stund!'. Syn.: blåsa - ut, bet. 2, 
-åter, bet. 2; pusta, bet. 2. 9. 'fyllas av luftblå-
sor / fill with air-bubbles' Våmh. der 4n bka's, så 
ska-nt an 	mfer mg,'61r 'då den (o: gröten) 
bubblar, skall man ej röra i mera mjöl'. 10. 
'uppstå vattenånga i gjutform (av sand o. 
sirap), så att denna spränges sönder / steam 
in east (of sand and syrup), causing burst' 
Älvd. 11. (i uttr. blåsa i sten:) bkas i sti'e 
Älvd. a. (om ormar:) `gm att väsa emot ngn 
förvandla »till sten»; göra stel av skräck, hyp-
notisera / (about snakes:) change someone to 
stone by hissing at him, make stiff with fear, 
hypnotize' Älvd. Jfr blåsa, bet. 4 e. b. 'för-
villa el. försätta ngn / mislead, perplex sonneone' 
vÄlvd. c. 'bliva obehärskat ilsken, gripas av 
frenetisk vrede / become violently angry, be 
seized with a fit of rage' Älvd. e this i gr ad 
4m-dä'r nÄlvd. 'han blev galen av ilska': die 
sta'nnd dar o bka's i dr Älvd. (om trätande 
kvinnor:) `de stå där sprickfärdiga av ilska'. — 

Pass.: 'bliva full av blåsor / become full of bub-
bles' Mor. Leks. bu'llan ha bka'stas 88 Leks. 'bul-
larna ha blivit så fulla av blåsor': ä blrcrsea-spp 
Tra. 'det börjar blåsa'. — Särsk. förb. (av:) 
vä'n(n)ta rna ä bkå's-a'-n lits Rättv. 'vänta, tills 
den (o: vällingen) svalnat litet!'; å ä-då trå'e va, 
a'bkasn Li. 'och det där trädet hade brutits av 
blåsten': (b or t:) ä a bkes-bårrt (sup.) Soll. `del. 
har blåst bort' (jfr part.: ä e bå'rrt-bkesi Soll. 'det, 
är bortblåst'); klrä'n a bka's-bsit fe me Tra. 
'kläderna ha blåst bort för mig'; (efter:) ä 
bkas-ti'ttär Son. (h)ti bkaa-ä'ttä Jä. ä bkås-nt 
Tra. 'det är medvind': (i:) bara ed a bkes-1' dö 
Ititä Våmh. (Bon.) 'bara det har blåst litet på. 
det (o: höet i hässjorna)'; blra's-l'-att å'ln Li. 
'blåsa nytt liv i elden': (ihop:) 1. ä hall-8 bkås-
ihö'p tå rä'nnsn Leks. 'det håller på (och) blå-
ser ihop till regn'. 2. ba-iä'sp Älvd. 'smälts 
samman gammalt skrotjärn'; (kull:) hä'jhåfon 
a blea's-ksll Tra. 'höhässjorna ha blåst omkull': 
(mot(a):) e bkas-mil'sta Älvd. ä bkes-mot Soll. 
(h)ä bkås-mö't Jä. ä blrås-rnö't Tra. 'det är 
motvind': (på:) 1. kurra ska e bkå's-på''å de 
Ore (till barn:) <kom så skall jag blåsa på (det. 
onda stället) åt dig'. 2. bltas-på' Dju. (upp-
maning till orgeltramparen:) 'mera luft, trampa. 
bälgen bättre!'; (sönder:) då'ra ä ss'nndblråsin, 
Leks. 'dörren är sönderblåst'; hä'je a bka's-
sonnd fe de Tra. <höet (o: höhässjan) har blåst. 
sönder för dig'; (upp:) 1. ä blrås-fsl-s'pp te ne 
fi'rvår Tra. 'det blåser väl upp till (något) ur-
väder'. 2. 'spela in, vänja (sig) vid spel'; 
bkas-u'pp bå'ss fasat Ve. 'blåsa ljud i valluren 
första gången': birås-s'pp hs'nnä Mal. `vänja 
hornet vid spel'; bkit's-spp hs'nna Li. `blåsa upp 
(vall)hornen'. 3. bkås-upp jälldn Våmh. bitas-
o'pp jä'lln, Rättv. <blåsa liv i elden, så att den 
flammar upp' (CoDB III 291). 4. bu'lln blrås-o'pp 
Leks. (Silj.) 'brödet jäser upp' (under grädd-
ningen). 5. 'bildas blåsor' nÄlvd. ed a bkåsed-
-u'pp no .21a'jkt 'det har bildats sådana blåsor': 
(ur:) 1. 'av vinden torkas ut' vMor. do'cldje add 
bkås-!7'r 'vinden hade blåst daggen ur gräset'. 
2. birås-p-' kie-i'88eö Älvd. biries-ft jö‘se Tra. 'blås 
ut ljuset!'; (ut:) 1. bkew-fi't jä'sa Ål bitees-ät 

Tra. 'blås ut ljuset!' (obef. i Älvd.); no 
skä du bkils-ii't Äpp. 'nu skall du »fräsa»' 
(till barn, som man snyter). 2. birås-å'jt Ve. 
blas-s'jt Ore blrås-ä't Bju. 'vila en stund under 
arbetet'. Syn.: blåsa v., bet. 8; blåsa åter; 
pusta, bet. 2. 3. (om instrument:) 
'blåsa i vallhorn vid kreaturens lösning på. 
morgonen'; (utav:) bks'mrnan a bk'åst-ta' trä'nar 
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Jä. 'blommen har blåst av träden'; anjä'n a 
blrå's-tå tä 'tf i Tra. 'snön har blåst av taket'; 
(utur:) het' je a blrå'a-tft hd'Ium Tra. 'höet har 
blåst ur hässjorna'; (å:) 	alt i birita-4' Älvd. 'nu 
skall jag blåsa på (det onda)'; (åter:) 1. blrässa- 
att Soll. 'av vinden fyllas med snö, blåsa igen' 
(t. ex. om  väg); (part. n.:) a'ablretsst Mal. 'igen- 
blåst'. 2. `andas ut, vila'; blret'a-a'tt Pan 	Våmh. 
`vila dig ett tag nu!'. Syn.: se blåsa, bet. 8. 
— 	Iri'ttblretat adj. Älvd. lättblåst (om 
vall-lur) / easy to blow (of herdsman's horn)'; 
t4'vvb/rå.st  adj. Älvd. `tungblåst (om vall-lur) 
/ hard to blow (of herdsman's horn)'. 

adj.I b/rå‘88 Tra. `full med blåsor / full of 
bubbles' (SAOB blåsig'). 

blåsig" adj.I b/rå`su Bju. bltä"su Tra.; n.: b/rä'aut 
Rättv. Nås 'stormig / stormy' (SAOB blåsig"). 

blås-kista f. IV a bkit'stfissta Älvd. (pl. -tf isatur) ̀ en 
av de i par förekommande, lådlika blåsbälgarna 
till blästerugn (el. smideshärd) / one of the pair 
of box-like bellows in osmund-furnace or smithy-
forge' (se ill.; jfr ÖDB II 49). Jfr blåstunna. 

blås-knipe m.IIIa blig'sknajp Älvd. 'ett slags 
and, bläsand / Anas penelope, widgeon, whist- 
ling-duck'. 

blå-skymlig adj.I b/gefymm/ru Äpp. (om häst:) 
'till färgen ojämnt el. flammigt blågrå / (of 
horse:) uneven colouring or slate-coloured'. 

blås-pipa f.IVa blå' apipa Ors. birä'spipa Mal. 
ÖVd. 1. `flöjtliknande blåsinstrument av trä / 
flute-like wind instrument' (SAOB blåspipa 2) 
Ors. Syn.: låta-i-pipa; låtpipa, bet. 1; 
skällpipa; spelpipa, bet. 1. 2. ̀ visselpipa av 
bark (barnleksak) / bark-whistle (for children)' 
Mal. ÖVd. 

blåst m.Ia blrä'a(a)t sRättv. b/rå.s8t Leks. `hård 
vind / strong wind' (SAOB 1). Syn.: blås-, 
blåst-, bläst-väder; blåst', bet. 1; bläster. 
— Avi.: bld'atut adj. n. vOrs. 'blåsigt / stormy'. 

blå-starr f.Ia blrer står(r) vÄlvd. <mjuk, hög o. 
frodig samt blåaktig Carexart, god som krea-
tursfoder / short-spiked bladder-sedge, excel-
lent as cattle fodder'. Jfr getstarr. 

blå-sten m.Ia b.stge Våmh. bkei'stån Soll. 
<indigo' (SAOB 5). Jfr buttfär g. 

blåst-karlen m.Ia best. blrei'stkalln (märk att 
<blåst' heter bkåst) Ore. 'personifikation av vin-
den / personification of the wind'. Syn.: ben-
lös adj., bet. 3; väderkarl. 

blå-strutt rada bM'strutt Dju. Ga. (jfr obest. pl. 
bitå' stru'ttär Dju.). 1. `stormhatt, Aconitum 
nappellus / monkshood' Ga. 2. 'riddarsporre, 
Delphinium consolida / forking larkspur' Dju. 

blås-tunna f.IVa bbk atunn (best. sg. -tunnu) 
Älvd. 'tunnformad blåsbälg (för blästerugn el. 
smideshärd) / slender bellows (for osmund-
furnace or smithy-forge)' (ÖDB II 49, 65). Jfr 
blåskista. 

blåst-väder n. Id bkå'8twe7där vMor. 'blåsväder / 
stormy weather' (SAOB). Syn.: se blåst. 

blå-sur adj. I bkå'aii r Flo.—Mal. (om mjölk:) 
`smått surnad, gällen / (about milk:) slightly 
sour, on the tum' (SAOB). Jfr glana v., av!.; 
vredna. Syn.: dragen; vrednad. 

blås-väder n. Id a bket'aväder Rättv. Mrit'avår 
Bju. Nås blrä'avår Mal. 'blåsigt väder / stormy 
weather' (SAOB). Syn.: se blåst. 

blå- sädestoppa f.IVa Mrå"stistuppa vMor. 'blå-
klint, Centaurea cyanus / cornflower, blue-
bottle'. Syn.: se blåblomma, bet. 3. 

blåsömmad-hatt m.Ia bkå'aömaa'tt vMor. <kvinno-
hatt med broderi i blått silke / woman's hat, 
embroidered with blue silk' (ÖDB IV 254, 269). 

blåt sbst. bkgit Tra. (jfr Torp blot n.; Jak. Shetl. 
blot 5.; lägga i blåt:) 	Tra. 'lägga i 
blöt / put to soak'. Syn.: blöt sbst. 

blåta sv .v .1. bkrtä Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
blotd' öMor. bind Ors. bkirto Ore btd btrirta, 
Rättv. blrä'ta Leks. brta Bju. 'töa / thaw' (jfr 
SAOB blottarn). Syn.: lena', bet. 3; tida, 
bet. 1; tina', bet. 1; töa. 

blå-tistel m. Id blrå'tiastil Mal. `blåsuga, Ajuga. 
pyramidalis / pyramidal bugle'. 

blåt-kampen m. la best. bkö"teilcdppen svMor. 
(jfr blåta v.) 'starkt synlig ljusring i dis om- 
kring månen, bebådande töväder / conspicuous 
ring of light in mist surrounding moon, beto-
kening thaw'. Syn.: blåttappen; blåtväders-
tappen. 

blåtna sv.v.l. bko'ttv, Älvd. blro"tn, vMor. Ve. Soll. 
blåt'n (pres. blåtnä'r) öMor. blesttna Ors. t irtna 
Rättv. bIrs'ttna Mock. Jä. Äpp. blrå'tna Mal. 
bIrs'nna ÖVd. (jfr blötna v.) 'bliva mjuk, 
mjukna, blötas upij, blötas igenom / soften, be 
soaked (through)' (SAOB blottna I) OvSi. 
Rättv. Mock. Jä.—Tra. a pa'lltn, blra'ttna ä'nn 
Rättv. 'har palten mjuknat ännu?' (om hårt 
paltbröd, lagt i vatten); nö lär du tråd8-ti' fö 
nä hal ä pä bZrfi'tn Mal. 'nu måste du knåda i 
(mera mjöl), ty nu håller det (n: degen) på att 
mjukna'. Jfr mjukna, bet. 1. Syn.: blötna. 
— 	Särsk. för b. (efter:) bZrotän-tt'ttär Soll. 
'mjukna efter' (om potatishaltigt bröd i fuktigt 
väder); (upp:) ed a blrottnaö-u'pp n Älvd. 
'skaren på snön har mjuknat nu'; anjön a bkotna-
u'pp vSoll. 'snön har blivit kram'; bIrs'nn-upp 
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Li. <mjukas upp i vatten' (ex. om  bröd); (åt:) 
bkottv-r ö Älvd. 'bliva mjukare till sinnes'; 
bIrstv,-ä't Rättv. 'bliva mjuk'; (åter:) de'jjen a 
blsttna-a'tt Ors. 'degen har blivit mjuk'; blrotv-
a'tt vSoll. 'mjukna' (om bröd i fuktigt väder). 

blå-toppa f.IVa ~upp Älvd. blrietup(p)a Leks. 
Ål bkå'ttuppa bkIetuppa Ga. Mock. btriVtuppa 
Äpp. Mal. (jfr SAOB blåtopp) 1. 'ört med blå 
blomma, t. ex. blåsippa, blåklocka, viol / flower 
with blue petals, e.g. blue anemone, harebell or 
bluebell, violet' Älvd. Leks. Äpp. Mal. Jfr blå-
blomma, bet. 2. 2. `pojktokig flicka / boy-mad 
girl' Ga. 3. `(lockord till) svart get / (call to) 
black goat' Leks. 

blå-tranärla f.IVa birjet`tr4ne'2l vÄlvd. ',sädesärla, 
Motacilla alba / wagtail'. Syn.: lill-, lin-, 
plog-, strand-, sädes-, tak-, tran-ärla; 
åkerhöna. 

blå-tråd m.I a birå'tråå nÄlvd. 'sup, som pojkarna 
fingo, då de tredjedag jul gingo omkring och 
tiggde trådändar av flickorna / a drink given 
to boys, when they went round begging ends of 
thread from the girls on the third day of the 
Christmas festival' (Lev. Liv. Älvd., s. 96). 

blå-tröja f.IVa b/rå/tröja bka"tröja blrå"tretja 
vMor. blå'tröja, öMor. bkå'tröj Soll. blii'traja 
öOrs. bkårtrsja Ore bka"tri(j)a Rättv. blrå'tryja 
Leks. blrå"tröjja Dju. 1. 'högtidsplagg för man, 
lång rock av blått vadmal el. kläde / man's festal 
attire, long coat of blue hoinespun or broad-
cloth' (se ill.; ÖDB IV 528) Mor. Soll. Ors. 
Rättv. Leks. Jfr rock"; tröja, bet. 1. 2. 'jacka 
för man, helgdagsplagg, dock ej till kyrkbruk / 
man's jacket (festal attire); not used when 
going to church' (ÖDB IV 411) Ore. Syn.: se 
blåjacka. 3. 'högtidsplagg för kvinna, kort 
tröja av blått vadmal / woman's festal attire, 
short blue honnespun jacket' (ÖDB IV 528) Ors. 
Jfr tröja, bet. 2. 

blåt-tappen m. Ta best. bk .6"tåtappgn Älvd. bkOtu-
tappin Våmh. bk .6"tåtappen bkö"tåtappin vMor. 
blotirta'ppen öMor. (jfr blåta v.) <starkt synlig 
ljusring i dis omkring månen, bebådande tö-
väder / conspicuous ring of light in mist sur-
rounding moon, betokening thaw'; ä i birrtu-
tappin efrnkring menadv, Våmh. åd e blotå'ta'ppen 
ikring tu'vnglä öMor. <det är en tövädersring 
omkring månen'; i såg bkrtåtappin kring 
tu'vnglräå nvMor. 'jag såg en tövädersring om-
kring månen'. Jfr blåt-tungel. 

blåt-tungel n. Id bkö"tåtiongälr Våmh. (Bon.) 
'måne, omkring vilken en ljusring är synlig i dis, 
förebådande töväder / moon, around which 

there is a conspicuous ring of light, betokening 
thaw'. Jfr blåt-kampen, -tappen etc. 

blåt-väder n. Id birrtåweöe'r Älvd. bkrtweåår 
bkö"tå- bk .6"tu-weöär Våmh. birrtå'vedär bkr-
tåwedär vMor. bkostvedär Soll.. blirtwedsr Ors. 
bkå'twådär Ore bkirtåveid8r b'tvådsr Rättv. 
blrå'tvächir Leks. (jfr blåt sbst., blåta v.; Noreen 
Ordl.) 'töväder / thaw'. Syn.: blötväder, bet. 
1; len'; lenväder; tö. — Ssg: bko"tvedärs-
kanntn, m. best. Soll. `töväderskanten, dvs, ho-
risonten i sydväst / thaw line, i.e. the south-west 
horizon'. 

blåtväders-tappen m. la best. blirtwecter(s)tappen 
öOrs. 'starkt synlig ljusring i dis omkring 
månen, bebådande töväder / conspicuous ring 
of light in mist surrounding moon, betokening 
thaw'. Syn.: blåt-kampen, -tappen. 

blå-väder n.I d bkå'vår Äpp. 'grått o. disigt väder / 
grey, misty weather'. 

blå-välling m. Ib. bkå"väliv Rättv. 1. <välling, 
kokt på halvsur mjölk / gruel, made with 
tumed milk'. 2. 'blåsippa, Anemone hepatica / 
blue anemone'; (äv. koll.:) slö'jsn e a'llt bkå'r å 
bkä"välin `ängsslogen är alldeles blå av blå-
sippor'. Syn.: blåblomma, bet. 2. 

blå-väst na.Ia bkå'wesst Våmh. blå'wässt Ors. 
bkå'vässt Ga. 'blå vadmalsjacka för män / 
man's blue homespun jacket' (ÖDB IV 45, 
410 ff.). Syn.: blåjacka. 

blå-åt n.Ia blå'-åt Jä. (jfr blå adv.) 'envis ohyra; 
efterhängsen person / stubborn verinin; clinging 
person'. 

blå-ögd adj.I bkli"ög(g)d Rättv. bireagd Bju. 
bkå'öggd Mal. bkå'äggd ÖVd.; obef. Våmh. 'som 
har blå ögon / blue-eyed' (SAOB). 

blå-ögon n.pl. blrå'ögs(r) Mal. `teveronika, Vero-
nica chamaedrys / germander speedwelr. 

bläck' n.II I — oböjl. bkik Älvd. vMor. Soll. 
birik bkikk Våmh. blfk öMor. bli/ck blekk Ors. 
blrikk Ore bkök Rättv. ÖVd. bkekk Leks. Bju.—
Nås birekk bira Mal. 'skrivbläck / ink' (SAOB 
bläck' 1); bki'k tu8-21ii't a Ini Våmh. 'bläcket tog 
slut för mig'; int a du skrö'va 6''dan min bkl"qi 
int vMor. 'inte har du skrivit det där med bläck 
(inte)'. — Ssg: bke`kkplrummp m. Dju. Nås 
'bläckplump / ink-blot'. — Avi.: bli"ku vMor. 
blr 	ku nRättv bke' kkug Rättv. (Bi.) adj. 
'bläckig / inky'. 

bläck' n. II 'kalt bergparti / bare patch on 
mountain', se bleck'. 

bläcka f.V IV bki"kå V Älvd. bli'kka IV Ors. 
bki'kka Ore bke'kka IV Leks. birekku V Ål Ga. 
bkå'ka IV Nås Mal. 'märke i träd, åstadkommet 
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gm borthuggande av bark o. ytved 1  mark in 
tree, obtained by eutting away bark and outer- 
wood' (SAOB bläcka"). Syn.: flöga f., bet. 1. 

bläcka' sv.v.l. bki"kå Älvd. vMor. bli'kka Ors. 
bklekv Mal. 'smutsa med bläck / make dirty 
with ink'. — Särsk. förb. (ned:) du få-nt 
bkikå-ni'd bö'rdä vMor. 'du får inte smeta ned 
bordet med bläck'. 

bläcka" sv.v.l. bki"kå Älvd. bli'kka Ors. bki'kka 
Ore bkekka bkg"ka Rättv. birekka Leks. Ål 
bke'kka Bju. Mock. Flo. blrå'ka Nås Mal. bke`kkå 
Tra. <hugga av ett stycke bark o. ytved i träd-
stam / cut off a piece of bark and outer-wood from 
tree-trunk' (SAOB bläcka"); jä a birekka vå'g 
båt a virdäm Rättv. 'jag har bläckat väg (bort) 
till veden'. Syn.: se blikta, bet. 2. — Särsk. 
förb. (upp:) bHkå-u'pp en  w6"g4lrieå Älvd. 'med 
bläckor i trädstammarna märka upp en fram-
komlig led genom skogen'. 

bläck-horn n. Ta bkeltenn Älvd. blikö'rn öMor. 
bki"körn Soll. bli'kkör Ors. bire'kkhörn„ Ål 'mindre 
(glas)kärl för skrivbläck / (glass) inkstand' 
(SAOB 1). Syn.: bläck-hus, -kopp. 

bläck-hus n.Ia birekkhiis Mal. birnhäs ÖVd. 
föreg. (SAOB). 

bläck-kopp m.Ia bkekkupp Leks. Bju. Nås 
föreg. 

bläda (blädja) sv.v.3. 1. bkg'åa 1. Älvd. blrå'cla 
Våmh. (Bon.) bire"di 3. vMor. Soll. blå'djå' öMor. 
bkrde Ve. bU'da 3. Ors. blrå'ja 1. Rättv. bkå'ja 
(pret. blrå'jds) 3. Leks. bitå' (bet. 1)- bkä'jja (prat. 
blrä'ddä; bet. 2) Bju. Ni-e& 3. Dju. Ga. bldi'dja 
1. Nås. 1. 'plocka av bladen (på kålrötter el. 
kål)/ take off leaves (of Swedish turnips or cab-
bage)' (SAOB I 1) allm. 2. 'gallra (skog) / thin 
out (forest)' (SAOB I 2) allm. bkå'dja ti sko'fjän 
Nås 'gallra (träd) i skogen'. 3. <vända bladen i 
en bok / tum over the pages of a book' (SAOB II) 
allm. an  bkå'cld, däst an fa"nn-att ä Soll. 'han 
vände bladen (bläddrade), tills han hittade det'; 
an bäräbirejdä Dju. 'han bara bläddrade'. Syn.: 
blada"; bladdra"; bläddra'. 4. 'klyva och 
hugga upp (ved) / split and chop (wood)' Ve. — 
Särsk. förb. (av:) btred-it'v Vrå' 	åv 
Älvd. 'rycka bladen av rovor el. kålrötter'; 
bed-'v rie8t4m Våmh. (Bon.) <plocka bladen 
av kålrötterna'; blräf -ä' bkå'dan å rå'va Leks. 
'plocka bladen av rovan!'; (genom:) ig a bkååa-
g4'fnafm bfi'utfc Älvd. i a bkett-ga.' jnum bö'tje 
vOrs. jä a bkäfa jrnom bö'tjä Rättv. 'jag har 
bläddrat igenom boken'; (itu:) bkeij-itg' Leks. 
`breda isär (gräs; bladen på en blomma); bena 
(hår)'; (om:) bh-d-4'mm N/Tö Älvd. blräf-o'mm 
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bk.i'ds Leks. 'vända om blad(et) (i boken)'; (ur:) 
b(råj-a'r skrä'pä Bju. 'gallra ur den dåliga 
skogen'. 

blädder-blad n. II bk'råärbkäå Våmh. 'blad av vit 
o. gul näckros, Nymphaea o. Nuphar / water-
lily leaf'. Syn.: läder-, näck-, trösk-blad; 
läder-, näck-kaka. 

blädder-kanna f.IV a birg"åärk4nna Våmh. 
`(blomma av) näckros, Nymphaea el. Nuphar / 
white or yellow water-lily'. Jfr gris, bet. 3. 
Syn.: bubbla f., fru, bet. 3; läder-, läderkak-
blomma, läderkanna; näckblad-, näck-
blomma; näck-butt, -ros, -toppa, bet. 1; 
prost, bet. 2; präst, bet. 4; sjöros; vitkulla. 

bläddra f.IVa bkö'dra blre'd(d)ra Våmh. (Bon.) 
'lösmynt, pratsam kvinna / blabbing, gossiping 
woman'. Syn.: bladdra' f. 

bläddra' sv .v .1. brer Älvd. Neg' åär Våmh. 
bkrdär Soll. birb"dra Oro bkrdira Rättv. (Bi.) 
'vända blad i bok / tum over pages of a book' 
(SAOB bläddra' v. 1). Syn.: blada'; bladdra"; 
bläda, bet. 3. 

bläddra" sv.v.l. blrg' där bkå'där Våmh. blå"dra 
öOrs. (jfr SAOB bläddra" v.). 1. <fläkta för 
vinden, ex. om  asplöv / stir in the wind, e.g. 
aspen leaves' öOrs. 2. (med dativ:) 'prata 
strunt, skvallra / talk nonsense, gossip' Våmh. 
blrå' där mzennim 'prata strunt'. Syn.: bladdra', 
bet. 1. 

blädja f.IVa (-SV), se bled(j)a. 
blädja sv.v.3. - 1., se bläda. 
bläffa f.IVa bä'//a Leks. bkä'ffa Äpp. 'snus i 
munnen, »mullbänk* / quid of snuff'. Syn.: 
bläfsa f. 

bläfsa f.IVa b(rä' ffsu Leks. (Silj.) = föreg. 
blägg m., se ble g. 
bläka sv.v.3. blrå'tja Äpp. Mal. bkä'tja ÖVd. (jfr 
ev. Torp blaekta) 'bräka / bleat'. Syn.: se 
bjäla, bet. 3. — Ssg: bkeekbitti, Äpp. bireetfi- 
bittl. Mal. bknjebitp, Tra. m. la  best. (skämts.) 
'tungan el. yttersta spetsen på tungan av get el. 
får; avskars och bortkastades vid slakt / tongue 
or tip of tongue from goat or sheep; cut off and 
thrown away when animal was slaughtered'. — 
Avi.: blrå'tja Mal. blrä'tja ÖVd. f.IVa best. (i 
drastiska uttryck:) <munnen / (drastic:) mouth'; 
nö fi'kk du a'llt på bkå'tja Mal. 'nu fick du allt 
så du teg!'; ht bkä'tjen (dat.) å' de Tra. 'håll 
mun(nen på dig)!'. 

bläk-bock m. Ib blrå'kbokk Äpp. bkå'tjibukk Mal. 
bkä'tjebakk ÖVd. 1. <bock, som sprang omkring 
o. bräkte / he-goat, which ran around bleating' 
Mal. 2. 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago / 
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j acksnipe, judcock'. 	Syn.: b r ä k-, h o r s-, 
myr-bock; harbavra; mus-, myr-snipa; 
rågetn; skråpuk. 3. 'person som skvallrade 
om allt, sladdertacka / gossip, chatter-box' Mal. 

bläkbock-blomma m.IIIa (— f.IVa) bIrCetjebakk-
bkamme Tra. 'liljekonvalje, Convallaria maj alis 
lily-of-the-valley'. Syn.: se bockblad, bet. 1. 

blända f.IVa bkännda Äpp. Mal. 'blandsäd / 
mixed seed-grain' (Ö DB I 325; SAOB blända' f.); 
rå'gbkänn,cla Äpp. Mal. `(sådd) blandning av 
havre och råg / mixture of oats and rye-seed'. 
Syn.: se bland n., bet. 2a. 

bländas sv.v.l. bkennda8 Älvd. 'bli bländad av 
starkt ljus / be blinded by strong light'; 
bkenndes da-n kii"sgä met Zrifisn 'man blir 
bländad, då man ser mot ljuset'. 

bländig adj.I bkenndug nÄlvd. 'som (lätt) bländas 
av ljuset / easily blinded by strong light'; 
bkenndug i ii‘gum `dets.'. 

bländ-verke fl. III bkä'n(n)dvartja Rättv. 'syn-
villa / optical illusion, hallucination' (jfr SAOB). 

blänga f.IVa bk4'jndja Älvd. (jfr ev. Torp bleng, 
VII bläng(j)a f.) 'tunn vattvälling / thin water- 
gruer; pkajndj-1' si bira'jndju Älvd. 'sätta i sig 
vattvälling'. Syn.: bling a. 

blänga sv.v.3. bk4'jndja Älvd. Våmh. (Bon.) 
bktevva Bju. blrä'n(n,)ja Rättv. Dju. Mal. 'bliga, 
stirra, glo / gaze, stare, glare' (SAOB 2). — 
Särsk. förb. (till:) an bkävd-tå' å't-v, Dju. 'han 
blängde (till) mot honom'. Syn.: blänka". 

blänk m. Ib bkävvk Ga. 'skymt / glimpse, trace' 
(SAOB 2); ja ha-nt sitt bkä'nntjetn tå o 'jag har 
inte sett en skymt av henne'. Syn.: skymt, 
bet. 1. 

blänka' sv.v.3. bka'jntja Älvd. blenntja (pret. 
ble'vvtä) Ors. bkä'nntja Ore Leks. (pret. b/tänkts 
Leks.) birifnntja Rättv. Dju.—Tra. (pret. 
b/rti'v(v)kta Rättv. birCi'vvicta Flo. bktevvtä Nås 
blrä'vvkt Mal.) bk5evvka (pret. birti'vvtä) Bju. 
'återkasta ljuset, glänsa / reflect light, shine' 
(SAOB I 1 b) allm. hä birit'vvktä å a'rbkånm 
Äpp. 'det blänkte av årbladen'. 

blänka" sv.v.3. bkä'nntja Ore <blänga, glo / gaze, 
glare' (1711 blänkan  v.). Syn.: blänga v. 

blänkig adj.I birtinntjug Leks. (Silj.) bkä'nntju Ål 
'som glänser vackert, blank / gleaming, shining, 
bright'; åkkä blrä'nntjug tä'nnär du är Leks. 
(Silj.) 'så vackert glänsande tänder du harr; 
bkä'nntju kkå'är Al 'lysande, pråliga kläder'. 

bläs n.Ia m.Ia blrås n. Våmh. blrås m. vMor. 
bir& m. Rättv. Bju. 1. 'fläck i pannan på häst / 
(white) blaze on horse's forehead' (SAOB 1) 
vMor. Rättv. Bju. Syn.: bläsa f.V, bet. 1. 

'ansikte / face' (SAOB 3) Våmh. i k4m mitt i 
bkå'sä 4 wm Våmh. 'jag kom mitt i »syna» på 
honom'; i sa'dcl gngm ä mi'lt i bkå'sä Våmh. 
(Bon.) 'jag sade honom det mitt i ansiktet'. 

'öppen, synlig plats / open, visibla place' 
Våmh. å 4 ar 4jvkt-u'pp dm-då ktra'uta M5 
mitt i blrå`sg Våmh. (Bon.) 'och så har hon hängt 
upp de där kläderna så där, synliga för alla'. 

bläsa f.IVa blrå‘sa vMor. Soll. bkeesa Rättv. (Bi.). 
1. 'blåsa (sim-, urin-) / bladder' Soll. Jfr fot-, 
piss-. Syn.: blåsa f., bet. 1. 2. 'liten blås-
bälg, använd av vandrande smed / small bel-
lows, used by travelling blacksmith' vMor. 3. 
<slarvig, skvallrig el. framfusig kvinna / careless, 
gossiping, or burnptious woman' (jfr dock bläs a 
v., avi.) Soll. Rättv. 

bläsa f.V bkeså Älvd. b/rg".96 blresa Våmh. 
bke"su vMor. Ve. Soll. bleså' 	bleså' 
öMor. blå` sa Ors. b' 8a — bitå' sa Ore blrå"su 
Rättv. bkå'sa (bet. 1) blrå"su (bet. 2) Rättv. 
(Bi.) blrå`su övr. NeSi. Flo. blrå‘sa (bet. 1) — 
btri'ssu bki'su (bet. 2) Nås Jä. bkit'sa (bet. 1) .-
bki`su (bet. 2) Äpp. bki'su Mal. blrå`su ÖVd. 
1. 'fläck i pannan på häst / (white) blaze on 
horse's forehead' (SAOB 1) allm. e ffino blesfil 
öMor. 'en vacker bläs'; an a je bkå"su up i 
jä'nni Soll. 'den (o: hästen) har en bläs i pannan'. 
Syn.: bläs, bet. 1. 2. 'panna (änne) / forehead' 
(både på människor o. på djur; SAOB 3) Våmh. 
(Bon.) öMor. Ore NeSi. Vd. itn a kevga bkå"su 
Våmh. (Bon.) 'han har hög panna'; skå'rrvun i 
blåsu'n öMor. 'skorvig i pannan'; do a sö'ta de 
up e bås Ore <du har sotat dig i pannan'; o add 
fu'll bkå"su i kcellsvätt Rättv. 'hon hade pannan 
täckt av kallsvett'; hå'rfässtit gekk lå'vvt når i 
blrVso Äpp. 'hårfästet gick långt ned i pannan'. 
Syn.: änne. 3. 'infälld spets på barnhätta från 
pannan mitt upp över hjässan / lace, inserted 
in child's hat from forehead up over crown' 
öOrs. a'ttblåsa' 'clets'. — Ssgr: btri'ssbån n. Nås 
'pannben / frontal bone'; blråssmär f. Flo. 'sto 
med bläs / mare with (white) blaze'; bkeesräm f. 
Flo. <pannrem till seldon / head-band for horse'. 

bläsa sv.v.1 bkrså Älvd. vSoll. blrså Ors. 
blrå'esa Rättv. (V11, We. bläsa' v.). 1. `bete sig 
skrytsamt el. uppseendeväckande / behave os-
tentatiously, scandalously' Älvd. 4 k4m birr-
selnd i en .21.3'jk g'inerrkt e'rrmkkäti' 'hon kom 
prålande i ett sådant där huvudkläde, som ej 
var likt ngt annat'; itjå wi/ war &ut o beså 
'inte vill jag vara ute och pråla' (sade en gumma, 
som föreslogs slakta en fet gumse). 2. 'vara 
klåfingrig / be meddlesome' vSoll. 3. 'bete sig 
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bråkigt och nervöst / behave noisily, restlessly' 
Ors. Rättv. an blä"sår e flö'g Ors. `han ränner 
nervöst fram och tillbaka; var du blrå‘ssr å 
Rättv. 'så du bråkar (också)r. — Särsk. förb. 
(till:) an blreiss-tå' Rättv. 'han betedde sig 
oförsiktigt'. — Avi.: Nr& m. Rättv. 'man, som 
betedde sig oförsiktigt / man who behaved 
rashly'; blrå`sa f. Nås <kvinna, som klädde sig 
märkvärdigt / woman, who dressed strangely'; 
bkr`såning f. vSoll. <klåfingrande / meddling'. 
Jfr bläsig'. 

bläs-band n.Ia blrå'sbanncl Flo. blrå'sbanncl Nås 
blri'ssubannd Jä. 'hårband, som lades över hår-
fästet och knöts i nacken / fillet over forehead, 
fastened at the nape of the neck' (ÖDB IV 238). 
Jfr hårband. Syn.: bindika. 

bläsen adj.I, se bläsna. 
adj.I blresug blresqn Älvd. blresqn 

Våmh. bke"sun vMor. Soll. blö"sun blrssn Ors. 
birrsug Ore blrå'su Rättv. Bju. Dju. Äpp. Tra. 
b' 8u Nås Mal. 'som har bläs i pannan / with 
(white) blaze on forehead' (SAOB) allm. 

bläsig" adj. I blrrsug birg"sttn Älvd. blrå'sign 
vMor. blå' sun öMor. blr'essn vSoll. blrå`sån Soll. 
blesun Ors. (jfr bl ä s a v.). 1. 'skrytsam, prå-
lande / boasting, ostentatious' Älvd. 2. (om 
person:) 'framfusig, bråkig, påträngande / 
pushing, rowdy, importunate'; (om häst:) 
'ivrig, orolig! (about horse) eager, restless' Älvd. 
Mor. Soll. Ors. — Sag: blresukupp m. Älvd. 
'framfusig person / pushing person' (möjl. till 
bläsa v.). 

bläs-karl m.Ia bkei'sukål Tra. 'bläsand, Anas pene-
lope / widgeon, whistling-duck'. Syn.: bläs-
knip. 

bläs-knip m.Ia blå‘suknip Li. -föreg. 
bläsna (oböjl.) adj. blrå‘sna Nås Jä. Äpp. 1)W.592,a 
Mal. blrå'sna ÖVd. (jfr Torp blesma). 1. (om 
tacka el. get:) 'brunstig / in heat, ruttish (about 
ewe or goat)' allm. Jfr b ols (n) a. Syn.: b o c k-
galen; sned, bet. 6; sneda; sneden. 2. (om 
person el. djur:) 'yster, livlig / spirited, lively 
(about person or animal)' Nås. Syn.: kåt, 
bet. 1. — Ssg: bIrrsnagitt blrå‘switt Mal. 
bitå' snagitt Tra. f. 1. 'brunstig get / ruttish 
goat'. 2. 'karltokig kvinna / man-mad woman'. 

bläse m.Ia blråst Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore 
Vrås.« Ve. Leks.-Mal. blåst Ors. bhis(s)t nRättv. 
blrasst ÖVd. 1. a. 'blåst, blåsväder / stormy 
weather' (SAOB under blåst 1) allm. e blå'stn,, ss 
lär mi det'rrma Ors. 'det är blåsten, som kom-
mer dörren att röra sig'; om å vorrt sta'rrk 
blrå'sst nå Leks. <om det bleve stark blåst nu'. 

Jfr lad-, vattu-. Syn.: se blåst. b. 'vindil/ 
gust of wind' nRättv. å kårnrn en blrå's(s)t å 
to-å' må ha'tttb 'det kom en vindil och tog av 
mig hatten', 2. 'väder, luft / wind, air' (jfr 
SAOB under blåst 3) Leks. Jä. 4 ivvsn blrå'sst ti 
pu'sstrot 'det är inget väder i blåsbälgen'. Jfr 
blästa, bet. 3. 3. (best.:) a. 'andedräkten / 
breath' Älvd. e dji'kk, 80 i syöks mi'sst 
<det gick, så jag tyckte, att jag skulle tappa 
andan'. b. (bild!.:) liv(et) / life' Älvd. re'dd 
blrå'stv, 'rädd om livet'. 4. (senare ssgsled:) 
<hudutslag av övernaturlig art / skin-eruption, 
eaused supernaturally' Älvd. Jä.; se hed-, älv-. 
— Avi.: bbil' ståt vSoll. bitå' s(s)tut nRättv. adj. n. 
'blåsigt / windy'. 

blästn  m.Ia blräst Ve. lgråsst Mal. blrasst ÖVd. 1. 
'plats, där myrjärn framställdes / place where 
bog-iron was made' (ÖDB II 42; jfr SAOB 
bläster 3) ÖVd. Syn.: blästa. 2. 'smältugn 
för myrjärn / blast-furnace for bog-iron' Mal. 
Jfr blästa, bet. 2. 

bilist" m.Ia birås(s)t Rättv. 'simblåsa / swim-
ming-bladder or sound in fish'. Syn.: fisk-
blåsa. 

blästa f.IVa blrå‘ sta Älvd. Våmh. vSoll. Ore 
blrä's8ta Ve. blå' ssta Ors. blrå's(s)ta Rättv. 
blrå`ssta Jä. bka'ssta Tra.; obef. öMor. 1. <plats, 
där myrjärn framställdes / place, where bog-
iron was made' (ÖDB II 42; jfr SAOB blästra 2) 
Älvd. Våmh. Ve. vSoll. Ors. Ore Jä. Tra. 
få"rå et-birit'ster Älvd. 'fara till platsen för myr-
järnstillverkning'. Syn.: blästn, bet. 1. 2. 
(senare ssgsled:) 'med fotbälg försedd smältugn 
för myrmalm / blast-furnace for bog-iron, equip-
ped with foot-bellows' Älvd.; se fot.. 8. 'blås-
bälg i smedja / bellows in smithy' Rättv. Jfr 
blästi, bet. 2. 

bläster m.I blrå'sstår Bju. 'blåsväder / stormy 
weather' (SAOB 5). Syn.: se blåst. 

Mäster n.Id blrå'sstsr Leks. 'tunn hinna i vassrör / 
thin membrane in reed'. 

bläster-skinn n. Ja bbet'ssturfinn Leks. blrässtår-
finn Ål (koll.:) 'tarmar, som blåstes upp och 
hängdes till torkning i taket för att användas 
till korvskinn / intestines which were blown up 
and hung from the ceiling to dry, later used as 
sausage-skins' (ÖDB I 312). Syn.: bläster-
tarmar. 

bläster-tarmar m.Ia pl. blrå'sstsrtarrmar Leks. - 
föreg. 

bläst-hög m.I c blra'ssthsug Tra. 'slagghög på plats, 
där myrjärnstillverkning ägt rum / slagheap, 
where bog-iron manufacture had taken place'. 
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bläst-käring f.Ib bkästkelevvg Älvd. bka'sstkäl-
liyg ÖVd. 'blästerugn för myrjärnstillverkning / 
osmund furnace for bog-iron manufacture' 
(ÖDB II 47; Dal. Hemb. tidskr. 1922, s. 11). 

bläst-mask m.Ib bkässtmakk Mal. 'stor färgstark 
insektslarv / large, brightly-coloured insect 
larva'. Syn.: se alma. 

blåst-tång f. Ib bkd'attauvg Älvd. 'tång, som an-
vändes vid myrjämssmältans uttagning ur 
blästerugnen / tongs, used for taking molten bog-
iron out of osmund furnace' (se ill.; ÖDB II 51). 

blåst-vall m. Ja b/rd'stics// Älvd. bircesstvull Li. 
'skogfri plats, på vilken en blästa för tillverk-
ning av Myrjärn var anlagd / treeless spot, 
where bog-iron foundry was established' (ÖDB I 
219; II 47). 

blåst-väder n.Ia bka'astvår Tra. 'blåsväder / 
stormy weather' . Syn.: se blåst. 

bläst-äska f.IVa bka'sstässtja ÖVd. (jfr blästa) 
<ovanligt stor smörask, som medfördes till myr-
järnstillverkningsplatsen / unusually large but-
ter container, taken to the place where bog-iron 
was made' (ÖDB 11 50). 

blöd m. n., se blod. 
blöda sv.v.3. - 1. birg' öda (pret. bkg'Yde) 3. Älvd. 

bkö'öa ,--, bkö'cla 1. vMor. blö'da bleda (sup. 
blö'da) öMor. bläda 3. Soll. Ore breda (pret. 
bledclä) 3. Ors. biräda 1. Rättv. bkö‘da 3. Leks. 
bkö'a 3. Bju. Mal. Äpp. bk5 3. Nås bkö'cla (sup. 
blött bkö‘da) 1. 3. Jä,. Mila 3. ÖVd. 1. 
'gm sår el. annan skada mista blod / bleed' 
(SAOB 1) allm. a. (egentl.; opers.:) hä 
gäki Jä. 'det blödde förskräckligt'; (med obj.:) 
an a bködaö 	jen näsduk vMor. <han har 
blött en näsduk full (med blod)'; birg' 66 y nrvi 
Älvd. b'd i naNum (-ne"vi) Soll. bkti'd i 
ngsom Ore bkö'd e nö'stt Rättv. bk,3'd i näsan 
Leks. bkö näsan Ål 'blöda näsblod': fä bkö`du e 

Rättv. 'jag blödde näsblod'. Syn.: bloda, 
bet. 2. b. (bildl.:) allm. du få se mi'ttji, ss int 
järrta bkö'dä Dju. du få(r) no då 88 pa'ss ss int 

bkä Mal. 'du får smaka helt litet (eg. du 
får så pass mycket, att inte hjärtat blöder av 
längtan el. begär)'. 2. (tr.:) `söla ned med blod / 
soil with blood' Soll. stjå'r du mi, så bkädär i di 
'skär du mig, så blodar jag ned dig' (säger alen). 
Syn.: bloda, bet. 1. - Särsk. förb. (ihjäl:) 
bkrdö-ijek vMor. 	Ors. `förblöda'; (ned:) 
blrå'-nä Tra. 'bloda ned'. 

blödig adj.I bkug nÄlvd. bkö'di Mal. <vek till 
sinnet, lättrörd / soft, easily moved (of charac-
tel-)' (SAOB 3). Syn.: blöt adj., bet. 3; blöt-
livad. 

blöja f.IVa bkö'jja Leks. bkö'ja Jä. bkä ja Tra.; 
obef. vMor. Rättv. 1. 'vitt, mjukt tygstycke, 
som sveptes om lindebarn närmast kroppen / 
baby's napkin' (SAOB 3). Syn.: bracka, bet. 
3; brok, bet. 2; broklapp, bet. 2; brok-, 
dret-trasa; lortslarva; slarva, bet. 2; 
trasa. 2. 'kort lakan, räckande endast ett 
stycke nedanför huvudgärden, över det av tra-
sor vävda skynket, som täckte sänghalmen / 
short sheet, reaching just below pillow, placed 
over the woven rag-cloth, which covered bed-
straw' (jfr SAOB 2) Jä. 

blöt oböjl. sbst. m. biråt Älvd. Våmh. vMor. 
Soll. Nåt Ors. blröt Leks. Nås Jä. Mal. 1. (endast 
i vissa verbförb.; SAOB:) kegg-i-bkå't kkå'öf 
Älvd. lrägg-å-blrät kkädi vSoll. äv-i-blå't kläde 
Ors. 'lägga kläder i blöt. / put clothes to soak' 
'egg-i-blå't y'rrtjä Våmh. 'lägga korgvirket i 
blöt'. 2. `kraftig regnskur / heavy shower of 
ram' Soll. ä kamm jen bkå't 'det kom en riktig 
rotblöta'. Syn.: blöta f., bet. 1. 

blöt adj.I böt Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. Ore 
(n. blött Älvd. Våmh. Soll. bkott vMor. Ve.) 
blöt öMor. blät Ors. Nr& (n. bkött) Rättv.-sMal. 
bkgtut Mal. (Öje) bkuut ÖVd. 1. 'mjuk, lös / soft, 
loose' (SAOB 1) allm. bkö't i kru`ppgm Älvd. 
'mjuk i kroppen'; bkö't jä'nnä (best. -obest.) 
Soll. 'mjukt (ohärdat) järn'; n add ss bleta 
stfö'rtu Ors. 'han hade så mjuk skjorta' (sade 
flicka om avvisad friare); på di' ti'dä, då a'llt 
kund tä'`kå å stenar vo bkö'ts Rättv. 'på den 
tiden, då allt kunde tala och stenarna voro 
mjuka'; o ä ss bkö't å då'l ss Leks. 'hon (o: den 
lilla flickan) är så mjuk och behaglig så'; dum bi 
bkö'tu Leks. 'de (o: liarna, som få ligga i solen) 
bli mjuka'; bkeut hä'nndä(r) Mal. (Öje) 'mjuka 
händer'. Syn.: mjuk, bet. 1; mj uklig, bet. 1. 
2. 'lös till konsistensen, mosig, vattnig / loose 
consistency, pulpy, watery' (SAOB 1 d) allm. 
dl'egen ir ii"vbköt nÄlvd. dejun ä fur bköt Leks. 
`degen är för lös'; bkö'ts jö'kpärur Leks. 'vattnig 
potatis'; bkö't bu'lla Leks. <bröd, som blötts i 
vatten för att kunna ätas av person med dåliga 
tänder'; blrö'tv, grit't Dju. 	gröt'; bkö'tmissmur 
Leks. Nås <mjuk (lös) mesost'. 3. 'blödig, käns-
lig, eftergiven / soft-hearted, sensitive, clinging' 
(SAOB 3) allm. an i bkö't it'v si dq'nn-da, fast 
4n i kä'r Våmh. (Bon.) 'han är känslig av sig 
den där (mannen), fastän han är man'; kä'ri va 
fur bkö't möt-tb Leks. 'Karin Var för eftergiven 
mot honom'. Syn.: blödig; blöt-livad. 4. 
'våt, fuktig / wet, damp' (SAOB 5) allm. (utom 
Älvd. Våmh. vMor.) bkö't um fö'tär Ve. 'våt om 
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fötterna'; o dr ma're e ss blrö't ss Ore. 'den där 
myren är så fuktig så'; blra't i svätt Leks. 'våt av 
svett'; myror e blra'tä Jä. 'myrarna äro våta (ej 
frusna)'. Jfr genom-. Syn.: våt. 5. (om töväder / 
about thaw:) då snp,"'nn dra'jv in i dus, så 
bkir ä bkö'tt Våmh. (Bon.) 'då snön driver in i 
husen, så blir det tö'. - Adv.: ku'lek blrö'tu 
Våmh. fl't bkö'tt Leks. fi't blra'ta Flo. 'ha lös 
avföring'. - 	bkö'ta n. best. Soll. 'det inre 
av en bulle / soft inside of a loaf'; hä blra'ta Jä. 
'mjukdelarna (på människo- el. djurkropp) / 
soft parts (of human or animal body)'. 

blöta f.IVa blreita Älvd. Soll. blrö't(a) Ve. blå'ta 
Ors. bif•a‘ta Rättv. Mock.-Mal. blra'ta Leks. 
blra'tu Al Dju. blrä'jta bIrs'uta ÖVd. (till ÖVd. 
-8u-, jfr Ross blauta f.) 1. 'kraftig regnskur / 
heavy shower of ram' (SAOB blöta' a) allm. 
ä ku'mm ful snärt je blra't Ve. 'det kommer väl 
snart en duktig regnskur'; je rCkktin blå'ta Ors. 
e ri`kktiga blra'ta Mock. 'en duktig regnskur'; 
ra' jnblåta Ors. dets'. Jfr j o r d-; r o t-. Syn.: 
blöt oböjl. sbst. m., bet. 2. 2. 'väta / wet' 
(jfr SAOB blöta' b) Rättv. an e rä'dd Nra'ta 
Rättv. `han är rädd för vätan' (om häst, som 
skulle gå i myr). Syn.: väta f. 8. 'så stor 
mängd skinn, som på en gång blötlades för 
sämskning / as large a number of skins as 
could be soaked at one time to make chamois-
leather' Leks. 

blöta' sv.v.3. 1. blrå'ta. 3. 1. Älvd. Våmh. 
vMor. Ore (pret. Nrätte Älvd. blrå'ttä Våmh. 
blråtäd vMor.) blå'ta 1. öMor. blra'ta 3. Ve. 
blrå't(a) 3. 	L Soll. blå'ta 3. Ors. blrö'ta - 
blrå'ta 3. Rättv. blrå`ta 3. nöLeks. bki'la 3. 
övr.Leks. bira'ta 3. Bju.-Mal. bkä'jta 3. ÖVd.; 
om böjn. f.ö. se  LD II 237. - Pass.: brdtas 
Älvd. blEtas Ors. blra'tas Leks. blrö'tts Mal. 1. 
'begjuta med el. lägga i vatten / soak with 
water' (SAOB 2; jfr ÖDB III 440) allm. bkit't 

Älvd. blå't wg'ven Ors. blrå't wå'ven Ore 
<krympa väven genom blötning'; blra't bra' Ve. 
blå't brä' Ors. bkå't bra' Ore Rättv. (Bo.) 'gm 
fuktande mjuka upp bröd (, så att det kan tuggas 
av person med klena tänder)'; b'å't lrå'dre vSoll. 
'mjuka upp lädret gm blötning' (ÖDB II 278); 
bg't så' dä Ve. blrå't så'di Soll. <blöta säd' (vid 
mältning; ÖDB III 503, 507). Jfr vattu-. 2. 
(intr.:) 'lägga (kläder) i blöt / put clothes to 
soak' Leks. ha du bkd'tt i då:g, Uri 'har du 
lagt i blöt i dag, Karin?'. 3. 'regna / ram' 
Älvd. ur e blrå'ter o ra'jvn,er 'så det regnar!'. 
4. (skämts i uttr. blöta näve t / jocular ex-
pression, similar to »wet one's whistle», have a  

drink:) ss mytje an fikk blrä't nå'vä Ore `så 
mycket att han fick fukta näbben, dvs, smaka 
några droppar'. - 	blrå't sig Älvd. blrä'jt 
se ÖVd. `bliva genomvåt / to get wet through'; 
bkirt sä Leks. Flo. `vid badning krypa ned med 
kroppen upp till halsen under vattnet'. - Pass.: 
1.. 'upplösas i vätska / dissolve in water'; Zru'pp-
drited al blrå'ta,s i ko'lldwattne Älvd. loppskit bör 
blötas (lösas upp) i kallt vatten'; h,å'v hö'an mad 
i ba'llja, ss dsm blra`tas Leks. `lägg hoarna i 
baljan, så att de blötas'. 2. `förarga sig över 
ngt / be angry about something' Li.; obef. Mal. 
an gek å blrö'ttes Li. 'han gick o. förargade sig'. 
- Särsk. förb. (av:) blåt-å'v si Ors. `suga 
munnen full av vatten och spruta det över 
händerna'; (ned:) 4 a båt-nl' srnur Våmh. o a 
blåta-ni'd sinjit'r å grö'pa se öMor. `hennes 
(a: kalvkons) senor ha blivit mjuka och sjunkit 
ned (ss. tecken på nära förestående kalvning)'; 
(upp:) blåt-u'pp si Ors. blröt-o'pp sä Leks. `bliva 
våt'; (ur:) bira't-ir Ve. blrä"t-gr Soll. `laka ur' 
(ex. salt ur nedsaltad mat, kådsmak ur bark-
mjöl; ÖDB III 404); (utav:) je adel blrä'jt-tå n-då 
sks'rrvin Li. `jag hade blött på den där sår-
skorpan, så att den lossnade'; (uti:) blrat-tf' 
mä'llta Dju. `blöta den för mältning avsedda 
säden i en så' (ÖDB III 503); (å:) blåt- stji'nni 
Ors. '(vid skinnskrädderi) blöta skinnen i 
vatten'. - Ssg: blriPtabra n. Ve. `uppblött 
bröd / soaked bread'. - Avi.: blrå'tenncl wå't 
part. pres. Älvd. 'genomvåt / wet-through'; 
lä'ttbirött part. adj. Dju. `som lätt uppmjukas 
gm blötning / easily softened by soaking'. 

blöta" sv.v.3. - 1. blrå'ta 3. Älvd. vMor. blrå't(a) 
3. Soll. blå'ta 1. Ors. (prat. blä'tsel vOrs. blå'ted 
öOrs.) 1. `slå, dunka / beat, thurap' OvSi. 
(utom Ve. Ore) wi 	o tru'sskehin Älvd. 

slogo o. tröskade med slagorna'; blrå't å .21å' 
Soll. 'slå med kraftiga och hänsynslösa slag'. 
Jfr klenblö t a s v. pass. 2. `slunga / throw' 
vMor. - Särsk. förb. (av:) i ska bWist-åv jen 
stä' etär di vMor. Jag skall slunga en sten efter 
dig'; (till:) i blrått-ti'lr ad 4m Älvd. i blråtäd-tf'lr 
ä-nem Våmh. (Bon.) `jag gav honom ett ordent-
ligt slag'; i ska blrå't- tik di svMor. 'jag skall slå 
till dig'; (å:) blåt-ö', på Ors. `slå ordentligt, Per!' 
(uppmaning vid slagtröskning). 

blötare m.IIIe Nrci'tär vMor. `stor o. arbetskraf-
tig person, baddare / strong, hardworking 
person, big, strapping fellow'. Syn.: blö ting. 

blöt-bröd n. I a bkö'tbröö Älvd. biro'ttbröö ( blrö'd-
bröd) Våmh. blrö'tbrad blrö'tbrad vMor. blöstbrå 

blo'ttbra öMor. blro"tbra Ve. bkö'tbra Soll. 
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blö'tbrå blö'ttbrå-  Ors. bko'ttbr5; Oro bg'tbre. - 
bkIr(t)brå bkö'ttbre. Rättv. bkö'tbr8 Mal. bkä'ut-
brö Mal. (Öje). 1. 'i vatten uppmjukat hårt 
bröd / hard bread softened by soaking in water' 
(SAOB; ÖDB III 440, 491) Soll. Ve. Mal. 2. 
'nybakat, mjukt tunnbröd / freshly-baked, soft 
clap-bread' (ÖDB III 389, 423) OvSi. Rättv. 
bkö'tbröå eld og ti'vven air ni'ö Älvd. 'färskt 
bröd el. (också) ugnen skall ned!' (skämts. uttr. 
av karlar, som kommo in i en stuga, där det 
bakades). Jfr blötkaka. — Ssg: bköstbröskakö 
f. Ve. <kaka av mjukt, nygräddat tunnbröd / 
loaf of soft, freshly-baked clap-bread'. 

blötbröds-bulle m.III a blö'ttbresbullå Ors. 'smak-
bröd, som vid bakning gavs åt grannar och åt 
var och en, som kom in i stugan / sampla (of 
bread) given to neighbours and others, who 
came into cottage on baking-day'. Syn.: se 
bakbröd. 

blötbröds-toppa f .IV a bkö'tbröstupp Soll. 'hop-
rullad el. hopviken, mjuk tunnbrödsbit med 
smör i/ rolled or folded piece of soft clap-bread, 
with butter in it'. Syn.: gåst opp a: 

blöt-buk m.Ia best. bki3'tbfitjetn Ål 'det mjuka 
partiet av magen, maggropen / soft part of 
stomach, pit of stomach'. Jfr vekliv( et). Syn.: 
blötbälg, bet. 1. 

blöt-bulle m.IIIa bkö'tbull Älvd. Soll. blö'tbull 
öMor. bkö'tböll vSoll. 'mjukt jäst bröd av rågmjöl 
/ soft rye-meal bread, which had been allowed 
to rise' (jfr ÖDB III 386, 420). Syn.: rågbulle. 

blöt-burk m.Ib brtburrk Jä. 'kärl, vari läder till 
skor blötlades vid skotillverkningen / vessel in 
which shoe-leather was soaked before being 
made into shoes' (ÖDB II 269). 

blöt-bytta f.IVa bkö'tbitt(a) Ve. bkb"tbötta Mal. 
itbetta ÖVd. 'ämbar, vari läder till skor blöt-

lades / pail, in which shoe-leather was soaked' 
(ÖDB II 269). 

blöt-bälg m.Ib bk5`tbåkg Leks. (Silj.) Jä. 1. 
(best.:) 'det mjuka magpartiet, maggropen / 
soft part of stomach, pit of stomach' Jä. Syn.: 
blötbuk. 2. 'flank (på häst) / flank (of horse)' 
Leks. (Silj.). 

blöt-dadd m.Ia bkö't(d)add Oro 'stort, mjukt, 
(över)moget hjortron / large, soft, overripe 
cloudberry'. Syn.: mu 1 t a. 

blöt-foder n. Id bk8'tför Äpp. 'kreatursfoder, fuk-
tat i varmt vatten / cattle-fodder, soaked in hot 
water'. Syn.: se brädsel, bet. a-b; dryck, 
bet. 2. 

blöt-gräs n. II bkö'tgräs Älvd. 'mjuk, böjlig o. där-
för svårmejad starr- (Carex-) art, växande i 

tuvor vid &stränder / soft, pliant type of sedge, 
difficult to cut, growing in tufts on river-banks'. 
Syn.: ludd; luddgräs. 

blöt-gyttja f. IV a bkö"(t)dyttja Våmh. (Bon.) 'starkt 
vattenhaltig jordart, dy / very wet type of 
earth, mud, clay'; e i bära bkr(t)dyttj4, så qn 
dfig itts gö 4 trg'6g4m dar 'det är bara dy(n), så 
att man kan inte gå med trygor (träbågar) 
där'. Jfr gyttja. 

blöt-hål n. II b1ri3`thåk Mal. bks'uthåk ÖVd. 'sankt 
ställe, särskilt i myrmark / marshy area, especi-
ally in swamp'. Syn.: gorrhål. 

blöt-hänt adj.I b7rö'tc'nnt Älvd. 'som har mjuka 
händer / with soft hands' (jfr SAOB). 

blöting m.Ib b/rd'iing Våmh. bkå'tivg svMor. 'ar-
betsduktig person, baddare / good worker, big, 
strapping fellow'; mcn du' två, fel ien bkirting tet 
wa brenitt `du var då mig en baddare att vara 
träffsäker!' Syn.: blötare. 

blöt-kaka f.V bkö'tkåkå' Älvd. bkö'tkaku Soll. 
'nygräddad el. av fukt mjuk(nad) tunnbröds-
kaka / freshly-baked clap-bread, or clap-bread, 
softened by moisture'. Jfr blötbröd, bet. 2. 

blöt-kläde n. III bkö'tklråd(å) Soll. 'mjukt huvud-
kläde, av ylle / soft woollen cloth, used as head-
scarf' (ÖDB IV 267). Jfr stel-, stärkt-kläde. 

blöt-kopp m.Ia bkå'tkupp Bju. 'kärl med vatten, 
vari skomakaren fuktade handen, då han vred 
samman becktråden över knät / vessel, con-
taining water, in which shoemaker wet his hand 
when he twisted pitched thread over his knee' 
(jfr ÖDB II 269). 

blötlig adj., se blötslig. 
blöt-livad adj. I bkö' tkajvadp, Våmh. (Bon.) 
bkö'tkitivadv, vMor. bliPtlajva öOrs. 'blödig, lätt-
rörd / soft-hearted, easily-moved'. Syn.: blödig; 
blöt adj., bet. 3. 

blöt-lända f.IVa bkOtkånnda vSoll. bira' tlånndct 
Mal. birs' utleinnda ÖVd. 'sumpmark / marshy 
land'; i kumm lift i bk rtkännda. vSoll. 'jag kom-
mer ut på sumpmark'; dåmm-da bkOtkånndor 
vSoll. `de där sumpmarkerna'. 

blöt-länt adj. I bkö'thnnt Älvd. bknkånnt vSoll. 
bkå'tlännt Mal. bbrutlännt Mal. (Öje) ÖVd. 'sum-
pig, vattensjuk / marshy, swampy' (om mark; 
jfr Fr. blautlendr, Aasen blautlend blaut-
lendt); iår i må'ire so o'll bkö'tkcnnte.st Älvd. 
'här är myren (som) allra mest sank'. 

blöt-messmör n.I bkö'tmissmsr Leks. Mock. Nås 
bki3'tmissmår Ål bk5'tmyssmsr Flo. bkö`tmissmör 
Mal. bks'utmessmår ÖVd. 'mjuk, ej hopkokad 
mesost / soft, not yet boiled whey-cheese' (ÖDB 
III 378, 382 ff.). 
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blötna sv.v.l. bkö'tna Leks. (Silj.) bkö'ttna Leks. 
bka'tna Dju. bkö'ttna Bju. Ga. Flo. Nås; jfr 
blåtna v. 'mjukna, bliva mjuk o. vattnig till 
konsistensen / soften, become watery' (SAOB 1; 
ÖDB III 407 ff.). Syn.: blåtna v. 

blöt-pojke m.IIIa bkil'tpsjtji Mal. 'yngste man i 
lag av skinnskräddare, vilkens huvudsyssla var 
att blöta skinnen etc. / youngest man at a skin-
tailor's, whose main job was to soak skins etc.' 
(ÖDB II 233). 

blöt-regna sv.v.3. blå'trajvgn Älvd. 'hällregna / 
ram n heavily'. 

blöt-sida f. IVa best. bkö't(t)sia Flo. 'mjuka 
midjan, veka livet / waist'. 

blöt-skodd adj.I bkö'tskodd Flo. 'som har våta 
skor / with wet shoes'; bki bkå'tskodd `gå så att 
man blir våt om skorna'. 

blöt(s)lig adj.I 	nÄlvd. 	vMor. 
bkö'tkin Soll. bls'2.21in Ors. bkö'sslen Jä. bkö'ttslä 
Mal. (Rz 42a). 1. 'mjuk, vek; ex. om  hand / 
soft, frail (e.g. of hand)' (jfr SAOB blötlig a) Jä. 
2. 'känslig, blödig, eftergiven / sensitive, soft-
hearted, compliant' (jfr SAOB blötlig b) Älvd. 
Ors. 3. (ex. om  deg; om gröt:) 'slemmigt mjuk 
till konsistensen / viscous in consistency (of 
dough, porridge)' Älvd. Soll.; bkö'1/ig o irg'mug 
Älvd. 'mjuk och smetig'. 

blöt-stingsel f. Id blö'tstivv.2 öMor. 'mjölktistel, 
Sonchus oleraceus / milk- or sow-thistle'. 

blöt-tada f.V bkrfttadu Rättv. 'mjukt gräs, anv. 
till kreatursfoder, troligen om en Aira-art / soft 
grass, used as cattle-fodder, probably of Aira 
species'. 

blött-bröd n.Ia se blöt-bröd n. 
blöt-våt adj.I blrå'twåt Älvd. bkå't-wå't vSoll. 

'genomvåt / wet-through'. 
blöt-väder n.I bkö'twädär vMor. bkö"tvedär Soll. 

blzrtwåder Ors. bkö'tvår Flo. (jfr Noreen Ordl.). 
1. 'töväder / thaw' vMor. Soll. Ors. Syn.: se 
blåt v ä der. 2. <regnig väderlek / rainy weather' 
Flo. 

-bo m., se -boe. 
bo n.V f.Ia sa ovsi. (utom vMor. Ve. Son.) 
Leks. Dju. Ga. VDal. (utom Äpp.; best. nom. bat 
Älvd. bfit butt Våmh. öMor. biens Ors. bil Oro 
Leks. &Ca Ga. Mock. Flo. bii'a f. Nås bfk'da f. 
Jä. bfi'a f. Mal. biee ÖVd.) bad bad vMor. 
(best. = obest.) sat Ve. (best. = obest.) bad Soll. 
(best. = obest.) bad f. (best. bfildä) Rättv. bö n. 
(best. bö'ä) Bju. Äpp. bö f. (best. bö'a) Al (jfr 
LD II 199; Hesselman Huvudl., s. 310 f.) 1. 'hem; 
familj, hushåll; gårdsfolk / homo, family, house-
hold; farmhands' (SAOB bo' 1-2) Älvd. Våmh. 

Mal. dam va fjo'tto ti bli'n Mal. `de voro fjorton 
personer i familjen (el. hushållet)'. 2. 'boning för 
smärre djur, ss. fåglar, kräldjur o. d. / nest, hole 
for small animals, birds, reptiles etc.' (SAOB bo' 
8) allm. i bq'ng Älvd. i bet'ni Våmh. i Vite Ve. i 
bene Ors. i bii'dv, Rättv. i bö'nö Äpp. da i 
bfia Li. 'i boet'; i fann je firgäkbat Ve. 'jag fann 
ett fågelbo'; wkirrmbii Ors. 'ormbo'; rs'ttlyä Mal. 
'råttbo'.Jfrlya; ide.Jfrekorr-,geting-,kråk-, 
mjöd-, mjödhumle-, mus-, myr-, skat-, 
skjur-, skör-, spink-, sval-, varg-. 3. 'oord-
nad samling, ngt hopbyltat, hop, skock, svärm / 
disordered collection, pile, crowd, flock' Leks. 
Mal. et håkt sa' ma kYkar Leks. 'en hel svärm 
barn'; hskke bäär ä nö ä' jer &lista.» Mal. 'sådan 
bråte (av kläder etc.) det nu finns här överallt!'; 
kg'kbic Leks. 'barnhop'; naZrbii Mal. 'hop el. 
svärm av mal'. Jfr tomtkarl-. 

bo' sv.v.3. bö öMor. Soll. Ors. Bju. Flo. Nås 
Mal. (pret. bö'dcle Son. bo'ddä Ors. Bju. Ga. 
bo'dda Flo. bo'dde Nås bo'dd Mal.); obef. Älvd. 
Våmh. vMor. 'vara bosatt, vistas, leva / live' 
(SAOB bol); wi börn o su'mms gärde vOrs. `vi 
bo på samma gård'; bö'ni (- bö'ri) jå'n Rättv. 
(Bom) 'bo ni här?'; män dsmm å då ful bö'i da 
Mal. (Öje) 'men de ha åtminstone bott där'. 
Syn.: bygga, bet. 2. — P. pr.: war e an bö'endes 
Ve. <var bor han'; dem wä bö'endsr där vOrs. 'de 
voro bosatta där'; an ä bö'12488 ti jässbyn Leks. 
'han bor i Gärde'; jä ha bo'tt jan all minn ti'd å 
bi' ful bö'v,,dss jan å Leks. 'jag har bott här all 
min tid och förblir nog boende här också'. 

sv.v.3 bö Leks. (Silj.); (endast i särsk. förb.) 
sa- Ga. bö- Mal. 'förse (nät) med telnar, flöten 
och sänken / equip nets with ropes, floats and 
sinkei:s' (SAOB bon  1 b; ÖDB 1109) Leks. (Silj.). 
Syn.: bona, bet. 2. — Särsk. .förb. (in:) bil -i'nn 
Ga. 'linda in, bona om'; (om:) bil-s'mm sä Ga. 
'bona om sig; kläda på sig väl'; bcrrs ä e vå'ir 
s'mmbott ss Mal. <bara det är väl ombonat'. Jfr 
kall-, varm-bodd; (till:) bä-t' Mal. `stöka 
till, oreda, röra ihop'. 

-bobben m.best., se lillbobben. 
bo-bändse (?) oböjl. sbst., se bubäns. 
bock' m.Ib bukk OvSi. bokk NeSi. Mock. Äpp. 
bukk Vd. (utom Mock. Äpp.) bskk bokk Mal. 
1. a. 'caper' (SAOB bock' I 1 a-b) allm. ta'kk 
ska du ä', gu'stt ska du 10', de bu'ttjen a ka'kkt 
Våmh. (Bon.) ta'kk skä du hå', gs'tt skä du få', 
barä bo'ttjän få tji'lla Ga. 'tack skall du ha, gott 
skall du få, då (resp. bara) bocken har (resp. får) 
killa(t)'; m jenum btettji Ors. 'med en bock'; 
bu'ttjän sprs'vvg s ta'sska .2/s'vvg Oro 'bocken 
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sprang o. taskan dinglade'; ä vä då /sr ks`nnstut, 
at int få'n, ha ställt bökkan i eerniv Ål 'det var 
då väl konstigt, att fan inte har ställt i ordning 
bockarna' (yttrande, då hästarna ej orkade 
draga ett lik); dä'l bu'ttjän Flo. 'dela bocken' (äv. 
som lekbenämning, se blind-); bu'lltbukk Våmh. 
(Bon.) 'stångande bock'. Jfr ball-, barr-, b ar-
tolomeus-, brund-, brynd-, fjol-, gammel-, 
gäll-, gällings-, killing(s)-, klack-, lill-, 
risbit-, skäll-, slakt-, stor-, tre(dje)års-. 
b. 'person, som utklädd (till bock, vid helg- el. hög-
tidsdag) besökte gård(ar) i byn / person, dressed 
up (as a goat) and going round farms on special 
occasions' (SAOB bock' le) Ve. Jfr jul-, mats-
mäss-, nyårs-, tretton-. c. 'skrämselväsen 
för barn / bogy for scaring children' (jfr SAOB 
bock' 1 h) Leks. bo'ttfän ti brs'nnän kåna å tå' dä 
'bocken (ut)i brunnen kommer och tar dig!'. 
d. <lättfärdig el. utsvävande karl / licentious, 
dissipated man' (SAOB bock' I 1 i cc) Våmh. 
(Bon.). Jfr brännvins-, gammel-, hor-, piss-, 
troll-. e. (senare ssgsled:) 'barn, som vätte på 
sig, sängvätare / bed-wetters' Äpp., se sur-. 
2. `andraårsbock / two year old he-goat' (jfr 
SAOB bock' I 1) Ors. Syn.: risbit; risbit-
bock. 3. a. <träställning av växlande form, 
liknande en bock / wooden apparatus, trestle, 
similar to buck' (t. ex. om  sågbock, om stödställ 
för hässjevirke, om träställ anv. vid spamnill-
verkning, om stöd för tak i skjul el. koja, om 
bärande ställning för kyrkklockor i torn el. 
stapel etc.; jfr SAOB bock' II; ÖDB I 371 f., 
II 152, 303, III 286) allm. Jfr bråk-, båt-, 
hässje-, järntråds-, kränk-, lagg-, mjärd-, 
pläntskull-, rod-, räck-, stam-, såg-, ved-, 
välv-. b. (i fråga om leken hoppa bock / 
about the game leap-frog; SAOB bock' II d:) 
u'pp yvyr bu'ttjen Våmh. (Bon.) 'hoppa över 
ryggen på framåtböjd person'. 4. 'klo på tim-
merdrag, bestående av två likt horn utskju-
tande spetsar / claw of timmerdrag, consisting 
of two hornlike protruding points' (se ill., ÖDB 
III 119) Våmh. 5. `solvhäst i vävstol / heddle-
lever of boom' (se ill.) Tra. Syn.: gickel-, 
skaft- (bet. 2), vickel-, vick-pinne; häst, 
bet. 4; katt, bet. 8; knapp", bet. 4; knavel', 
bet. 2; nicka; solvlätta; vippa; vitta. 6. 
`(övre) handtag på lieorv / (upper) handla of 
scythe shaft or sneath' vMor. Jfr lieorvs-. 
7. 'ställning för vev till tvinning av rep / stand 
for crank used in rope-twining' (se ill., ÖDB II 
308 f.) Soll. Syn.: käring, bet. 5; tvinn-
krammel, -trä. 8. (öknamn:) `malungskarl / 

man from Malung (nick maner Ve. 9. 'snor-
slimsa / mucus from nose' Sol!. Syn.: snor - 
bjälla, -böla, bet. 1, -dylla, -dylle, -killing, 
bet. 1, -klässa. 10. (senare ssgsled:) <nypa av 
något torrt ämne, ex. mjöl / pinch of dry ingre-
dient, e.g. flour', se mjöl-, slek-. 11. (senare 
ssgsled:) 'enkel beckasin / jacksnipe' Vd., se 
bläk-, bräk-, hors-, myr-, regnväders-. Jfr 
skråpuk. 12. (senare ssgsled:) 'hoprullat hyvel-
spån / wood-shaving' Älvd. Mal., se snor-. — 
Ssg: birtjikall ni. Våmh. 1. (lockord till bock / 
goat-call). 2. 'supig el. utsvävande karl / booz-
ing or licentious fellow'. 

bock' m.Ib bukk Våmh. bskk Mal. `vinkelböjt 
järn! angelbar (-iron)' (jfr SAOB bockly  2); djärå 
bu'etjin Våmh. 'böja ett järn i vinkel (eg. göra 
bocken)'. Jfr bocka" v. Syn.: bockjärn. 

bocka sv.v.l. bu'kk- Ors. bo'kka Rättv. bo'kka 
Leks. bo'/ck- Dju. Ga. bs' kka Flo. bu' kk - Nås Mal. 
1. 'böja huvudet; buga el. böja sig / bow' (SAOB 
bocka' I 2) NeSi. bo'kka å ta`kka Rättv. <bocka 
och tacka'. Syn.: buga; båga, bet. 1. 2. 'böja / 
bend' (SAOB bocka' II 2; ÖDB I 79) Leks. Flo. 
ja ha stått bu'kka hä'la dä'n Flo. 'jag har stått 
böjd (lutad) hela dagen'. Refl.: 1. 'buga / bow' 
Ors. NeSi. Vd. 2. 'böja sig (ned) / bend (down)' 
Ors. Leks. Mal. Tra. — Särsk. förb. (fram:) 
bokk-fra'narn dä Leks. bokk-fra'mm dä Dju. 'böj 
dig framåt!'; (ihop:) bukk-ihö' p se Ve. 'böja sig 
dubbel'; (ned:) bokk-nä'd sä Leks. bokk-nä'd sä 
Dju. 'böja sig ned'. 

bocka' sv.v.l. (jfr bock' m., bet. 4; endast i 
förb. med ned:) bukk-ni' å 4nn Våmh. 'med 
timmerdragets mindre klo avpassa den (o: 
väggstocken) efter den föregående, särsk. i knu-
ten, o. därefter med yxan hugga bort överflö-
digt material / fit a log (in a wall) to the previous 
one, especially at the corner-joint, with the aid 
of the timmerdrag claw and then chop off 
unnecessary material'. 

bocka' sv.v.l. bo'kka Leks. bs'kka Mock. Mal. (jfr 
bock") `vinkelböja ett järn / make angle-bar 
(-iron)' (ÖDB II 79); bs`kk an-då' tä'n Mal. 'böj 
den där järntenen i vinken', 

bock-bartolomeus oböjl. m. bu'lekbärdalr vMor. 
bu'kkbårdal Ors. `bartolomeusdagen (24/8), då 
man slaktade bockar / St. Bartholomew's Day 
(24/8), when goats were slaughtered'. Syn.: 
Bartolomeus, bet. 1; bartolomeusmäs-
sa (n). — Ssg: bu'kkbårdamessa f. vOrs. `dets.'. 

bock-bent adj.I bu'lekblent Älvd. bn`kkbEnt vMor. 
Ore bu'lekbennt Mal. (om kreatur:) 'som har 
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framåtböjda knän / goat-legged, crooked-legged 
(about animals)' (SAOB). 

bock-blad n.II bu'lekblräd Älvd. Våmh. bu'lekbkäå 
btekkblråd vMor. bu' kkbUd Soll. bu`kkblå öMor. 

Ors. bu'kkblrä Oro bo' k(k)blråd vRättv. bo'lekbUd 
bö"kablräd Rättv. (Bi.) bo'kkblrå Bju. Ål Äpp. 

InikkbZrå, Nås Jä. Mal.—Tra. 1. `(blad av) lilje-
konvalje, Convallaria majalis / (leaf of) lily-of-
the-valley' (SAOB 1-2 a) allm. Syn.: bläk-
bock-, bockblad(s)-,bet.1,bock-,bockbärs-, 
kippblad-blomma; bock-blomster, -k(o)-
valla; getbladslilja; govall. 2. 'ekorrbär, 
Majanthemum bifoliurn / nnay lily' (SAOB 2 c) 
Soll. små'bukkbk.åå vMor. `dets.'. Jfr tackbär. 
Syn.: boekbladsblomma, bet. 2; skogslilja. 
3. 'blad av hästhovsört, Tussilago farfara / leaf 
of coltsfoot' Oro. Syn.: gul-borste, -toppa; 
hästhov, bet. 2; kyltoppa; sussela. 

bockblad(s)-blomma m. Illa bu' kkbasblrg.ömm 
vÄlvd. bu'lokblra(d)sblrjåmma vMor. bu'kkbka(d)s-
blrjöm vSoll. bs̀ kkbkabkommä Flo. bs'kkblra-
bsmme ÖVd. 1. = föreg., bet. 1. vÄlvd. vMor. 
vSoll. Flo. ÖVd. 2. =föreg., bet. 2. Li. 

bock-blomma f. IVa bu'lekblomma Ors. = föreg., 
bet. 1. 

bock-blomster n.I d bo'kkblummstär Bju. '(blomma 
av) liljekonvalje / (flower of) lily-of-the-valley'. 
Jfr bockblad, bet. 1. 

bockbärs-blomma m. Illa bo'k(k)bägbkims Rättv. 
'liljekonvalje, Convallaria majalis.' Syn.: se 
bockblad, bet. 1. 

bock-galen adj. IV bs`kkgälru Flo. (om get:) 
'brunstig / cestrual (about goat)'. Syn.: bläsna; 
sned, bet. 6; sneda; sneden. 

bock-horn n.Ia bu'kkilsnn Älvd. Våmh. 
wånn Ve. bu'Ickwann Oro bo'kkhörn Ål bs'kkhsnn 
Mal. ÖVd. 1. 'horn av bock / he-goat horn' 
(SAOB 1) allm. an  e mim ä bu`kkwånn Ve. 'den 
(a: penis erectus) är som ett bockhorn'. 2. 'vall-
horn, förfärdigat av bockhorn / herdsman's horn 
made from goat-horn' (SAOB 1) Våmh. 

bock-järn n.Ia bu'kkien,n Älvd. Våmh. 'vinkel-
böjt järn / angle-bar( -iron)' . Syn.: b o c kn. 

bock-killing m.Ib bu'lektgliyg vSoll. 'killing av 
hankön / kid of mala sex (he-goat kid)' (SAOB). 
Jfr risbit. Syn.: killing(s)-bock, bet. 1, 
lillbock. 

bock-k(o)valla f.IVa bu'kkwalla Ors. 'liljekon-
valje, Convallaria majalis / lily-of-the-valley'. 
Syn.: se bockblad, bet. 1. 

boek-kylla f.IVa bu'lektjyll Älvd. bu'lektfylla 
Våmh. bu'kktjilla öMor. `scrotum av bock / 
scrotum of he-goat' allm. i skum stad o f4' (åv) 

bu' kktjyllu Våmh. `vi skola i väg och få (av) 
(medicinen i) bockpungen' (jfr Lev. Våmhusfj., 
s. 255). Syn.: bock-skräppa, -taska. 

bock-kött n.II bu'Icktjgöt Älvd. 1. 'kött av bock / 
he-goat's flesh' (SAOB). 2. (i förb. med få:) 
/4 bu'kktjgöted 'få bannor / get a seolding'. 

bockla sv.v.l. 	Oro bs'lekka Bju. (jfr Rz 
bokla; We. buckla; Torp bokla) 'krångla, bete 
sig oskickligt el. ovarsamt / causa trouble, be-
have clumsily, carelessly'. Jfr båka, bet. 1. — 
Avi.: bu'kket4.  n. Bju. 1. 'krångel / trouble'. 2. 
`bråte / rubbish, lumber'; bkackku adj. Bju. 
'svår att hantera, skrymmande / hard to handla, 
bulky'. Jfr baekla v. 

bock-pitt m. Ta bu`kkpitt Våmh. 1. 'penis capri'. 
2. 'tunn, mycket nött lie / thin, very worn 
scythe'. Jfr käng, bet. 1; spett, bet. 5. 

bock-sele m.IV bo'kkstiks Äpp. bs`kksåks Mal. 
<liten sele till bock, använd vid smärre körslor / 
harness for he-goat, used for light carting-jobs'. 

boeksera v., se buxera. 
bock-skräppa f.IVa bo'kkskräppa Äpp. 
skräppa Mal. ÖVd. `scrotum eapri'. Syn.: 
bock-kylla, -taska. 

bock-svenska f.IVa bu'kkswennsk(a) Älvd. 'riks-
språk, talat med starkt dialektal brytning, 
lokalt riksspråk / standard Swedish, spoken 
with dialectal accent'; .21a'jkt d'rer a biackswenn-
skun 'dylikt hör till det lokala riksspråket (och 
alltså ej till den genuina dialekten)'. Syn.: 
borta-, dolk-, trä-svenska. 

bock-svenska sv .v .1 . bu'lekswennsk(a,) Älvd. bu'kk-
swennska Våmh. bu'kkswennek vMor. bs'kk-
svånnska Tra. 1. 'tala riksspråk med starkt 
dialektal brytning / speak standard Swedish 
with dialeetal accent' Älvd. Våmh. vMor. Tra. 
2. 'tala ett slags hemligt (fikon)språk, vanligen 
brukat av barn och grundat på förvrängning 
av ord genom inskott av stavelsen dev efter 
de flesta vokaler, som efter inskottet upprepa-
des / speak a secret language, (used by children 
and) formad by inclusion of extra syllables, e.g. 
dev, after vowels' Våmh. sidevi' dudevfe da-
devk'nn dadevå,' kadeva'll idevi'nn (ombildn. av: 
si' u 4nn-da ka'llr,b) 'ser du den där karlen?'. 

bock-talg m.Ic bo'lektag Leks. (Silj.) Inikktakg 
Mal. bskktålrg ÖVd. 1. 'talg från bock / suet 
from goat' (SAOB) allm. 2. 'mannakraft / manly 
strength' Leks. (Silj.) mån rife ska vi si', om 
du ar bo'kktalrgen kvå'r tel 'nu få vi se, om du har 
din mannakraft kvar'. Jfr njurtalg, bet. 2. 

bocktalg-moln n.Ia bs`lektakm5u Mal. bu' kktålrg- 
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mån ÖVd. 'cirro-cumulus'. Syn.: grossel-, 
knotter-moln. 

bock-taska f.IVa bu'icktassk Ve. bu'icktasska Ors. 
bs'kktasska Mal. ÖVd. 1. ̀ scrotum capri' Ve. Ors. 
Syn.: bock-kylla, -skräppa. 2. 'guckusko, 
Cypripeclium calceolus / lady's slipper' Ors. 

bod f.Ia bad Älvd. Våmh. bö bikl vMor. bful 
övr. OvSi. (best. pl. bfedär vOrs. birdär öOrs.) 
Rättv. Leks. bö Bju.—Äpp. bil (bet. 2) bö 
(bet. 3) Mal. (best. bö'a Bju. Mock. Nås 
Äpp. bö'da Jä. bö'a Mal.; pl. i bet. 1: ba'är Ål 
bfc'där Dju. Jä. (best. bfi'dar Jä.) biesr Ga. 
Mock. Flo.) bil ÖVd. (best. &Cia Li. bfiä Tra.). 1. 
(pl.:) 'fäbodar, fäbodställe / shieling, summer 
pasture' (jfr SAOB 1 b; DNO I: 1, s. 94; ÖDB I 
142) allm. (utom Äpp.—ÖVd., jfr berg, bet. 5 o. 
säl); et-bil' åer (sg. gen.) Älvd. 'till fäbodarna'; i 
am int mer äld jä'tt bfedär (n.!) 	öMor. `vi ha 
inte mer än ett fäbodställe här'; bårt i bfedär 
öMor. 'bort till fäbodarna'; i ba'dum öMor. i 
biedsma vOrs. i bfidom Ore Rättv. ti 
Leks. a Wo Flo. 'till (eg åt) fäbodarna'; dä(r) 
ba'dsmä Jä. fäbodarna'; ä mö'ras ä'kssbadar 
Leks. 'det är modern, som äger gården i Åkers-
bodarna'. Jfr borta-, bäggands-, fä-, hem-, 
höst-, lådigs-, lång-, när-, vår-. Syn.: se 
berg, bet. 5. 2. 'uthusbyggnad av växlande 
användning och beskaffenhet / outhouse build-
ing for various uses' (SAOB 2; ÖDB III 81) allm. 
o e bs(r)t i bfi'drj, Ore 'hon är borta i boden'; 
båt i 	vSoll. `(bort) till boden'. Jfr agn-, 
av-, brädsel-, bår-, dubbel-, dörr-, fisk(e)-, 
foder-, friar-, fähus-, gap-, hack-, hö-, 
kalk-, kol-, kläd-, kopp-, köl-, loft-, mes-, 
mjå-, mjöl-, mjölk-, moss-, myr-, portli-
ders-, sid-, skrap-, slog-, slåtter-, still-, 
stolp-, ting-, tionde-, trevägg-, tve-, un-
der-, underbårs-, ved-, våndel-, äng-. 3. 
<handelsbod; marknadsbod / shop, fair-booth' 
(SAOB la, 3) allm. (utom Bju. Ål) upp i ba'de 
Ve. op i bfildä Rättv. '(upp) till handelsboden'; 
tjå'rtböda Jä. 'handelsboden vid kyrkan'. Syn.: 
handels-, handlings-bod; köpmanbodar. 
4. (som ortn.:) se Boda. — Sag: bökammar m. 
Dju. 'mindre rum innanför handelsbod / small 
room behind shop'. 

boda f.IVa bfia (nom. best. sg. -a, obest. pl. -sr, 
best. pl. -or) Nås (jfr dock bod f. o. följ. Boda) 
'fäbodställe / shieling, summer pasture' (jfr 
SAOB 1). Jfr lådigs-. Syn.: se berg, bet. 5. 

Boda n.propr.f. (pl.) bfl'a Mal. (jfr bod f. o. 
boda f.) 'Äppelbo'; te bfk`a 'till Äppelbo'; ä e 
bä' t tå bf.c'a 'det är snöfritt nere i Äppelbo', 

Jfr bodkarl, bet. 2, -plog. Syn.: Äppel-
bo (da). 

bod-betjänt m. Ja bfi'())bitjgnt Älvd. bil' öbetjånt 
yMor. dbetjänt Soll. böbbytjennt Leks. bö'betjänt 
Bju. Nås bö'betjänt Äpp, bo'bbytjennt Mal. bfae-
tjänat Tra. <manligt handelsbiträde / male shop-
assistant' (SAOB). Syn.: bokhållare; handels-
dräng. 

bod-blomma m. Illa bfaddefmm bfibityömm 
Älvd. 'rödblära, Melandrium rubruin / red cam-
pion'. Syn.: kvälls-, lid-toppa, bet. 1; lilja, 
bet. 3; skålhus-, sockbands-, såp-blomma; 
svalblomster. 

bod-bysman m.VI bit"' åbysam4n, Våmh. 'förtroen-
deman inom ett fäbodlag, fäbodföreståndare / 
representative of a shieling-group, manager of 
shieling'. Syn.: bod-fogde, -fut, -man; fä-
bodfjärdsman. 

bod-dag m.II bfi'dåg Älvd. bieddäg Våmh. vMor. 
Soll. ba'dag Mal. bil 'dag Tra. 'dag under slåttern, 
då man på grund av regnväder var tvungen att 
vistas inne (i slåtterboden) / day when ramn 
kept people indoors during haymakingt. Syn.: 
bodvädersdag. 

bod-dom m.Ia bfedipm Älvd. 'stadga för ett fä-
bodlag, fäbodordning / shieling regulations' 
(ÖDB I 152). Jfr boförsdom. 

bod-fogde m. Illa beoggelä Mock. 'förtroende-
man inom ett fäbodlag, fäbodföreståndare' 
(ÖDB I 152). Syn.: se bodbysman. 

bod-folk n.Ib bii'(d)fask Älvd. bil' /811k Jä. bil'/sk 
(bet. 2) Mal. 1. 'folk på väg till (uppehållande 
sig i eller återvändande frän) fäbodställe / 
people on the way to (living on or coming back 
from) shielings' (jfr Älvd. arb., s. 66). Jfr bod-
karl. Syn.: säl-, sälbergs-, säter-folk. 2. 
'folk från Äppelbo people from Ä.' Mal. Jfr 
Boda. 

bod-f ut m. Ta bfi(å)fa't Älvd. biedfåjt öMor. — 
bodfogde. 

bod-färd f.Ia bii'dfärrd öOrs. bfedfård Ore 
fåk nRättv. (nBoda) bficlfälr övr. Rättv. bil' får 
Nås Jä. 1. 'färd till fäbodarna / journey to 
shielings' Nås Jä. vi ä sta'ddä på bil' /åra Jä. `vi 
äro på väg från hemmet till fäbodarna'. Syn.: 
boförs-färd,bet.1, -resa; fäbod-, säter-färd. 
2. `(tid för) vistelse i fäbodarna / sojourn on 
shielings' (ÖDB I 146, 160) öOrs. Ore Rättv. 
mi'lla bfi'dfärrdum öOrs. mi'lla bii'dfårdom Ore 
mi'lla ba`dfakom Rättv. (beteckning för tiden 
mellan sommarens båda fäbodvistelser); e ska 
hinn cljå'r my"tje 	biedfårde Ore 'jag skall 
hinna uträtta mycket under den här fäbod- 
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vistelsen'; o fö'r fin i bå'clfakom Rättv. 'hon reste 
före fäbodtiden'. 

bod-gran f. II bir dgr4n Ors. bfi'grån Mal. bfigrån 
Li. 1. 'yvig gran, stående invid en slogbod 
och anv. som regnskydd för djur / thick fir-
tree, standing by a sl o gb o d and used as shelter 
against ram n for animals (cattle)'. 2. <tät o. vid 
gran, anv. att tillfälligt bo under i thick fir-tree 
temporarily used to live under'. 

bod-granne m.IIIa bfi'grannå Flo. Jä. 'person, 
som ägde del i samma fäbodställe som den 
talande el. omtalade / person with share in 
same shieling as the speaker or person spoken 
of' (ÖDB I 152). Syn.: sälbergsgranne. 

bod-hang n:Ib bfaayvg Li. (jfr? SAOB bång; 
Fr. hang) 'folk, som fördrev tiden med att stä 
o. hänga i handelsboden (om kvällen) i people 
whiling away time in the shop (in the evening)'. 

bod-hjälle m.IIIa bit"(å)jäll Älvd. <övervåning i 
hölada, avsedd för förvaring av hö o. löv / 
hayloft, used for hay and leaves' (ÖDB 1II 251). 
Jfr träv. Syn.: bodskulle. 

bod-hol m.Ia 	Msk Våmh. bfatök Äpp. Mal. 
1. 'stycke fastmark i myr, där en slåtterbod 
stod / area of dry-land in marsh, where a 
slåtterbod stood' Våmh. 2. 'gräsbeväxt mark 
närmast omkring gårdens hus / grass-eovered 
ground surrounding farmbuildings' Mal. a å'r 
.2lä' j j bå'hön, ånn 'ha ni (eg. haven I) slagit gräset 
kring gårdens hus ännu?'. — Ssg: bå'höks,grås 
n. Mal. 'gräs på b odhol (bet. 2) i grass growing 
on bodhol (2)'. Jfr bergval(1). 

bod-hus n.Ia bå'dhfcs Rättv.; pl. bit'clhiisår Leks. 
(Silj.) best. bfi'hissar Jä. 'byggnad el. (koll.) hus 
i ett fäbodställe / house(s) or hut(s) in a shieling' 
(ÖDB I 147); an a fi'nu bfz'clivasur Rättv. (Bo.) 
'han har utmärkta hus i fäbodstället'. Jfr 
bodstuga; husgång. 	Syn.: fäbod-, säl- 
bergs-hus. 

bod-karl m.Ia bfi' åkall Älvd. bå'clkall Ors. 
bfi'kft(r) Mal. 1. <person, som vistades i fä-
bodarna el. som kom därifrån / person on or 
from shielings' Älvd. Ors. sj4' bå'(å)kalläkTinå 
Älvd. `se, folket från fäbodarna kommer!'; ar ä 
kå'mi jen 	4'rn öOrs. <jaså, har ngn från 
fäbodarna kommit hem?'. Jfr bodfolk. Syn.: 
fäbodkarl. 2. `man från Äppelbo / man from 
Ä.' Mal. Jfr bodplog; Boda. Syn.: äppel-
bokarl. 

bod-kavle m.IIIa bå'clkåvku nRättv. 'av trä för-
färdigad, med bomärken försedd längd över 
delägarna i ett fäbodställe, avsedd för inrist-
ning av skåror som kvitton på dagsverken / 

tally used for reekoning the number of days' 
work done by each member of a shieling, and 
marked with every member's sign'. 

bod-kista LIVa bfidtjista Rättv. bå'tjissta Jä. 
'större kista, placerad i fäbodstugan el. härbret 
och avs. för förvaring av matvaror el. kläder 
för vallhjonets räkning / chest in shieling-hut, 
used for storing food or clothes for herdsmaid' 
(ÖDB I 156). 

bod-krok m.Ib ba'(å)krfisk Älvd. 'hängare av 
järn, vari kittel placerades över elden i eldhus / 
iron hooks in eldhus for hanging up pots and 
pans over the fire' (ÖDB III 186). Jfr grytkarl; 
kittelmåg. Syn.: eldhus-, gryt-, bet. 2, 
kittel-, bet. 1, kok-krok; kittel-, mes-ring; 
skärding; skärdunge. 

bod-kulla f.IVa bfc'(å)kull Älvd. bå'clkulla Ors. 
bil' kulla Mock. bå'kulla Nås Jä. '(ogift) kvinna, 
som hade sitt arbete på ett fäbodställe / 
(unmarried) woman, working on shieling'. Jfr 
gätare. Syn.: fäbod-, gässel-, gät-, herd-, 
säl-, sälbod-, säter-kulla; fäbodjänta. 

bod-lag n. II — Te bil' ålåg Älvd. 	ökåg bfe dkåg 
Våmh. bå'clkå,g bft'dlåg vMor. bficllåg Ors. 
Rättv. Leks. bfaåg Dju. Nås Jä. bfaåg Mock. 
lag (sammanslutning) av delägare i ett fäbod-
ställe / group of co-owners of shieling' (ÖDB I 
152, 162); dum nä' jan hå'kä bfedlåjä Leks. 
<samtliga delägarna i fäbodstället voro här'; 
hå'ket jfesbulåjä Leks. 'samtliga delägare i Ljus-
bodarna'; vi skull stå' u stännja håla bfaåjä Jä. 
`vi skulle bege oss av (till fäbodarna) och laga 
gärdsgård hela gruppen av delägare'. Syn.: 
fäbod-, sälbergs-, säter-lag. 

bod-linda f.IVa bfainnda Flo. Nås; obef. Jä. 
'naturlig slåtteräng i fäbodställe / natural hay-
field on shieling' (jfr ÖDB I 244). 

bod-löt f.Ia bfedli3t öMor. Ore Rättv. bilat Flo. 
Jä. Mal. 'betesområde, till vilket kreaturen valla-
des från fäbodställen, men ej från byar / grazing 
to which cattle were driven from shielings, not 
from villages' (ÖDB I 149). Jfr hemlöt. Syn.: 
fäbod-, sälbergs-löt. 

bod-man m.VI bfeclman(n) Rättv. Leks. 'för-
troendeman inom ett fäbodlag, fäbodförestån-
dare' (ÖDB I 152 f.). Syn.: se bodbysman. 

bod-mor f.I (utan best. form) bfi'åmelsr sÄlvd. 
'kvinna, som på ett fäbodställe skötte arbete 
på fäbodvallen, men ej deltog i vallningsarbete 
/ wonaan who worked on the summer pasture 
but did not take part in herding' (ÖDB I 168, 
Älvd. arb., s. 58 f.). Syn.: bods-mor, -stor-
mona; deja; gässelkäring. 
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bod-plog m.Ic bli'plrög Mal. (jfr bod f., Boda 
f. pl.) <i Äppelbo tillverkad plog / plough manu-
factwed in Äppelbo' (jfr ÖDB I 375, II 84 f.). 
Syn.: äppelboplog. 

bod-redskap m.I a bfedresskap Rättv. (Bo.) 
(koll.:) 'föråldrade, halvt utslitna verktyg (mest 
använda i fäbodarna) / obsolete and worn imple-
ments (nnostly used on shielings)'. Syn.: bols-, 
sälbergs-don; fäbod-, landbo-redskap. 

bod-runka f.IVa biedrukka Ors. `hänggunga, 
anordnad mellan två träd på (el. invid) ett fä-
bodställe / swing set up between two trees on 
shieling'. Syn.: klub br unk a. 

bod-rätt m. Ja bfedrett Ors. 'delägarskap i fäbod-
ställe / part-ownership of shieling'. Syn.: f ä-
bodrätt. 

bod-röv f. Ja 	åröv Älvd. 'diarré, framkallad av 
den myckna mjölkmaten i fäbodarna / cliarrhcea 
caused by the large quantities of milk-food on 
the shielings' (Liv. Älvd., s. 68). 

bod-skog m.I c bff (å)skitsg Älvd. bfecl8kii8g Våmh. 
bficlekög Ors. Rättv. (Bo.) bik'skög Nås Jä. 
'skogsområde, som hörde till ett fäbodställe o. 
ägdes av bodlaget gemensamt / forest area, 
belonging to shieling and owned by shieling 
group in common'; eÖ å'rä 	tf'!, Våmh. 
'det (o: området) tillhör fäbodställets skogs-
mark'. Jfr hem-, ut-skog. 

bod-skulle m. Illa bfAlskulls Rättv. bå'clakulla 
Leks. 'övervåning i foderbod, avs. för förvaring 
av löv / loft of fodder-hut, where leaves were 
stored'. Syn.: bodhjälle. 

bods-mor f. bit'amör Ål 'förestånderska för arbe-
tet på fäbodvall, som till sin hjälp hade ett par 
vallhjon'. Syn.: se bodmor. 

bod-sovel n. I d a bfe(å)sauvelr Älvd. bfidsauk 
Våmh. bfi'claugalr Rättv. ba'clauggälr Leks. (Silj.) 
bii'efigek Jä. `fäbodprodukter, ex. smör, ost, 
messmör / products of shieling, e.g. butter, 
cheese, soft whey-cheese' (ÖDB I 176; Älvd. arb., 
s. 98). Syn.: fäbodsovel; sälbergs-, säter-
mat, bet. 2. 

bod-stock m.Ib &ä' (ä)atukk Älvd. beedstukk Ors. 
ba'stakk Mal. 'stock vid slåtterbodens framsida, 
liggande på marken och avgränsande rummet; 
anv. som sittplats och fotspjärn / horizontal 
log, forming front of mowers'-hut and used as 
seat and foothold'. 

bod-stormona f.IVa (utan best. form) bfi (l)sta-
~ Älvd. 'kvinna, som på ett fäbodställe 
skötte arbete på fäbodvallen, men ej deltog i 
vallningsarbete' (ÖDB I 168; Älvd. arb., s. 59). 
Syn.: se bodmor. 

bod-stuga f.V bä' (6)atugä Älvd. bfedstuga Ors. 
bficlatugu Rättv. bWatuggu Ga. bfeatugu Moek. 
Flo. Nås Jä. 'stuga på fäbodställe / cottage 
on shieling' (SAOB 1); ä bara gamlrä bfilatuggur 
Flo. <det är bara åldriga fäbodstugor'. Jfr 
bodhus. Syn.: sälbergs-, säter-stuga. 

bod-ställe n.III Ja 	(å)stell Älvd. bit'datell(ä) 
Våmh. bf4'clstell vMor. Ors. bfidatäll öMor. 
bficlatälls Rättv. bii'dställä Leks. bieställ Dju.. 
bfesttinä Ga. bfi'atällä Flo. Nås Jä. 'fäbodställe 
shieling' (ÖDB I 142); eå ir 	bä'(ä)atell, åå 
Älvd. 'det är vårt fäbodställe, det'. Jfr höst-, 
sommar-. Syn.: berg, bet. 5; bod, bet. 1; 
boda; fäbodar; fäbodställe; säl; säl-berg, 
-bodar, -bodställe; säter. 

bod-stämma f.IVa bit'(å)stgmmen Älvd. 
stämma Leks. 'stämma, hållen av delägarna i 
ett fäbodställe / meeting held by co-owners of 
shieling' (ÖDB I 152). 

bod-stöka sv.v.l. bfestöka nMal. 'städa i fäbod-
ställets stugor, när man kom för att stanna en 
tid / clean out the cottages on shieling'. 

bod-söndagen m. II best. bfi c1.98ndäj vn Rättv. 
vBju. 'söndag, under vilken slåttern började i 
fäbodarna / Sunday when haymaking was begun 
on the shielings'. 

bod-toppa f.IVa bietupp svMor. 'röllika, Achil-
lea millefoliurn / milfoil, yarrow'. Syn.: se 
backhumle. 

bod-täkt f.Ia bfitekkt Älvd. 	(d)täkkt öMor.. 
bfi'dtek(k)t Ors. bä' (d)täk(k)t Rättv. 'inhägnat 
område av fäbodvall, anv. till slåtter / feneed-
off area of summer-pasture, used for hay-
making'. Jfr bodvall. Syn.: fäbod-, säter-
täkt; sälbergs-, säl-vall; täkt. 

bod-vall m.I a bir .11 Älvd. bfedwäll Ve. bä'clwell 
Ors. 	Rättv. 'fäbodvall, såväl det in- 
hägnade som det oinhägnade området / summer-
pasture, both fenced-off and unfenced areas'. 
Jfr föreg. 

bod-veckan f. V best. biedwika Ors. 'den av slåtter-
veckorna (ÖDB I 219), under vilken man 
vistades i fäbodarna för att slå! haymaking-week 
on the shielings'; twår bfidwikur Ors. 'två, 
veckor för slåtter i fäbodarna'. 

bod-väder n. Ja bä'vår Mal. bievår öVd. 'sådant 
väder, att man måste vistas inne (i slåtter-
boden) / weather, during which it was necessary 
to stay indoors, during haymaking time'. 

bodväders-dag m.II ba'vä(r)scr.ig Äpp. bii've(r)s-
cläg Mal. bfiväudåg ÖVd. 'dag, då man på grund 
av regnväder var tvungen att vistas inne (i 
slåtterboden)'. Syn.: boddag. 
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bod-väg m.II — I ba'(ö)w4 Älvd. bfedwög Våmh. 
bficivåg Leks. bfevåg Mock. 'väg till, från el. 
mellan fäbodställen / way to, from or between 
shielings' (ÖDB I 163); dem a arrbietaö-X 
bi2'dwög4 feyr Våmh. 'de ha lagt ned (mycket) 
arbete på fäbodvägarna förr i tiden'. Syn.: 
boförs-, sälbergs-, säl-, säter-väg. 

-boe m.IIIa -bö(e) Mal. Li. 'invånare / inhab-
itant' (SAOB -bon  sbst.); clä'Zrbö Mal. 'invånare 
från Dalby (i Värmland)'; trå'nstrandsböe Li. 'in-
vånare i Transtrands socken'. Jfr -bya. Syn.: 
-bye; -byggare; -bygge. 

bo-flyttande adj. oböjl. bä' flryttv,dä Flo. 'som 
ofta måste flytta, ej bofast / not resident' (jfr 
SAOB boflytta). 

bo-fälld adj.I bö' fälld Bju. (om person:) 'sjuk, 
skröplig, krasslig / ill, infirm, poorly'; ja va 
bö' fälld nå då'gar 'jag var skral (men ej säng-
liggande) några dagar'. Syn.: blesserad; b o-
f ällig, bet. 2. 

bofällig adj. I bö"fellin Våmh. (Bon.) bö'fällig 
Leks. ÖVd. bö'fallin Bju. bö'fälldig Ga. bö'fälli 
Mal. 1. 'förfallen, fallfärdig / delapidated, de-
crepit' (SAOB 1) Våmh. (Bon.). 2. (om levande 
varelse:) 'skröplig, urståndsatt att arbeta el. att 
röra sig / weakly, unable to work or move 
about (about living creature)' (SAOB 2) NeSi. 
Vd. tä'vvk, om du rammsk-ku'll å bi ännd4 mör 
bö'fällig Leks. 'tänk, om du ramlar omkull och 
blir ändå mera urståndsatt att röra dig'; je a 
vår bö'fällig si lasvvgs Tra. 'jag har varit ofärdig 
sedan länge'. Jfr menf ör. Syn.: blesserad; 
bofälld. 

bo-föra sv.v.3. — 1. bil"/yr nöÄlvd. bY"fY ör 
svÄlvd. by/öra Våmh. (Bon.) bil"'/är 
vMor. bifö'ra öMor. birfär bfe fär bu"för 1. 
(pret. birträt) Ve. vSoll. bu"för 1. Soll. beåra 
bl' fåra ,-,b1"fära Ors. bil'/öra Ore bil"/öra 1. 
Rättv. bu' ffer Leks. (Silj.) bu' ffra Leks. Al 
bu' ffra 1. Bju. Dju. Ga. Mock. Flo. Mal. (pres. 
pret. sup. bu' ffra Flo. bu' ffär Mal.) bu'lföra 
Nås Jä. Äpp. beära ^,bii'fära bfk' fåra ÖVd. 
1.a. 'flytta / move' (ex. om  en gammal persons 
flyttande mellan barnen, om flyttfåglarnas fär-
der; SAOB 1 a) Älvd. vMor. Ve. Ors. Bju. Mal. 
jaså, du ska tf' å birfär 	allen Ve. 'jaså, du 
skall till och flytta nu igen!'; i'nndjen dag sjå', 
når dem bk'fär vMor. 'ingen kan se, när de (o: 
svalorna) flytta'. b. `flytta med boskapen till, 
mellan el. från fäbodställen / move with cattle to 
or from shielings' (SAOB 1 b; ()DB I 17; 166) 
allm. å"vir int birfgört g'nn Älvd. 'ha ni (eg. 
haven I) inte flyttat till fäbodarna ännu?'; 

siemmsr a kåmi försnd Ors. 'somliga (av fa-
miljerna i byn) ha kommit flyttande (hem från 
fäbodarna)'; däm birförs i gå'r, li'sskögar Rättv. 
'de flyttade (till fäbodarna) i går, Lisskogs-
folket'; vi ska bu' ffär tä få'boan söLeks. 'vi 
skola flytta med boskapen till fäbodarna'; 
bu' Här tä få'boan Al 'flytta till fäbodarna'. 2. 
'flytta ngt (under oväsen) / move something 
(very noisily)' Leks. Mal. — Särsk. förb. (av:) 
vi skä bulär-ä' tä få'boan Bju. 'vi skola flytta 
iväg till fäbodarna'; (överfört om islossning:) 
ä' jsn a bu"föra-å'v Soll. 'isen har lösts från 
stränderna'; (d ä d a n: ) dam ä då'jabuffra Bju. 
'de ha flyttat därifrån'; (efter:) bufär ettär 
Ve. 'återvända till fäbodarna för att kärna 
smör av grädden på den vid flyttningen för 
några dagar sedan kvarlämnade mjölken'; 
(hem:) bufyör-rem Älvd. trifer-å'm Ors. buffär-
hå'm Al 'flytta med boskapen från fäbodarna 
till hembyn'; (hemåter:) bufyör-remat Älvd. 
bifer-ö'mat Ors. bfe fär-hä'jmat'Li. 'flytta med 
boskapen från fäbodarna till hembyn'; (hädan:) 
buffär-hii'dcla frå bfedom Dju. 'flytta med 
boskapen från fäbodarna' (äv. överfört:) buffär- 
jä'do Mal. 'avlida, dö'. — Sag: bl 'f 	n. 
Ors. 'boskap, med vilken man flyttade till, 
mellan el. från fäbodställen / cattle with which 
people moved to, between, or from shielings'. 
— Avi.: uka birfyör4n ka`thim Älvd. 'vilket 
kånkande på (eg.: flyttande av) katterna! / what 
a struggle with the eats! (about children, carry-
ing eats around the farm)'; ä va e få'lä bu' If-
ra,ndä söLeks. 'det var ett fasligt oväsen! / what 
a noiser; o då bu'/fra, hö va i le'tt ve Mal. 
'den där fäbodflyttningen tyckte jag inte om'. 

bo-för(n)ing f.Ib bir/Pörnivvg Älvd. bi' färnivg 
Ors. bu' fförniv Rättv. (Bo.) bu' ffriv Leks. (Silj.) 
nMal. bu' ffurnin Leks. bu' ffäniv sMal. 	 fårivg 
ÖVd. 1. 'flyttning med boskap till, mellan el, 
från fäbodställen / removal, with cattle to, 
between, or from shielings' (Älvd. arb., s. 53) 
allm. hgmbufförninjä best. sg. Rättv. (Bo.) 
'flyttningen hem från fäbodarna'. 2. 'onödigt 
flyttande av husgeråd o. d. / unnecessary 
removal of household articles and suchlike' 
Mal. 

boförs-band n. I a beä(r)sbannd Mal. bä' ftkbannd 
Tra. 'konstfärdigt vidjebindsle (ofta vridet. av 
fyra vidjor) för ko och hängt omkring djurets hals 
antingen vid flyttningen till fäbodarna på våren 
el. vid flyttningen från fäbodarna till hembyn 
på hösten / twined withe-tie round animal's 
neek during removal to shrelings in spring and 
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from shielings back to village in autumn'. Syn.: 
boförslänk, -träig; grann-, lapp-länk. 

boförs-blomma m. f. bu'ffeOksmme ÖVd. <mask-
ros, Taraxacum vulgare / dandelion' (blommade 
då man förde kreaturen till fäbodarna). Jfr 
gul-, mask-, pip-, smör-, sur-blomma; gul-, 
smör-, svin-, sädes-toppa; gulborste; gul-
gubb-blad; gul-, luden-gubbe. 

boförs-bulle m. Illa ba`lyösbu'll Älvd. bu'ffäf-
bulla Ål 1. 'rågbulle, som medfördes vid flytt-
ningen från hemfäbodarna till långfäbodarna / 
loaf of rye-bread, taken along when people 
moved from home shielings to distant shielings' 
(Liv. Älvd., s. 58) Älvd. 2. <god bulle, som gavs 
åt folk (el. kreatur) vid fäbodfärd / fine loaf of 
bread given to people (or cattle) on journey to 
shielings' Ål. 

boför(s)-dag m. II bit"fy68dii,g Älvd. bi"färcläg 
Ors. birfs(r)sdåg Rättv. bu'ffe(r)sdäg 

Ga. bu' ffäscliig Flo. bir fägdåg Tra. `dag, på vilken 
man flyttade till, mellan el. från fäbodställen / 
day, on which people moved to, between, or 
from shielings' (ÖDB I 144, 166; Älvd. arb., 
s. 57, 74). 

boförs-dom m.Ia bu' 114~ Li.; obef. Älvd. `by-
stämmoprotokoll, som angav, när fäboffilytt-
ningarna skulle ske / minutes of village-com-
munity meeting, stating date for removal to 
shielings'. Jfr boddom. 

boför(s)-don n. Ta bu'fö(r)sdön Soll. bil "/ 
vOrs. bu' ffä(r)sdön Mal. 'allt, som krävdes för 
flyttning till el. från fäbodarna / everything 
necessary for removal to or from shielings' 
(ÖDB I 166). 

boförs-flotte m. IV bu' ffäsflräta Mock. 'flotte, av-
sedd för transport av boskap över älven på 
väg till el. från fäbodarna / raft for transport of 
cattle over the river (Dalälven) on the way to 
and from shielings'. 

boförs-flux adj.I birly68fltukk8 Älvd. 'ivrig att få 
flytta till fäbodarna / eager to move to shielings' 
(Noreen Ordl.). Syn.: boförsfägen. 

boförs-folk n.Ib bi2/y5.9/a8k bkfy48ifi8k Älvd. 
bu' ffe(r)sfsIrk Ga. 'folk på väg med boskap till el. 
från fäbodarna / people and cattle on the way 
to or from shielings' (Älvd. arb. s. 27). 

boförs-fä n.V bu' ffe(r)sfå Ga. 'boskapshjord, med 
vilken man flyttade till, mellan el. från fäbod-
ställen / cattle with which people moved to, 
between or from shielings'. Syn.: b of ör s-
fälad, -färd, bet. 2, -hop, -skara. 

boförs-fägen adj.IV bY"fäsfajen (pl. -fajigär)  

vMor. 'ivrig att få flytta till fäbodarna'. Syn.: 
boförsflux. 

boförs-fälad n. Ja — V brfä(r)sflråd vMor. sa' - 
fägfhld Ve. bu"fö(r)sfkåd Soll. '(folk och) boskap 
på väg till, mellan el. från fäbodarna / (people 
and) cattle on the way to, between or from 
shielings'. Syn.: se bof örsf ä. 

boförs-färd f. Ja bu' ffäsfåk Dju.bu'//ä(r)s/å' Mal. 
bil'/ä/ä' Tra. L 'färd till fäbodarna / journey to-
shielings'. Dju. Syn.: se bodfärd, bet. 1. 2. 
'skara av människor och kreatur på väg till, 
mellan el. från fäbodarna / crowd of people 
and cattle on the way to, between or from 
shielings' Tra. Syn.: se bof örsf ä. 

boförs-fös adj.I bi2"fyösig.' 48 nöÄlvd. (jfr f ös adj.) 
<färdig el. rustad att fara till fäbodarna / ready 
to go to shielings'. 

boförs-gata f.V bu' ffä(r)sgeitu Mal. 1. `väg till el. 
från fäbodställe / way to or from shieling'. 2.. 
(överfört:) <passage, gång, stråkväg / passage, 
course'; da' add trs'lla bu' ffä(r)sgEtto 'där hade 
trollen (sin) stråkväg'. 

boförs-gröt m. Ja beyä  sgrBt Älvd. Våmh. f ss - 
grgit Rättv. (Bo.) biefekgråt Tra. 1. 'gröt, kokad 
på den sista mjölk, som erhölls före flyttningen 
från ett fäbodställe / porridge made from last. 
milk obtained before moving from shielings' 
(Liv. Älvd., s. 58; ÖDB I 168). Jfr boförsväl-
ling. Syn.: mjölkdeg. 2. 'gröt, kokad på ny-
mjölk vid folkets återkomst till hembyn från 
ett fäbodställe (mellan Klara o. Lars) före flytt-
ningen till nästa fäbodställe / porridge made of 
new milk after the people returned home from 
one shieling and before going to the other' 
Rättv. (Bo.). 

boförs-gårligt adj.In. bA"feisgitle Ore birfusgali 
Rättv. (Bi.) bu' ffssgåli Leks. bu' ffä(r)sgåle Mock. 
Flo. beösgåli Jä. 1. (i förb. med göra:) cljär 
bfi"fösgitle Ore ijt'r bff fösgäle Jä. 'utföra de sista. 
arbeten, som måste utföras före flyttning från 
ett fäbodställe (kärna, ysta, koka messmör o. 
taga reda på all mjölk) / carry out final taska 
before leaving shieling (churn, boil soft whey-
cheese, and use up all the remaining milk)'. 
Syn.: boförs-redigt, -rent. 2. (substantive-
rat:) 'smör, ost o. messmör, som tillverkades 
sista dagen före flyttningen från ett fäbodställe / 
butter, cheese and soft whey-cheese made 
on the last day before moving from shieling' 
Rättv. (Bi.) Leks. hemma vci'ra ä dsm ss fdjin 
ti däcida bu` ffssgeai Leks. 'hemma hos oss äro de 
så glada åt den där maten från fäbodarna'. 

boförs-gås f. la bu"lösgets Ve. 'matsäck (vanl. ex. 
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smörgås), medförd under fäbodflyttningen / 
provisions (e.g. bread and butter), taken along 
during journey to shielings'. 

boförs-hop m.I a bu' f fä(r)shöp Mal. UV läqhöp 
öVd. `(folk och) boskap på väg till, mellan el. 
från fäbodarna 	(people and) cattle on the 
way to, between or from shielings'. Syn.: se 
boförsfä. 

boförs-kaka f.V biffyöskåkå Älvd. 'bröd, smör, 
ost, messmör och litet kött, ingående i den del 
av vallhjonets avlöning, som utbetalades efter 
vallningsarbetets avslutning vid Mikaelsmässan 
/ bread, butter, cheese, whey-cheese and a piece 
of meat, included as part of herdsmaid's wages; 
paid when work was finished on Michaelmas 
Day' (ÖDB I 157). 

boför(s)-karl m. la birfyöskall nÄlvd. bi"ferkall 
Ors. bir/öskål Rättv. 1. 'person på väg till 
eller från fäbodarna / person on the way to or 
from shielings' Älvd. Ors. Syn.: Peder, bet. 2. 
2. 'kvinna, som kort före hemfärd från ett fäbod- 
ställe begav sig åstad för att biträda vall-
hjonet med flyttningsarbetet / woman, who 
went to shielings immediately before removal 
from there, and helped herdsmaid with final 
tasks' Älvd. Rättv. 

boförs-klabb m. Ja bu' fiä(r)sklrabb Mal. 'kvällen 
före hemfärden från fäbodarna tillredd maträtt, 
innehållande mesan efter den sista ostbered-
ningen / dich prepared on evening before return 
from shielings, containing whey-cheese after last 
cheese-making'. 

boför-skälla f.IVa btiffärfälla Leks. (Silj.) 'stor 
koskälla, anv. i långfäbodarna / large cowbell, 
used on distant shielings'. 

boförs-länk m. Ib birlö(r)släyvk —beästävyk Ore 
birfs(r)släv(n)k Rättv. bu'ffusläyvk Leks. bu'f- 
fä(r)slävvk Ga. 'konstfärdigt vidjebindsle (vri- 
det av flera vidjor, två o. två tillsammans) för 
ko, kalv el. get, hängande omkring djurets hals 
antingen vid flyttningen till fäbodarna på våren 
el. vid flyttning från fäbodarna till hembyn på 
hösten' (se ill.; ÖDB 1 165). Jfr ti(s)bärstoppa, 
bet. 2. Syn.: boförs-band, -trälg; grann-, 
lapp-länk. 

boförs-olsmässan f.IVa best. bit'llssösmässa Leks. 
'tiden för flyttningen från långfäbodarna till 
hembyn (van!, efter Brynolf i6/8) / date of return 
from distant shielings to village (usually after 
161,). Jfr Olsmässa, bet. 2. 

boförs-ost m. Ja bu'ffäsusst Mock. bu'ffe(r)sosst 
Äpp. 'den sista osten, som ystades (av ko- o. 
getmjölk tillsammans) före flyttningen från ett 

fäbodställe / the last cheese made before re-
moval from shieling'. 

boförs-otta f.IVa bu' ffssotta Leks. 1. 'tidig upp-
stigning på morgonen före flyttningen till fä-
bodarna / early rising on morning before re-
moval to shielings'. 2. (överfört:) 'tidig upp-
stigning i allmänhet / early rising in general'. 
Jfr otta' f., bet. 2. 

boförs-redigt adj. In. bu' fiä(r)srådut Mal. (i förb. 
med göra:) i ska stå' 5 djår bu' ffä(r)sr&lut 'jag 
skall åstad o. göra klart för fäbodflyttning'. 
Syn.: se boförsgårligt. 

boförs-redo oböjl. adj. birfyösrieöä Älvd. bp"-
fäsrIedu Våmh. (Bon.) beä(r)sråd Ve. bu'ffä(r)s- 
rådu 	-rådo) Mal. 'färdig för flyttning (till fä- 
bodarna) / ready to move (to shielings)'; 
inon, w bey58r1edå Älvd. 'nu äro vi färdiga att 
fara till fäbodarna'. 

boförs-rent adj. In. bu'fiösren(n)t Äpp. (endast i 
förb. med göra:) jär bu'fiösren(n)t 'utföra de 
sista arbeten, som måste utföras före flyttning 
från ett fäbodställe (kärna, ysta, koka messmör 
o. taga reda på all mjölk)'. Syn.: boförsgår-
ligt, bet. 1. 

boförs-resa f.IVa biefylisrlesa Våmh. 'färd till, 
mellan el. från fäbodarna / journey to, between, 
or from shielings'. Syn.: se bodfärd, bet. 1. 

boförs-sjuk adj.I birfyässgök Våmh. bu' ffs(s)fick 
Leks. 'ivrig, oroligt längtansfull inför en flytt-
ning (till fäbodarna) / excited, restless before 
removal (to shielings)'. Jfr bof örstytt a. 

boförs-skara m. IV brfä(r)sskårec vMor. bte ffä(r)s-
skårs Mal. 'skara av människor o. kreatur på. 
väg till, mellan el. från fäbodarna / crowd of 
people and cattle on the way to, between or 
from shielings'. Syn.: se bof örsf ä. 

b oförs-stämma f. IV a 1,4"fyiisstemIngn (best. 
-8te'mmn,4) Älvd. 'stämma med bodlaget, som 
hölls i hemfäbodama och på vilken beslöts om 
tiden för flyttningen till långfäbodarna / meet-
ing of co-owners of shieling, which was held on 
home-shieling to decide the date of removal to 
distant shielings'. 

boförs-trälg m. Ib bii"fOstregg Älvd. Våmh. b4"-
festregg vOrs. 'konstfärdigt vidjebindsle för ko, 
kalv el. get, hängande kring djurets hals an-
tingen vid flyttningen till fäbodarna på våren el. 
vid flyttningen från fäbodarna till hembyn på 
hösten' (ÖDB I 165, 168). Syn.: se bof örs-
band. 

boförs-tytta f.IVa bi"fästitta nvOrs. (jfr boföra 
v., bet. la) 'orolig o. otillfredsställd person, som 
flyttade från det ena stället till det andra / rest- 
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less person, always moving from one place to 
another'. Jfr bof örs -sjuk adj. 

boförs-väg m. II bfc"fyöswEg Våmh. bu'/ö(r)svo 
Soll. birläswö'g Ors. bessvåg Rättv. bu' ffåsvåg 
Dju. bir färåg Tra. 'väg från by till fäbodställe 
el. mellan fäbodställen / way from village to 
shieling or between shielings' (ÖDB I 163). Syn.: 
se bodväg. 

boför(s)-välling m.Ib bu"fö(r)sveling Soll. bi-
f(7(r)svälivg öMor. bi"fäswe'livg bi' fårweli'vg 
Ors. 	 ,,,bu'ffärevälling Jä. 'välling, 
kokad på den sista mjölk, som erhölls före 
flyttningen från ett fäbodställe' (ÖDB I 163, 
168). Jfr boförsgröt. 

bog m.VI Ic biisg I Älvd. Våmh. bög I övr. 
OvSi. (utom Ve.) Rättv.-Jä. bög VI Ve. Äpp. 
Mal. ÖVd.; pl. bfk'sger Älvd. Våmh. bö'går Mor. 
Nås Jä. bö`gar Rättv. Bju. bö'gsr Flo. bö'gär Ve. 
Äpp. bö'gä(r) Mal. Viger ÖVd. 'bogblad jämte 
omgivande mjuka (köttiga) delar / shoulder-
blade with surrounding flesh' (SAOB I 1); åv 
jenum bö'gå vMor. 'av en bog'; ä tö' attåmin 
bö'gsm Ve. 'det (a: skottet) träffade bakom 
bogarna'; an i så'r i bö'guma Ors. 'den (a: hästen) 
har ont i bogarna'; kö'nä slaker fram-ve 
bö'ga Äpp. 'korna skaka framme vid bogarna'. 
Jfr kött-, söd-, tack-. 

bogad adj.I 	 -bö'gadrj, vMor. bö'gin 
Mal. 1. (om häst:) 'bruten (vrickad) i bogleden 
/ suffering from broken, dislocated blade-bone 
(about horse)' (Rietz 44 b; jfr SAOB) Mal. 
Syn.: bogryckt. 2. (som senare ssgsled:) 
kö'sbögak kö'sbögadrj, vMor. '(om ko) som har 
lösa, utstående bogar / with loose, projecting 
shoulder-blades (of cow)' snrdbögadrobSoll. '(om 
häst) som har snedställt bogparti / with crooked 
shoulder-blades (of horse)'. 

bo-galt na.Ia bi"Vgallt Dju. (jfr? bon  v.) 'hansvin, 
som var fött med bråck o. därför svårt att 
kastrera / hog, bom with hornia and therefore 
difficult to castrato'. 

bogdas-trä n.V, se bogred(s)trä n. 
bogels-trä n.V, se bogred(s)trä n. 
bogel-svärta f.IVa brguIrsvar(r)ta Rättv. (Bi.) 
'kimrök / smoke-black'. 

bog-gris m.Ia bö'ggräfs Ve. bö'ggris Rättv. Leks. 
Bju. bö'gris Flo. Jä. Äpp. 1. 'yngsta grisen i en 
kull (som diade närmast bogen) / youngest pig 
of a litter, sucking nearest shoulder' (SAOB). 
Syn.: bog-kvant, -svin(e). 2. 'bortskämt 
barn / spoilt child' Jä. 

bog-koppe m. Illa bfiskupp birykupp Älvd. 
Våmh. brkupp vMor. bö'(g)kupp öMor. bö`kspp 

vSoll. bö'gksppa Mal. lös el. fast dyna, täckande 
insidan av bogträ o. anv. som skydd för hästens 
bog, selputa / pad covering inner side of hame 
and used as protection for horse's shoulder-
blades'. Syn.: bogred-puls, -pung, -påse, 
-ring; bogreds-, sel-koppe, bet. 1; bossa f. 
IV; pulsw. 

bog-kvant m.Ia bir8kii8tt Våmh. bö'kwett Ore 
<yngsta grisen i en kull (som diade närmast 
bogen)'. Syn.: bog-gris, bet. 1, -svin(e). 

bog-led m.II 	Ors. böglä Mal. <ledgången 
mellan bogbladet och överarmsbenet articula-
tion of blade bone' (SA OB). Syn.: f ö rl e d,bet. 2. 

bogred-puls ( -pals) m. I a bö'grepalls Mal. bög-
räipsils Tra. (jfr Rietz 512b pulls 4) 'lös el. fast 
dyna täckande insidan av bogträ såsom skydd 
för hästens bog, selputa'. Syn.: se b ogkopp e. 

bogred-pung m.Ib bö'grepuuy Flo. Nås = föreg. 
(jfr Rietz 513a). 

bogred-påse m. IV bö'grepOss Äpp. = föreg. 
bogred-ring m.Ib bö'grerivy Mal. 'ringformig (fri) 
skyddsdyna, liggande mellan hästens bog o. se-
lens bogträn, selputa'. Syn.: se föreg. — Ssg: 
bö'grerivncilr f. Mal. <nål med skär o. två ögon, 
anv. att sy ihop skinn i lokputor med / needle 
with cutting-edges and two eyes, used in sewing 
up pads'. Jfr puls'''. 

bogreds-koppe /mina bö'gråskupp öMor. bö'gres-
kupp - bö`glreskupp Ors. = föreg. 

bogred(s)-trä n.V bö'grästräj öMor. bö'gkästräj - 
bu"glrösträf Ve. bö'gZrasträj vSoll.bö'gdastrsjd Soll. 
bö'grestrai bö'glrestrai Ors. bö'gilstrå Ga. bö'g-
retrå Flo.-Äpp. (- bö'gvetrå Jä.) bö'greträ Mal. 
bö'gräftrå bö'gretrå.  ÖVd. 'bogträ, loka / hame'. 
Syn.: bog-skid, -trä; lokan; okträ. 

bog-ryckt adj.I bö'grykkt Jä. bö'grekkt Li. (om 
häst:) 'som lider av vrickning i bogen / suffering 
from dislocated blade-bone (about horse)'. Syn.: 
bogad, bet. 1. 

bog-räka f.V birsgrekai Våmh. bö'grEku vMor. 
Mal. bö"greku Soll. (bö'gräku Ål) bö'gräkku Tra. 
1. 'skulderblad hos större däggdjur, bogben, 
bogblad / shoulder blade in mamroals'; gn.V 
tyyötäå åv bå'vrekten Våmh. 'gnaga köttet av 
bogbenet'; attmilla bö'grökom Mal. <bak mellan 
skulderbladen'. Syn.: bogskovel, bet. 1. 2. 
'skovel, gjord av ett skulderblad från ett större 
däggdjur (i en sägen) / shovel made of shoulder 
blade from a mammal (in a legend)' vMor. 

bo-gräs n.II brigräs Ve. ÖVd. 'gråbo, Artemisia 
vulgaris / mugwort' (Rietz 838 b; Hesselman i 
Nysv. stud. 1922, s. 163 ff.). Syn.: borot; 
åkerbo; åkerbosgräs. 
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