
SKRIFTER UTGIVNA GENOM 

LANDSMÅLS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 

	 Ser. D: I 

ORDBOK 
ÖVER 

FOLKMÅLEN I ÖVRE DALARNA 
AV 

LARS LEVANDER t OCH STIG BJÖRKLUND 

HÄFTE 3 

BOGSERA—BRÖSTSJUKA 

ALMQVIST & WIKSELL 

STOCKHOLM 

GÖTEBORG UPPSALA 





bogsera 	 16 1 	 bok-hylla 

bogsera sv.v.1., se buxera. 
bog-skid f.Ia bfesgskajä nöÄlvd. 'bogträ, loka / 
hame' (se ill.; jfr Rietz 44 b). Syn.: se bog-
red(s)trä. 

bog-skovel f.Id bö'gsksv(v)åk Flo. Nås Jä. 
bö'gsksvåk Äpp. 1. 'skulderblad hos större 
däggdjur, bogben, bogblad / shoulder-blade in 
mammals'. Syn.: bogräka. 2. 'skulderblad 
hos människa / human shoulder-blade'. Syn.: 
se axelblad; bogräka, bet. 1. 

bog-skred n. bä'agskriö Älvd. bö'gskrin vMor. 
bö'gskrå Mal. Tra. (Rietz 44 b, 597 b; äv. bogskri. 
den adj.) 'bogledens vridning el. försträckning / 
wrenching or spraining of articulation of blade-
bone' (jfr SAOB bogskridning). Jfr brott, bet. 
10a. Syn.: bogskälva f. bet. 1. 

bog-skred adj. bö'gskrö Mal. (jfr föreg.) 'som fått 
bogen ur led, ledbruten i bogen / shoulder-sha- 
ken, sprained'; Ira'na ha volt bö'gskrå Mal. 'kon 
har blivit ledbruten i bogen'. Syn.: bogsliten. 

bog-skrälld adj. I In2'sg8krelld (jfr skrälla sv.v.) 
Våmh. 'öm i dragstaden på grund av dåliga 
seldon o. häftiga ryck / sore on account of bad 
harness or violent jerking'. 

bog-skälva f. IV a bö`gfäkva Äpp. bö'gstjåkva öVd.; 
best. bö'gstjäkva Mal. 1. 'bogledens vridning el. 
försträckning' Mal. OVd. Syn.: bogskred n. 
2. 'av matthet (gm hårt arbete, hunger, sjuk-
dom) orsakad darrning / tremble, caused by 
exhaustion (from hard work, hunger, illness)' 
Äpp. öVd. 

bog-skälva st.v. bö'gfäkva Äpp. bö'gstjåkva öVd. 
'skälva i bogarna på grund av ledvrickning / 

tremble in shoulders on account of sprain' allm. 
(bild!.:) 'darra av nervositet el. trötthet / 

tremble with nervousness or exhaustion' allm. 
je va‘tt P je bögskakv re'nnt Äpp. 'jag blev 
(så nervös el. trött), att jag riktigt darrade'. 

bog-sliten adj. IV bö'gslittin Ga. '(led)bruten i 
bogen / shoulder-shaken'. Syn.: bogskred adj. 

bog-släde m.IV 	Älvd. 	Ors. 
bö'släda Leks. (bö'llädar pl. Rättv., yngre) 'ett 
(ungt, sannolikt värmländskt) fordon för tim-
merforsling / sledge for hauling timber' (G. 
Berg, Sledges, s. 95 f.). 

bog-svin(e) m.III a — n. I a bö'gswäjn vMor. 
'yngsta grisen i en kull (som diar närmast 
bogen)'. Syn.: boggris, bet. 1; bogkvant. 

bog-trä n.V ba'sgtraj svÄlvd. Våmh. bö'gträj 
öMor. bö'gtrå Ga. Al 'främre, mot hästens bogar 
liggande del av en bogsele / hanne' (SAOB 1). 
Syn.: se bogred(s)-trä. — Ssg: bö'gträfslä'ttja 
f. öMor. 'kedja, som förenade de båda bogträ- 
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nas nedre ändar framför bringan på hästen (eg. 
bogträslänka) / chain, joining the lower parts 
of hames'. 

bog-vedträ n.V, se bogred(s)-trä n. 
boig adj.I. bfi'u Ga. Mock. Mal. (jfr bo n. — f., 
bet. 3) 1. 'oordnad, byltig, full med skräp / 
disarranged, untidy, full of rubbish' Mal. 2. 
'skrynklig, illasittande / creased, badly fitting' 
Ga. 3. 'påsig, kylsig, utstående, vid / baggy, 
wide' Mock. a'rrman ä bfittä 'ärmarna äro på-
siga'. 

boja sv.v.l. beejja Rättv. bå'ja Leks. 1. 'ropa, 
föra oljud, hojta / shout, make a noise, yell' 
Rättv. Leks. an (h)ad ta'nnvartjsn å bå'jja så 
b'skapli 'han hade tandvärk och skrek så för-
skräckligt'; bet'jja å grrna <ropa o. gråta' Rättv. 
(Bi.). 2. 'råma starkt / bellow' Leks. 

bok f.VI Ib bitsk Älvd. Vgkmh. bök övr. (böjn. 
LD II 191). 1. 'fiber' (SAOB bok" 1) allm. a. 
(om bok i allmänhet:) ba'skår irå up4 sivennska 
Våmh. `böckerna äro på svenska'; fret`g, um 
prä'sstv, ö'g nå bö'k Soll. <fråga, om prästen har 
någon bok!' (sades till den, som frågade om 
självklara saker); bå'tbök Soll. 'bok, vari bruk 
o. underhåll av den gemensamt ägda storbåten 
antecknades'. b. (spec. om  böcker av religiöst 
innehåll / especially about religious books:) am 
ä reivvn i y`ppen bö'k, ss vår hä rä'vvn 
vi'kko Äpp. 'om det regnar i öppen bok (dvs, när 
prästen är på predikstolen), så blir det regn 
hela veckan'. Jfr brud-, fråg-, klar-, präst-, 
skrift-, sång-, vitklar-. e. (en lek / a game:) 
kkajv yvyr bfeekär Våmh. <kliva över böckerna / 
step across the books'. 2. 'plånbok /pocket-book' 
Våmh. Mal. ./n a'dd pfnivga i ba'atjen j'emmt 
'han hade pengar i plånboken jämt'. Jfr norges-, 
penning-, plån-, sedel-. 3. 'svartkonstbok / 
black book' Mal. Li. an &cid åj bö'k (el. bö'tja) 
Li. 'han hade en svartkonstbok (el. boken)'. Jfr 
svart-, svartkonst-. 

boka v. ('krossa'), se böka', bet. 10. 
bok-duk m.Ib bö'kdfik Ål <litet kläde, vari kvin-
na vid kyrkogång bar psalmboken inlindad / 
small cloth, in which women carried their 
hymn- and prayer-book to church' (CIDB IV 
366). Jfr bokskinnfäll. Syn.: bok-kläde, 
-lapp, -näsduk, -stycke, -trasa; brudbok-
lapp; handvässel; kistkrus-, kyrk-, lill-
vässel, bet. 2; näsduk bet. 2; psalmboks-
näsduk; röd-, vit-stycke; stycke; åkläde; 
åklädestrasa. 

bok-hylla f.III Ja 	bfeskill I Älvd. bö'kill 
I öMor. bö'khills III Rättv. bö'khill I Leks. 
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bökill(a) Al bir khilla IV Bju. Tra. bökhölla Mal. 
1. 'hylla för böcker / bookshelf (SAOB; Liv. 
Älvd., s. 15) allm. 2. 'portabelt bokställ att 
använda på bord (som underlag för bibeln) / 
bookstand used on table (for the Bible)' (se ill.) 
Al. Mal. Tra. Syn.: bok-stol, -stöd. 

bok-hållare m.IIIc ba'skolkler Våmh. bnallder 
vOrs. `manligt handelsbiträde / male shop-
assistant' (SAOB 1 b). Syn.: bodbetjänt; 
handelsdräng. 

bok-kläde n.III-'Ta f .IVa bökkk cid Ve. bök-
klåda f. vOrs. bökkläcl n. öOrs. bölc(k)kå,c18 Rättv. 
Leks. bökkketä Bju. bökkkcl Al Mal. bnkkä 
Ga. `liten duk, vari kvinna bar psalmboken in-
lindad vid kyrkobesök' (SAOB; ÖDB IV 34, 
363 ff.). Syn.: se bokduk. — Ssg: bin(k)ä.
staha'strasu f. Rättv. (Bo.) 'halsduk av gam-
malt bokkläde el. av samma tyg som detta 
(eg. bokklädes- stadhalstrasa) / old bok-
kläde used as neckerchief'. Jfr följ. 

bokklädes-halstrasa f. V bo'k(k)käsei'strasu Rättv. 
`halsduk av gammalt bokkläde el. av samma 
tyg som detta'. Jfr bokkläde, ssg. 

bok-lapp m.Ia bnlapp Leks. (Silj.) bä' klapp 
Dju. = föreg. Jfr brud-. 

bok-märke n.III bökmärtj Ors. bökmartjs Rättv. 
bnmarrtjä Nås bä` kmåtji Mal. `märke (av fjäder 
el. snidat trä), lagt på visst ställe i bok / book-
mark (of feather or earved wood)' (se ill.; 
SAOB 1). 

bok-näsduk m.Ib böknässak Al 'liten duk vari 
kvinna bar psalmboken inlindad vid kyrko-
besök'. Syn.: se bokduk. 

bok-pinne m.III a bfi8kpinnä Våmh. (Bon.) 
bnpinn Ors. bo'kkpinna Ga. bök' pinna bo'p-
pinna Mal. `pekpinne, anv. dels av barn, som 
lärde sig läsa i bok, dels av äldre personer, då de 
lärde barn läsa i bok / pointer, used by children 
learning to read and by adults teaching chil- 
dren to rend' (se 	Syn.: pelti m.; pek- 
pinne, -sticka. 

bok-skinnfäll m.Ia bök8tjifell4 vMor. `liten får-
skinnsfäll, som kvinna bar över armen eller 
händerna vid kyrkobesök vintertid, och inuti 
vilken psalmboken bars / small lambskin fen, in 
whieh women carried hymn- and prayerbook to 
church' (03DB IV 367). Jfr bokduk. Syn.: 
hand-, handskinn-, lill-, bet. 1, lillskinn-
fäll, bet. 1. 

bok-stav m.II - VI - la ba'skståv (pl. -stavi'r) 
Älvd. Våmh. bökat& övr. (pl. -stavar Leks. Flo. 
-ståvär Mal. -ståver öVd.) `tecken för språkljud / 
sign for linguistic sound, letter' (SAOB 1); ä'-da i 

keso jä'åbäskstaviir, å' Våmh. 'det där (a: kabba-
laskrift) är som judiska bokstäver, det'. Syn.: 
ord, bet. 4. 

bok-stol m.Ia bnstök Rättv. (Bo.) Mal. `bok-
stöd, anv. såsom underlag för ex. bibeln, bok-
pulpet'. Syn.: bok-hylla, bet. 2, -stöd. 

bok-stycke n.III bökstittj Ve. 'liten duk, vari 
kvinna vid kyrkogång bar psalmboken inlindad'. 
((DB IV 363). Syn.: se bokduk. 

bok-stöd n. bökstö Ga. 'bokställ' (se ill.; SAOB 1). 
Syn.: bok-hylla, bet. 2, -stol. 

bok-trasa f.V ykträsec 	aktra» Våmh. bö‘ k- 
trasa Ors. 'liten duk, vari kvinna hade psalm-
boken inlindad, då hon gick till el. frän kyrkan> 
(CkDB IV 364). Syn.: se bokduk. 

bok-trä n.V böktrå Dju.; obef. Rättv. (Bo.) 'av 
trä förfärdigad hållare el. klämma för bok / 
wooden book-clip' (se ill.). 

bok-vett n.II bökvett Bju. bökvåt Mal. 'boklig 
bildning, lärdom / book-learning' (SAOB). 

bol n.Ia -bask Älvd. bök vMor. Son. Ore (Sdw. 
bol, Fr. b61; vanligen endast som senare ssgsled 
el. i ortnamn). 1. 'boplats, gård; del av by / 
dwelling-place, farm, part of village' (jfr SAOB 
1-2) allm. nord i bieskg Älvd. `norr ut i Bolet'; 
ba'al-la'ss Älvd. `Bol Lasse (el. Lars)'; sial e 
bö'kti Ore `(i) södra delen av byn östanvik'. Jfr 
vinter-. 2. (senare ssgsled:) 'ställe, mark / 
place, ground' (SAOB 6) Älvd. Vd., se vattu-. 

bola f.IVa böka (fon. e) Våmh. (jfr Torp böla f.) 
`bubbla, blåsa / bubble'. Jfr följ. 

bola? sv.v.l. bna Soll. 'bolma, ryka / smoke'; 
ä bökär åv rä'jsi 'det ryker från (det våta o. 
antända) riset'. Jfr föreg. 

bolak adj.I brkdk Våmh. (Bon.) (om häst:) 'litet 
folkilsken / somewhat vieious (about horse)' (jfr? 
We. bullak m.). 

bo-lapp m.Ia bölapp Leks. (Säj.) (jfr bon v., 
bet. 1) `lapp av näver el. läder, varmed nät-
maskornas avstånd på telnen utmärktes / 
piece of bark or leather, with which the distanco 
between the net-meshes on the ropes was 
measured' (09DB I 109). Jfr märke, bet. 4; 
telnmärke. 

bol-by m.Va bik'sirbg Älvd. bökbi Ve. bölbi Ors. 
(jfr bol, bet. 1) *by, som bestod av de egentliga 
gårdarna, där jordägarna bodde (i mots. särskilt 
mot fäbodställe) / village consisting of the actual 
farms where the owners lived (in contrast to 
shielind (SAOB); e a wurrti bölbin 4v tö' smo 
Ors. 'det har blivit fast by av (fäbodstället) 
Torsmo'. Syn.: bolbygge. 

bol-bygd f.Ia best. bo"kbyggdi vMor. Soll. 'bygden 
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med fast bosättning (mots. fäbodställe) / perma-
nently inhabited area (in contrast to shielings)'. 
Syn.: bygd; socken', bet. 3. 

bol-bygge n.III (I) bo"Irbyddj Soll. = bolby. 
bolde m.IIIa biVulkle Älvd. bies//dä nVåmh. 

bö'irclä Våmh. (Bon.) berlldä vMor. bs'lldä Ors. 
Ore Flo. bå'lls Rättv. (Bo.) bå'1(1)de sRättv. 
bå'Ircla Leks. birIrda Bju. birhla bå'lrda Ål 
be' tia Dju. bå'kda Ga. ba'Ilda Nås ä. bu'llä Äpp. 
bErla Mal. bölle ÖVd. 'böld / boil, abscess' 
(SAOB); je trä' sakt ä vä'k äjn bölle å em-jä 
bireetjikam Tra. 'jag tror allt, att det blir en 
böld av den här bulnaden'. Jfr etter-, röt-, 
pär(on), sten-. Jfr blåkyl, bet. 2. — Avi.: 
be'lldug adj. Ore 'full av bölder / full of boils'. 

bolig adj.I bii'ket Mal. (endast i iron. anv.:) 
'vacker, snygg / beautiful, niee (onlyironically)'; 
jö, nö' e du b 22'114 jo, nu är du allt snygg!'; 
vö'd-nt M bfat, sm du add djott cläg e .21i`kkä 
djå'ru 'vore inte det snyggt (el. trevligt), om du 
hade ställt det så illa för dig?'; ä vä' fsll birkä 
'det var väl försmädligt!'. 

boll m.Ia båll Dju. Li. bell Mock. Nås Äpp. Mal. 
'klotformig leksak / ball' (jfr SAOB 2) allm. 
bränn bs'll Nås (en lek med boll o. slagträ). 
Jfr bränn-. Syn.: se ball, bet. 3. 

bolla f.IVa bå'lla Dju. 'gamboll på förklädes-
band / woollen ball on apron-strings' (jfr ÖDB 
IV 216). Syn.: toppa f. 

bobe m. III a, se bulle". 
boll-skål f. J a bö'lskålr Mal. bo'llskedr Li. 'liten skål 
av trä till skydd över böld el. större sår / small 
wooden bowl placed over boil or deep cut 
(wound) etc.'. 

boll-sten m.Ia beillstån Dju. 'av naturen klot-
rund sten / naturally round stone'. 

boll-tistel m. la bs'lltiaati/ Mal. 'brudborste, 
Cirsium heterophyllum / melaneholy thistle' (jfr 
SAOB). Syn.: se bladtistel. 

bol-mark n.Ib bfl'akmarrk Älvd. Wirmattj Ve. 
<bomärke / owner's mark'. Syn.: b o lm är k e; 
bo-mark, -märke; mark n., bet. 1; märke, 
bet. 2 b. 

bol-märke n.III bö'kmörrtj vMor. bö'Irmö(r)0 — 
brrmöttj Ve. berlmärrtj Ors. bö'irmärrtjä Ore 
bö`kmarrtjä Leks. böllnartji Ga. = föreg. (SAOB). 

bolsa adj., se bols(n)a. 
bols- don n. 	bl.-is/rade-en n. Våmh. (Bon.) 

bö'Zrsdön m. vMor. (jfr ordb. bol, bet. 1; Sdw. 
bol n., bet. 3) 'nötta el. föråldrade redskap 
(vilka helst användes endast i fäbodarna) / 
worn or obsolete implements (mostly used on 
shielings)'; ä e bära nån bö'Irsdön, fta vMor. 

'det är bara sämre grejor, det här'. Syn.: se 
bodredskap. 

bols(n)a oböjl. adj. f. bfesszta berssa Våmh. 
bressna Våmh. (Bon.) bö‘stb vMor. bo' 88o öMor. 
bö'aa Soll. bössa Ors. beV88a Ore binsa vRättv. 
b ir lrsa Rättv. (Bo. Bi.) (jfr Rietz 72a båsen; We. 
bolsen; 1711 bålsk; ordb. 	adj., bet. 1; Bugge i 
Noreen Ordl., s.22 f. balsa) (om sugga el. hynda:) 
`löpsk / in heat (about sow or biteh)'; sus gga e 
bä' ss a våss Soll. 'vår sugga är löpsk'. Jfr 
bläsna, bet. 1. Syn.: brya; bryen; brysjuk; 
bål; löpsk; runsk; sned, bet. 6; sneda; 
sneden; yxen. — Ssgr: bfess?t,djyllta Våmh. 
bo'esdjillta Ors. f. 1. 'löpsk sugga / sow in heat'. 
2. 'karlgalen kvinna / man-mad woman'. — 
Avi.: b fe ssna v. Våmh. (om sugga:) 'vara bruns-
tig / be in heat (about sow)' (jfr Rietz 72a). 

bolster n.Id bå'llstär Mor. be'llster vOrs. bs'llster 
öOrs. be' Mär Ore bs'Irster,, ger Rättv. be' ftär 

bs'sstär Bju. bå'Irgtär Nås be'llstär bs'sstär 
Mal. be'llster Tra.; obef. Älvd. Våmh. 'avlång 
dyna, anv. som huvudkudde (någonstans äv. som 
madrass) el. som sits i åkdon / bolster cushion 
(in some places mattress) used in bed or on cart-
seat' (SAOB 1). Jfr dun-. Jfr dyna; fässing; 
koppe, bet. 3; kudde', bet. 1. 

bom' m.Ia bffom jilvd.böm Mor. Ors. ÖVd. bam 
bumm vSoll. böra bomm Rättv. Leks. Ål bomm 
Bju. Nås Mal. 1. a. <stängande bom / barrier' 
(SAOB bom' 2a) allm. dem ad jen bs'mrn ivir 
Zra'nndswäjen vSoll. `de hade en bom över 
landsvägen'. Jfr bröst-, fäll-, färn-, kör-. 
b. 'garnbom i vävstol / warp beam in boom' 
(SAOB bom' 2 d) Bju. Ål Ga. Syn.: bult', 
bet. la; kabbe, bet. 5; präst, bet. 3; stor - 
bult, -klockare; vävbult, bet. 1; ås". 2. 
'stock till flottbro / log of floating-bridge' Ors. 
drä böl» <för hand forsla fram flottbro-
stockarna'. 8. 'grov trästång, i vilken den vid 
gravgrävning använda porten hängde / coarse 
wooden stick (or pole) in which porten, used for 
grave-digging, hung' (jfr port, bet. 4) nvMor. 
Ors. 4. 'på två ben snedställd stock, på vilken 
skinnen lades under det håret skrapades bort / 
log, forming part of wooden trestle, on whieh 
skins were plaeed while fur was seraped off' 
(ÖDB II 229) Mal. 

bom" (oböjl.) m. brem Älvd. bomm Rättv. (Bi.) 
Mal. böm ÖVd. 'skott el. kast, som icke träffar 
målet / miss, badly aimed shot or throw' (SAOB 
bom"); .9028t bem Älvd. stjöt bö'm Tra. 'skjuta 
bom'. 

bo-mark n. I b birmarrk svÄlvd. bii'mark 
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bii'marrk öVd. 'bomärke' (jfr Bl. biunark); 
ki`ttjbumarrtjeö svÄlvd. `Lickgårdens bomärke'; 
brimattje da-vä'sst Tra. 'bomärket i gården Där-
väst'. Syn.: se bolmark. 

bombasäng sbst. bombasä'vvg Soll. 'tyg till kjolar 
o. förkläden, anv. av brud o. brudtärnor / material 
for skirts and aprons used by bride and brides-
maids' (SAOB; IDDB IV 102, 123). 

bom-järn n.Ia bo'mmjein, (jfr bomma" v.; 
skämts.:) 'jägares bössa, gevär / hunting rifle, 
g-un'. Syn.: sovel-järn, -stör. 

bom-käpp m.I a bo'mmtjäpp Ga. 'käpp, instucken 
i ett hål i vävstolens garnbom o. medelst vilken 
bommen kringvreds när nytt stycke varp 
skulle föras fram / stick, fastened in a hole in 
wall) beam of kom, by means of which the 
beam was revolved when new warp was to be 
brought forward' (SAOB). Jfr b ändhäl . Syn.: 
bomstör. 

bomma' sv.v.l. bom- Rättv. Ga. Nås be'mma Ål 
'vid pådragning av varp vrida om garnbom-
men / to beam (in weaving)' (jfr SAOB bomma' 
2) Ål. Syn.: se bulta', bet. 2. — Särsk. förb. 
(på:) bom-på' Al Ga. Näs `dets.'. Jfr draga på, 
bet. 2; (åter:) bom-a'tt Rättv. (Bo.) 'stänga 
igen, bomma för' (jfr SAOB bomma 1). 

bommar' sv.v.l. bema Älvd. bömma Bju. Mal. 
öVd. 1. 'skjuta bom / miss, boss one's shot' 
(SAOB bomma") allm. 2. 'knalla, dundra / 
crack, boom' (SAOB bommam) Mal. bo'mm u 
stja‘ta 'knalla o. skjuta'. 

bom-stör m.Ia bo' mmst5r Al 'käpp, medelst vilken 
vävstolens garnbom kringvreds, då man behövde 
föra fram varp'. Jfr löpa f. Syn.: bomkäpp. 

bomull f.Ia bemun Älvd. bö'mull Ors. bo`mmull 
Bju. Al Nås bo`mmall Mal. Tra. 'fröhår av växt-
släktet Gossypium samt därav tillverkad (tråd 
el.) vävnad / cotton' (SAOB). — Ssgr: bömm-
ullstjollsa m. Leks.. (Silj.) `vardagskjortel av 
bomullsväv / cotton skirt for everyday wear'; 
bo'mmullsrukk m. Al 'spinnrock utan trampa 
för spinning av bomull / spinning-wheel without 
treadle for spinning cotton'; biTsmulaweppt n. 
Älvd. 'inslag av bomull i väv / cotton weft in 
fabric'. 

bo-märke n. III (I) bö'märrtj Ors. bö'mär(r)tju 
Rättv. bö'mar(r)tjä Leks. Bju. Dju. Nås bfil - 
måt6 bfi'märtsi Mal. bir mätke öVd. 'tecken, 
varmed en person, gård el. släkt hade sina 
tillhörigheter märkta' (SAOB; jfr Våmhusfj., 
s. 50, 77 ff.; Gruddbo, s. 541 ff.; Orsa III, s. 
299 ff.); knu`bbomar(r)tjä Leks. `Knubbsläktens 
bomärke'. Syn.: se bolmark. 

bona sv .v .1. böna Rättv. Dju. bön- Mal. 1. 'om-
bona, täta / make draught-proof' (vanligen i 
särsk. förb. med om; jfr SAOB bona", bet. 2) 
Mal. 2. 'förse nät med telnar, flöten o. sänken / 
equip net with ropes, floats and sinkers' (CkDB I 
109) Rättv. Dju. Syn.: boll  v. — Särsk. 
förb. (om:) 1. bön-s'mm Mal. 'ombona, ex. ett 
hus'; (p. pret.) u'mmbön Mal. 'ombonad'. 2. 
bön-o'mm nå't Dju. 'laga trasiga nät'. 

bonad m.II Illa bIrnad Ors. bfina Dju. Ga. 
Jä. Mal. (best. bil',i bfi'nan Jä.) bfinä Flo. 
1. (endast som senare ssgsled:) 'anordning, in- 
rättning, utrustning, ställning / apparatus, 
equipment' (jfr SAOB); se hässj-, nyst-, slip-, 
under-. 2. 'husgeråd / household utensils' 
(SAOB a) Ors. dem å ss då'ligan bi-enad `de ha 
så dåligt husgeråd'. Syn.: bonaddon. 3. 
'klädedräkt; klädesplagg / costume, clothing' 
(SAOB b) Flo. Jfr bältes-, fot-, huvud-,kläd-, 
sko-. 4. 'någonting besvärligt el. obehagligt / 
something troublesome or unpleasant' (t. ex. om  
förarglig händelse el. om  patrask, ohyra, ogräs, 
skräp etc.) Dju. Ga. åkkän &Cella Dju. 'så obe- 
hagligt!'. Syn.: ställning. 5. (i uttr. bära ur 
bonade n :) `gå på tok, gå galet / go wrong' 
Mal. hå bjEr fer bii`nam hd 'det går alldeles orim-
ligt till (el. utom gränsen för det passande)'. 

bonad-don n.Ia birnärdön, Ors. (jfr bonad, bet. 
2; Fr. bil/mbar-) 'husgeråd, lösegendom / house-
hold utensils, chattels'. 

bonad-lös adj.I birnärlås Ors. (jfr bonad, bet. 2) 
'som lider brist på husgeråd / lacking in house-
hold utensils'. 

bondas sv.v.l. pass. bo'nndäs Ga. Flo.; obef. Al 
Mal. 1. 'utföra jordbruksarbete / do agricultu- 
ral work' (jfr SAOB 1) Flo. 2. 'bli el. vara 
besutten, övertaga eget jordbruk / become prop-
ertied, take on farm of one's own' Ga. dsmm 
ha burrt på bo'nndäs Ga. `de ha börjat bli bönder 
(el. jordbrukare)'. 

bond-bönor f.IVa pl. bo'nndbi3nur Mor. bo'nnd- 
bönår Rättv. bo'nn(d)b5ner Leks. bo'n,ndbönur 
Al; obef. Mal. 1. 'växten Faba vulgaris / horse 
bean' (bruklig så långt tillbaka man kan minnas) 
allm. 2. 'frö av föreg., varav välling kokades / 
beans of Faba v., used in gruel' Mor. Al. 

bonde m.VI m.IIIa bf,t' ende Älvd. bu' unndä 
Våmh. bo'nnclä vMor. Ors. Al Mock. Nås Jä. 
bö'ndä öMor. bo'nndä Ve. Ore bö'ncl(e) Soll. 
bo'n(n)ds böwnds Rättv. bo'nncla bo'nn,cle 
Leks. bo'nnda Mal. bo'nnde öVd.; böjn. LD II 
181. 1. a. 'person, som brukade egen jord/ 
farmer' (SAOB 1) allm. eå i bä' tra'j bg'öndre jär 
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i by:mm Älvd. 'det finns bara tre bönder här i 
byn'; vät int så' my'ttjy, å våri bo'nncle i fy'rrti 
d'r Leks. 'vet inte så mycket, och varit egen 
jordbrukare i fyrtio år!'; i e-nt gå-tå' bå'rs veta  
bo'nnd,a Mal. 'jag har inte så mycket jord att 
jag bara kan vara bonde'; bo'nnd 	fs'kv 
Mal. 'bonden binder själv sin säd'. Jfr hö-, 
korn-, skatte-, skjuts-. b. (senare ssgsled:) 
'husbonde, husfader / master, householder' 
(SAOB 2); se hus-. 2. (best.:) 'åskan / thunder' 
Ors. bo'nndr, 	— e å'k bo'nndti 'åskan går 
(eg. det åker b.)'. Syn.: God-fader, -gubben; 
gubbe bet. 12; skur-bonde, -gubben, -karl, 
-mannen; Tor; Toren; åska. 3. 'man från 
byn Rissätra i Lima / man from the village 
of Rissätra in Lima' Li. 4. (senare ssgsled:) 
'föreståndare för (by)rote / head of rote (in a 
village)'; se huvud (s)-, rote-, stor-. 5. (senare 
ssgsled:) 'fläck av åker som råkade bli obesådd / 
part of field which happened to be unsown' 
Ore; se land-. — Sagr: bq'undfask Älvd. 
bo'nndfakk Leks. bo'nndfskk Mal. n. 'bondfolk/ 
farming people'; bik'unelkiisast m. Älvd. 'sådan 
mat som brukades hos bönder / food eaten on 
farms'; beinndkranns m. Våmh. 'kind- o. hals-
skägg / side-whiskers'; bo'nnkulla f. Nås 'bond-
flicka / peasant girl'; bo'nntjarin f. Nås 'bond-
hustru / farmer's wife'; bri'8n4påjk Älvd. bo'nnd-
psfk Ore bo'n(n)dpåjks Rättv. bo'nndpsfk Dju. 
Flo. bo'nncipsjtji Ga. Mal. bo'nnpsjk Nås bo'nncl-
psjtje Äpp. bönndpsutje oVd. m. 'bondpojke / 
peasant lad'; bo'nncim,åk n. Ore 'dialekt / dialect'; 
bosnndstrik n. öMor. `(enskild) avbasning (av 
råbarkad man i byn) / drubbing (of a rough-
mannered man in the village)'. — Avla bo'nndu 
adj. Nås `bondaktig, bondsk / rustic, clod-
hopping'. 

bonde-praktika f . IV a m.Ia (pl.) bg'sndprati'lck 
Älvd. bö'ndpraitik bö'ndpaLtrik Soll. bo'nnd-
pratika Ors. bo'nnciprätika Ore bo'nndpratika 
Rättv. bo'nndpratika Leks. bo'nnpartikklar (best. 
pl.) Nås bo'nwipraktika Äpp. (jfr Gotl. Ordb.; 
V11 We. bondpraktika(n); pra[k]tika). 1. (vanl. 
i best. form:) 'samling av regler o. erfarenheter 
beträffande väderlek, jordbruk, sjukdomars bo-
tande m. m. / collection of peasant's maxims 
on weather, farming, remedies for illnesses, etc.' 
(SAOB) allm. Syn.: praktika. 2. 'pratsam 
kvinna, sladdertacka / talkative woman, chatter-
box' (V11 We.) Ors. Rättv. 

bond-kryddor f. III pl. bii'untikrgåer Älvd. bo'nnd-
kryddsa  Mal. (skämts.:) 'falaska, som från spisen 
föll ned i välling, soppa etc. / (jokingly:) white 

ashes which fell from fire into gruel, soup etc.'. 
bondskap m.Ia bo'nndskap Flo. (koll.:) 'samman-
fattning av allt det, som krävdes för bondens 
verksamhet (jord, boskap, redskap m. m.) / 
combination of everything needed for farm 
(land, animals, implements etc.)'. 

bond-toppa f. IVa bönndtuppa (pl.-tapper) Flo. 
'blåklint, Centaurea cyanus / cornflower, blue-
bottle'. Syn.: se blåblomma, bet. 3; råg-
toppa. 

bond-trasa f. V bit'ann(d)trasai Våmh. (Bon.) 'hem-
vävd huvudduk av bomull / handwoven cotton 
headsearf'. Syn.: nusnästrasa; nusnäsärm-
kläde. 

boning f.Ib bö'niv Mal. Li. 'bostad / dwelling, 
habitation' (SAOB 2); då adcl dem ttif bö'nia då' - 
sppi 'då hade de tagit sin bostad (el. bosatt sig) 
där uppe'. 

Bonäs ortn., oböjl. sbst. birngsÄlvd. birnesVåmh. 
bOntis• Rättv. (Bo.) ba'nge Mal. 1. 'by i Mora / 
village in Mora'. 2. (bildl.:) e a fg" afton birnes 
e-da 	nVåmh. 'den har gått upp i rök, den 
där planen, nu / that plan has come to nothing, 
gone up in smoke'. — Av!.: 	birnesqin m. 
nVåmh. 'den här Bonäskarlen / this man from 
Bonäs'; birnesår best. m. pl. vMor. 'folket i el. 
från Bonäs; by / people in or from the village 
of Bonäs'. 

bonäs-trasa f.V birnestrasu vMor. 'rysk huvud-
duk, utbjuden av kvinna från Bonäs / Russian 
headsearf, sold by woman from Bonäs' (ÖDB IV 
259). 

bo-orm m.Ia bö'vrrm Äpp. (jfr Aasen buorm) 
'orm (o: snok), som förde lycka med sig och som 
därför ej fick dödas / lueky snake'. 

bor m.II Ja bast. Älvd. Våmh. bör vMor. Ve. 
(pl. bö'rir vMor.) bår Ore Rättv. Leks. Ga. Jä. 
Äpp. Mal. öVd. (märk dat. beröm av bynamnet 
Bom, Rättv.; jfr Hesselman i NoB 1930, s. 29; 
dens. Frän Marathon till Långheden, NTU 7, s. 
154 ff.; Lindén DNO I: 1, s. 96, 102, I: 2, s. 29 f.; 
Gusten Widmark i NoB 1957, s. 43 ff.; jfr följ.) 
'fast, ofta stenig mark el. landrygg (med gång-
stig) mellan vatten el. myrar; äv. om  åkerväg, där 
båtar transporterades / finn, often stony ground 
(with footpath) between water or marshes; also 
about path across field where boats were trans-
ported'; e wa mytfy 21e' jk brrir vMor. 'det var 
många sådana fasta, steniga ställen' (efter Falu-
vägen); dsm a fått va' avlas v ba'ri bätar g'v 
dvm-da bå'rar Jä. 'de ha fått pinas o. bära 
båtarna över de där steniga ställena'; dra' Wein, 
i'vi lyda bå'n, Tra. 'drag båten över den där 
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steniga landtunga/1r. Jfr sten-. Jfr stenhar. 
brrun adj. vMor. 'full av fasta stenbackar 

(ex. om  en myrtrakt) / full of finn stone-rises 
(about marshland)'. 

horn m.IIa ( f.IVa) bEr'ra Ga. Mock. (jfr föreg.) 
'smal landrygg mellan två sänkor'. 

borst m. birsrat Våmh. 1. 'liten, men envis indi-
vid / small but stubborn individuar. 2. 'hop, 
följe / crowd, group'; i 8t128 ati fention .21a'jkigm 
birsrat da 'jag stod mitt i en hop där'; an wii, 
öar mi'tt ni bersratim 'han var där mitt inne i 
hopen (som trängdes)'. Jfr avät; hy de; pack; 
skock. Syn.: bråte, bet. 6; hop, bet. 2 (3); 
slod, bet. 1 (2). 

bord' n.Ia bftsrö Ålvd. bäsrd Våmh. börd Mor. 
Soll. Ors. böd Ve. böZr Ore NeSi. Vd. 1. 'underlag 
(av hopfogade bräder), skiva, lucka, läm / plank; 
leaf, board, flap' (SAOB bord' 2; ÖDB III 163) 
Leks. Ga. Jfr not-, stakdrögs-, trill-, ved-, 
våg-. 2. 'planka i båtskrovs sida, bordlägg-
ningsbräde / plank or board in side of hull' 
(SAOB bord' 3; ÖDB II 193) Mal. ÖVd. båstbök 
Mal. '<Jets:. Jfr nederst-, överst-. 	Syn.: 
båtbräde, bet. 3. 8. 'bordsskiva med ben el. 
fot / table' (SAOB bord' 5; ÖDB III 210 f.) 
allm. ka'mmarbök Dju. 'bord i kammaren'. Jfr 
bak-, fall-, fäll-, fönster-, gästabuds-, 
klubb-, lång-, mat-, skräddar-,. snes-, stol-, 
vål-, vägg-. 4. '(dukat) matbord / laid table' 
(SAOB bord' 6) allm. et  bfilards Ålvd. tä böka 
Leks. 'till bords'; ld's td-bö'ks Leks. 'läsa bords-
bön'; gä' te guss bö'k Mal. `gå till nattvarden'; 
stierbörd Soll. 'särskilt stort matbord (äv. anv. 
till bakbord)'. Jfr guds-, gästabuds-. 5. 'del 
av spinnrock, som uppbars av benen / part of 
spinning-wheel supported by legs' Ål Dju. Ga. 
Nås Jä. Syn.: bröst, bet. 5; säte. 6. 'till 
klövjesadel hörande bräde, vilande mot hästens 
sida / board belonging to pack-saddle, resting 
against horse's side' Äpp. Li. kkå'vböka Äpp. 
sä'kböka Li. '(de båda) klövjesadelbrädena'. 

'utstående sidobräde på ömse sidor av fisk-
sump, hållande den senare upprätt i vattnet / 
horizontal plank on both sides of fish-chest to 
keep it upright' (ÖDB I 133) Leks. (Silj.). 

(senare ssgsled:) 'stenhäll i skorsten, vars ut- 
skjutande kant avledde regnvatten / flat stone 
in chimney drawing off rain-water' Tra.; se 
vattu-. 9. 'av vissa linjer i hand avgränsat 
fält, tydande på framtida rikedom / areas of 
palm of hand, inclicating future prosperity' Soll. 
Mal. Jfr mat-. — Ssg: brkgått, m. best. Nås 
'bordsänden / end of table'. 

bord' n.Ia bök Nås 'hattbrätte / hat-brim' (jfr 
SAOB bård 1 b). Jfr hatt-. 

borda sv.v.l. (jfr bord', bet. 2; endast i förb. 
med upp:) bök-spp bå'tfb Tra. 'sätta in borden 
i båten / plank the boat' (ÖDB II 197). — 
P. prat.: fu'llbökn Li. `försedd med tillräckligt 
antal bord (om båt) / fully-planked (about 
boat)'; lå'kt s'ilpbökn (hrkkt s'ppbökn) Li. '(för-
sedd) med låga (resp. höga) båtbordsbräddar / 
with low (or high) planka'. 

bord-läxorna f.IVa pl. best. bökläkksor Nås; obef. 
Jä. 'bordsbönerna i katekesen / different forms 
of grace in catechism, said before and after meal' 
(jfr SAOB 2). 

bords-bön f.Ia bu'ussben Ålvd. bördsbän Ors. 
böksbön Rättv. bo'ggbi3n Al Mal. bo'gsbån ÖVd. 
'bön, som lästes före och efter måltid / grace, 
said before and after meal' (SAOB). Jfr bords-
psalm. 

bord(s)-duk m.Ib bö'Ird4k Nås bö'ddick Jä. 
bö'kclick ‘‘, bö'gdak Mal. bö'kciiik ÖVd. 'duk för 
(el. på) bord / tablecloth' (SAOB). Jfr duk, 
bet. 1. Syn.: julduk; lakan, bet. 1 b; präst-
rutan. 

bords-fot m.VI bo'kdöt Rättv. bo'gdöt Al Flo. 
bo'qgföt •-•, bo'ggföt Mal. (jfr bord', bet. 1) `under-
lag el. stativ till bord el. bordsskiva / table-leg, 
-stand' (SAOB; ÖDB III 393). 

bords-hylla f.III bu'assi'lle Våmh. (Bon.) 'vägg-
hylla, placerad strax över matbordet i stugan / 
shelf fixed to the wall just above the table' 
(ÖDB III 215). 

bords-junge m. Illa bö‘skivng Mor. 'bordskniv / 
table-knife' (V11). Syn.: bords-, gästabuds-
-kniv; junge, bet. 1. 

bords-kant m.Ia brkgkannt Rättv. 'kant på 
bord(skiva) / table-edge' (SAOB). 

bord(s)-kniv m.Ia ba'srdknajv Älvd. bo'ssknetjv 
bö'sknejv bö'fknejv vMor. bo'esknajv Ors. 
kniv - bo'sskniv Rättv. Leks. bö'kgkniv Al Nås 
brkkniv Äpp. bö`kkniv -,bo'egkniv Mal. Övd. - 
föreg. (SAOB). 

bord-skåp n.Ia brkgkeip Nås 'skänk el. skåp 
under bordsskivan med två dörrar o. två hyllor / 
cupboard with two doors and two shelves, 
placed under table-top' (SAOB; jfr ÖDB III 212, 
fig. 256). Jfr skå.pb ord. 

bord-skänk m.I b bö'kqtjänkMal.-- föreg. (SAOB.) 
bord(s)-låda f.IVa bo'ger&la Ve. bördkö4 Soll. 

bö'rdlåda 	 Ors. bo'411ula Rättv. brks- 
låda "., bö'slåcla Leks. Al bo'sslå,da Dju. bö'klåa 
Näs bo'keåct ,-,bösirglåa ,,,bö`klåct Mal. bo'ggirån 
ÖVd. 'draglåda under bordsskiva / drawer under 



bords-lådra 	 167 
	 borra 

table-top' (SAOB); ni:Vi bo'ggkå'ck Ve. `(nere) i 
bordslådan'. Jfr bröd-låda, -skål, bet. 4. 
Syn.: bordslådra. 

bords-lådra f.IVb bieuekååer Ålvd. =bord(s)låda 
(se ill.). 

bord-släde m.IV, se bogsläde. 
bords-möte n.III bö'kgmåte Li. (jfr bord', bet. 2) 

'fog mellan borden i båt / joint between boat-
planks' (ÖDB II 194). Syn.: båt (s)möte. 

bordsmöt-hyvel m. Id bö'kgmåthe'vel Li. 'hyvel, 
med vilken fogarna mellan båtborden hyvlades / 
plane used to level joints between boat-planks' 
(ÖDB II 195). Syn.: båt(s)mötshyvel. 

bords-psalm m.Ia bfiussallm Älvd. 'psalm ur 
katekesen, läst som bordsbön / hymn from 
catechism, said as grace' (jfr SAOB). Jfr bords-
bön. Syn.: bordssång. 

bord(s)-skiva f. IVa bit"uestjiva Våmh. bö`rdstjiv 
Soll. bölliva Al bö'kfiva 	Dju. bö'kfiva 
Flo. böViva Nås bö'irstjiva Mal. bo'ggtjlva Tra. 
'bordsskiva / table-top, table-leaf' (SAOB bords-
skifva). 

bords-sång m.Ib bo'ff(8)avv Mal. =b ordsps alm. 
bord-säng f.Ib bö'keävy Dju. Äpp. bö`kfävy Mal. 

'kombination av bord o. utdragssäng / combina-
tion of table and pull-out bed'. Jfr skåpsäng, 
bet. 2. Syn.: dragsäng, bet. 2; lop; bp-
säng; sänglop. 

bord-säte n.III f. IVa bö'rdsåt öMor. bördsåta, 
Ors. 'möbel, utgörande kombination av stol o. 
lågt bord / piece of furniture, combining chair 
and low table' (ÖDB III 214). Syn.: brödsäte; 
fallbord; fäll-bord, bet. 2, -stol, -säte; 
matstol; vändbänk. 

bord-sätta f.IVa bö`kgättsa Mal. (jfr sätta v.) 
'folk (gäster), sittande omkring ett bord / people 
(guests) sitting round a table'; ä 	ma`vv 
bö'kgättesa  'det var många grupper 	bords- 
gäster'. Syn.: bordsättning. 

bord-sättning f.Ib bö'keättniv Äpp.= föreg.; 
e etö'r-e bö`kgättniv 'mycket folk sittande om-
kring bordet'. 

borga ev.v.l. bo'rrga Älvd. Våmh. (Bon.) bu'urrga 
nVåmh. bärrg(a) Soll. bs'rrga Ors. Oro Leks. 
bå'r(r)ga vRättv. bs̀ r(r)ga Rättv. (BL) Bju.—Tra. 

'ansvara el. gå i god (för), garantera / be 
responsible (for), guarantee' (SAOB borga' 1 c) 
Ålvd. i bo'rrge för ö' 'jag går i god för det'. 

'lämna på kredit, låna / supply on credit, 
lend' (SAOB borga' 3a) allm. i bo'rrgå min di 
Våmh. (Bon.) 'jag lämnar dig (varorna el. 
pengarna) på kredit; beerrg mi je krö'na Soll. 
'låna mig en krona'. 3. 'köpa (varor) på kredit 

/ buy (goods) on credit' (SAOB borga' 3 b) allm. 
die bo'rrg e'88t4 min 4nifim Ålvd. 'de taga hästar 
på kredit hos honom'; eint-dä baksr a'ssykä å 
bs'rrga Leks. (föraktfullt till kund, som ej kunde 
betala kontant) 'sätt dig på ändan och tag 
(varorna) på kredit!'. — Särsk. förb. (bort:) 
borrg-bo'rrt Våmh. (Bon.) 'giva på kredit'; (ut:) 
burrg-fit Nås Mal. 'lämna på kredit'; (p. pret.:) 
g'tbsrgin Mal. 'såld på kredit / sold on credit'. 

borgen oböjl. sbst. bu'urrdjin Våmh. bå'rrdjen 
vMor. bå'rrjän Soll. bs'rrdjen öOrs. bå'r(r)jsn 
vRättv. be'r(r)jsn Rättv. (Bi.) bs'rrjän Bju. Al 
Dju. bå'rin Mal. bå'rin ÖVd. 'kredit credit' 
(SA0B 2); tä på Wrin Mal. 'köpa på kredit'. 
Syn.: kaution. 

borgens-karl m. la bs`rrjåskår Dju. 'borgensman / 
surety'. Syn.: borgensman. 

borgens-man m.VI bå'rrjssman Rättv. (Bo.) 
bu'r(r)jssman Rättv. (Bi.) bå'rismann Mal. Tra. 
=föreg. (SAOB). 

boricka f. IVa birrika nVåmh. birurika Våmh. 
(Bon.) bö'rika Mal.; obef. Rättv. Al 'liten, dålig 
häst, som gick stelt / small, inferior horse which 
moved stiffly' (SAOB 2 b); .1n gör sos e birrika 
nVåmh. 'han går som en stelbent hästkrake'; 
hån a du nä fel`nn(j)i /öa  bö'rika fö pkö'jam Mal. 
'vad har du nu fått för en liten hästkrake för 
plogen?'. Syn.: bragel, bet. 2. 

bo-rot f.VI bferöt Ve.; obef. Mal. 'gråbo, Artemi-
sia vulgaris / mugwort' (jfr Hesselman i Nysv. 
stud. 1922, s. 163 ff.). Syn.: se bogräs. 

borr m.II Ja bfisr (best. sg. dat. bit'urim — 
birurim) Våmh. bör vMor. (obest. pl. ack. brri 
vMor.) bår nöMor. bör I Soll. bår Rättv. (obest. 
pl. bd "rar Bi.) bår I Ors. övrNeSi. Vd. 1. ̀ (skruv-
formigt) eggverktyg av järn varmed hål borra-
des (i trä el. järn) / auger, drill' (SAOB borr' 1) 
allm. Jfr drill-, dymmel-, hand-, harvpinn-, 
krak-, krakpinns-, lekatt-, navar-, pligg-, 
skott-, skål-, sten-, takveds-, trä-; vick-. 
Syn.: borre m.IV; navarborr; navare. 

'stämjärn / chisel' Mor. Soll. Ors. ru'nndbör 
Son. 'stämjärn med sfäriskt avrundad egg'. Jfr 
hugg-, kall-, vass-. Syn.: huggjärn, bet. 1. 

(senare ssgsled:) `snurra/(peg-)top'; se tripp-, 
tritt-, trult-. 4. (senare ssgsled:) 'obehaglig 
individ / unpleasant person'; se envis-, fes-. 

borra f.IV bs'rra Al 'envis feminin varelse, ex. 
kvinna el. ko / stubbom female, e.g. woman or 
cow'; fesebsrra 'liten, envis flicka'. 

borra f.V birurå Ålvd. birra Våmh. (Bon.) Ors. 
bieru vMor. Soll. Rättv. bura' öMor. bit'ru 
övrNeSi.; obef. Mal. 1. (senare ssgsled:) 'näs- 

va 
av 
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borr / nostrir (SAOB borraIla); se nas-, näs-. 
2. 'hål i avträdets (el. hålsätets) sittbräde / 
hole in closet seat' (SAOB borra' 2) allm. 
stfrtajsbura Ors. fettusbfkru öLeks. 'clets.'. Jfr 
dret-, lill-. 3. (i uttr. bära i borran:) 'lek / 
game' Soll. bjä"rå i bterun 'bära någon på en 
stång el. bära i guldstol / chair someone'. 
Jfr brud-, guld-stol; bulle', bet. 3b. 

borra' sv.v.l. btryret Älvd. Våmh. bfrrå vMor. 
bu"rå Ve. Soll. Ors. burå' öMor. bu"ro Ore 
birrå bra Rättv. bgi'ra Leks. Ål bit'ra Dju. 
Ga. Mock. Flo. bå'rs Nås Jä. Äpp. bit'rs Mal. 
bå'ret ÖVd. 1. 'göra häl med borr, syl el. pryl /to 
bore holes' (SAOB 1; ÖDB II 9, 207, 212) allm. 
an  birrår fö(r) di'mmblrär Ve. 'han borrar häl, i 
vilka dymlingarna skola slås in'; ltä e ba'rån, 
ltfar Li. 'det är borrat hål'. 2. (barnlek:) 'snurra 
runt en i marken ställd käpp o. därefter gå ett 
par steg o. hämta en sak / (children's game) twirl 
round a pole in the ground, and then go a short 
distance to fetch something' Mal. 3. 'coire' 
Älvd. Mal. Syn.: bryna, bet. 3; brån, bet. 3; 
fågla, bet. 3; jucka; knulla; kucka, bet. 2; 
kytta, bet. 2. 4. (i förb. med eld:) birsrå 
Älvd. bårs 	Mal. bård å'l ÖVd. 'åstadkomma 
eld genom gnidning med pinne / obtain fire by 
friction' (ÖDB III 280). Jfr spola', bet. 2. 
5. 'göra vridningar med kroppen / twist one's 
body' Våmh. (Bon.) in burär i 'agg 'han gör 
vridningar med kroppen, då han går'. 6. 'böka, 
rota i marken, t. ex. om  svin med trynet / root, 
e.g. about pigs' Äpp. Mal. grl',9a, fekk gå s bö'rs 
å trei'sm å fåt sp kvi'kktågo Äpp. 'grisarna fingo 
gå o. rota på trädorna o. äta upp kvickrötterna'. 
— Särsk. förb. (genom:) firnonabsrå Rättv. 
`genomborrad'; (i:) n a bitsråö-l' 
Våmh. 'han har (med en fyrkantsyl) borrat 
hål i kanten (på spannen)'; (ned:) an bårs-n'5  
sä da-i ha'kmam Mal. 'den (G:grisen) bökade ner 
sig i halmen'; (s ö n de r:) se'nndbEirs Nås 'sönder-
borrad'; (upp:) burd-u'pp skö'n, Soll. `(med ett 
hammarskaft) utvidga (den hoptorkade) skon'; 
(uti:) du stå'r dan, jusssm, du skull va ti'bsra 
Leks. 'du står där, som om du vore orörlig'; 
ti`bårån, Tra. 'iborrade'; (&) 1. 'sticka (hål)'; 
an birrät-å ö'kä Soll. 'han stack hål (med sylen)'. 
2. (om fisk:) 'simma i vattenytan' Tra. dem 
adcl re'ggan, sppft' å bå'rå-å' da 'de (a: braxarna) 
hade ryggarna ovan vattenytan o. simmade i 
väg där'. — Ssg: bå'rskål m. Mal. 'person 
(barn), som petade i näsan / person (child) who 
was picking his (its) nose'. 

borra' sv.v.l. bkirra Rättv. 'tjura / sulk' (jfr 

borre m. III); an går å bu'rrsr å e irkak 'han 
går o. tjurar o. är arg'. — Pass.: beirras Ve. 
bu'rras —btirras Ors. 1. 'vara envis o. mot-
spänstig / be stubbom and obstinate' allm. 
2. 'brottas länge o. hårdnackat / wrestle obstin-
ately and for a long time' Ors. 

borra" sv.v.1., se b år ai  v. 
borrbergs-, se buråbergs-gräs, -rot(a). 
borr-bänk m.Ib birsretb4juk Älvd. 'vid bösstill-
verkning använd bänk, avsedd att fasthålla 
arbetsstycken, som skulle borras / bench to 
which object to be bored was fastened (in gun-
manufacture)' (se ill.; SAOB; ÖDB II 94). 

borre m.IIIa bfeurre Älvd. beerrift Mor. Ve. 
beerr Soll. bu'rrä vOrs. bs'rra, Al bs'rrit (la. Jä. 
Äpp. (jfr SAOB borren). 1. 'svin / pig' öMor. 
2. 'yvig ungtall / thick young pine' Ve. Jfr 
fröd adj. 3. 'brudborste, Cirsium heterophyl-
lum / melancholy thistle' Ve. Jä. Äpp. Syn.: 
se bladtistel; borst, bet. 3. 4. 'stock i vind-
spel / block in wincllass' Soll. 5. 'djärv, duktig 
pojke / bold, brave lad' vMor. 6. 'bråkig, mot-
spänstig individ / noisy, obstinate person' Älvd. 
Soll. Ors. Al (la. Jfr etter-. 7. 'häftigt humör, 
ilska / bad temper, anger' Soll. 4, kura bärran, 
nft' attä 'åh, rinner sinnet på dig nu igen!'; 
du a bärran in i klyrdim 'du är arg och häftig'; 
i ska tä,' beerran (skämts. till barn med gest åt 
dess mage) lag skall ta ilskan (ur dig)!'. 8. 
(senare ssgsled:) 'tordyvel / (dung-) beetle'; se 
skam-, skarr-. 

borre m.IV bireri Älvd. Våmh. birri nvMor. 
birrå vSoll. 'borr / auger, drill'. Syn.: borr, 
bet. 1; navarborr; navare. 

borrel m. Ja burl'l ••••• burl'l öMor. 'liten borr / small 
auger, drill' (VII borrel). 

borr-fitta LIVa bgt‘rfitta Äpp. Mal. bå'rfetta ÖVd. 
'stänkskydd av hopvriden granriskrans el. tyg-
trasa omkring stenborr / protective shield of 
twined spruce-twigs or material round stone-
drill' (ÖDB II 10). Syn.: borr-fässa, -kunta, 
-mu s s a. 

borr-halt adj. I bö'rhailt Mal. (jfr Rietz 46 b: 
bårhällta; Aasen Ross borr 'hestesygdom') 'hal-
tande på grund av inre skada i fot (om häst) / 
lame in one foot (about horse)'. — Avla bfirallta 
sRättv. bä'rhallta Mal. f. 'hälta på gr. av fot-
skada / lameness' bä'rhallta v. Mal. 'vara halt, 
halta / walk with a limp'. Jfr borrhälta f. 

borr-hälta LrVa W ahl:tilta Mal. 'halthet på gr. av 
fotskada / lameness'. Jfr borrhalt. 

borrig adj.I beerrån Soll. bu'rrun Ors. (jfr borre 
m. III). 1. 'taggig, borstig (om växt) / prickly, 
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bristly (about plant)' Soll. 2. 'yvig (om buske) / 
bushy, thick (about bush)' Ors. 3. 'argsint, 
häftig i sitt uppträdande / bad-tempored, 
irascible' (jfr SAOB borrug) Soll. 

borr-klove m.IV birsråkkuvii Älvd. `järnställning, 
i vilken borrsvängen sattes in vid borrning av 
järn / iron support, in which breast-drill was 
placed when boring iron'. 

borr-kunta f IVa bi'rkutta Rättv. (Bo.) = b o r r-
fitta, -mussa (ÖDB II 10, 35). 

borr-mjöl n.II birsråmek vÄlvd. (jfr borra v.) 
'fint järnfilspån från borrning av bösspipa el. 
pulveriserad sten i bottnen av borrhål i berg 
o. dyl. / fine iron-shavings, produced when 
boring gun-barrel; pulverised stone at bottom 
of bore-hole in rock etc.' (ÖDB II 10, 95). Jfr 
stenmjöl. 

b orr-mussa f. IVa lurretmusaa Ors. = borr-fitta, 
-kunta (se ill.; ÖDB II 10). 

borr-skaft n.Ia birralcafft Al 'borrsväng / breast-
-drill'. Syn.: borr-släng, -sväng, -vev, -vind; 
borrvel; navar-skaft; navar(s)-vev. 

borr-slägga f.IVa birurå'lle,cldj Älvd. bir'rfieddja 
Ors. bEr'r.2läddja Oro Al birrlläddia Rättv. (Bo.) 
birr.21ä(ldja Äpp. ÖVd. bgialläddja Mal. 'slägga 
för indrivande av bergborr / sledge-hammer 
for driving in rock-drill' (SAOB; ÖDB II 35). 

borr-släng m.Ib birr.2lävy Jä. = borrskaft 
(SAOB). 

borr-stol m.Ia bil"ruatök Rättv. (Bo.) (jfr borra 
f. V, bet. 2) 'stol med hål i sittbrädet, anv. som 
portativt avträde (för barn) / chair with hole 
in seat, used as portable closet (for children)' 
(jfr ÖDB III 214, fig. 261). Jfr lillborra f., 
bet. 2; springstol. Syn.: borrsäte; dret-, 
hål-, kack-,kuck-, skit-stol; hål-bänk, -säte. 

borr-sväng m.Ib bgt'ravävy Rättv. Al Dju. Flo. = 
borrskaft (se ill.; SAOB). 

borr-säte n. III Inruruadt Älvd. birsruaåtä Våmh. 
(jfr borra f.V, bet. 2) 'säte med hål i sitsen, anv. 
dels som ställning över pissbytta, dels som 
stöd för barn som lärde sig gå / seat with hole 
in it, used over urine-bucket, or to support 
child learning to walk' (se ill.; ÖDB III 214). 
Syn.: se borrstol. 

borr-tving m.Ib bit' ätvivy nMal. 'borrställning, 
fastsatt på väggen i smedjan / boring-stand, 
fixed on the smithy-wall'. 

borr-tväng m.Ib biratvävy sMal. = föreg. 
borr-tänt adj.I bOrtennt Ors. (jfr borr, bet. 2; 
om häst:) 'som har abnormt spetsiga tänder, 
nednötta till s. k. mejselbett / with abnormally 
pointed teeth (about horse)'. 

borr-vatten n. Id bieråwattv, Ors. bOvattp, 
(jfr borra' v., bet. 1) 'vatten som hällts ned i 
hålet vid borrning av sten / water poured inta 
hole, being bored in stone or rock' (ÖDB II 10). 

borrvel m.Ia ba'rrvill Jä. (jfr svirvel m.) = 
borrskaft. 

borr-vev f. la bä'rvåv Jä. = föreg. 
borr-vind m.Ia lurrvinn Bju. Nås be'rrvinn Jä. 
btr'rvinnd Mal. ÖVd. = föreg. (SAOB). 

borst m. •-•• f. n.Ia buziast Älvd. nVåmh. bos8t 
(fon. bed) Våmh. (Bon.) bå'ast Mor. Ve. Soll. 
bss(8)t Ors. NeSi. Vd. (f. Jä. Tra.; m. n. Dju. 
Ga.; eljest m.). 1. (koll.; el. om  enstaka strå. 
neutr. i Dju. Ga.:) 'styvt (upprest) hår / bristle' 
(SAOB borst' 1) allm. kängan bå'ast vMor. 
leevvan 	Äpp. 'lång borst'; sent-å bå'astr. 
Soll. aä'tt-på bs'aattb Tra. 'förse (becktråden) 
med borst'; bu'astr, stö' å ka'tten Li. 'håret hade 
rest sig på (den skrämda) katten'; dam a atö'r 
bs'ast Tra. 	ha stora borst'; gri'sbaaat Tra. 
8w4'jnba88t öOrs. svrnbasst Rättv. Dju. 'svin- 
borst'. 2. 'borste / brush' (jfr SAOB borst' 1 d) 
Älvd. Våmh. Mor.; obef. Mal. tjyrboast Våmh. 
(Bon.) `koborste'. Jfr t j är-. Syn.: borste. 
3. 'brudborste, Cirsium heterophyllum / mel- 
ancholy thistle' (jfr SAOB borst' 3) Tra. Jfr 
abborrblad. Syn.: se bladtistel; borre m. 
III, bet. 3. 4. 'klyvning tvärs över skikt i berg 
el. årsringar i trä / splitting straight through 
(layer of rock or) annual rings of tree' (jfr 
SAOB borst', bet. 5; ÖDB II 28) OvSi. Vd. 
kkia'sv 4 bit'88.9t Älvd. klrytiv upQ. bo'aat Våmh. 
kkjö'v upå bå'ast vMor. klrö'va på bs'astam Mal. 
'klyva tvärs över årsringarna'. Jfr borstsida, 
bet. 4; flaskan  f., bet. 1; sav. 5. 'ryggfena, 
särsk. på abborre / dorsal fin, particularly of 
perch' Nås Jä.; obef. Mal. 6. 'krön, högsta, 
punkt / erown, erest, highest point' (jfr Fr. 
burst, bet. 3) Jä.; obef. Mal. på bu' asta 'på krönet'; 
lOgist på bv'sata 'högst uppe på krönet'. Jfr 
brott, bet. 14; pund, bet. 4. 7. (koll.:) 'sol-
vens fria trådändar utanpå skaftkäpparna [ 
thread-ends of heddles outside shaft'. 8. (koll.:). 
'(utanför spjälkarna) utskjutande, ojämna rör 
(tinnar) på ännu ej putsad vävsked / uneven 
enda of (pieees of) piping in unfinished reed' (jfr 
ÖDB II 182) vMor. töjj-it'v bå'aati,a, åv atjå'd7,b, 
'tälja av de ojämnt utskjutande tinnarna på. 
(dennytillverkade) vävskeden'. 9. `toppände av 
vidja / tip of withe' Leks. (Silj.). 10. 'kant el. 
spont på bräde / edge or tongue of plank' Jä. 
fä llog-&l' bs'astv, Jä. 'jag slog av sponten'. 

borsta sv.v.l. beeasta vMor. ba's(s)ta Rättv. (Bi.) 
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Flo. Nås Äpp.—Tra. 'rengöra med borste / clean 
with brush, groom' (SAOB borsta" 1); Visst 
tjg'när vMor. 'borsta korna'. Syn.: b örsta. — 
Refl.: bu'ast-se CoVd. 1. 'borsta sig el. kamma 
sig / brush or comb one's hair'. 2. 'morska (upp) 
sig, bli stram / take a bold line, stiffen'. Syn.: 
yva (s) v., refl. — Pass.: bu'ssatas Älvd. beesstas 
vMor. Son. bs'sstäs Ga. bu'sataa Jä. 1. 'resa borst 
el. ragg, ex. om  get, hund, katt / bristle up, e.g. 
about goat, dog, cat' allm. 2. 'bliva el. vara 
förargad / get or be angry' Älvd. Mor. Soll. gör 
du å beessteis yvyr dö"da ä'nn, ä Soll. 'går du och 
är förargad över det där än?'. Syn.: börsta 
pass., bet. 2; yva(s) v., refl. 3. 'arbeta hårt o. 
ivrigt / work hard' Ga. du'kktig tä bussatäs å 
gå på' å a'rrbeta 'duktig att arbeta hårt o. 
energiskt'. — Särsk. förb. (upp:) bel'ast-upp ai 
Soll.bssat-o'pp 8ä nGa. basst-s'pp 8ä Mal. 1. 'resa 
borst, om hund' allm. 2. 'ilskna till, bli arg' 
Soll. Ga. — Avla bs'sstiv Mal. bs'sstivg CoVd. f. 
'borstning / brushing'. 

borst-bindare m. III e bo'satbinndiir Våmh. (Bon.) 
bel'aatbinndär öMor. bå'astbin(n)dur Rättv. (Bo.) 
bs`ggtbinndär Al bs'sstbinncleta  Mal. 'person, som 
tillverkar borstar / brushmaker' (SAOB a). 

borst-bräde n.III — IV bu'eas(t)bråöä nVåmh. 
beess(t)bräd(ä) Mor. Ve. bs'sstbråda Ors. bs'ast-
brådä Ore bassstbräe öVd. 'tunt bräde, anv. dels 
vid dräpning av löss, dels som skärbräde / thin 
board used partly when killing lice, partly as 
eutting-board' (se ill.; ()DB I 312, III 268, 
283 f.). Syn.: lusbräde. 

borste m.IIIa beessta vMor. bu'astä Ors. bå's(a)ts 
ba's(s)tu vRättv. bs'asta Rättv. (Bi.) Bju.—Mal. 

bs'asta Al bu'aate öVd. 'av borst, tagel el. lik-
nande tillverkat redskap att borsta med' 
(SAOB 1); berkubeia(s)ts Rättv. (Bo.) 'borste att 
sopa av mjöl med från nygräddad kaka el. från 
bakbordet'; rikktbeis(a)ts vRätty. 'ryktborste'. 
Jfr rak-, sked-, tjär-. Syn.: borst, bet. 2. 

borsten adj.III bs'astv, Ve. 'arg, ilsken / angry, 
furious' (jfr SAOB borstig 4). Syn.: bustig; 
börstig, bet. 1. 

borst-ris n.Ia bu'astria Li. 'skabb / itch'. Syn.: 
klåda, bet. 1; skabb', bet. 1. 

borst-sida f.IVa bu'astsida Jä. bu'sstga Mal. CIVd. 
(jfr borst, bet. 4 o. 10). 1. `klyvning(syta) tvärs 
över skikt i berg / splitting straight through 
layer of rock' (C4DB II 28) Mal. öVd. Jfr borst, 
bet. 4. 2. 'kant på bräde / side of board' Jä. 
vänd-s'pp bs'aataida 'ställa (brädet) på kant'. 

borst-tråd m.Ia bu'ss(t)trå Flo. (jfr borst, bet. 7) 
'tråd, fastknuten vid skaftkäpparnas ändar och 

förd över solven för att hindra dessa att glida 
av / threads tied to onds of the skafts of wood 
to which the cords of the heddles are attached, 
to prevent these from slipping off'. Syn.: far-, 
fäst-, stäm-tråd; solvsnöre. 

bort adv. brott (fon. bro) nÄlvd. borrt sÄlvd. 
Våmh. bår(r)t Mor. Soll. öLeks. Bju. Ga. bått 
båjt Ve. bar(r)t Ors. Ore Rättv. (Bi.) nLeks. 
Mock. Flo. Nås Jä. bår(r)t bar(r)t svRätty. 
bårrt Al bytt Äpp.—Tra. (svagtonsformer: bot Soll. 
bet Ore båt Rättv. Ga. bult Äpp. Mal.). 1. (om 
avlägsnande el. försvinnande; SAOB 1) 'i väg / 
away' allm. e 1928-bro'tt fö mig Älvd. 'det föll 
mig ur minnet'; go bårt å jå'ga. Mor. 'gå bort (i 
skogen) för att jaga'; i ska bsrrt o tjå'k Ors. 
'jag skall bege mig bort på myrslogen'. 2. 'vilse 
/ lost' Älvd. e wå mjäsast, so i djikk-bro'tt 'det 
var nästan, så att jag gick vilse'. 3. (i förb. med 
ligga:) 4 lråg-bro'tt aig Älvd. 'hon fick ett 
oäkta barn / she had an illegitimate ehild'. 
4. (i förb. med ut:) 'i all oändlighet / intermina-
bly, for ever' Li.; se ut adv. 5. (pleonastiskt) 
wa'ttne Zrl'ep brot y ?Oman Älvd. 'vattnet rann 
ur rännan'; e djikk bårt i by'ssairrbet g'd vMor. 
'det utfördes som gemensamt byarbete, det'; i 
lär fett båjt å djå-mi-å'v Ve. 'jag måste väl (bort 
och) ge mig av'; an ellst burt å' mi öOrs. 'han 
hälsade till mig'; an fri'sr båt a e 
Rättv. 'han friar till en flicka, som äger eller 
får ärva ett tusen riksdaler'; bslr i akö'gsm Äpp. 
'i skogarna'; N& i en stå' Mal. 'till en stad'; i ska 
gå' bst nå' r-dä' (el. belt-e om då' )Mal. 'jag skall 
gå till den där (mannen)'. — Sag: bu'rrtväjen 
m. best. Nås 'vägen bort / the way out'. 

borta adv. bro'tte (fon. bre'te) nÄlvd. bo'rrte sÄlvd. 
bo'rrtä Våmh. beisrrta syMor. bärrto öMor. vSoll. 
bå'tta Ve. beerrt(e) Soll. bkirrtä Ors. Ore beir(r)ts 
",beir(r)tå vRätty. bs'r(r)ts Rättv. (Bi.) beitta 
Dju. bu'rrtä Ga. bs'rrta Mock. Flo. bs'rrtu Nås 
bu'itu Äpp. Mal. bs'tt Li. bs'tt Tra. (svagtons-
former: böt Våmh. båt Ore öRätty. båt vRätty.). 
1. 'i främmande trakt, ej hemma; ej på sin 
(vanliga) plats / in a strange district, not at 
borne; not in one's usual place' (SAOB 2) allm. 
a. (eg.:) an friske bro`tt sig Älvd. 'han skaffar 
sig sitt uppehälle borta'; an tå's bro`tt mrtjiö 
Älvd. 'han färdades borta mycket'; ligg bå'rrto 
öMor. ligg bus tts Äpp. lagg lnitt Li. 'ej gå hem 
om kvällarna' (om kreatur); dem va' tt clå ful 
bu' tt Li. 'de försyunno (då)'. b. (bild!.:) bu'its i 
hx-evun Mal. 'oklar i tankarna, vimsig'; bu'tt i 
sks'llam el. rel'int bs'tt Li. `dets.' (på gr. av 
åderförkalkning); ä e bs' tt hu'vvue å vm Tra. 
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'han har förlorat minnet o. tankeförmågan (eg.: 
det är borta, huvudet, på honom)'. 2. (i förb. 
med från:) ä i nrgä Jrg bo'rrtä, så by'ddj dar 
Våmh. (Bon.) 'det är främmande människor 
(eg.: några från borta), som bo där'; an e frå 
bä' rrt nå'gumsta's vMor. 'han är från en för mig 
okänd ort'; fro bs'rrtä vOrs. frå bä'r(r)tä Rättv. 
fro by' tts Mal. fro bs' tt Tra. 'bortifrån / from 
somewhere else'. Syn.: bortan adv.; bortan-
efter adv.; bortifrån. 3. (pleonastiskt:) i 
ktk'nim /r4 böt o .21å' Våmh. 'jag kommer från slåt-
tern (eg.: från borta o. slå)'; an å bårt å stra'nndn, 
öMor. 'han är i Morastrand (eg.: borta på Stran-
den)'; bsrt i be'lltera 'i Bälter(gården)'; i å, 88 

bsrt i sa'jdun Ors. 'jag har så ont i sidan'; 
båt i ljo'mmsken Ore 'i ljumsken'; an a-nnt nån 
ta'r båt nä ku'llom Rättv. 'han har ingen tur 
hos flickorna'; bårrt i sko'jjän Ål 'i skogen'. 

borta-bodar f. Ta pl. by'rrtbåder öOrs. 'fäbodar av 
viss typ (ÖDB I 142 ff.), belägna jämförelsevis 
långt från hembyn / certain type of shieling, 
situated comparatively far from the home- 
village'. 	Syn.: lång-, långfä-, ut-bodar; 
sommarbodställe. 

borta-bulle m.IIIa bärrtbull nvMor. 'bröd, som 
köpts hem från främmande ort / loaf, brought 
home from another place'. 

borta-folk n. Ib bo'rrtfåsk nVåmh. bs'itsfskk Mal. 
'främlingar, okända personer / strangers'. Syn.: 
bortanefters-, bortas-folk. 

borta-gar adj.I bs'rrtgår Ors. (jfr gar adj., bet. 1) 
'ej hemgjord, tillverkad på främmande ort / not 
home-made'; dem wa bs'rrtgårsr `de voro ej 
hemgjorda'. 

borta-karl m. la bo'rrtkår bo'rrtkår nVåmh. 
b8‘ tinkåa  Mal. (jfr borta adv.) 'främling / 
stranger'; naug mär å' -da jen bo'rrtkår 'nog var 
det där en främling'. Jfr annans; bortafolk. 

borta-ko f.VIIb bs'rrt(t)fir Ors. `ko, som fodrades 
och mjölkades på annat håll än hos ägaren / 
cow, who was fed and milked away from where 
it belonged' (jfr ÖDB I 175 f). Syn.: foder-, 
lån-ko. 

borta-kulla LIVa bs'itskulla Mal. 'flicka från 
främmande bygd / girl from another place'; an 
fikk-ti' e bs'itsksila 'han gifte sig med en flicka 
från en främmande bygd'. 

borta-kvinnfolk n.Ib bo'rrtkwinnfauk nVåmh. 
bs'llskvinnfukk Mal. (jfr borta adv.) 'kvinna 
från annan ort, okänd kvinna / woman from 
another place, strange woman'. Syn.: borta-
människa. 

borta-löt f. Ta bå'rrtlöt Leks. (Silj.) 'jämförelsevis 

långt från byn beläget betesområde / pasturage 
situated eomparatively far from village' (jfr 
ÖDB I 149 f.). Jfr bod-, hem-löt. Syn.: 
utlöt. 

borta-mål n.Ia bli/tam -ear Mal. 'riksspråk (el. 
språk som ej var dalska) / Standard Swedish (or 
not Dalecarlian dialect)'. Jfr bortasvenska; 
dalska; svenska. 

borta-människa f. IV a h' ttsmännistja Mal. 'främ-
mande kvinna'. Syn.: bortakvinnfolk. 

bortan prep. bå"r(r)tå Soll. bu'rrta Ors. Nås 
beer(r)ta Rättv. bs'tta Äpp.-Tra. (-bs`tta, Li.) 
'bortom, bakom, på andra sidan om / beyond, 
behind, on the other side of'; bå"rrtå å'di Soll. 
'bortom ladan'; bu'rrta tjärrtio Ors. bär(r)ta 
tis'r(r)tja Rättv. 'bortom kyrkan'; ba'tta brttjen 
Äpp. 'på andra sidan om bäcken'. Syn.: 
bortan-för, -i, -med, -om, -till, -vid, -åt; 
bortom; ditan-med, -åt; dädan; dädan-i, 
-åt. — Ssgr: beerrtattkvsfstrk n. Leks. 'folk från 
byarna på andra sidan älven / people from the 
villages on the other side of the river'; bå'rrtaäkvs-
påjk m. Leks. 'yngling från andra sidan älven'. 

bortan adv. bro`tt4 nÄlvd. 'från trakt el. plats 
utanför socknen / from district or place outside 
parish'; an a kikmiö Vem bro'tt4 nit' han har kom-
mit hem nu från en resa, som sträckt sig utanför 
socknen'. Syn.: bortanefter. 

bortan-efter prep. bro'tt4ter nÄlvd. bärrtaät 
Leks. (styr dat.). 1. 'bortifrån / from afar' 
nÄlvd. an a kemi ö i'em brött4te 14nnds 'han 
har kommit hem från en resa i mellersta Sverige 
(eg.: bortifrån Landet)'. 2. 'i riktning hitåt 
längs efter (ngt) / along towards (something)' 
Leks. o kamm kfi'tOss bårrtaät ga'ttu 'hon kom 
springande längs efter vägen i riktning hitåt'. 
Syn.: ditan-, dädan-efter. 

bortan-efter adv. bro'ttetter nÄlvd. bå"rrtätär Soll. 
bå'r(r)tanättur Rättv. bs'itanätt Mal. 'från trakt 
el. plats utanför socknen / from afar'; ita-jä'r 
i bro`tt4ter ä'ö nÄlvd. 'det här är ej hemgjort'; 
an e beir(r)tanättsr Rättv. 'han är främling'. 
Syn.: bortan. 

bortanefters-folk n. Ib bå' ttanättäsf s'kk Bju. 'främ-
mande folk / strangers'. Syn.: borta-, bortas-
f olk. 

bortan-för prep. bä' ttafår Bju.; obef. Rättv. 
'bortom, på andra sidan om / beyond, behind'; 
hä'rrva liggär bä' ttafsr hä'jsa 'räfsan ligger 
bortom hässjan'. Syn.: se bortan prep. 

bortan-i prep. bärtåni Soll. 'bortom, på andra 
sidan om'; 8j4-ä'ttär bårtäni kå'dv, `se efter på 
andra sidan om lada/1r. Syn.: se bortan prep. 
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bortan-i adv. bärrtåni bårtån' Soll. 'på andra 
sidan (ex. om  hästen el. plogen etc., vid vilken 
körkarlen ej gick) / on the other side (of horse, 
plough etc.)'; an gör bårtån' 'han går på den 
sidan av lasset, som är motsatt körkarlens sida'. 
Jfr hitani. 

bortan-med prep. bärrtåmin vMor. bå"r(r)tåmiinn 
Sol!. bu'rrtami Ors. bu'r(r)tama Rättv. (Bi.) 
bu' ttame Tra. (styr dat.) 'bortom, bakom, på 
andra sidan om / beyond, behind, on the other 
side of'; an skalet si bär(r)tdmin stfegun Soll. 
'han ställde sig bakom stugan'; bu'r(r)tama 
perruakerv, Rättv. (Bi.) 'på andra sidan om 
potatisåkern'; an sta'nncl då' bu' ttame 8,71 ära 
Tra. 'han står där bakom den andre'. Syn.: 
se bortan prep. 

bortan-med adv. bå'jtåmin Ve. berrrtåmi'nn Soll. 
bu'rrtaminn Ors. bu' ttamå Mal. 'bortom, på 
andra sidan / beyond, on the other side'; (äv. 
överfört:) an-då,' e-nt bu' &må' int må du trö' 
Mal. 'den där (karlen) är inte dum (el. bakom 
flötet) inte, må du tro'. Syn.: bortan-om, 
bet. 1, -till, -vid, -åt; bortom, bet. 1; ditan-
med, -åt; ditom; dädan-med, -till, -åt. 

bortan-om prep. bu'rrtasm Nås Jä. 'bortom'. 
Syn.: se bortan. 

bortan-om adv. bär(r)tanom Rättv. bu'rrtaumm 
Nås. 1. 'bortom, på andra sidan' Nås. Syn.: 
se bortanmed. 2. 'mer än normalt / more 
than normal(ly)' Rättv. o e så irkak, så ä e 
vå'k bär(r)tanom 'hon är så arg, så det är långt 
över det normala'. 

bortan-till prep. bå"r(r)tatä Rättv. 'bortom, på 
andra sidan om'; jä såg en jä'll bå"rtatä skarjun 
`jag såg en eld bortom Siljan'. Syn.: se bortan 
prep. 

bortan-till adv. bu'rrtatå Jä. '(där) borta, bortom, 
på andra sidan, bortanför'; hann e ä då' ssm 
går bu'rrtatå 'vem är det där, som går där 
borta (på andra sidan om älven)?'. Syn.: se 
bortanmed. 

bortan-under prep. bs'ttanundi Mal. (styr. dat.) 
'där borta nedanför sluttningen av / over there 
at the foot of (mountain etc.)'; bu' ttanuinndi 
gkä'mmföbå'rin 'på andra sidan om och nedan-
för Glimsjöberget'. 

bortan-under adv. bu' ttanunndi Mal. 'där borta 
nedanför sluttningen / over there at the foot of 
the mountain'; ä mått ska våa my'ttjy bä'a da 
bu' ttanunndi 'det lär vara mycket bär där borta 
nedanför bergssluttningen'. 

bortan-vid prep. bu' ttave Mal. (styr ack.) 'bortom'; 
o jW gädda fikk ve lyr tra'sst bu' ttave tå'ronh,älla 

'den här gäddan fingo vi på (draget) strax 
bortom Tåronhällan'. Syn.: se bortan. 

bortan-vid adv. bs̀ ttaa' Mal. 'bortom, på andra 
sidan'; (äv. i uttr.:) hå tö'g int be'ttavV Mal. 'det. 
förfelade inte att göra verkan'. Syn.: se b or tan-
m e d. 

bortan-å adv. bu' tian& nMal. 'där borta (el. 
bortom) / over there (beyond, behind)'; ä vä'kks 
h,eftit Kdonå', män bu' ttalult e ä sä'mmega 'det 
växer bra på den här närmare delen, men där 
borta på den bortre är det sämre'. Jfr hädanå. 
Syn.: bortapå. 

bortan-åt prep. bå'rrtåna vMor. (styr dat.) 'bort-
om'. Syn.: se bortan. 

bortan-åt adv. bo'rrtefnad Våmh. (Bon.) bå"rrtånä. 
Soll. 'bortom, på andra sidan'; d4'n bd' rrteEnad 
Våmh. 'där bortom'. Syn.: bortanmed. 

borta-pojk m. Ib bo'rrtpojk Våmh. 'utsocknes 
yngling / boy from another parish'. 

borta-på adv. bu'rtpå1  Ål 'där borta (på slåttern) [ 
over there'; an ha vuri be'rtpål s .2/triji 'han har 
varit där borta (på lindan) och slagit gräset'. 
Syn.: bortanå. 

bortas-folk n. Ib bu'rrtasfukk Bju. 'främmande 
folk / strangers'. Syn.: borta-, bortanefters-
f olk. 

borta-spunnet adj. n. bro`ttspunneå Älvd. 'ej hem-
spunnet / not spun at home'. 

borta-svenska LIVa bu' ttusvännska nMal. 'med 
riksspråk blandad dialekt, orent sockenmål [ 
dialect mixed with Standard Swedish, cc:inta-
minated dialeet'. Jfr bortamål. Syn.: bock-, 
trä-svenska. 

bortbyting m. Ib bärrtbgtivg vMor. bärrtbitiv 
Rättv. bd' ttb§tiv Al bu' ttbgtiv Mal. 1. 'på över-
naturligt sätt bortbytt barn / changeling child> 
(SAOB) vMor. Mal. va bänä ty'agt, då dum 
nö'p ä, ss ks'nn ä vå'r en bs' ttbgtiv Mal. 'om 
barnet förhöll sig tyst, när man nöp det (i 
skinnet), så kunde det vara en bortbyting'. 
Syn.: bannbörding, bet. 1; bytesbarn; 
byting, bet. 1. 2. 'odygdigt barn / naughty 
child' Ål. Syn.: byting, bet. 2. 

bort-efter prep. bro'tter nÄlvd. bo'rrter sÄlvd. 
bå'rrtär vMor. Soll. bu'rrter Ors. bärtut båt st 
Rättv. biltät — Utåt Mal. Li. Tra. (styr dat.). 
1. 'i riktning från den talande ut över el. utefter 
el. längs med el. utmed (ngt) / away from, out 
over, along' (jfr SAOB I) allm. bro'tte tenni, 
nÄlvd. bå'rrtär wIl'jim Soll. bstä,t vel' jam Tra. 
'bort utefter vägen'; bå'rrtär ka'nndi vMor. 
'nedåt landet'; bettet ten(n)jom Rättv. 'bort över 
ängsmarkerna'; ä ga'll la'uvt bettät bä'rrgom 
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nMal. 'det gav eko långt bort mot bergen'; ä 
stö're flra'vvner biltät brå'i Li. 'det blir stora 

flagor utefter brödet'. Syn.: bortåt, bet. 1; 
bortöver; ditefter. 2. 'överallt (borta) i/ all 
over the place'. Älvd. vMor. bo'rrte byegm 
:sÄlvd. 'överallt ute i byarna'; an kå' jtär bå'rrtär 
gåsrdum vMor. 'han springer överallt i gårdarna 
(och skvallrar)'. 3. 'här och där i / here and 
there (in)' Rättv. däm e ffi'ke båta gDrom 'de 
(o: människorna) äro sjuka här o. vari gårdarna'. 

bort-efter adv. bro'tter nÄlvd. bo'rrter sÄlvd. 
bå'r(r)tär Mor. Soll. be'rrter vOrs. bu'rrter öOrs. 
bä' tet Rättv. bi'rtär Flo. ba(r)tättä Jä. belrätt 
butnt Mal. b8tertt butti`tt ÖVd. 1. (vid upp-
gifter om antal, mått o. d.:) 'bortåt, inemot / 
(with regard to number, measurement etc.:) 
about, towards' (SAOB II) Soll. ä vå bårrtär i 
(-mot) je tjii'g 'det var inemot ett tjog'. Syn.: 
bortefteråt; borti, bet. 3; bortmot, bet. 2. 
2. 'ungefär, i den vägen osv. / about, something 
like that' Jä. Tra. s så'n,ä berkettä Jä. 'och i den 
vägen ungefär'; å så' begett o'nndå fe o'nndå 
Tra. 'osv, undan för undan'. Syn.: bort-åt, 
bet. 2, -över, bet. 2. 3. 'här o. där (i när-
heten), här o. var / hereabouts, here and 
there' Soll. Rättv. måg sä'j däm så' bå'rrtär 
Soll. 'nog säger folk så här i trakten'; ä lri'gg nå 
.strå'd bå'rrtär Soll. 'det ligger ett o. annat strå 
här o. där i närheten'; ä e klrrn vä'kket bktet 
Rättv. 'det är dålig årsväxt här o. var'; ä bra'nn 
allt betätt a by'nnom Mal. 'det brann ända fram 
till närheten av byn'. 4. 'en sträcka bortöver el. 
framåt / farther along' Mor. Flo. Mal. gokk 
då' bå'rtär Mor. 'gå där bortåt ett styckar; 
an harrk-må' en brå Ut belrätt Mal. 'den släpade 
med ett gott stycke framåt (vägen)'. 5. (halvt 
pleonastiskt:) Son. ka'sst an bårtär i vei'ddji danä 
'kasta den (o: bollen) bort mot väggen där!'; 
an g'g ?alt bårrtär a sta'rdäjtji 'han har ägor 
ända bort till Stordiket'. 6. '(liggande) ut-
sträckt, så att man slipper stå / with one's feet 
up' (jfr uttr. »bort av fötterna»; se fot) Älvd. 
Zra'ut di bro'tte Iriste6 'lägg dig o. vila benen litet!' 
(eg.: 'luta dig bortefter litet'). 

bortefter-åt prep. belrättå Äpp. betä'ttåt ,,,belrättåt 
Mal. 'till grannskapet av; i närheten av, inemot / 
to the vicinity of; near, close upon'; då vå'r hä 
belrä' trå, hu'nndra Äpp. 'då blir det inemot (ett) 
hundra'. Syn.: bortöveråt, bet. 1. 

bortefter-åt adv. Ng-tet-tå Äpp. b8ttätå't Mal. 'in-
emot, bortåt / towards'. Syn.: bortefter, 
bet. 1. 

borterst adj. superl., se bortre. 

bort-fallen adj.III be'ttfalki Li. (jfr falla bort) 
'avmagrad, utmärglad / thirmed down, ema-
ciated'; an va 88 be`ttfelln å ete'gg 'han var så 
avtärd o. ful'. Syn.: utavfaren. 

bort-faren adj.IV be' tlfgryn Mal. 'vissnad / 
withered, faded' (jfr SAOB bortfara 2). 

bort-från, se bort(i)från. 
bort-färd f. I a beerrtlä(r)4—bcr tigui öLeks. be‘ tt-

ledr Mal.; obef. vMor. 'färd hemifrån; avfärd / 
journey away from homo, departure' (SAOB 
1-2). 

bort-genom prep. bå'rrtgenum Son. betldjönnom 
( 	belrdjönnom) Mal. 'bort igenom, längs el. förbi! 
away through or past'; beltdjönnom mö'ran Mal. 
'bort igenom (de sidlänta) granskogarna'. Syn.: 
bortigenom. 

bort-genom adv. bårtgrnum vMor. Soll. bårtjö'n-
num Ål beltdjö'nnom Mal. 'bort igenom el. förbi 
(passage, skog, åker etc.) / away through or 
past (passage, forest, field etc.)' (jfr SAOB bort 
adv. 6 a); ekä du bårtjö'nnum tä få'boan n8 Ål 
'skall du (bort) till fäbodarna något?'; fttätt 
frg'tjam a då betteljö`nnom Mal. 'längs Fryken o. 
vidare bortåt (i Värmland)'. Syn.: bort-
igenom. 

bort-1 prep. boti bårti Våmh. Soll. bårti vMor. 
burti Ors. Nås bete Ore båti Rättv. bårti Leks. 
bety Jä. bety beki belry Äpp. b8ii belri Mal. 
b8ti b8ti ÖVd. (styr ack, el. dat.; gränsen 
mellan prep. borti och förb. bort + i (jfr bort, 
bet. 5) är flytande). 1. (lokalt:) 'till / (direction:) 
to' allm. boti gå' Våmh. 'till Garsås'; an sund 
boti tjö'rrtjo Soll. 'han skulle till kyrkan'; we'rrt 
bete ler bfi'där ska du må krå'kom Oro 'till vilka 
fäbodar skall du med kreaturen?' (eg.: 'vart 
borti för bodar...'); gå' båti bfi'där Rättv. 'gå 
till fäbodarna'; båti få"bos Rättv. 'till farbrors'; 
båti mo'sster Rättv. 'till mosters'; då' valt ve 
&å' in buti stö'kibåri Li. 'då blevo vi bjudna till 
Storlyberget'. Syn.: bortå prep., bet. 2; 
bortåt, bet. 2. 2. (temporalt:) 'till, in i / until' 
Soll. Tra. boti agu'ssti Soll. buti agu'ssti Tra. 'till 
(in i) augusti'. 3. (särsk.:) `i/in' Våmh. du si'r 
ollt so i' boti swa'rrt da Våmh. (Bon.) 'du ser 
allt (som är) i svart, du'. 4. (lokalt, med dat.:) 
'i / in, into' Mor. Rättv. Leks. Bju. Mal. ig 
knä'pped bårti fö'k ö'ku vMor. 'jag knäppte knap-
pen i fel (knapp)hår; ä lik'rer å bri'nn båti bu'ss-
kom Rättv. (Bo.) 'det brinner sakta (pyr) i bus-
karna'; ä gä'll bi bä'rrgom Mal. 'det ger eko i 
bergen'. 

bort-i adv. borg' Våmh. bo"ti Soll. berg' Ors. Oro 
bå'rrti Leks. berg' Flo. bug' ( UH') Mal. bag' 



bort -na bort- (»från 	 174 

Li. 1. (i förb. med där el. därna:) 'bort, borta; bort-med prep. bårtmin botmin Son. bstma. 
dit bort / away, over there'; i ska snett-å'v borti' 	Rättv. (Bi.) bårtma Leks. bertme Nås bstmä 
öar Våmh. 'jag skall kila (bort) dit ett tag'; bo"ti 
dån Soll. 'dit bort'; å e jät full då bart' Oro 'det 
är ett svedjefall där borta'. 2. 'ut åt sidorna! 
out to the sides' Leks. strå'n,an språ't ännd 
bå'rrti 'stråna spretade rätt ut'. 3. 'inemot; 
ungefär / about' Ors. bsrti' ny fenamtisekks i'r-v, 
'inemot 56 år är han'; wi amm a' fft bsrti tri' 8 
fi'ra tji'när 'vi ha haft 3 å 4 kor'. Syn.: bort-
efter, bet. 1; bortefteråt; bortmot, bet. 2. 

bort- (i) från prep. bårrtfrå Soll. bytt/rö Mal. 1. 'från 
annan trakt / from other place' Soll. bårrtfrå 
vä'jtjän 'bortifrån Viken'. 2. 'på avstånd ifrån 
/ at a distance from' Mal. o stög litä bs'ttfrö di 
'hon stod litet på avstånd ifrån det (el. därifrån)'. 

bort-(i)från adv. bå'rrtifrån Bju. ingarö' Mal. 
bs' ttifr ö Li. bs' ttifrö Tra. 1. `(i)från mer el. mind-
re avlägsen trakt / from more or less distant 
place' (SAOB II); an e bs' ttifro ns'uetag Tra. 'han 
är från någon ort utanför socknen (eg. bortifrån 
någonstans)'. 2. 'på något avstånd el. håll / at 
some distance' Mal. o stög Wtä bsttfrö' 
säkkt på ä 'hon stod ett stycke ifrån och 
betraktade det'. 3. 'ur vägen, undan / out of 
the way, aside' Mal. Uri då bett  frö' 	dig en 
smula ur vägen!'. 

bort-igenom prep. bsttidjå'nsm Li.-bortgenom; 
bsttidjånsm då'lran 'bort längs dalgångarna'. 

bort-igenom adv. bsttidjå'nsm Li. = bortgenom. 
bort-i-stoll adv. bortests'll Oro båtisteal Rättv. 

(Bo.) bskists'll Äpp. bakistå'l -bstistå'l Mal. 
bsttists'll Li. `(alldeles) på tok, galet / (com-
pletely) wrong'; a'lld,ekis bskistål Mal. `dets.'. 
Syn.: bortitok; bortur adv., bet. 3. 

bort-i-tok adv. bertitö'k Ors. bå(r)titö'k Bju. Al 
Ga. bskitö'k Mal. bsttitö'k Li. = föreg.; o glirmär 
bsrtitö'k öOrs. 'hon pratar tok'. 

bort-kommen adj. bro'ttlmmiin Älvd. bå'r(r)tkomin 
Rättv. beerrtkåmmin -, bil‘ttkåmmin Bju. b'tt-
kummin Mal. bs'ttkåmmin Li. 1. 'som kommit 
bort / lost' (jfr SAOB 1) Bju. Mal.; obef. Älvd. 
2. 'virrig, tafatt, opraktisk / confused, awkward, 
unpracticar (SAOB 3) Älvd. Rättv. Mal. Li. 
an e-nt så bå'r(r)tkomin Rättv. han e int ss 
bs'ttkummin ha'nn int Mal. 'han kan sin sak 
ganska bra'. 

bort-kring prep. båtkriv Al bsttkriv Äpp. (styr 
ack.) 'runtomkring i / all over the place'; ja 
hä ns jö'klappär a'llstans båtkriv so'kkna Al 
'jag har jordlappar överallt runt i socknen'; 
eisska ~snår bettkrig bä'rrja Äpp. 'åskan 
mullrar (borta) omkring bergen'. 

bskmä Äpp. Mal. bstme bstme öVd. (styr dat.) 
'i närheten av, på något avstånd från, utefter, 
längs / near, at some distance from, along'; 
botmin så'vum vSoll. 'längs sävkanten'; bårtmin 
k' anndi Soll. 'utmed stranden'; på'jkar ä butma 
mi'rä Rättv. (Bi.) 'pojkarna äro i trakten av 
myren'; å vrta å vrta bårtma vll'jsn Leks. 'det. 
skymtade vitt då o. då borta vid vägen'; 
bskmä la'nndsvium Äpp. 'utmed landsvägen'; 
a'//ti'vv bekmå' 888 böC1-0' s skull råk-å' Mal. 
'allting bredvid oss började flyta i väg'; bstme 
lu'fftä Tra. 'i närheten av loftet'. 

bort-med adv. båjtmi'nn Ve. bårtmi'nn Soll. 
bstmå' &må' Mal. 'där utefter, där bredvid / 
alongside, along'; 4 vä'kksär .2lä'jke då,'n bårt-
mi'nn Soll. 'det växer sådana där utefter (åker-
renen); o stanncl full bstmå' Mal. 'hon (o: den 
lilla flickan som lär sig att gå) står (väl) bredvid 
någon möbel och håller sig upprätt'; jämnat lår 
an vår bstmå' e strj om Mal. 'alltid måste han vara 
bredvid och påpeka för honom hur han skall bära 
sig åt'; (överfört:) an ä en Inittmå' Mal. 'han har 
ett barn utom äktenskapet'. Jfr bredvid adv. 

bort-mellan prep. bårrtmillå Soll. burrtmilla Leks. 
bstmilla ,•,bskmilla Mal. bsttmilla Li. 'mellan, 
inom / between, within'; an ad få'kv, bsrrtmilla 
ns vii' radar Leks. 'han hade hästen gående mellan 
några travar av ved'; bstmilla bterrgom Mal. 
'borta mellan bergen'. 

bort-mellan adv. bårtmi'llå vMor. 'emellanåt / 
sometimes'; wi brå'kum swennsku kitä sön 
bårtmi'llå 'vi begagna riksspråk litet så där 
emellanåt'. Syn.: emellan, bet. 2; emellanåt; 
inmellan; mellan, bet. 2 a; mellanåt. 

bort-mot prep. bstmot Mal. bstmot Li. (styr dat.) 
'i el. till närheten av / in the vicinity of, towards'; 
butmö't om da tjtennam Mal. 'i närheten av den 
där tjärnen'; bstmot vä'rrmlainndum Li. 'bortåt 
Värmlandshållet'. Jfr bortöver. 

bort-mot adv. burtmö't Jä. bstmö't Mal. Li. 
bekmö't Mal. 1. 'i el. till närheten (av någon 
förut nämnd plats) / in the vicinity (of, towards 
a particular place)' Mal. Li. gakk i'nnt bstmö't, 
ss du e stå e ksmm, atfi3"gå inte i närheten, så 
att du råkar komma i vägen!'. 2. 'inemot, bort- 
emot / round about, towards' Jä., Mal. Jfr 
något-. Syn.: bortefter, bet. 1; bortefteråt; 
borti, bet. 3. 

bort-na adv. bå'(r)tv öMor. (jfr dit-na, där-na 
o. d.) 'borta där / over there'; dan bå'(r)tv 'där 
borta'. Jfr bort-å adv., bet. 1. 
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bort-om prep. bårtum Mor. Soll. burturn, Ors. 
Utom Rättv. (Bi.) bårtsm Bju. bartam Nås 
baltsm Äpp. bstsm Mal. Tra. (styr ack.) 'på 
andra sidan, bakom / on the other side, behind' 
(SAOB 1) allm. gö'k(k) bårtum knå'utv, Son. 'gå 
bakom knuten!'; barium W.2.25na Ors. 'på andra 
sidan om Lillån'; bsksm bä'ttjen Äpp. 'på andra 
sidan om bäcken'. Syn.: se b or tan. 

bort-om adv. bårtu'mm öMor. bå'rrt-u'lum Son. 
bsto'mm Rättv. (Bi.) bsts'mm Mal. Tra. bak-
s'nun Mal. 1. 'på andra sidan' (SAOB 2 a) 
allm. Syn.: se b ort anmed. 2. 'om, omkring! 
round' Soll.; se taga bortom. 

bort-omkring prep. butsmkriv ,‘,bsltsrukriv Mal. 
'på olika håll i, än här än där i / in different 
parts of, here and there (in)'; dum åt bsIrsmkriv 
stu'ggo 'de åto på olika håll (här o. där) i stugan'. 

bort-omkring adv. bu tsmkri' vv —bsksmkri'vv Mal. 
1. 'utanför bygden (socknen etc.) / outside 
district (parish etc.)'; bstamkri'vv a dum tid 
er) så'ä(r) `i andra bygder ha de väl andra 
seder'. 2. 'kring horisonten / on the horizon'; ä 
får-filt te vålr jö'sst bstsmkri'vv 'det ser ut, som 
om det skulle ljusna kring horisonten'. 

bort-på prep. bstpå ,,,bskpå Mal. `(bort) på el. 
vid / on, upon'; bstpå bå'rin Mal. `(bort) på 
bergen'. 

bort-på adv. båtpå' Ål bstpå' Mal. `(borta) på en 
viss plats / in a certain place'; han e båtpå' 
dän(ä) Al 'han är där borta (på åkern)'. Syn.: 
bortå adv. 

bortre adj. komp. bkirrter öOrs. bär(r)tsr vRättv. 
Leks. bs'r(r)tra Rättv. (Bi.) bå'rrtär bå'ttär Ål 
bå'ttär Dju. bs`ttää  Mal.; obef. Älvd. Soll. Flo. 
Bju. öVd.; superi. bå'rrtäst vMor. Soll. bår(r)tä'st 
öMor. bs'r(r)trsst Rättv. (Bi.) beir(r)trsst Leks. 
bs'tträst Bju.; obef. Älvd. Flo. öVd. 'belägen 
längre el. längst bort! situated farther or farthest 
away' (SAOB) allm. e bu'rrter sa'jdun Ors. på 
bå'ttär si'da Dju. da-6 bs`ttä si'sn Mal. 'på den 
bortre sidan'; an a sa'l(l)t beir(r)tur 	fffits 
vRättv. 'han har sålt det bortre skogsskiftet'; 
dän bs'r(r)tra Rättv. (Bi.) 'den bortre'; bå'rrtär 
Ett åv so'kkna Al 'den ände av socknen, som 
ligger avlägsnare från kyrkan'; i bå' rrtäst gå'rdim 
vMor. i bårtä'st gå' rdim öMor. 'i den bortre (el. 
bortersta) gården'; å bå' rrtäst ati'jdon Soll. 'på 
den bortre sidan'; tag bårtästo öMor. 'tag den 
bortre. 

bort-skyldig adj.I bro'ttstjylldug Älvd. bå'r(r)tstfilu 
Rättv. bå'ttfillu Dju. ba'rrtfyllu Flo. be'rrtfillu 
Nås bs' ttstjölls Mal. bs'ttstjills Li. 'skyldig, i 
skuld för / in debt' (SAOB); an va bå'ttfillu a'llt 

an eittä Dju. 'han hade lika stora skulder som 
tillgångar'; an e be' ttstfölls hå' an å' Mal. an e 
bs'ttstjills talt an ä'jg Li. 'han är skyldig lika, 
mycket som allt vad han äger är värt'. 

bort-skämd adj.I bro'ltskfmmd nÄlvd. bå'rrtskem-
maå nvMor. bå'rrtskämmd Soll. bs'rrtskemmel 
Ors. bå'r(r)tskämd Rättv. bå'r(r)tfämmd Bju. Ål 
bs' ttstjämmd Mal. bs'Itstjämmd Li. (jfr skämma, 
bort). 1. 'illa uppfostrad, bortklemad / badly 
brought up, spoilt' (SAOB) allm. 2. 'skämd, 
rutten / rotten, spoiled' Älvd. Li. ö't i bro'tt-
skcmmt Älvd. 'höet är skämt'. Syn.: skämma 
v., p. pret., bet. 5. 8. 'skadad i eggen, ovass, slö / 
blunt, not sharp' (jfr SAOB bortskämma la) 
nvMor. Mal. Li. Syn.: skämma v., p. pret., 
bet. 3. 

bort-tagen adj.I bs'ttäin Mal. (jfr taga bort) 
'stum av häpnad, försatt, brydd / struck dumb, 
perplexed, confused'; i va 	s fsrskrä'kkt, se i 
vatt rennt bs' ttäjn `jag blev så överraskad 
(förskräckt), att jag blev alldeles stum av 
häpnad'. 

bort-under prep. bårrtundär vMor. bårrtund Leks. 
bstun,di Mal. bstonnd Tra. (styr dat. o. ack.;) 
gränsen mellan prep. b ortunder o. förb. 
bort (a) + under är flytande) 'bort under, 
borta under, in under, under / under, under- 
neath' (SAOB); ä gni'ks bårtund fö'ta,n Leks. 'det 
gnisslar under fötterna'; ä bå'r bstonnd l'stt Tra. 
'det bar i väg in under isen'. 

bort-under adv. bårtu'nndär Soll. bårtu`nncls Leks. 
butu'nndi Mal. bsto'nnd Li. `bort(a) under (något 
förut omtalat) / under (sthg previously men- 
tioned)' ä grå'cliir dan bårtlinnclär Soll. 'det 
sjuder där borta under (vattenfallet)'; ä våle fall 
lå'nvår att; ä e ss bkå'tt bstosnnd 88 Li. 'det blir 
väl töväder; det är så blått på himlen borta vid 
horisonten'. 

bort-ur prep. bsrti Nås bsty byty byty Jä. 
bsZy Äpp. 	bslrud  Mal. bstu Li. (styr dat.; 
gränsen mellan prep. bortur o. förb. bort + ur 
(se bort, bet. 5) är flytande) 'ur / out of'; 
barti le' Nås 'ur led'; je tö'g ä bsty kriiska Jä. 
'jag tog det ur krukan'; an vatt s'ppdräjin bsry 
tjärnam Äpp. 'den blev uppdragen ur tjärnen'; 
dam kam sti'kkandes beley y'mmsä &trär s skull 
si' -tki Äpp. 'de (o: folk) kommo o. tittade fram 
ur olika dörrar o. skulle se efter (vad som stod 
på)'; kkös 8‘go Indry—  ltsrå'rä Äpp. 'riva ut ögonen 
på varandra'; re'nnt bulrua  bienam Mal. 'alldeles 
opassande'. Syn.: ur prep. 

bort-ur adv. bro'ttyr nAlvd. bårtg'r vMor. berrrtgr,.., 
bo*tgr Soll. bs'rrtir Ors. bstg' bstg' bygg' Jä. 
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bsky Äpp. bstfi'(r) — &dra' er) Mal. butfe '-bstil' 
ÖVd. 1. `ur / out of' allm. du ar fa bro'ttyr 
Älvd. `du skall gå ur (sängen, vagnen etc.)'; 
ta byt' fi'sstjän byty nä'tä Jä. 'tag fisken ur 
nätet!'; dräk bskg' gkCisa Äpp. 'drick ur glaset!'. 
Syn.: ur adv. 2. (om eko:) Ors. 49/ rö'per, ss ä 

Wrrtir 'han ropar, så det ger återskall / 
he shouts so loudly that it reverberates'; ä /öa-
bska'a  Mal. 'det (o: ljudet) ekade o. förtonade 
långt borta'. 3. 'på tok, utanför rimlighet o. 
god sed / wrong, beyond reason' allm. e wa so 
bårty'r vMor. 'det var så tokige; ä björ bstg' Jä. 
ä bjöä  bstfe(r) Mal. 'det går över det rimligas 
(anständigas) gräns; det barkar åt skogen'. Syn.: 
bor ti -stoll, -tok. 4. (om sans el. medvetande / 
about consciousness:) an Ot-bskfia  Mal. 'han 
förlorade medvetandet el. han miste självbe-
härskningen / he lost consciousness or he lost 
his self-command'. Jfr brott n., bet. 11 a. 

bortur-läggare m. Ilie bytYläddjar Jä. (jfr bortur 
adv.; lägga - b ortur, -ur) 'person (vanl. kvinna), 
som tog upp o. band säd i kärvar / person 
(usually a woman) who bound com into sheaves' 
(ÖDB I 415). Syn.: se binderska; hämtare, 
bet. 1; upptagare; upptaghjon. 

borturläggar-krok m. Ib bYtyläddjarkrök Jä. (jfr 
föreg.) 'krok varmed mejad säd togs upp för att 
bindas i kärvar / hook by the aid of which com 
was picked up to be bound into sheaves' (ÖDB I 
417). Syn.: hämt-, sädes-, upptag(s)-krok. 

bort-å prep. bårtå vMor. båtå Rättv. Leks. (Silj.) 
bstå Mal. ÖVd. (gränsen mellan prep. bortå o. 
förb. bort + å är flytande). 1. '(ut) på, över / 
out over, upon' allm. o gör bårtå gå'rdn vMor. 
'hon går borta på gården'; bräj-utätt kirder bstå 
ba'ttjin Tra. 'breda ut kläderna på marken'. 
2. `(bort) till / away to' Rättv. vi skumm båtå 
ti'm(m)bersköjen `vi skola bege oss till timmer-
skogen'. Syn.: borti prep., bet. 1; bortåt 
prep., bet. 2. 

bort-å adv. bårtå' vMor. 	bskå' Mal. 
buttå' Li. buttit' Tra. 1. `(borta) på en viss plats; 
där borta / in a certain place; over there' Mal. 
ÖVd. då bstå'  e ä my`ttjy bö'ä  Mal. 'där borta 
finns det mycket bär'; då buttå''ö" ä Li. 'där borta 
är (el. ligger) det'. Jfr b o rtn a adv. Syn.: bort- 
på adv. 2. 'in(ne) på (någons ägor) / over, into 
(someone's property)' vMor. Mal. o llö'-bårtå' 
an 'hon mejade gräset in(ne) på hans ägor'; ä 
fåa-buirå', hfir an bli3 tö ska idel ä bstm4' Mal. 
'det glider (åker) inpå (kanten) hur man än 
bjuder till att hålla det bredvid'. 

bort-åt prep. bårta vMor. båjta Ve. bota Soll. 

bsrta Ors. bå"rta Rättv. (Bo.) bårtåt Bju. bska 
Äpp. beta Mal. bsta Tra. (styr dat.; gränsen 
mellan prep. bårtåt o. förb. bort + åt är 
flytande). 1. 'bortåt, bortöver / in that diree-
tion, away over' (SAOB II 1) allm. Syn.: 
bortefter, bet. 1; bortöver. 2. `(bort, fram) 
till / (up) to, as far as' allm. bsrta nsgum ~Ni 
Ors. 'till en smed'; bå"rta di'tju Rättv. (Bo.) 
'fram till diket'; bå"rta ledun sRättv. 'bort till 
ladan'; baka bä'ttjam Äpp. '(fram) till bäcken'; 
känn ad väri byta knfetam Tra. 'björnen hade 
varit fram till knuten'. Syn.: borti prep., 
bet. 1; bortå, bet. 2. 

bort-åt adv. båjtå' Ve. bo"tå Son. bårtå't Rättv. 
(Bo.) bsrtå' Flo. Nås butå't bukå't Mal. betå,'t 
Tra.; obef. Älvd. 1. 'bortåt, bortöver / in 
that direction, away over' (SAOB I 1) allm. 

'ungefär, ditåt / about' (SAOB I 3) Rättv. 
Nås. .99' burtå"så ungefär'. Syn.: ditåt, bet. 2. 

'intill, fram (till en förut omtalad plats) / as 
far as, towards (a previously mentioned place)' 
Flo. Mal. Tra. je vå nä're-på' bstå,'t da Tra. 'jag 
var nästan ända fram dit'. 4. 'till bords / at 
(to) table' Soll. Mal. sä'ttir id bo"tå nä Soll. 
sätt är bekå't nö Mal. 'sätt er till bords nu!'. 

bort-över prep. bårtyvy Våmh. (Bon.) bårtyvir 
Soll. bå"rthir sRättv. bsti'vir Rättv. (Bi.) bstyvy 
Mal. butivi ÖVd. (styr ack.) 'bort över, i rikt-
ning mot / away over, towards' (SAOB II; 
gränsen mellan prep. bortöver och förb. 
bort + över är flytande:) bårtyvy sienndbokkqn 
Våmh. (Bon.) 'bort över sanddynen'. Jfr bort-
mot. Syn.: bortefter, bet. 1; bårtåt, bet. 1. 

bort-över adv. bårervy Våmh. (Bon.) bårty"vir 
Soll. burtö'vsr Ors. bårty'vsr Leks. buavy Mal. 
bstl'vi Li. 1. 'bortåt / out over' (jfr SAOB I) 
Mor. (Bon.) Ors. Mal. bårtrvy dan Mor. (Bon.) 
'dit bortåt'. 2. 'ungefär about' Leks. dsm 
kund fö`k nu je'ttar å ö`na 	äl två' å sådd'r 
bårtg'vvr `de kunde föda några getter o. en ko 
el. två o. sådär ungefär'. Syn.: bortefter, 
bet. 2. 

bortöver-åt prep. bå"rti'vira 	ira Rättv. 
bskyvya ,•,  bukyvya Mal. 1. 'till grannskapet av, 
i närheten av / to the vicinity of, near'; bå"rtivira 
trna sRättv. 'bort åt byn Tina'; bukyvya omdå' 
gå'kam Mal. 'bortåt den där gården'. Syn.: 
bortefteråt. 2. 'inemot, bortåt / towards'; 
b'åd'vira e ha'kvt 	Rättv. (Bi.) 'inemot en 
halv mil'. 

bo-släde m.IV, se bogsläde. 
boss n.II ba.8 Våmh. bös Ve. vSoll. bås bas 
Ors. Äpp. bås Ore—Tra. (best. bå'ss Rättv.); 
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obef. Älvd. vMor. 1. 'avfall, skräp / waste, 
rubbish' (SAOB boss' 1) allm. tå' li'min å sö'p 
bå'se tå ru'ttjam, cli'nem Tra. 'tag kvasten o. 
sopa bosset av din rock!'; ha'4-mbö8 Ve. 'avfall av 
halm'; &blies Våmh. (Bon.) hö'bös Ve. hö'bås 
Dju. `hösmål'; ledubås Rättv. 'boss från ladan'. 
Syn.: doss; modd, bet. 1. 2. 'strö i båsen hos 
djur / litter in cattle stall' (SAOB boss' 2) Jä. 
8. 'smolk i öga / some dirt in one's eye' Ors. 
Mock. Syn.: sär, bet. 2; torp", bet. 1. 4. 
(bildl.:) ä gå'r 88M bö's Ors. 'det går lustigt och 
lätt / it is going very smoothly'. 

bossa f. IVa beessa Rättv. Bju. Ga. 'stoppning 
el. dyna under selens bogträn, selputa / wadding 
under hame, eollar pad' (SAOB). Jfr lös-. 
Syn.: se bogkoppe. 

bossa f.V, se bussa f. V. 
bossa' sv.v.l. bå'sa Leks. bå'sa Ga. bås- Nås 
betsa- Mal. bå's- Tra. (jfr boss n.). 1. 'strö 
under kreatur / litter, bed' (SAOB bossa' 1) 
Leks. å-nnt va'rrt tä bå'sa fur nuri få"det är 
inte värt att strö under oburet kreatur (o: 
glädja sig på förhand)'. 2. 'skräpa med boss / 
make a mess with chaff' allm. — Särsk. förf,. 
(ned:) bus-ng' Nås båss-nå'r Mal. bå'8-nö' Tra. 
1. 'förorena med boss' Mal. Tra. å'f, hur an-då' 
båsu-nE'r Mal. 'å, så den där (mannen) skräpar 
ned med boss!'. 2. (refl.:) bus-nr se Nås 'skräpa 
ned sig med boss'. 

bossan  sv.v.l. bå'sa Ors. 'fräsa, blåsa (i spisen) / 
hiss, sputter (in fire)'; nu bå`ser e ajti ja'lklem; 
e kam fell nu fremmand 'nu fräser det i elden; 
det kommer väl något främmande (besök till 
gården)'. 

boss-dynga LIVa bu'ss(t)dyn(n)ja JA. (jfr boss 
n.) 'skräphög nära stugan el. fähuset, dit man 
kastade gammalt strö, sopor o. slask och där 
man tömde urin el. lät sitt vatten / rubbish 
heap near cottage or eowhouse on which waste 
and litter were thrown, and where people also 
passed water' (03DB III 25, 325); (äv. överfört i 
uttr.:) ka'sst ä på bu'ss(t)dynnja 'kasta bort det, 
lämna det därhän, strunta i det!'. Jfr dretgrop; 
skålhusdynga. Syn.: bosshop; dynga, bet. 
4; inork-dunge, -hög; piss-dynga, -grop, 
-hop, -myr, -stack, -underbär; sopar-, 
sopen-dynga; sopenbacke. 

boss-hop m.Ia bå'söp Bju. = föreg. (ÖDB III 
325). 

bossig adj.I birssug nÄlvd. bfiesnein Våmh. 
brsun vSoll. bi"sun Ors. bissu Rättv. bå'sug 
Leks. bå'su Bju.-Tra. 1. 'full med boss, skräpig 
/ full of chaff, untidy' (SAOB) allm. 2. (över- 
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fört:) 'simpel, tarvlig, lågsint / vulgar, low, base' 
Mal. du ska int ve bå'su int 'du skall inte vara 
tarvlig'. 

bot f.VI bäst Älvd. Våmh. (pl. byötär Våmh.) 
böt övr. (pl. bö'ttär Ve. Dju. ba'tär Soll. bg'tur 
bö'trur bö'ter Ors. bö'ttur Leks. bä'tter Tra.). 
1. a. 'botemedel, hjälp / cure, remedy, help' 
(SAOB 2) allm. an  fäk bö't får få'kån Rättv. 
'han fick bot för sin sjuka'; ä hå'lr bö't hä Leks. 
'det är full hjälp det'; o a då fä'j bö'tä fe so'ttä nö 
Tra. 'hon har då fått bot för sin sjuka nu' (om 
ogift kvinna i grossess). b. (pl.:) = föreg. Soll. 
ir fi'vvgir då ful l'r bö'tär 'ni fingo (eg. I fingen) 
då väl bot (ni blevo ju friska)'. 2. 'medicin, 
medikamenter / medicine, medicaments' (SAOB 
3) Våmh. Ve. Soll. Ors. NeSi.; obef. Mal. öVd. 
o skull då hå nu bö'ttsr jä'mmt Leks. 'hon måste 
alltid ha medicin'; e' sstbåter öOrs. `hästmedicin'; 
tji'rbötsr vOrs. `komedicin'; 1r äusbötär Soll. 
'medel mot löss på kreatur'; knå'ulrbötär Soll. 
'medel mot bölder'; ö'gänbötär Soll. 'medel mot 
ögonsjukdom'; (man rimmade äv. skämts.:) 

ä e bö'tär 
tä jä"tå rö'tär 
då ann frjö's um /'tär Soll. 

'det är bra bot att äta (kål)rötter mot frusna 
fötter (eg. då man fryser om fötterna)'. 8. 'lapp, 
klut / patch' (SAOB 5) OvSi. NeSi. Jfr klut, 
bet. 1; slarva, bet. 1. Syn.: lapp', bet. 1; 
lott', bet. 6. 4. = böter f.pl. 

bota sv.v.l. 3. bfesta Älvd. Våmh. böta övr. 
OvSi. Leks. Al bö'ta övr. NeSi. Vd.; pret. bo'ttä ,-
bö'ted Ors. bo'tts böta Leks. bott Leks. (Silj.) 
JA. bo'tt bö't Mal. (styr dat. el. ack.:) 1. a. (tr.:) 
'läka, göra frisk / eure, make weil' (SAOB 2 a-b) 
allm. bå'ut kri"turqm (-kri"turi) Våmh. 'bota 
kreaturen'; i bö'tät ta'nnvärrtjim Soll. 'jag botade 
tandvärken'; i'nnt hann de`nn-da bö't i'nvgurn, 
Ors. 'inte kan den där (mannen) bota ngn'; tö' 
å bö't hä'sstam å' me fe kvä`rrkun Tra. 'tag o. 
bota hästen åt mig för kvarka!'. Syn.: dokta; 
doktorera; laga, bet. 1; lövja. b. 'stilla (sin 
lust) / to quiet, still' (SAOB 2 b [3) Mal. Li. 
bö't ls'sstam Mal. bö't lu'sstam Li. 'dots:. 2. 
(intr.:) 'utöva läkekonst / practise medicine' 
(SAOB 2 e) Våmh. 4 jäld-4' biestäd 'hon (o: den 
kloka gumman) höll på o. botade folk'. 8. 
'lappa, laga / patch, mend' (SAOB 3) Ga. 4. 
(i förb. med vidor:) bö't vä'jdum, öMor. bö't 
trl'er Li. 'avlägsna videbuskarna omkring slog-
mark / remove osiers round field' (skedde detta 
på Botvid-dagen, så växte buskarna ej upp igen). 
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Jfr B otvid. —  Refl.: an a bo'tt si  Ors. 'han har 
kurerat sig (o: tillfrisknat)'. —  Pass.: han 
tjännd tå'Ir på ry'ddjän på han sam skull bö'täs 
Flo. 'han kände efter på ryggen på den som 
skulle kureras'. —  Särsk. förb. (om:) böt-s'mm 
Mal.  (om stuga) 'reparera, ombona / (about cot-
tage) repair, make draught-proof'; (å:) ä bötär 
int å' intå öMor. 'det (o: stryk) hjälper inte ett 
dugg'; (åter:) 1. 'bota / cure' (äv. bildi. / also 
figuratively:)  ä'd ska i näg b128t-a'tt gngm fe 
Våmh. (Bon.) 'det skall jag nog bota honom för'. 
2. 'hämnas / take revenge' Mor. a'nn dig böt-a'tt 
öMor. 'han kan hämnas'. 

botare m.IIIe  bfestär  Våmh.  bö'tär  Soll.  bö'tää 
Mal. (jfr bota v.; doktor (-are) m.: dokta v.) 
'man el. kvinna, som utövade läkeverksamhet / 
man or woman who practised medicine' (SAOB 
1). Jfr kreatur-. Jfr boterska; kuckel-
gubbe, -människa. 

boteri n. botäri' Soll. (jfr bota v.) 'kännedom om 
att bota sjukdomar, läkekonst / art of healing, 
medical knowledge. Syn.: dokter i. 

boterska LIVa  bö'tsska vOrs. bneska  öOrs. 
bötääska  Mal. 'kvinna, som utövade läkeverk-
samhet / woman who practised medicine'. Jfr 
(kreatur)botare.  Syn.:  klokkäring; kue-
kelmänniska; lövjerska'. 

botlig adj.I  bötlin Leks. Ga. Nås bö`de  Flo. 
bö'tlä  Al Mal. bötlen öVd. (jfr bota v. 1 o. 3). 
1. 'som kan botas, läkas / curable' (SAOB 2) 
allm.;  ö'bötlen oVd. 'som ej kan botas'. 2. 
'som kan lagas / repairable' (SAOB 3) Leks. ä 
säkkon bötlin ns mö'r  'kunna strumporna lagas 
vidare?'. 

bots-vån f.Ia  böstssvån Leks. bö'tsvön Mal. (jfr 
bot f., bota v.). 1. 'hopp om att kunna bota 
(sjukdom) / hope of being able to eure' Leks. 
Mal. 2. 'hopp el. utsikt att kunna reparera / 
hope of being able to repair' Leks.  Syn.: 
lagningsvån. 

botten m.Id 	Älvd. nVåmh. bo'ttn,  Våmh. 
(Bon.; fon.  boln,) bå'ttn, (-bök?)  Mor. Soll. 
bö'tti bå'ttn, Ve. bs'ttn,  Ors. Rättv.(Bi.)-Äpp. 
bik'ttb  Ore Mal. birtn, vRättv. bsnn, öVd. 1. (på 
kärl, lådor, vagnar, båtar etc. / bottom of 
things; SAOB I 1; ÖDB I 91, 399; II 66, 154) 
allm. e warrt jnt te'lektei bu'uttn, dy-' 5  Älvd. 'det 
blev inte ens bottenskyla'; djå"rå bu'uttn Våmh. 
'fläta samman sp j älkarna i det till botten 
avsedda partiet av korg el. såll'; do få djår 
trgälrbiitn, Ore 'du får göra tegelbotten (i bak-
ugnen)'; ä få'Zra bs'ttn, Ga. 'det är bottenskyla'; 
bäkuysbötn, Ve. 'botten i bakugn'; bå'tbsnn  Tra. 

'botten i båt'; larbstn, Rättv. 'botten i kar'; an 
kom liå'm på tjärrblitnam Rättv. 'han kom hem 
(liggande) på kärrans botten' (om en drucken); 
tjö`kbåttn, Soll. tjirkkbsttn,  Äpp. 'flak på kälke'; 
ra`Mbiisttv,, Våmh. 'botten på rissel';  si'lbsttn, 
Leks. (Silj.) `(av tagel tillverkad) botten i mjölk-
sil';  sery(y)bitn,  Rättv.  säynbåtn,  Mal. 'säng-
botten'; (äv. bildi.:) ä  e b'd'tnsn vägt ir bi`ttån 
Rättv. 'där är ett slöseri utan hejd' (eg.: 'bottnen 
är helt ur byttan');  ä finns iyyän bs'ttn, tf de 
Flo. ä e-nt ris'nn bå'tn ti då'g Mal. ä e-nt bEnn 
i de  Li. 'det finns ingen botten (:mättnad) i dig'; 
an hal-å få lits på tji's(s)tbitnen  Rättv. 'han 
håller på att samla en liten förmögenhet'. 2. 
'nedre parti av grovtarmen hos nötkreatur / 
lower part of colon in cattle' (jfr SAOB I 1 1) 
Son. Flo. Jfr bottnensbror.  Syn.:  botten-
tarm, bet. 1. 3. 'bottensats / sediment, dregs' 
(t. ex. av talg, av drank vid brännvinsbränning; 
jfr SAOB I 1 q) Jä. Äpp. Mal. Li. skrå‘ptalrgbsttn, 
Jä.  'osmält, obrukbar bottensats av talg (vid 
ljusstöpning)'. Jfr ask-, flott-. 4. (på sjö, 
vattendrag etc. / bottom of lake, watereourse 
etc.; SAOB I 3) allm. &lid bu'sttn  Våmh. 'hålla 
jämn lutning i bottnen vid dikesgrävning' (jfr 
ö DB I 394);  an lti'gg a betnim svMor. 'den ligger 
på bottnen'; an je'kk a bs'ttnan  Dju. 'han gick 
till bottnen'; 	 jbåttn,  Ve.  &nem?, Tra. 'dy- 
botten';  c/Nys/aln/Uv,  Rättv. (Bo.) 'botten i 
gödselstad'; gdmmbälrbötnen Ore 'den ursprung-
liga bottnen av brunn, som delvis flutit igen'; 
gu'gygbåttn, öMor. 'gungande botten';  dji'ttj-
bsttn,  Ors. 'gyttjebotten'; lä'jrbunn  Tra. 'ler- 
botten'; 	Rättv. `dybotten'; stObecttv, 
vSoll.  stö'nbitn, Rättv. stä'bgtn, Mal. stä jnbann 
Tra. `stenbotten'; lebunn Tra. 'älvbotten'. Jfr 
flott-, färn-. 5. 'underlag, grund o. d. / base, 
foundation' (t. ex. i tillfälligt upplag av sädes-
kärvar på svedjefall, i kolmila, i dyngstack, i 
tjärdal  etc.; SAOB II 1; C1DB I 346, 364, 510) 
Soll. Dju. Äpp.  mukå-å'ut bå'ttnän  Soll. 'genom 
skottning göra i ordning kolbottnen (för en ny 
mila)';  mi'la jekk i bs'ttn,  Dju. `kolningshettan 
gick ned till milans botten'. Jfr dyngstad-, 
kol-, kolning-, mil-, tjärkarl-. 6. 'vävnad 
med mönster el. färger framträdande endast på 
den ena sidan / woven cloth with pattern or 
colour appearing on one side of material only' 
(jfr SAOB II 1 b) Ors. Jä. tra'mmp bs'ttn, 'väva 
dylik vävnad'. Syn.: bottenväv. 7. 'trådar, 
inslagna i tuskaftskäl o. bildande botten i 
mönstervävnad / plain-weave forming base of 
woven pattern' (jfr SAOB II 1 b) Leks. Ga. 
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8. (om jordlager, mark etc. / of layer, of soil etc.; 
SAOB 2) allm. wid å'kpm, i bo'ttv, Våmh. (Bon.) 
`vi köra vägen i bottnen, dvs, nöta bort snö-
lagret, så att medarna gå på sand el. grus, el. 
sjunka med vagnshjulen igenom lös jord o. d. 
ned till fastare lager'; ä i bo'ttv, jå'n nft' Våmh. 
(Bon.) 'det är fast botten här nu (så jag kan 
inte få ned snesstören djupare)'; an tjörsr-o'pp 
bti'tnen Rättv. 'han plöjer djupare än matjords-
lagret'; kgä på bå'tnaln, Mal. 'köra (med släde) 
på den snöfria, avnötta (grus)vägen'. Jfr bot-
tenköra. 9. 'våning (golv) / floor' (SAOB II 5) 
Mor. Leks. Tra. ä e två' botnå'r öMor. 'det är 
två våningar (i härbret)'. 10. 'övre våning, 
vind / upper floor, loft' (SAOB II 5 b) Ors. 
Rättv. Mal. jä ska gå op (p)å bs't(t)nen Rättv. 
(Bi.) `jag skall gå upp på vinden'. Syn.: 
hjälle, bet. 4; loft, bet. 1; löfte, bet. 1; 
skulle, bet. 5; vind; väder. 11. 'foderskulle 
(vanl. över stall) / hayloft' sMal. Jfr stalls-. 
Syn.: hjälle, bet. 3; skulle, bet. 1. 12. (best.:) 
'den molnfria himlen / the cloudless sky' Mock. 
ga`monaZr bdttv, `dets.' Syn.: gammelhim-
meln. 13. 'vedens naturliga böjning i en tjärig 
tall / natural bending of wood in resinous pine' 
Rättv. 14. 'hornsula på hästhov / horn of hoof 
(of horse)' Rättv. Jfr botten-hovad, -hävd 
adj. 15. 'löpmage / rennet-bag, fourth stomach' 
Soll. Jfr bet. 2. 16. 'tvär o. djup skära i vägg-
stockens knuthak / deep notch in corner joint' 
(ÖDB III 118) Dju. 17. 'tjock avsättning, som 
bildades på ytan av mäsk, som stått o. jäst en 
tid / thick deposit, formed on surface of mash, 
which had been fermenting for some time' (ÖDB 
III 523) Äpp. Syn.: bottensats. 

botten-band n. Ta beettnbannd öMor. be't(t)vbannd 
Rättv. (Bo.) bs'ttv„bannd Flo. bä'tv,bannel Mal. 
1. 'mönstervävt band med botten av vit linne-
el. bomullsvarp / band with white linen- or 
cotton-warp base' Rättv. (Bo.). 2. 'band för-
färdigat helt av ullgarn / band made entirely of 
wool' Flo. Jfr trådband'. 

botten-borr m.Ia bu'ttn,bår Dju. Flo. 'borr med 
snedställt el. skålformigt skär i st. f. tvärskär 
o. gängad pigg / dowel-drill' (jfr ÖDB III 126 f.). 
Syn.: botten-, dymmel-, dymlings-navare; 
dymmel-, skål-borr. 

botten-brott n.II be'tttbbriit Nås Jä. 'sista (el. 
nedre tredjedels) etapp el. skikt, i vilket kolmila 
revs ut / last layer of charcoal-kiln which was 
to be raked out' (jfr ÖDB I 524). Jfr mellan-
brott. 

botten-bräde n. III f. bu'sttvbråöä Våmh. bå"ttn- 

bråd Soll. bkittvbråda Ors. bgittibrå Mal. 'bräde, 
beläget i botten av ngt / board or plank at base 
of sthg' (t. ex. i spann; i båt; SAOB 1; jfr ÖDB 
II 201). Jfr båt-, gång-bräde; tilja. 

botten-flötar f. Ta bä` tviki3tää  Mal. be' nniks'uter Li. 
Tra. 'grädde som stannade i bottnen av nytömt 
mjölk- el. gräddkärl / cream which remained at 
bottom of just emptied milk- or cream-container'. 

botten-frysa st.v. be`ttvIrgsa Bju. Flo. bu'ttvirisa 
Nås 'bildas is ända ned till bottnen / freeze 
solid' (SAOB 1). Syn.: botten-klaka, -tjäla. 

botten-harre m. Illa biesttvarr Älvd. (jfr harre 
m.) 'bottennapp/ (when fish-hook fastened on 
the bottom)'; ig a fa'j n bfesttvarr Älvd. 'jag 
har fått en botten-harr! (dvs, min metkrok har 
fastnat i bottnen)'. Syn.: bottennapp. 

botten-hovad adj.I bil' 8ttvövadv Våmh. bee ttv,-
övaän bee tttbövadv, vMor. båttc'öivadv, öMor. 
1)8'11v/töva Al (om häst:) 'som har platthov / 
flat-hoofed (about horse)'. Jfr botten, bet. 14; 
bottenhög. Syn.: bottenhög, bet. 2; bot-
tenhövd; bullhovad. 

botten-hälla f.IVa bs'nnhälla Tra. 'en av de båda 
nedersta hällarna i brynstensbrottets berglager 
/ one of the two lower shelves of rock in whet-
stone quarry' (ÖDB II 27); ö'ver bs`nnhälla 'den 
övre hällen i brynstenslagret'. 

botten-hög adj.I beett7,4 Soll. be't(t)vhög Rättv. 
(Bo.) (jfr bottenhövd). 1. (om hästhov:) 'som 
har platt botten / with flat base (about hoof)' 
Soll. Jfr bottenhovad. 2. (överfört om häst:) 
'platthovad / flat-hoofed (about horse)' Rättv. 
(Bo.) hisstv, e så be't(t)92,hög 'hästen är så platt-
hovad'. 

botten-hövd adj.I bil'sttvyövd Älvd. be'ttvävd Ors. 
bgftvhövvd Mal. (Öje) bs`nnhävvd ÖVd. (jfr 
botten, bet. 14; Ross botnhovd; ordb. botten-
hög). Syn.: = bottenhovad. 

botten-klaka • sv.v.l. bs`ttv„klråka Flo. bå'ttikkäks 
Mal. bs`nnkkakko ÖVd. 'bottenfrysa'. Jfr bot-
tenspek, avl. Syn.: botten-frysa, -tjäla. — 
P. pret.: biPtv,kkäken Mal. bs'nnkkakkon Li. 
1. 'bottenfrusen'. 2. (om person:) 'genom-
frusen'. Jfr genom adv.; klaka genom. Syn.: 
bottentjäla v., p. pret. 

botten-kniv m.Ia bö'tnknejv Ve. 'vid laggning 
använd täljkniv med rakt blad, medelst vilken 
bottenstavarna jämnades / jack-knife with 
straight blada used to even out the bottom 
staves in coopering' (ÖDB II 167, 171). Jfr 
byttkniv. 

botten-köra sv.v.l. bee ttv,tj ör Soll. (jfr botten, 
bet. 5 o. 8) 'köra upp vinterväg med hästar 
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utan snöskor / make road during winter by 
driving horses without snowshoes'. Syn.: 
bottenåka. 

botten-lass n. Ja bii'sttly.,kass Ålvd. bOttblass Rättv. 
(Bo.). 1. 'lass som fyllde endast fordonets 
botten / bad which only filled bottom of vehicle' 
Ålvd. 2. '3 till 5 stockar, lagda i bredd omedel-
bart på timmerkälkens bankar / 3-5 logs placed 
on a level straight on top of hounds of sleigh' 
Rättv. (Bo.). Jfr överlass. 

botten-lös adj.I böttzikös Våmh. (Bon.) båttn„'lö's 
öMor. bs'ttr,,lås Ors. birttdös Rättv. blitttas Bju. 
Al Flo. Nås b5'tv,l5s Mal. bs'nnisus ÖVd. 'utan 
botten / bottomless' (SAOB 1); an må' då ful 

be'nnlsus, an-d( tja'nn Tra. 'den måtte då 
i alla fall vara bottenlös, den där tjärnen'; 
(äv. bildi.:) i du ia'Ir bo'it58 å Våmh. (Bon.) 'är 
du alldeles bottenlös?' (till en, Som aldrig blir 
mätt); båttv/löst elä'nnd öMor. 'gränslöst elände; 
bå'ttirds sem prä* sstsättjin Mal. (talesätt:) 'botten-
lös som prästens säck'; (n. som adv.:) bs'ttv,läst 
djö' ft Ors. 'bottenlöst djupt'; bs'nnisust rl'k Tra. 
'bottenlöst rik'. 

botten-lösa f.IVa bfesttv„trima Ålvd. beetttilöisa 
öMor. bå"tnlasa Rättv. ber'ttr„lBsa Leks. bå'tn„lBsa 
Mal. bs'nnlsusa Tra. (jfr Aas. botnarloysa, Bl. 
botnleysa). 1. 'bottenlöshet / bottonalessness' 
Mal. Tra. ä va åj .21i'kko bs'nnisusa då' ss 'där 
var så bottenlöst Så'. 2. 'överflödande rikedom 
/ affluence' Älvd. Mal. 3. 'ändlöst företag el. 
arbete / endless work' Ålvd. Mor. 4. 'slöseri / 
/ waste' Rättv. ä e birtzdösa vdik 'där är ett 
hejdlöst slöseri'. 5. (best. form som förstärkande 
adv.:) 'omåttligt; totalt, alldeles / infinitely, 
quite'; an vä då så birttillisa jä'r(r)v å' så få'rr 
Rättv. 'han var då så oerhört djärv av sig förr'; 
o ku'rrka bs'ttr,,lösa vå'k ho Leks. 'hon gav tappt 
alldeles, hon'. 

botten-napp n..I a bå'tt(n)app Sol!. bii'ttv,napp Ål. 
bå'ttb(n)app Mal. busnnapp Li. 'fiskekroks fast-
nande i botten(avfall)'. Syn.: bottenharre. 

botten-navare m. Ja bå't(n)åvor Ore busttv,(n)ävsr 
Jä. 'borr med snedställt skär i st. f. gängad pigg 
/ dowel-drill'. Syn.: se bottenborr. 

botten-rev f.Ia bs'itzgå'v Al 'långrev utan flöten, 
utlagd på bottnen o. förankrad mellan (två) 
pålar / boulter without floats, laid out along 
bottom of lake and anchored by (two) poles' 
(ÖDB I 76). Syn.: sänkrev. 

botten-rik adj.I bi"tnrik Rättv. be'ttrik Bju. Ål 
'stormrik, stenrik / made of money, very rich' 
(SAOB). Jfr o-. 

botten-rist m. la bu'sttr„rast viilvd. 'mall, med 

vars hjälp bottenbrädenas skåra i laggstavarnas 
nedre del markerades / mould by which notch 
was marked in lower part of barrel-staves (for 
bottom boards)' (se ill.). 

botten-sats m. Ja UV stivsatts Ålvd. bs'Un,satts 
Rättv. 'avsättning el. fällning på bottnen av 
kärl (med mäsk för brännvinsbränning) / de-
posit or sediment at bottom of vessel (containing 
mash for liquor 	(SAOB 2). Jfr drank, 
bet. 1, mäsk, bet. 2. Syn.: botten, bet. 17. 

bottens-bror m., se bottnens-bror. 
botten-skave m.IV böttiskåvå Ve. 'vid laggning 
använt skavjärn, medelst vilket kärlets botten 
jämnades / shave used by cooper when planing 
bottom of barrel' (jfr ÖDB II 167). 

botten-skottspole m. Illa bs'ttv,sks'aspök Flo. 
'skottspole med botten / shuttle with bottom'. 
Jfr spole', bet. 2. Syn.: botten-, spring-
spole; springel. 

botten-spek m. n.Ib Visttp,spiek m. Ålvd. 
bs'nnspäjk n. Li. (jfr spek, speke; spekall). 
1. 'is på bottenstenarna invid stranden av sjöar 
o. vattendrag / ice on bottom stones near shore 
of lake and watercourse' Ålvd. 2. 'bottenfrusen 
svallis / rippled ice, gradually formed by slowly 
running water and frozen solid over ground 
surface' Li. Syn.: speke; spekis; svall; 
svallis; sväll. — Avi.: be'nnspäjtja v. Li. 
'bildas bottenfrusen svallis, frysa till bottnen / 
form solid-frozen ripplad ice' (Ross botnspmkja). 
Jfr bottenklaka. 

botten-spole m.IIIa bii'sttr„spåskä nVåmh. böttrj,-
spiiskä Våmh. (Bon.) `vävskyttel med botten'. 
Syn.: se bottenskottspole. 

botten-stav m. II bU"sän,ståv Älvd. 'del av lagg-
kärlsstav, som sköt fram under bottnen på 
laggkärlet / part of stave extending under base 
of barrel' (jfr SAOB). Syn.: kim'. 

botten-stycke n. III biitstyttjä Ve. 'del av botten 
i laggkärl / part of bottom of barrel' (SAOB 1; 
ÖDB II 168). 

botten-tarm m. Ta btryttrobtarrm Ålvd. böttr„tarrm 
Våmh. (Bon.) beettryarrm vMor. bs'tttaarrm Nås 
bå'hyarrm Mal.; obef. Rättv. 1. 'nedre del av 
grovtarm hos nötkreatur / lower part of colon 
in cattle' (jfr SAOB). Jfr b ottnensbror. Syn.: 
botten, bet. 2. 2. 'ändtarm / rectum' Mal. 
Syn.: se arshålstarm. 

botten-telne m.III a biesttv,tinn Älvd. 'nedre kant-
rep på nät / lower rope-edging of not'. Syn.: 
nedan-, sten-, sänk-telne. 

botten-tjockt adj.n. bOtn,tjåkkt Rättv. (om gräs:) 
'som växer tätt och frodigt nere vid marken / 
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growing thickly and abundantly at ground-level 
(about grass)'. 

botten-tjäla sv.v.l. ber sttr,,työket' Älvd. bs'tttltjelkli 
Ors. btrtv,,tjölto Ore bOtv,tjälrå Rättv. (Bo.) bestkt,-
tjäka Al 'bottenfrysa / freeze solid' (SAOB); oll 
liVukär, so wä'rd fin i wa'rrfedäg, so fl'Ir die 
biVetkty5Zr4 etter Älvd. 'alla vattensamlingar, 
som uppstå före Vårfrudagen, skola bottenfrysa 
efter (denna dag)'. Jfr bottenspek, avl. Syn.: 
bottenfrysa, -klaka. — P. pret.: be'ttptjåka 
Ål 'genomfrusen' (om person). Syn.: botten - 
klaka v., p. pret. 

botten-väv rn.II bs'ttrytav Ors. birtv,tväv Ore 
bustttiväv Leks. Al Ga. Nås bö'tn,av Mal. 'vävnad 
med mönster el. färger framträdande endast på 
den ena sidan'. Syn.: botten, bet. 6. 

botten-åka st.v. beettt/åk vMor. 'köra upp vinter-
väg med hästar utan snöskor'. Syn.: botten- 
köra.

bottna sv.v.l. bu'sttv, nVämh. bo'ttr, Våmh. (Bon.) 
beettv, vMor. båttv,' öMor. bs'ttna Ors. birtna 
Rättv. bs'ttna Dju.—Nås be`nna ÖVd. bik'tv,a 
Mal. 1. (om ex. ask, bytta, såll, skor etc.:) 'förse 
med botten / supply with ba,se (e.g. box, tub, 
sieve, shoes etc.)' (SAOB 1; ÖDB II 279) allm. 
jä ska birtrj, bi'tta Rättv. 'jag skall sätta botten 
i byttan'. 2. 'nå bottnen / reach bottom' 
(SAOB 2) allm. 3. 'förslå, räcka till / be suffi-
cient' (SAOB 3) allm. ä båttnä'r int i'nnt ur i 
lär öMor. 'det förslår inte alls, hur jag än beter 
mig'; int bs'ttnsr ed a ska'ttem Ors. 'inte räcker 
det till skatten inte'; ä bs`ttv, int tä je' den-där 
klrå'där Dju. 'det förslår inte att giva den där 
(pojken) kläder'; ä bs'ttne-»it i'vvgan Tra. 'ingen-
ting räcker till'. Syn.: förskylla, bet. 3; 
förslå; räcka st. v., bet. 1; tyll. 4. 'vid dikes-
grävning göra bottnen slät / to level bottom of 
ditch' (jfr SAOB 5; ÖDB I 359) Jä. 5. (om 
plogtilta:) 'skjutas ihop framför plogen / (about 
ridge between two furrows) pile together before 
plough' Äpp. Särsk. förb. (före:) bil8ttrj,-11"ri 
Älvd. `»lägga under», äta första rätten'. Syn.: 
strö under; äta före; (åter:) 'gro igen' (om 
hålighet, gång etc.); nä'vä e a'ttbätn, Mal. 'näsan 
är igengrodd (av snuva)'. 

bottnens-bror oböjl. m. bå'ttnens-brö'r Ve. bå"tt-
nimas-brö'r Soll. be'ttr,s-brö'r Flo. bs'ttry-s-brö'rr, 
Nås bs'ttnams-brö'r Jä. 'övergångsdel mellan 
blindtarm o. tjocktarm (hos nötkreatur) / 
passage between appendix and colon (cattle)' 
(jfr SAOB botten I 1 1). Jfr botten, bet. 2; 
bottentarm. 

Botvid oböjl. m. bö`twfd Ors. bötvid Rättv. 

bö'tvid Mal. bötvid ÖVd. `Botvidsdagen (28/7)'; 
bötvidsdäin Li. `dets.' Jfr bota v., bet. 4. 

bov m.Ia bf..c8v Älvd. böv Bju. Al Ga. Flo. Nås 
Mal. 'skurk, bandit / rogue, villain' (SAOB 
bof 1). Syn.: bove. — Av!.: bässvakktun adj. 
svÄlvd. 'skurkaktig / roguish, villainous'. 

bove m.IIIa bö` va Mal. bö've ÖVd. = föreg. 
(jfr SAOB bofve, under bof). — Avla bö`vs adj. 
Tra. 'bovaktig'. 

boxera sv.v.1., se buxera. 
bra adj.I brä allm. (pl. brr er Älvd. brrär Våmh. 
brädä Jä.). 1. 'hederlig, god, rättskaffens / 
honest, good, upright' (SAOB I 2) allm. xpn, du 
ktimb dajt a no brr ffestje Älvd. 'om du kommer 
till bra folk'. 2. 'god, fullgod; präktig, välska-
pad, fin / good, satisfactory, fine' (SAOB I 4b) 
allm. brr 	Våmh. 'gott minne'; an i brr 
frtk'tnin Våmh. 'den (a: hästen) är välskapad 
framtill'; brr kirg'v Leks. kod klyvningsförmå-
ga'; däda brrda Leks.(Silj.) 'det finaste (linet)'; 
lä's nsn brran Leks. 'läs en bra (berättelse)!'; 
dsm-dä brrda va'nntar Jä. 'de där präktiga 
vantarna'; brr riegs Mal. 'präktig råge'. Syn.: 
fin, bet. 1. 3. 'frisk, återställd / healthy, re-
covered' (SAOB I 5) allm. brä3ötn, vMor. 'den 
friska foten'. 4. (i förb. med inf.:) 'skicklig, 
duktig i (att) / elever, good at' (jfr SAOB I 6) 
allm. brr te stjy»ta Våmh. 'skicklig att skjuta'; 
brr tä nå't larå'där Ve. (ironiskt) 'svår att nöta 
kläder(na)'; 4n, i brr skrä'va Ors. 'han är skicklig 
i skrivning'; gu'bbän ä brr tä å'ta Leks. 'gubben 
har god matlust'; d2 sum ä o'sskaplri brå,' tå 
så'ga Leks. 'du som formulerar så skickligt'; 
brå,' te jö'ga Mal. Li. 'duktig att ljuga'; h,a'nn 
va brå, te ko'nndira Tra. 'han var duktig (i) att 
kommendera'. Syn.: fin, bet. 10. 5. (n.:) 
'förträffligt, gott, väl / fine, weil, good' (SAOB I 
7) allm. däjt brr e Soll. 'till de sällas boningar 
(eg.: dit bra är)'; hd' e brr, hå' e brr, sa an 
hö'-på Mal. 'det är bra, det är bra, sade Hol 
Per'. Syn.: fin, bet. 2. 6. (om ko:) 'som släppt 
efterbörden / (about cow) which has lost after-
birth' Moek. Syn.: färdig, bet. 7; god, bet. 11; 
hel, bet. 3. 

bra adv. brä allm. 1. 'väl, förträffligt, utmärkt / 
weil, splendidly, excellently' (SAOB II 3) allm. 
e-dr evä, brr grrt Älvd. ä-dr va brr djo' tt Tra. 
'det där var bra gjort'; bra'sso-på brä,' Tra. 
'elda duktigt'. 2. 'ganska, tämligen / quite, 
rather' (SAOB II 6) allm. bra nå'r sko'jjäm Ve. 
'ganska nära skogen'; ä brr ja‘mmItut Leks. 
'det är ganska jämmerfullt (dvs, hon jämrar sig 
ganska mycket)'; an add brr 	djä`ro Tra. 
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'han hade ganska mycket att göra'. Syn.: 
branog, bet. 1. 3. 'drygt väl det, mer(a) än 
så / and more (than)' Äpp. Mal. pu'jjtjen då 
ha'Irvvåkkst brå' Äpp. 'pojken är då halvvuxen 
o. mer än det el. gott o. väl halvvuxen'; em i 
få''r hå i' ska å' s brå' hå' Mal. 'om jag får det 
jag skall ha och mer än så'. Syn.: väl adv. 

bracka f.IVa bra' kka svÄlvd. övr. OvSi. Leks. Ål 
bra'kka Rättv. Flo.—Äpp. bra'kka Mal.; obef. 
nÄlvd. Bju. Ga. Mock. ÖVd. 1. `(vanliga knä-) 
byxor / breeches' (SAOB 1; ÖDB IV 377 ff.) 
allm. an  add strekktår bra'kk eld bOnesär vMor. 
'han hade stramare byxor än Bonäskarlarna'; 
skö bra'kku vMor. 'lappa byxorna med skinn'; 
Om i bra'kksn Leks. 'mager (eg. tom i br.)'; 
i ska å'jt å Iråsgå bra'kka vVe. 'jag skall ut o. 
göra mitt tarv (eg. laga byxorna)'; (pl. i uttr.:) 
bi't-umm bra'kkur Ve. bg't-smm bra'kksr Mal. 
'byta byxor'; bjö`nnfösårbraikk vMor. 'fula 
byxor'; tjs'rrtjbrakk Soll. 'finare byxor, brukade 
vid kyrkobesök'; wänndasbrakka Ore 'vardags-
byxor'; pänivbrakka Rättv. (Bo.) 'byxor, burna 
när man arbetade o. tjänade pengar'; (äv. bildi.:) 
4n ska fål wa kå'r min bra'kkg g a'ssu8lre Våmh. 
(Bon.) 'man skall väl vara herre i eget hus (eg.: 
karl med byxor på baken)'; um du åd pa'ssa di 
-då,'n, så tid du ftenndji je bra'kk tf' lr Soll. 'om du 
hölle dig framme där, så finge du ett avlönat 
uppdrag till'; vi måttom fsl få tå"g å li/(f)t an 
ir bra' kkån Rättv. 'vi få väl försöka att få honom 
(a: den försumlige prästen) avsatt (eg.: lyfta 
honom ur byxorna)'; i tå bra'kka /s(r) då Mal. 
'jag hinner snart i fatt dig' (sade räfserskan till 
slåtterkarlen). Jfr blaggarns-, bockskinns-, 
brudgums-, brindskinns-, dräll-, hamp-, 
holk-, kalvskinns-, knä-, lin-, luck-, 
lång-, lärfts-, midje-, mollskinns-, skina-
å-, skinn-, sämsk-, sämskskinns-, timlings-, 
to-, ull-, under-, vadmals-, älg(s)hud(s)-, 
älgskinn(s)-. Syn.: brok, bet. 1; byxa, bet. 
1 a o. b. 2. 'underhaltig person, struntkarl / 
sorry fellow, milksop' (SAOB 2) Rättv. e tö"ki 
bra'kka Rättv. (Bi.) 'en sådan där struntkarl'. 
Jfr besvärs-, dret-, pjat-, skryt-, slams-, 
spender-, stor-. 3. 'blöja / baby's napkin' 
Ore Rättv. Syn.: se blöja, bet. 1. 4. `hinter-
tyg, hintersele / breeching' Jä. M'ss(t)brakka 
`dets.'. Syn.: baksele; brok, bet. 3. 5. (senare 
ssgsled:) 'karl från Malung' Li., se Malung, 
ssgT. 

brack-arshål fl-II bra' kkassslr Ål. 'byxbak / seat 
of breeches'. Syn.: brack-, brok-röv; br ok-
arshål. 

brack-holk m.Ib bra'kkhkdrk Mal. 'byxben av 
vadmal, såsom förlängning fastsytt vid vanlig 
knäbyxa av skinn / trouser-leg of homespun, 
fastened to leather-breeches' (yngre, tillfällig 
övergångsform). Jfr brokskaft; holkbracka. 

brack-hålla st.v. bra'kkhäla Mal. 'hålla el. förse 
med byxor / keep in trousers'. Syn.: brok-
hålla. 

brack-hängsla f.IVa bra' kkhåvv.2la Mal. 1. 'byx-
hängsle(n) / braces'. Syn.: brokhängsla; 
hängsla. 2. 'långsträckt o. smal jord- el. 
skogslott / longish and narrow allotment or 
wooded ground'; e 	bra`kkhävv.2la ss'nnan-l' 
'en liten ägoremsa söder ut'. 

brack-knapp m.Ia bra`kknapp Soll. bra'kknapp 
Mal. 'byxknapp av brons el. pinsback, inköpt 
från Gustafs, el. mässingsknapp, anskaffad i 
Norge / pinchbeck button from Gustafs or brass 
button from Norway, used for breeches'. Jfr 
brack-knepe; gustafs-knapp, -knep, -kne-
pa, -knöp; norges-, norsk-knapp. 

brack-knepe m. Illa bra'kknt'på öOrs. 'särskilt 
inköpt mässingsknapp till byxor / brass button 
for breeches'. Jfr föreg. 

brack-led m.II bra`kkirlö Våmh. bra`kklä Mal. 
'öppning mellan byxor o. livstycke, där skjortan 
syntes / opening between breeches and waistcoat 
where shirt could be seen'. Syn.: broklärf te; 
gäv-, vitled; skjortbälg. 

brack-loek n. Ib bra' kklskk Nås 'nedfällbart 
framstycke på byxor / flap of breeches' (ÖDB IV 
377). Syn.: brack-, brok-, byx-lucka; brok-
kil; brok-, byx-lock. 

braek-lucka f.V bra'kklaa Ore föreg. 
brack-päls m.Ia bra' kkpåls Leks.; obef. Ål 'barn-
päls, av samma typ som den vuxne mannens, 
vilken bars av gosse som fått utbyta kolten 
emot dräkt med byxor / fur-coat of same type 
as grown man's, worn by boy old enough to 
change from frock into breeches-suit' (ÖDB IV 
498). 

brack-rem f. la bra' kkröm Rättv. 'skinnrem var-
med byxornas knälinningar fästes ihop / leather-
strap for fastening knee-bands of breeches' 
(ÖDB IV 380, 383, 386). Jfr brack-, byx-
toppa. Syn.: byxrem. 

brack-röv f. la bra' kkröv Soll. bra' kkrEiv Mal. 'bak-
del på byxor, byxbak / seat of breeches'. Syn.: 
brack-, brok-arshål; brokröv. 

brack-stad m. II bra'kkståd Rättv. 'det kropps-
parti (midjan, magen), omkring vilket byxlin-
ningen knäpptes / waist, stomach, round which 
waistband of breeches was fastened'; an e feta 
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bra'kkatåd 'han är så mager omkring midjan, 
att byxorna lätt glida ned'; an a fulli-bå'r(r)t ti 
bra'kkatadäm 'han har magrat över magen'. 

braek-toppa f.IVa bra'kktoppa Rättv.(Bo.) 
bra'kktuppa Mal. (jfr toppa f.). 1. 'tofs el. boll 
i änden av byxans knärem / tassel at end of 
knee-bands' (jfr brackrem) allm. Jfr sock-
bandstoppa. Syn.: byxtoppa. 2. 'figur i 
form av tulpan, laskad på skinnbyxor / tulip-
formed pattern, ribbed upon leather-breeches' 
Mal. 

bradd f.Ia bradd OvSi. bradd NeSi. Vd. (Torp 
bradd). 1. 'brädd, kant / brim, edge' allm. 
fu'll up4 bra'dd Älvd. fu'll up i bra'ddi vOrs. 
fu'll tå bra'dda Al Flo. 'full till brädden'; 4 
stydd Esi f  met bra'ddr„e Älvd. 'hon höll sleven 
stödd mot kanten på grytan'; emmt åv bra'd-
dum Älvd. 'jäms med el. precis upp till kanten 
på korgen'; je'mmt min bra'ddum vMor. `dets.'; 
we'/ up g bra'dd öOrs. 'ända upp till brädden'; 
å'jtåmin sö'vbradck, vMor. 'utanför yttersta kan-
ten av vassen'; å gå'r jä'm(m)8 å bra'cldom Rättv. 
'det (o: vattnet) når upp till brädden (av brun-
nen)'; ö'//t i bra'dda Mal. 'längst upp på brädden'; 
fremmdebradd@ Älvd. främmat bra'ddi Son. 'den 
kant (av en kokande gryta), som är närmast 
elden'; tjäkk bra'ddär Soll. 'tjocka, dåligt kavlade 
kanter på brödkaka'; by'ttbradd Våmh. 'övre 
kant på bytta'; tja`nnbradd Ors. 'kant (strand) på 
tjärn'; så'rbracklär Rättv. 'sårkanterna'; ako`kks-
bradd Al Jä. skö'gbradd Nås `skogskant'; akeek-
bradd Tra. 'kant på skål'. Jfr båt-, å-. 2. a. 
'(inre) sida / side' (t. ex. av skål, båt, dike etc.) 
allm. å va tva'rrs bråddsr ti då"sa cli`tji Rättv. 
'det var branta sidor på det här diket'; det'jtj-
bradd Ve. da'jkbradcl Ors. 'sida på dike'; kku'lek-
bradd Soll. 'sida på kyrkklocka'; anå"bracldar 
Rättv. '(genom plogning uppkomna) snövallar 
(på båda sidorna om en väg)'. Jfr bäck-, käll-, 
lut-. b. `rundböjd väggskiva el. svep på så-
skäppa o. d. / thin wooden side(s) of seed-lip and 
suchlike' Äpp. Mal. Syn.: se ask, bet. 3. 3. 
'vattenyta, vattenbryn / surfa,ce of water' Mor. 
Nås Jä. wå"tubradd vMor. `dets.'. 4. (i förb. 
med leva:) ki"vå vi bra'ddi Soll. 'leva vid 
svältgränsen / exist on starvation-level'. Jfr 
giftes-. 5. (senare ssgsled:) läktarskrank i 
kyrkan / gallery railing in church' Flo., se 
skull-. — Ssg: bär ie bra`ddtaut f. Älvd. 'en 
korg (o: tuta), fylld endast till brädden'. 

bradda LIV (best. obef.) bra'dda Älvd.; obef. 
Våmh. 'måltid, som intogs kl. 8-9 fm. / meal 
eaten about 8-9 a.m.'; jåt bra'ddå 'äta frukost'; 

/4 si4' etm wi'nnum a bra'cklå 'få se, om vi 
hinna till frukosten'. Syn.: frukost, bet. 1; 
morgon-mål, bet. 1, -yard. — Avi.: bra'dd 
sig v. refl. Älvd. 'äta frukost / have breakfast'. 

bradda sv.v.l. bra'dda Älvd. Ors. bra'dda Leks. 
bra'dda Rättv. Ga. Äpp. Mal. (jfr bradd). 1. 
'jämna kanten på tunnbrödskaka / even off edge 
of clap-bread' Älvd. Rättv. Mal. ma o bra'dcls 
Rättv. 'medan hon jämnade kanten på bröd-
kakan'; bra'dd rivgum keku Älvd. bra'dd kä'ku 
Mal. 'jämna kanten på brödkakan'. 2. 'brädda, 
fylla till brädden / fill to brim' Ors. Ga. Äpp. 
Mal. i aka bra'dd n wå'l Ors. `jag skall fylla den 
(o: skålen) ända till brädden'. — P. pret.: 
bra`dcla6 Våmh. brasddadv, Soll. vOrs. bra'dda 
öOrs. bra'dda Leks. Flo. Mal. 'bräddfull / brim-
ful'; e bra'dda skrs'nnda Leks. 'en till brädden 
fylld (men ej rågad) skrinda'; bra'dda krfika 
Mal. 'krukan, fylld till brädden'. — Pass.: bra`d-
das Älvd. Soll. (om sår:) 'läkas så pass mycket, 
att en kant uppstår / heal enough to form crusty 
edge (about wound)' Syn.: skor vas. 

bradd-mål oböjl. n. bra`ddmåk Älvd. (jfr bradda 
f.) 'frukosttid (8-9 fm.) / breakfast time (8-9 
a.m.)'; /4 04' m wi'nnum et bra`delm4Its 'få se 
om vi hinna (utföra det) till frukosttiden'. 

braddmåls-tjäg m. Te bra'ddmegratffig Älvd. 'liten 
slåttermark, som lagom slogs före frukosten 
kl. 8-9 fm. / small hayfield, mown before 
breakfast' (13DB I 230); rdum bra'ddmestjån„ 
då' fr4 grrveir8t4mm@n `vi gingo dit och slogo 
där före frukosten, då vi voro i Gryvelstamnet'. 
Syn.: frukost-skärm, -sloge, -tjäg. 

braga sv .v .1. bra"gå Älvd. Våmh. vMor. Ve.; obef. 
Son. öMor. Ors. (jfr Rz braga; Torp brag, brega; 
ordb. br äga). 1. a. (utan obj.:) 'röra (på) sig, 
göra en (obetydlig) rörelse / move, make a 
(slight) movement' Älvd. Våmh. vMor. si' ött, 
um an brrgä nä' ö Älvd. 'ser du, om han rör på 
sig ngt alls (a: om det syns ngt livstecken från 
honom)?'; si't int up4 stfiskim o brrgä sö' 
Våmh. 'sitt stilla på stolen!'. Syn.: bräg a, 
bet. 1 a. b. (med obj. i dat.:) 'röra på / move' 
Älvd. Våmh. i' da'g bra"gå eirum Älvd. lag 
kan röra på öronen'. 2. 'flimra för ögonen vid 
trötthet el. dallra i luften vid värme / quiver 
before one's eyes, on account of weariness, or 
vibrate from heat in air' (se äv. Rz: Älvd. 
Mor.) Våmh. Ve. ä brrgä åv 	Våmh. ä 
brrgår åv sö'irroi Ve. 'det dallrar i luften av 
värme'. Syn.: bragda; bragla; flykta'', bet. 2; 
skymla, bet. 1. 3. 'vimla / swarm, abound 
with' Våmh. vMor. å brrgär i ffisk Våmh. 
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(Bon.) 'det vimlar av folk'; e brå"går vMor. 'det 
vimlar (av dem; om loppor)'. Syn.: bräga, 
bet. 2. Särsk. förb. (i:) 'röra på / move' Älvd. 
du a(r a'ut o brå'gå-i' g4' mmkruppem 	'du skall 
ut o. röra på din gamla kropp litet'. Syn.: 
bräga i. — 	brå"gulig adj. nÄlvd. 'litet 
ostyrig / somewhat urumly'. 

bragd f. la braggd Älvd. Soll. Ål Mal. Li. brag(g)d 
Rättv. (Bi.). 1. 'duktig handling, stordåd / 
fine action' (SAOB 5) Älvd. Soll. Al an add gårt 
så må'vu bra'ggdär Soll. 'han (0: Bengts Erik) 
hade gjort så många stordåd'. 2. 'bravad / 
bravado, boasting' (SAOB 5 b) Rättv. (Bi.). 
3. 'pojkstreck / escapade' (jfr SAOB 5 b) Älvd. 
Mal. Li. hån a du nä vg`ry s djo'it föd  bra`ggdää  
att Mal. 'vad har du nu varit o. gjort för pojk-
streck igen?'. 

bragda sv.v.l. bra' ggda öMor. (jfr braga, bräga) 
'dallra i luften av värme / vibrate from heat in 
air'. Syn.: se braga, bet. 2. 

bragdera sv.v.l. bra' j deura Mal. 'bravera, uppföra 
sig kaxigt / boast, behave cockily'; an bra'jdär s 
skrä't 'han braverade o. skröt'. 

bragel m.Ia brå"gul Älvd. (jfr braga, bet. la). 
1. 'ostyrigt barn / unruly child'. Jfr gnedlås; 
orosbälg; äv-krok, -skäppa. 2. (senare 
ssgsled:) n'mmbragu'l 'gammal häst, som går 
dåligt / lame old horse'. Syn.: boricka. 

bragig adj.I brå,"gug nÄlvd. brå"gun sÄlvd. Våmh. 
(jfr braga). 1. 'livlig, rörlig, som ej kan hålla 
sig stilla / lively, active, fidgety' Älvd. 2. 
'brokig, grann / gaudy' Våmh. ä bli så brå"gut 
a di, de du wå'v, så Våmh. (Bon.). 'det, du 
väver, blir så brokigt'. 

brag-kälke m. Illa bra"gåtfäkä Våmh. (jfr 
braga v.) 'vinglig o. ostadig gammal kälke / 
rickety, unsteady old sledge'. 

bragla sv.v.l. brägla Ors. (Torp bragla) 'flimra 
för ögonen'; å bir-e brå'gla 'det börjar flimra i 
luften (av värme)'. Syn.: braga, bet. 2; 
flykta", bet. 2. 

brag-vind m.Ia brå"gwinnd Älvd. (jfr braga, 
bet. 2) 'dallring i luften, synlig antingen vid 
stark värme el. stark kyla / vibration in air, 
caused either by extreme heat or extreme cold'. 
Syn.: vår-häst, -skälva. 

brak n.Ib bråk Leks. Bju. Ål Dju. bråk Flo. 
Mal. ÖVd. 1. 'dån; krasch, skräll / noise, crash' 
(SAOB 1-2) allm. ä va tt ä brå,'k å åf dä'nåivg 
Tra. 'det blev ett brak o. ett dånande'. Syn.: 
dån', bet. 1. 2. 'knarr i skosulor / squeak in 
shoes' (jfr braka v., bet. 2) Al Dju. tsr en 
ts`hfilliv brå'k ti skö'na 'för en tolvskilling 

knarr i skorna'. Syn.: bråka" f.; knarr"; 
knarre; knarv; knärp, bet. 1; kvek. 

braka f.V brå"ka Våmh. Om. breku Rättv. 
brå'ku Leks. Al Äpp. Mal. Li. 1. 'spricka, 
bräcka / erack, flaw' (särskilt i järn, stundom äv. 
i trä el. is; SAOB; E. Holmkvist, Bergslagens 
hyttspråk 13a) allm. Jfr härd-. Syn.: brist"; 
bräcka" f., bet. 1; reva, bet. 2; spricka. 
2. (senare ssgsled:) 'avbrott, avbräck, hinder / 
stoppage, dannage, obstacle' Leks. Al Dju., se 
stad-, star-. 

braka sv.v.l. 3. brä"kå brå"kå OvSi. (utom 
Ore) nRättv. brå"ko Ore brä"ka breka sRättv. 
breeka Leks. bräka Bju. Dju. bräka bräka 
Ga. brä'ka Mock. Flo. (pret. brå'kta Flo.) brå`ks 
Nås Jä. Äpp. Mal. bra`kkå ,,, bra'kko ÖVd. 1. a. 
'brista itu med ett brak / break with a erash' 
(SAOB) Våmh. b. 'braka, knaka, dåna, bullra / 
squeak, creak, boom, make a noise' (SAOB 2) 
allm. e brrkår i &Pim vMor. ä brå'ks ti Var, 
Leks. 'det knakar i isen'. Jfr torr-. Syn.: 
tråsa, bet. 1. 2. 'knarra / squeak' Mor. Ors. 
Leks. Mal. e brrkår under sko'mma öOrs. 'det 
(a: snön) knarrar under skorna'; skö'n bräks 
Leks. 'skorna knarra'; dam för sko'nn brå'ks, ss 
i väk ska‘mmnom, Mal. 'de här skorna knarra, 
så att jag blir rådlös'. Jfr kneka". Syn.: 
bråka"'; knarka, bet. 1; knarpa, bet. 1; 
knarra; knarvaI; knorra', bet. 1; knärka, 
bet. 1; knärpa, bet. 1; knärra"; kveka. 3. 
'knapra, knastra / crackle, rustle' Ors. Leks. Al 
dem brä"kå v ja"tå Ors. 'de knapra o. äta'; 
bräka å bränna hå'Itä kvä'1112, Leks. 'elda o. 
bränna ved i spisen, så att det knastrar, hela 
kvällen'; ä brå'k å bri'nn Ål 'det knastrar o. 
brinner'. Syn.: knapa, bet. 3; knappla, bet. 
2; knapra; knarka, bet. 2; knarpa, bet. 2; 
knavra; knärka, bet. 2; knärpa sv.v., bet. 1. 
4. (i förb. med skita:) bräka å fi'ta Leks. 
'ljudligt släppa väder / break wind (from anus)'. 
Jfr brakskit. 5. 'smattra (t.ex. om regn på 
tak) / patter (of ram)' Ors. Rättv. Mal. ä brä"ks 
ti stirgu Rättv. 'det smattrade på stugans tak'. 
Syn.: knapa, bet. 2; knåpa, bet. 2; spraka, 
bet. 2. 6. 'åstadkomma en bräcka / crack sthg' 
Leks. få ha brå`ka ti ha'rrvskafftä ltä 'jag har 
gjort en liten bräcka i räfsskaftet'; ska'fftä ä 
brå`ka ti litä 'det är en liten bräcka i skaftet'. 
7. 'göra väsen av sig / make a noise' Tra. an 
ska då fä'mmt få.'r å bra'kko me nå`ran 'han 
skall då jämt hålla på o. göra väsen av sig på 
ngt sätt'. Syn.: färdas v. 8. (i uttr.:) brä"kå å 
a'rrbeta Rättv. 'arbeta intensivt / work inten- 
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sively'. — P. pr.: brå"käncl Soll. `så torr el. skör, 
att den lätt brytes (t. ex. om  halm) / frail, brittle 
(e.g. about straw)'. Särsk. förb. (av:) 1. 
spjå'tjin bräkär-ci'v Våmh. 'spjälan brister'; 
tjä'ppän brak-å' fer mä Leks. 'käppen brast för 
mig'; snåt braks an å' fö dä Mal. 'snart brister 
den (o: trädgrenen) för dig'. 2. bråk-å' pi'nnen 
lite Rättv. 'bryt av pinnen litet!'; an ha bräka-å' 

bå'nä Leks. 'han har brutit av sig benet'; 
(in-i:) bråkå-in' Våmh. 'brista på sådant sätt, 
att brottet går något in i träet'; (sänder:) 
br8k4-84'nnd Älvd. brå"kå-suinn,cl Soll. bråkå-
su'nnd Ors. bråk-se'nnd Leks. bråk-sö'nndär 
Bju. bråk-se'nnd Nås bråke-so'nnd Mal. brakko- 
so'nnd Li. 	1. 'brista'. 	2. 'bryta sönder, slå 
sönder'; (till:) ä bra'kko-tä se hå' t Tra. 'det 
brakade till så hårt'; (uti:) bråkå-ati' bri3' å 
Våmh. 'beta bröd i mjölken'. Syn.: beta' 
uti. — Ssg: brå"kålådsr n. Ors. läderbitar, in-
lagda i skosula för att åstadkomma knarr / 
pieces of leather placed in solo of shoe to make 
it squeak'. — 	bräka f. Dju. 'pratmakerska 
/ gossiping woman'; bra`kkoiyg f. Tra. 'väsen, 
sensation / noise, sensation'. 

brak-buske m.IIIa brä'kbusska Dju. Ga. brå'' le-
busska Jä. 1. 'brakved, Rhamnus frangula /black-
alder' (SAOB). Jfr sprängbär, bet. 2. Syn.: 
brakbär, bet. 3; brakbärs- (bet. 1), brak-
veds-, get- (bet. 2), getbärs- (bet. 2), getlövs-, 
gulbarks-buske; brakved, bet. 1; get-, troll-
hägg; let -träd. 2. 'olvon, Viburnum opulus / 
water-elder' Ga. Syn.: brak- (bet. 2), hålved-, 
varg-, vargbärs-buske; brak- (bet. 2), hål-, 
varg-ved. 

brak-bär n.Ia brå,'kbår Leks. Ål Ga. brå'kbe Mal. 
'bär av brakved / black-alder berry' Ga. 

Syn.: get-, spräng-bär, bet. 2. 2. 'bär av 
olvon / water-elder berry' Leks. Jfr hålved. 
Syn.: vargbär. 3. `(buske av) brakved, 
Rhamnus frangula / black-alder' Al Mal. — Ssg: 
brå'kbägblrommer f. pl. Ål 'blommor av Rhamnus 
frangula / black-alder flowers'. 

brakbärs-buske m. Illa brå"kbägbu,s(s)lcs Rättv. 
(Bo.) brä`kbä(r)gbusska Leks. Ål brå'kbä(r)s-
busska Bju. 1. 'brakved, Rhamnus frangula' 
Rättv. (Bo.) Ål. Syn.: se brakbuske, bet. 1. 

'olvon, Viburnum opulus' Leks. Bju. Ål. 
Syn.: se brakbuske, bet. 2. 

brak-drit m.Ia brå'kdrit Mal. 'hörbar fjärt / 
audible wind from anus'. Syn.: brak-fis, 
-skit; skarpdrit. 

brak-fis m.Ia bräk/is Äpp. =föreg. 
brak-skit m.Ia brå'kstjit Oro brå`kflt Leks. 

bra' klefit Nås Jä. = föreg.; o gav-fi't en brä'kflt, 'å 
tå' å sskva å skra'tta Leks. 'hon släppte en kraftig 
fjärt och började gapskratta'. 

brak-sko m.Vb brtikskö Ål Ga. (jfr brak n., 
bet. 2) 'sko med knarr i sulan / shoe with squeak 
in the sole'. 

brak-torr adj.I brå"kcitilerr Älvd. brå"kutwårr 
nvMor. brerkterr Leks. Al 'ytterligt torr (t. ex. 
om  hö) / extremely dry, brittle (e.g. of hay)'. 
Jfr kruttorr. 

brak-ved m. II In brå"kwid vSoll. brä'kvä Bju. 
brå,'kvå Ål Flo. Nås bräka Ga. vrå'kvå Mock. 
brå'kvå vrå,''kvå Flo. 1. 'brakved, Rhamnus 
frangula / black-alder' (SAOB) Ga. Flo. Nås. 
Syn.: se brakbuske. 2. 'olvon, Viburnum 
opulus / water-elder' vSoll. Ål Mock. Flo. 
Syn.: se brakbärsbuske, bet. 2. 

brakveds-buske m. Illa br ä' kvessbusska Al — 
föreg., bet. 1. 

bram n.Ia bräm Ore Leks. Bju. Al Ga. pråm — 
bräm Rättv. bräm bramm Äpp. (jfr Sdw., 
SAOB, Vll. bram n.; DO bram") 'bräm på skinn-
plagg el. fäll / edging, border on fur-garment or 
fen' (ÖDB II 248; IV 528); brå'mä skull sy'nns- 
n-eavå 	Äpp. 'ullbrämet skulle synas 
nedanför pälsens kant'. Syn.: se bjäfs, bet. 3. 

bram-lamm n.Ia brå'mlamm Ga. 'lamm med 
sådan ull, att skinnet kunde användas till bräm / 
lamb with kind of wool used for edging' (ÖDB 
IV 23, 316). Syn.: bram-lammunge, -pirre; 
frans-lamm(e), -lammunge, -lamre, -rant, 
-tämmel. 

bram-lammel m.Ia brå' mlammil Ål =föreg. 
bram-lammunge m. Illa pl. bra' mmlammungär 
Äpp. =föreg. • 

bram-pirre m. Illa bråmpirre Ga. =föreg. 
bram-skinn n.Ia brämfinn Leks. Ga. Flo. 
brå' m finn bra' mm fynn Al bre': m f inn bra' mm - 
finn Äpp. 'lammskinn, lämpligt till bräm / 
lambskin, suitable for edging' (ÖDB IV 23). 
Syn.: se bjäfsskinn. 

bram-ull f.Ia brå'mull Al Ga. 'ull, lämplig till 
bräm på skinntröjor / fur-edging' (ÖDB IV 23). 
Syn.: se bjäfsull. 

brand' m.Ia br4nnd Älvd. Våmh. brannd övr. 
OvSi. Bju. Al Dju. Flo. Jä.—Tra. bran(n)d Rättv. 
Leks. brann(d) (pl. bra'nndar) Nås. 1. a. 'elds • -
våda / fire' (SAOB I 2) allm. ä a vår bra'nnd 
Tra. 'det har varit eldsvåda'. Jfr jord-. Syn.: 
bråne, bet. 1. b. 'kallbrand / gangrene' 
(SAOB I 4) allm. bå'brannd Mal. 'dots:. Jfr 
kall-. Syn.: dödkött, bet. 2. c. 'eldbrand [ 
firebrand' (SAOB 16) allm. Irägä-jel'sp brcenndum. 
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Älvd. 'maka ihop eldbränderna!'; we'nnd i 
bra'nndum svMor. `röra om el. flytta bränderna 
i brasan'; (äv. bildi.:) an a då stånit-tilr, så an 
bl' jån änlvitäsbrannd Ve. 'han har då ställt till, 
så han får brinna i helvetet'; fen br4'nnd bri'd-n,t 
sy% Våmh. (Bon.) 'en brand brinner inte ensam' 
(a: 'det är inte ens fel, när två träta'); kirfr-
branndar Rättv. kg'Irbranndsr Ga. 'ofullständigt 
kolade vedstycken i mila' (jfr ÖDB I 524). Jfr 
eld-, fot-, sot-. d. (senare ssgsled:) 'brandfackla 
/ torch' (SAOB I 6 f) öMor., se tur-. 2. (i förb. 
ut å brandarna:) 'på ruinens brant, på bar 
backe / on the verge of ruin, left penniless' 
Älvd. Våmh.; obef. Ve. qn jät-dut mig 4 br.l'nndg 
Älvd. 'han äter så omåttligt, att han ruinerar 
mig'; n lok'mm aut 4 bra'nnd.1 	d4'nn-da 
Våmh. 'han kommer fullständigt på bar backe, 
den där (mannen)'. 3. (i förb. ut å bran-
darna:) 'i förlägenhet / at a loss, perplexed' Ors. 
stenl at p brq'nnda 'bringa i förlägenhet, försätta'. 
4. (senare ssgsled:) `starkt lysande stjärnfall, 
meteorit / shooting-star, meteorite' Ors., se 
skott-. 

brand" m.Ia brannd vMor. Bju. 1. 'ett av de 
trästycken, av vilka harvens ram bildades / one 
of the pieces of wood in frame of harrow' Bju. 
Jfr fyrbrands-harv; harvträ. 2. 'fallstock 
i giller / falling-log in trap' (SAOB brand"; 
ÖDB I 23, 27) vMor. Jfr fågel-, har-. 3. (pl.:) 
`fångstgiller med fallstock / trap with falling-log' 
(ÖDB I 23) vMor. Jfr fågel-giller, -stock. 
Syn.: klubb-, stock-, vånd-giller. 

brand-ax n.Ia bm`nndakka öOrs. Li. `sotax / 
blighted ear (of corn)' (SAOB). Jfr sot-, svart-
havre. Syn.: bränd-, sot-ax. 

brand-fall n. Ta bra'nndfall Jä. 'ställe, där skogen 
fällts o. sedan bränts / burn-beaten land'. Syn.: 
bränn-, sot-fall; brända', bet. 2; fall, bet. 5; 
fallbrända; sved; sveda f. 

brand-gata f. V bra'nndgåta Våmh. bra'nndgåtu 
vMor. Soll. bra'n(n)dgåtu Rättv. Leks. (Silj.) 
bra'nndgattu Flo. bra'nn(d)gätu Nås Äpp. bra'nnd-
gåtu Mal. Li. -gattu Tra. `i skog el. på svedjefall 
upphuggen gata till hindrande av elds spridning! 
path cleared in forest or burn-beaten land to 
prevent spreading of fire' (SAOB; ÖDB I 337). 

brandgul-lilja f.IVa bra'nn(d)galra kninlja (pl. 
bra'nngulrå kninljsr vninljar) Flo. 'brandlilja, 
Lilium bulbiferum / orange-lily'. Syn.: brand-
gul-nubb, -rosa; flodaros; nybodkarl; ris-
åstoppa; rödrosa. 

brandgul-nubb m.Ia bra'nngslrnubb Dju. = föreg. 
brandgul-rosa f.IVa bra' ungslrröisa Leks.= föreg. 

brand-hake m. IV bra'nnclatji' Älvd. bra'nnatji 
Våmh. bra'nndatji' öMor. bra'nndåkå Soll. 
bra'nndhäks Mal. bra'nndhätji Li. bra'nndhattji 
Tra. `stång, försedd med järnhake o. använd 
vid eldsvåda / pole with iron hook used in case 
of fire' (SAOB 1). Jfr båtshake. Syn.: brand-
krok, bet. 1; käxa, bet. 1. 

brandig adj.I brasnridu Flo. (om ko:) `röd- o. 
svartbrokig / parti-coloured, red and black 
(about cow)' (SAOB 1). Jfr blakig. 

brand-järn n. Ta bra'nndjann öOrs. 1. 'underlag 
av järn för bloss el. lysstickor / iron-base for 
torch or illuminating fuel' (SAOB 1; ÖDB II 
62). Syn.: se blosslykta; ljuskarl, bet. 1; 
lys-järn, -karl, bet. 1, -pung. 2. `järnstång, 
medelst vilken man knackade sönder kol på 
smideshärden / iron-rod, used in smithy for 
breaking up (char)coal' (SAOB 4). Jfr kolkniv 
etc. 

brand-kara f.V bra'nndkäru Leks. (Silj.) 'redskap, 
varmed elden rördes om i spisen / poker (for 
fire)' (ÖDB III 291). Syn.: brand-spela, 
-spilja, -stör, bet. 1, -uggla, bet. 2; eldkara. 

brand-klubba f. IV a bra'nndldrubba Våmh. 
bra'nndklrubb(a) vMor. `(bud)kavle av trä, för-
sedd med samtliga gårdars bomärken o. avs. 
dels att båda den, som var i tur att gå brand-
vakt, dels att i form av knivstyng (nuggor) 
angiva varje gårds utförda prestationer / type 
of tally with the marks of all farms on it, partly 
intended to announce whose tum it was to be 
fire-watchman, and partly to announce working-
results of nach farm by means of notches'. Syn.: 
brand-sticka, -stör, bet. 2. 

brank-kol n.II bra'nndkölr Soll. 'kol från en liten, 
efter den egentliga kolningen kolad mila 
(: brandkur) / charcoal from a small kiln, 
burnt after the main firing' (ÖDB I 524). 

brand-krok m.Ib bra'nndkrök Mor. Soll. Äpp. 
bra'nnkrök Jä. 1. 'brandhake' (SAOB) Mor. Jä. 
Äpp. Syn.: brandhake; käxa, bet. 1. 2. 
`redskap, anv. vid utrivning av kolmila / 
implement used for raking out charcoal-kiln' 
(se ill.; ÖDB I 523) Mor. Soll. Syn.: kol-, 
utdrags-, utrivar-, utrivs-, utrivnings-
k r ok. 

brand-kur m.Ia bra'nndker Soll. `liten kolmila, 
sammansatt av ofullständigt kolade bränder 
från större mila / small charcoal-kiln consisting 
of insufficiently charred brands from larger km' 
(jfr ÖDB I 524). Syn.: brand-mila, -pjuk, 
-puk, -pys; kurr', bet. 3; knubb-, pyssj-
mila; pil, bet. 4; puk, bet. 2. 
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brand-lur m. la bra'nncilfir svMor. vOrs. 'brand-
vaktslur / fire-watchman's horn' (se ill.; jfr 
Forsslund, Ors., 29; SAOB). Jfr b Ets am  f. 

brand-mila f. IVa bra'rindmilra Våmh. bra'nnd- 
mlla 	bra'nndmila Ål 'liten kolmila, sam- 
mansatt av ofullständigt kolade bränder från 
större mila' (SAOB; ÖDB I 524). Syn.: se 
brandkur. 

brand-pjuk m. Ib bra'nndpjfik Ål = föreg. 
brand-puk m. Ib brcinndpiik Leks. bra'nndpitk 
Äpp. = föreg. 

brand-pys in. Ta bra'nndpafs Ors. bra'n(n)dpis 
Rättv. (jfr pysa v.) = föreg.; bra'n(n)dpk, 
hyrd å .9/å"den lilla efterkolningsmilan började 
få gasexplosioner'. 

brand-riska f.IVa bra'nndräfska nvMor. 'gran-
risruska, anv. att på svedjefallet släcka el. leda 
elden / (bundle of) fir-twig(s), used for extin-
guishing or leading fire on burn-beaten land' 
(ÖDB I 339). Jfr floke. Syn.: brandriskla; 
släckare, bet. 2. 

brand-riskla f.IVa bra'nndrissact Mal. = föreg. 
brand-rova f.IVa bra'nndröv (pl. -rövur) öMor. 
'rova, som vuxit (på svedjeland el.) på åker, 
gödslad med bränd ved el. träaska / turnip, 
grown (on burn-beaten land or) on land manured 
with ashes from burnt wood' (ÖDB III 475). 
Syn.: bränd-, sved-rova. 

brand-rök m. Ib bra'n(n)drak Rättv. brcennr5k 
Nås bra'nnra Mal. bra'n,nd/reijk ÖVd. 'rök 
från brand, eldsvåda el. kolmila / smoke from 
fire, conflagration or charcoal-kiln' (SAOB). 

brand-skorpa f.IVa bra'nndakarrpa vOrs. 'skorpa 
av stelnad tjära o. jord på bottnen av kol- el. 
tjärmila / crust of solid tar or earth at the 
bottom of charcoal- or tar-kiln'. Syn.: kol-, 
tjär-skorpa; tjärskräpa. 

brand-spela f.V bra'nndapilru Leks. (Silj.) `(svärd-
formig) käpp, varmed man rörde om i el. 
flyttade elden i bakugnen / (swordshaped) stick, 
used for poking or moving oven-fire' (ÖDB III 
391). Syn.: se brandkara. 

brand-spilja f. IV a bra'nndspylri Soll. =föreg. 
brand-spruta f.IVa bra'nndeprfita vMor. Ve. Ål 

bra'nn(d)apritta Ga. Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 
`vattenspruta för eldsläckning / fire-extin-
guisher' (vanl. handspruta av koppar el. mässing 
med skjutkolv av trä; SAOB). Syn.: hand-, 
vattuspruta. 

brand-sticka f.IVa bra'nndstikka Våmh. bra'nncl-
stikk(a,) nvMor. `käppformig budkavle av trä, 
försedd med samtliga gårdars bomärken o. av-
sedd dels att båda den, som var i tur att gå 

brandvakt, dels att i form av knivstyng angiva 
varje gårds utförda prestationer'. Syn.: brand-
klubba, -stör, bet. 2. 

brand-stod m.I a bra'nnclatöd vMor. Ve. bra'nndatö 
Flo. Mal. ÖVd. bra'nn(d)atöd Nås Äpp. — 
bra'nnstök Jä. 'ersättning för brandskada / in-
demnity for fire-loss' (SAOB). — Ssg: bra'nnd-
ato(d)asåjil m. vMor. bra'nnatoalapp m. Flo. Jä. 
`uppbördssedel för brandstodsavgift / tax-paper 
for fire-insurance premium'. 

brand-stål n.Ia bra'nn,datåk Li. 'brännstål, anv. 
vid stålläggning av liar / blister-steel for scythes' 
(jfr S. Rinman, Bergwerks Lexicon 1772). 

brand-stör m.I a brq'nndatör Älvd. Våmh. bra'nnd-
stör Mor. Ve. Soll. bra'nndatår vOrs. Mal. 
bra'n(n)datör Rättv. Leks. bra'nn(d)stör Bju. Ål. 
Ga. Äpp. bra'nndatöä  Mal. bra'nndstsur ÖVd. 
1. 'käpp, med vilken man rörde om i elden i 
spisen, i bakugnen el. i kolkojans el. smedjans 
eld / stick used for poking fire in stove, in 
oven or in fire of charcoal-burner's hut or 
smithy' (ÖDB III 291, 391) Älvd. Mor. Ve. Soll. 
Ors. Rättv. Leks. Bju. Ål Ga. Äpp. Mal. ÖVd. 
tä' bra‘n(n)dati3r7,3, å atöt-på' Rättv. 'tag träeld-
gaffeln o. rör om i brasan!'. Syn.: se brand-
kara. 2. = brandsticka Våmh. (se ill.). 

brandstörs-stil m. J a bra'nndatauggil Li. (jfr 
föreg.) `grov o. klumpig skrivstil utförd med 
(alltför) bred (fjäder)penna / crude and awkward 
writing' (förekom i gamla papper, på vilka 
skrivits med illa formerad fjäderpenna). 

brand-uggla f.IVb br4'n,ndugelZr Älvd. 1. 'person, 
som sysslade omkring spisen / person busy 
round the fire'. Syn.: spislo, bet. 3. 2. 
=brandstör, bet. 1. 

brand-vakt oböjl. s. br4'nndwakkt Våmh. bra'nnd-
wakkt vMor. vOrs. bra'nndvakkt öMor. Mal. 
ÖVd. `vakt(hållning) för uppmärksammande av 
eldfara o. d. / fire-watch(ing)' (SAOB 1; vanl. i 
uttr.:) gö' bra'nndwakkt Våmh. gå' bra'nndwakkt 
vOrs. `gå brandvakt'. 

brand-örke n. III bra'nndetke Li. 'mörk o. mindre 
värdefull myrmalmsjord / dark bog-ore of poor 
quality'. 

bra-nog adv. (adj.) bra,na'ug Älvd. nVåmh. 
branT g Våmh. (Bon.) branå'g bra"nfig Soll. 
branö'g Ore Leks. Bju. Nås brå'-no'kk Mal. 
bränög brä'nakk ÖVd. 1. 'ganska (mycket), 
tämligen (mycket) / quite (a lot), rather, pretty' 
(jfr SAOB bra II 7) allm. ä wä tritä trilsk 
da branfilg Våmh. (Bon.) 'det var ganska 
mycket folk där'; o å lrite bra"nfig i ii'rum 
Soll. 'hon är ganska ålderstigen'; vi fekk 
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branö'g ina snå`sar Leks. 'vi fingo ganska många 	f. 2. (i förb. med hugga:) u'gg brersu Rättv. 
havreskylar'; an skull hål-1' så bra"' -no'kk Mal. 	'hugga småved (av al, vide etc.) / chop wooden 
'man skulle vara ganska ihärdig'; bränög ks'llt 	sticks'. 3: 'uppläggning korsvis av vedträn 
Tra. 'tämligen kallt'. Syn.: bra adv., bet. 2. 	vid änden av vedtrave / wood piled up crosswise 
2. (i emfatiskt-elliptiska uttr.:) Älvd. Våmh. 	at end of wood-stack' (ÖDB I 495 med ill.) 
naug 1r e dd fik brå-na'ug Älvd. 'nog är det (då) 	Våmh. Syn.: kista, bet. 6; kistning. 
alldeles för galet!'; nog 1' du fel branå'g Våmh. brasa' sv.v.l. brå"så Älvd. brå"så Ve. Soll. Ors. 
(Bon.) 'nog är du för svår!'. 8. (adjektiviskt:) 	brä ss Mal. bra' 886 - bra' &so Tra. (Torp brasa 1) 
ä vå' nog e branö'g gka'ffsa Leks. 'det var (nog) 	'brinna kraftigt; bränna hett / burn ferociously, 
ett ganska stort (gapande) sår'; an add fänn(j)i- 	flame up' (SAOB 1); å brå"sår å bri'nn Ve. ä 
ihöp en brä-no'kk te hii'g Mal. 'han hade fått 	brå"sår s bri'd Ors. 'det flammar och brinner'; 
ihop en ganska stor hög'. 	 sö'kä brasas° å brei`nn Tra. 'solen bränner stek- 

brant adj.I bratt svMor. (yngre?) bratt -brannt 	hett'. Jfr basa v., bet. 1; braska, bet. 4; 
Ve. vSoll. brannt Flo. bratt Mal.-Tra.; obef. Älvd. 	bräckau, bet. 4; bränna, bet. 6; glesa v., 
Våmh. nMor. Ors. NeSi. (jfr tvär adj.) 'tvärt 	bet. 4; skina, bet. 3. — Särsk. förb. (på:) bräss- 
stupande el. sluttande / steep' (SAOB); twå'rt å 	på' Mal. bra' 880-på Tra. 'elda duktigt'; (uppeå:) 
bra'tt vSoll. 'mycket brant'; ä e bra'tt da i 	brå'så-u"på Soll. `dets.'; (lin) bråså-Yr Älvd. 
fjealssisn Tra. 'det är brant på fjällsluttningen'. 	(om brasa:) 'brinna ut'; (å:) bråså-å' Soll. 'elda 
Syn.: tvär; tvärig. 	 duktigt'. 

branta f.IVa (V) bra'tta nMal. Li. 'brant back- brasa' sv.v.l. brå"så- Ve. bräsa Flo. bräss Mal. 
sluttning / steep slope or hillside'; hå'lr ftö'a 	bra'sså -bra'sso ÖVd. (Torp brasa 2) (tr.:) 'löda 

ihop med koppar el. mässing / solder together 
with copper or brass' (jfr Rz 49 b); bräss 
bjelsa  Mal. bi-a'884 bjä'llsr ÖVd. 'löda ihop 
skällor' (jfr Skirmarebygd 1953, s. 47 ff.). — 
Särsk. förb. (ihop:) bråså-ihö'p Ve. bråss-ihö'p 
Mal. bra'sset-ihöip ÖVd. 'löda ihop med koppar 
el. mässing'. Jfr välla. — Av!.: brå.'ssniv Mal. 
bra' ssoivg ÖVd. f. 'lödning med koppar el. mäs- 

Ors. Ål bra's(s)ka Rättv. bra'aska Mal. ÖVd. 
1. 'vara stark köld el. frost / be sharp frost' 
(jfr SAOB 2) Rättv. Ål Vd. a'nnclss bra'asksr 
Kik .21a'8skur Rättv. (Bo.) 'om Andersdagen har 
frost, så blir det lenväder till jul'; å bra'askä(r) 
Ål 'det är frost'. 2. 'pråla, ståta, vara grann, 
slå på stort / glitter, make a show of, lay it on' 
(om människa, gräsrik äng el. linda el. om  i solen 
glittrande sjö etc.; jfr SAOB 3-4; Lindén DNO I: 
3, s. 19; Björklund i Folkloristica, festskr. till 
Dag Strömbäck 1960, s. 9 f.) Älvd. Våmh. (Bon.) 
Mor. Ors. Mal. ÖVd. e bra'ssk mi"tji millmaa 
Älvd. 'det är fasligt ståtligt ibland'; du bra'sskä 
då' så Våmh. (Bon.) 'du går i så fina kläder du 
så'; hsn e då bra'ssk må då Tra. 'vad lagar du 
för extra god mat då?'. 3. 'gå i bröllopsproces-
sion / walk in wedding-procession' OvSi. uld4m 
bra'ssk up frd sjå'm og up i köppgårdti Älvd. 
'vi skola gå i procession från sjön o. upp till 
Koppgården'; ku'llor a bra'sskad i då'g Ors. 
flickorna ha gått i bröllopsprocession i dag' 
(jfr ÖDB IV 123). Jfr grann-. 4. (om solen:) 

brått° nMal. 'hela den stora branten'; sppi 
änjä bra'ttsn Li. 'uppe i den här branta back-
sluttningen'. Jfr brink. Syn.: tvärbacke. 

brant-rygg m.Ib bra'ttryigg -bra`ttröigg Mal. 
'svankrygg / saddle-back'. Jfr b r ätt -rygga d, 
-ryggig. Syn.: svank. 

brant-ryggig adj.I bra'ttryddju -bra'ttröddju Mal. 
'svankryggig (särsk. om  ko) / sadelle-backed 
(about cow)'. Syn.: bräck-, brätt-, krok-, 	sing'. 
svank-ryggad; bräck-, brätt-ryggig. 	braska sv.v.l. bra'sska Älvd. Våmh. Mor. Soll. 

brant-röstad adj.I bra'ttröastn,,Mal. (jfr röstan  v.) 
'som har försetts med (för) högt gavelröste / 
which has (too) high gable roof-truss'. Jfr 
flat-, låg-röstad. Syn.: tvär-röstad. 

brasa f.V brå"så Älvd. brå"så brå"sa Våmh. 
brå"så brrsu vMor. brasfi' öMor. bresu Ve. 
Soll. bra"sa Ors. brersu Rättv. bräsu övr. NeSi.; 
obef. Vd. 1. 'i eldstad inlagd el. upprest ved 
för eldning; värmande eld, bål / warming fire, 
bonfire' (SAOB 1) allm. e wart 	brå"så åv 
diem Älvd. 'det blev ett bål av dem (o: kyrkblos-
sen)'; e ske'jn frå bra"sun Ve. 'det lyser o. vär-
mer från elden (i öppna spisen)'; rajt-1' jena 
bra"su Ors. låg-på' e bra"su Rättv. 'lägga på (ved 
till) en brasa'; tj'g' örrtjbråså nVåmh. sti'kkkOs-
brasa Våmh. (Bon.) 'brasa el. bål av de till jul-
ottan medförda blossen'; käkksandsbrasu Soll. 
'brasa av liggande vedträn'; ra'jtbrasa Våmh. 
'brasa av uppresta vedträn'; bj5'rrkvebräsu Dju. 
`björkvedsbrasa'.Jfrband-,fiskar-,glöd-,jul-, 
kall-, kors-, körkarl-, latmans-, lus-, lys-, 
värmlands-, västgöt-. Syn.: basa"; brinna 
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'skina, gassa hett / be hot, burn (of sun)' Tra. 
no bra'ssk sö'kä på 'nu gassar solen hett'. Jfr 
brasaiv. — Särsk. förb. (över:) dem ä' full 
brassk-i'vi me di dä, dlrgtjåti Li. `de ha väl gjort 
slut på el. kalasat färdigt på det där älgköttet'. 
— Avi.: nä å' å bra'sskst i On Tra. 'nu är det 
gassigt i solskenet /it is blazing hot in the sun'. 

trask-band n. Ja bra'sskbannd Mor. Soll. 'siden-
band burna av braskkulla, vanligast som huvud-
prydnad / silk-ribbons wom by bridesmaid, 
usually as head-adornment' (ÖDB IV 124 f.). 
Jfr glitter-, klar-, ros-bindel; glitterros-, 
grann-, ked-, kist-, krok-, padel-band; 
svartkrok. Syn.: brudpigband. 

brask-folk n. Ib bra'sskfask Älvd. (koll.:) 'alla 
som gingo i högtidlig bröllopsprocession, gifta 
såväl som ogifta / married and unmarried people, 
walking in wedding-procession' (ÖDB IV 123). 
Jfr braska, bet. 1-2; brask-kulla, -käring. 

brask-hatt m.Ia bra'sskatt vMor. 'fin rynkthatt, 
buren av gifta kvinnor, när de gingo med i 
bröllopsfölje / fine festa! hat, worn by married 
women in wedding-procession' (ÖDB IV 108, 
123). 

brask-kedja f.IVa. bra'ssktjählju vMor. 'silver-
kedja, buren av brudtärna / silver chain, worn by 
bridesmaid' (ÖDB IV 111, 125). Jfr ked, bet. 3. 

brask-kulla f.IVa bra'sskkull Älvd. Soll. bra'ask-
kulla Mor. 'brudtärna / bridesmaid' (ÖDB IV 
123 f.; Liv. Älvd., s. 99). Syn.: brask-, brud-
piga; kranskulla. 

braskkull-rad f.I a bra'askkullråd Älvd. 'brud-
pigor gående i procession / bridesmaids, walk-
ing in wedding-procession' (ÖDB IV 125). 

brask-käring f.Ib bra'askkeli'vvg Älvd. 'gift 
kvinna, som gick i bröllopsprocession / married 
woman, walking in wedding-procession' (ÖDB 
IV 123). Jfr braskkulla. 

brask-piga f.IVa bra'sskpig Ve. =braskkulla. 
brask-pojk m. Ib bra'sskpåjjk sÄlvd. 'marskalk 

(i bröllopsfölje) / groomsman (walking in wed-
ding-procession), usher'. Syn.: brud-, källar-
sven; passare. 

bras-ler n.Ia bra'ssläjr Li. (jfr brasa" v.) '(fet o. 
finkornig) lera, lämplig att använda vid lödning 
av t. ex. skällor med koppar el. mässing / day 
used in soldering with copper or brass' (se 
Skinnarebygd 1953, s. 52). 

bras-skoj are m.IIIc bresuskåjsr Rättv. 'barn 
som var i tur att sköta eldningen i skolstugan / 
child, who took a tum at looking after the fire 
in school-house'. Syn.: eldare; eld-pillare, 
-påtare. 

braxen m.Ia f.Id brakks m. Älvd. vSoll. sMal. 
(pl. bra'kkser Älvd. braVoksnär vSoll. bra'kkeär 
Mal.) bra'kksr), f. Flo. Nås nMal. (best. bra'kksna 
Nås) brakks m. bra' klent f. ÖVd. 'fisk av 
släktet Abramis / bream' (SAOB). 

braxen-not f. la bra'kksnqut Älvd. bra`klesn(n)öt 
nMal. 'not, avsedd för fångst av braxen / seine 
for catching bream'. 

braxen-nät n. la bra'kkenät Jä. bra'kks:,),nåt nMal. 
'grovt nät, avsett för fångst av braxen / coarse 
net for catehing bream' (SAOB). 

bred n. la brå Flo. 'duk, som man bredde över 
ngt / cloth spread over sthg'; brii'brå 'duk, som 
breddes över det utbakade brödet under jäs-
ningen / cloth spread over rising bread'. 

bred adj.I brieä (n. briett) Älvd. Våmh. bråd 
bråd vMor. bråd övr. OvSi. Rättv. Leks. Dju. 
brå Bju. Ål Ga.—Mal. bräj (n. bräjt) ÖVd. 1. a. 
'utsträckt på bredden, latus / wide, broad' 
(SAOB 1) allm. bri'eå yvyr å'räär Älvd. 'axel-
bred'; brå'd i bå'nom Rättv. 'bredbent'; djå'r 
vå'jn brie jar Tra. 'bredda vägen (eg. göra vägen 
bredare)'; (äv. ss. adv.:) bre'tt i bå'nan Ga. (an 
ga'nnd ss) bre'tt i bå'nom Mal. '(han står så) 
brett med benen'. Jfr bredom, bet. 1; brettåt. 
Jfr axel-, härd-, jämn-, midj e-. b. 'dialektal, 
vulgär / broad (of dialect), vulgar' (SAOB 1 i) 
allm. aläjkår brå'där na'mmn Ore 'sådana rent 
dialektala ord'; ti hdrråsbyggda tdk dsm då ss 
bre'tt å sty'kkt 88 Leks. `i Häradsbygden tala de 
då så klumpigt o. fult så'. Jfr bred, bet. 4. 2. (i 
förb. med i el. å; jfr Fr. å brei6an, under breibr 
adj.:) 'i bredd/ abreast'; oller 4-bri'eä Älvd. 'alla 
i bredd'; däm dji'vvgå tri' i brå' öMor. `de gingo 
tre i bredd'; däm dji'vug 4-brå'd Soll. `de gingo 
i bredd'. Jfr trebrett adv. Syn.: bredd f., 
bet. 1 e. 3. (i uttr. uppå bred vägg:) upå 
brå'd vä'gg Soll. 'på vid gavel / wide Open'. 
Syn.: vid', bet. 2. 4. 'dryg, högfärdig / over-
bearing, proud' Rättv. Mal. Tra. brå'd i rå'di 
Rättv. 'högdragen, dryg, mallig (eg. bred i 
redet)'; an a vo`tt ss brå' Mal. 'han har blivit 
så dryg o. skrytsam'; (äv. ss. adv.:) tä"kå bre'tt 
Rättv. 'överdriva, skryta'. Jfr bred, bet. 1 b. 
Syn.: bäg; börg, bet. 3; bös, bet. 2; dryg, 
bet. 6. 

breda' f.IVa bri'eda Våmh. (Bon.) brå'da Ve. Ors. 
Ore Leks. brå'da Rättv. Dju. Jä. brå'a Bju. 
Mock. Flo. Äpp. Mal. brdja ÖVd. 1. 'samling 
(el. sträng) av t.ex. till torkning liggande hö, löv 
el. spillsäd / collection of drying hay, leaves 
or shelled corn' (SAOB 1; ÖDB I 191, 231, 431) 
allm. reffs i brå'du Ors. ries brå'dur Ore räffs i 
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brå'dur Leks. refs hg'ä tä brå‘sr Äpp. 'räfsa 
ihop det nyslagna gräset o. breda ut det på 
marken för en första torkning'; 'bråda vOrs. 
hri'bråda Leks. ha'bråda Dju. hrrbråa (la. hybråa 
Äpp. Mal. häj'bräja Tra. 'till torkning utbrett 
hö'; lu'uvbräja Tra. 'till torkning utbrett löv'. 
Syn.: bredda'; rufsa, bet. 1; vända. 2. 
(överfört:) 'stor samling av ex. ägg (att ruva) i 
boet, av grodrom etc. / a clutch of eggs; spawn' 
Mal. Li. brå‘ör mä tu' sskrumm Mal. 'hela sam-
lingar med grodrom'; rä'ja la på äj brä,'ja me 
ägg ss stö' Li. 'tjäderhönan låg på en utbredd 
samling med ägg i boet'. 3. 'område, tätt be-
vuxet med (ett visst slags) gräs / area covered 
with (a certain kind of) grass' Li. niarbräja 'om-
råde där tuvsäv (Scirpus ~spitosus) växte tätt'. 
4. (senare ssgsled:) 'grovt lakan, vanl, brett över 
sänghalmen / coarse sheet, usually spread over 
bedstraw' allm., se under-. 

breda" LIVa brä'da Ore Leks. brå'da sRättv. 
(svårt att skilja från föreg.; jfr bredda'"). 
1. 'våd i kjortel / breadth in skirt' (ÖDB IV 
184); tjo'llsbråda Leks. `dets.'; pä'llsbråda Leks. 
'våd i skinnkjortel'. Jfr midjepäls. Syn.: 
bredd, bet. 2; bredda", bet. 1; kavle, bet. 7; 
stycke. 2. 'framvåd i kjortel (vanl. av sämre 
tyg, täckt av förkläde, men i Rättv. (Bo.) 
tvärrandig i granna färger o. förklädeslilmande) / 
front breadth in skirt, made from material 
inferior to other breadths and hidden by apron' 
(ÖDB IV 184, 186) allm. Syn.: bredda", bet. 
2; fram-breda, -bredda, -kavle, -stycke, 
bet. 2; främrebreda. 

breda sv.v.3. 1. bri'eåa Älvd. nVåmh. bri'eda 
Våmh. (Bon.) brå'd(a) 1. Mor. Soll. brå'da 3. Ors. 
Ore Leks. brö'da Rättv. brå Bju. (la. Nås brå'a 
Mal. brä'ja Tra.; pass.: bri'edas Våmh. (Bon.) 
brå'das brus Ors. bressa Leks. bres» (la. 
1. 'göra bredare, bredda / widen, broaden' 
(SAOB 1) Älvd. ÖVd. brä'j Ken Li. 'smida lien 
bredare'; brä' vå'jn Tra,. 'bredda vägen'. 2. 
'breda ut jämnt o. tätt / spread out thickly and 
evenly' (SAOB 3; ÖDB I 231) allm. bli' dri'teö 
Älvd. bri'e(d) dy` nndjo Våmh. (Bon.) brå' di'nn-
djo öMor. brnd) dynndjo Soll. brå'(d) dy' nnja 
Leks. brå' dy`nnja Bju. brö' di'nnja Ga. Nås 
'breda el. sprida gödsel'; brå'd 	vSoll. brå'd hö' 
Ore 'breda hö'; brå'd 	Ors. 'breda ut löv till 
torkning'; (äv. abs.:) werrt alt i nif-' o bri'eää 
Älvd. 'vart skall jag nu o. breda gödsel?'; brå'd 
nidi fö'rär Soll. 'breda gödsel i de fåror, i vilka 
potatisen skall sättas'; vi skum fet å brå'da Rättv. 
`vi skola ut o. breda hö'. Jfr enbrett. — Reji.: 

ä brå'där se Ve. 'det är så mycket hö, att vi 
behöva hela den tillgängliga ytan för att breda 
det'. — Pass.: 1. 'breda på, breda över / spread 
out on, over' Ors. dem bre' 88t stji'nn up i se'nndji 
`de bredde ut skinn på sängen'; i ska bres-ö' di 
stil' fellv, 'jag skall breda på dig skinnfällen'; 
dem a brest-å'ver dem `de ha brett över dem'. 
2. bri‘edas Vårnh. (Bon.) bre"88-åut sket' vvkär 
Soll. bre' ssa el. bress-itfil bå'nan Leks. 'stå (gå) 
bredbent, skreva med benen / stand with legs 
wide apart, straddle'; bress-in vi‘vvan Leks. 
'breda ut vingarna' (jfr Rietz 51 b o. Multrå 
bresa v., Burträsk bredsa v.). 3. brå`das Ors. 
bres» (la. 'upptaga stort utrymme / take up a 
lot of room'. 4. brredas Våmh. (Bon.) bres«. 
Leks. 'göra sig bred, brösta sig, bete sig hög-
modigt / act overbearingly, put on airs'; n. 
stits dar å bri'eddäs Våmh. (Bon.) 'han stod där 
o. skröt'. — Särsk. förb. (igen:) bred-jå'n 
sä'nja Dju. 'hastigt bädda sängen'; (ikring:) 
bred-ikri'vvg si öMor. 'svepa om sig'; (ned:) 
brie-ni' ö noa unnde ba'aråeä Älvd. 'bred ut 
något (ex. ett skynke) under bordet' (att lägga 
en stor hög tunnbröd på); (på:) 1. bre-på' 
Nås brä' j -på Tra. 'breda på' (t. ex. en fäll på en. 
sovande, smör på bröd). 2. bråd-på' Rättv. 
'prata på; överdriva, ljuga'; då an bör-på' bre-på' 
Äpp. 'då han börjar prata på vitt o. brett'; an 
e brå te brä,' j -på Li. 'han är duktig att ljuga'; (ut;) 
1. bråd-a'jt di'nudjo Ors. brtej-fit di'nndja Tra. 
'sprida gödsel'; briecl-a'ut 	Våmh. 'breda ut 
dyjord (till torkning)'; bred-a/it 	Ors. 'breda 
ut löv till torkning'; brå-fc't hyä på mäsnom Mal. 
'breda ut höet på manarna, dvs, långsträckta 
förhöjningar på myren'. 2. brie ä-a'ut Irg'n4 
Älvd. 'göra liar bredare'; bred-å'jt 'Osju vMor. 
'draga ut (höet i) hässjan i båda ändarna' (jfr 
ÖDB I 241). 3. han brr-a't 88 8tö' t all-ti'VV 88 
Äpp. 'han gör (i sitt tal) så mycket av allting 
så'; (utefter:) bräj-utä'tt kltä'er but å ba'ttjin 
Tra. 'breda ut kläder på marken'; (å:) brieö-4' sig 
Älvd. 'breda över sig (sängfäll el. dyl.)'; 
(åter:) brå-a'tt sä'nn(j)a Mal. bräs j-att stenndja 
Li. 	'hastigt bädda ihop sängen'; (åter om:) 
brie 6-a'ttrum Våmh. 'breda över'; (över:) brieö-
'Y'vyr Älvd. bräj-i'vi Tra. 'breda över'. — Av!.: 
bre'ssug adj. Leks. 'som bröstar sig, som visar 
högmod / overbearing'. 

breda-med prep. breddamå' brådmå' bremå' 
Ore bred(d)må' vRättv. bre'dma Rättv. (Bi.) 
breddamå' Ål Dju. (jfr Hq. under bred; styr dat. 
el. ack.). 1. 'bredvid / beside' (SAOB bredemed) 
allm. an  stö' breddamå'-när Ore 'han stod bred- 
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vid henne'; bre'dma bje'r(r)tjä Rättv. (Bi.) 'bred-
vid björken' i'kksa li'gg bredclamå' vestattjån 
Dju. 'yxan ligger bredvid vedhögen'. Jfr bredd 
f., bet. 1 d. Syn.: bredvid, bet. 1; bredvidtill; 
ut (e)med. 2. 'längsmed / along' Ore Rättv. 
bräcimå' sty'ttjom 'längsmed åkrarna'. 

breda-med adv. bredclamh' i-bremA' Ål bred-
damå' Dju. 'bredvid / beside'; an jekk breddamå' 
a'llt-e'tt Dju. 'han gick bredvid hela tiden'. 
Syn.: bredvid; ut(e)med. 

bred-bent adj.I brnent Bju. Al. brebänt Flo. Nås 
brebennt Mal. brå'jbåjnt ÖVd. 'med brett ut-
spärrade ben / with legs wide apart' (SAOB). 
Jfr bred, bet. 1. a. Syn.: bredom, bet. 1. 

bred-blad n. II brå"dblråd Soll. 'groblad, Plantago 
/ common plantain.' (jfr Lyttkens, s. 184). 

bredd f.Ia briedd Älvd. briedd Vårni. brådd 
bredd Soll. bredd övr. OvSi. NeSi. NeVd. bråjdd 
bråjd ÖVd. 1. a. 'utsträckning i sidled / wide 
(width)' (SAOB 1) allm.. twå' bri'dder Älvd. 
'två (väv)bredder'; fä bri'eNte.s dl'ek Älvd. 'vad 
bredden beträffar'; ti'vnkelbråjdd Tra. 'enkel 
bredd'; a'rry(s)bredd Ors. 'så stor bredd, som 
harven tar över på en gång; fö'tbråjdä Tra. 
'skolästens bredd bakom tårna, där foten är 
bredast'. b. (om riktning i sidled i uttr.:) 4 
bri'eddc Älvd. på bre'dde Ore på brit'jdå Tra. 'på 
bredden / broadwise, in the breadth' (SAOB la). 
c. (om placering i jämnhöjd i uttr.:) i brVedd 
Våmh. i bredd «4 brä'dd Soll. e bre'dd å bre'ddn„ 
Ore te breddes. Mal. i brå'jddn„ —te brå'jdcles Tra. 
'i bredd / abreast, on a leve! with' (SAOB 2). 
Syn.: bred adj., bet. 2. d. (särsk. i uttr.:) i 
bre'dd ma bre'dda ma Leks. i bre'dd må' Mal. 
i brå'jdd må' Li. 'bredvid / beside' (jfr SAOB 2); 
ja je'kk i bre'dd ma nå (.31,6) 'jag gick bredvid 
henne'. Jfr bredamed prep., bet. 1. 2. 'våd 
(i kjortel) / breadth (in skirt)' (SAOB 3 e) Flo. 
Mal. ä gikk-et fker breddår å tg'n Mal. 'det gick 
åt flera våder av tyget'; tjö'rtilsbredd Flo. 
`Itjolsvåd'. Syn.: se breda", bet. 1. 

bredda' f. IVa bre'dda Dju. 'samling av till en 
första torkning utbrett hö el. löv'. Syn.: 
breda'; rufsa. 

bredda" f.IVa bre'dda Rättv. Dju. Mock. 1. 
'våd i kjortel / breadth in skirt' Dju. Syn.: se 
breda", bet. 1. 2. `framvåd i kjortel, förfärdi-
gad av sämre tyg än de andra våderna o. dold 
av förklädet / front breadth of skirt, made from 
material inferior to other breadths and hidden 
by apron' Rättv. tjo`2.21bredda `dets.'. Jfr fram-. 
Syn.: se breda", bet. 2. 3. 'trekantigt vikt, 
svart vadmalsduk, som bars om huvudet, då 

man gick ut i regnväder / triangularly folded, 
black homespun head-cloth for rainy weathee 
Mock. 4. (senare ssgsled:) 'skynke, brett över 
degen / eloth spread over dough' Dju., se deg-. 
5. (senare ssgsled:) 'bredd / breadth'; nå"gsk-
bredda Rättv. (Bo.) 'nagels bredd'. 

bred-gräs n. II Ta brreågrås Våmh. bredgrås 
övr. OvSi. bredgräs Rättv. brä'grås Ga. Flo. 
bregrås Nås Jä. bre gräs Äpp. brå'grås bregrås 
Mal. brå'jgrås ÖVd. 'bredbladigt gräs av väx-
lande slag (vanl. Calamagrostis-arter) / broad-
bladed grass of different kinds' (jfr Lyttkens, 
s. 1415: bregräs; ÖDB I 216). Jfr tuv-. Syn.: 
bergval(1); flax-, näs-, sken-gräs. 

bred-hacka f.IVa brnakka Mal. 'ett slags skaft-
försedd mejsel med bred o. ganska tunn egg, 
anv. vid tillverkning av kvarnstenar / chisel 
with handle, and broad, fairly thin blade, used 
in making millstones' (ÖDB II 33). 

bred-kedja f.IVa bri'etjåja Våmh. 'klockkedja av 
människohår, ngt mer än 1 cm bred o. avs. att 
bäras nedhängande från västfickan / watch-
chain, about 1 'cm broad, made of human hair, 
and hanging down from waistcoat pocket'. 

bred-lätt adj.I bredlett Ors. 'som har brett an-
sikte / broad-faced'. Jfr långlätt. 

bred-med prep., adv., se bredamed. 
bred-mjöl n. II Ja bredmjalr Ve. Soll. bremjak 
Flo. blemjiik Äpp. Mal. brå'jmjåk ÖVd. 'mjöl, 
som under bakning ströddes under och på 
kakan / flour strewn on and under loaf during 
baking' (ÖDB III 411). Syn.: bakmjöl, bet. 2; 
brödmjöl, bet. 2; strömjöl. 

bred-munnad adj. bremunna Al (Ki.) Ga. 'som 
har bred mun / broad-mouthed'. Syn.: bred-
mynt. 

bred-mynt adj.I breminnt Ga. bremönnt Mal. 
breejminnt ÖVd. 1. 'som har bred mun / 
broad-mouthed (SAOB) Ga. Syn.: bredmun-
nad. 2. 'som har lång överläpp, dvs, stort av-
stånd mellan näsan o. munnen / with consider-
able distance between nose and mouth, with 
thick upper-lip' Tra. 3. 'skrytsam / boastful' 
Mal. Syn.: munstor; stor-munnig, -talig. 

bredom adj.I (adv.) brreötim Älvd. bredum 
vMor. Soll. bre om Mal. brit'jsm ÖVd. 1. 'bred-
bent / with legs wide apart' OvSi. ÖVd. wå"ri 
int so bri'ehm Älvd. 'stå inte så bredbent!'; 
ss brit'jsm an-då' gå' Tra. 'så bredbent den där 
(mannen) går!'. Jfr bred, bet. la. Syn.: bred-
bent. 2. 'som kräver stort utrymme, skrym-
mande / requiring much space' Mal. Syn.: 
bred-, stor -rummad. 3. 'slösaktig, lättfär- 



bred-randig 
	 192 

	 brinde 

dig wa,steful, wanton' Soll. lprvå kite brå'clum 
'leva tämligen slösaktigt'. 

bred-randig adj.I brö'ranndu Nås brå'ranndu Mal. 
brå`jrannds Tra. 'randig med breda ränder / 
broad-striped' (SAOB). 

bred-rummad adj.I bre'rsmma Ål Ga. 'som kräver 
stort utrymme'. Syn.: bredom, bet. 2; stor-
rummad. 

bred-släde m.IV brle1liöi Älvd. brö'lleuls Jä.; 
obef. öMor. 'arbetssläde med 16-18 tums av- 
stånd mellan medarna / work-sledge with 
distance of 16-18 inches between rurmers' (jfr 
SAOB). 

bred-tete m.IV brndylti Ors. 'mejsel med bred 
egg, anv. vid slipstenstillverkning / chisel with 
broad blade, used in grindstone production' 
(ÖDB II 22). 

bredvid prep. 	 Älvd. bri'ewi 
Våmh. bre'zd Ors. bre'vv Rättv. brå'vs ,.-brev' 
Leks. brevå' Bju. Dju. bre've—breve' Ål Ga. 
breejve Tra. (styr ack.). 1. 'vid sidan av / beside' 
(SAOB I 1) allm. 8e'tt di briewi' ånttna Älvd. 
'sätt dig bredvid honom'; n /4 si'ttj bri'ewi 
prfillistry, Våmh. 'han får sitta bredvid prosten'; 
brå'vs vtiirå'rs Rättv. 'bredvid varandra'; brevg' o 
Ål 'bredvid henne'. Syn.: bredamed, bet. 1; 
bredvidtill. 2. 'nära (i tiden) / near (in time)' 
(SAOB I 2 b) Leks. at dsnunda båd ni'ssskåran 
skull bi bå'rrta 88 brev' vara'nn 'att de båda 
Nilseskarlarna skulle dö så snart efter varandra!'. 

bredvid adv. brl'ewiö Älvd. Våmh. 	vMor. 
brö'w1 —brewl' Ors. breve' Rättv. Leks. brev' 
brö've Ål Ga. brevå' Dju. bre'« Äpp. 'vid sidan, 
nära intill / beside, near' (SAOB II 1); an la'ggd 
si bre'kul Ors. 'han lade sig bredvid'; jå hått-å' 
brev' Rättv. (Bo.) 'jag träffade bredvid'; 
jsll brev' Ål 'det föll vid sidan om'; (äv. över-
fört:) an ha`dcl en brev' Ål 'han hade ett barn 
utom äktenskapet'. Jfr bortmed adv. Syn.: 
se bredamed, ut(e)med. 

bredvid-rumpa f.IVa brtvirurnmpa Flo. bre've-
rummpa Jä. (koll.:) 'grupp av övertaliga varp-
trådar, som löpte utmed väven / supernumary 
warp threads running along the web'. Syn.: 
slynga, bet. 1. 

bredvids-unge m. Illa brEkvisuvvgå Oro 'oäkta 
barn / illegitimate child'. Syn.: horunge; 
äfsände. 

bredvid-till prep. brevstä vLeks.; obef. öLeks. 
'bredvid / beside'; an sått brevstå' må in i tjö'rrtja 
'han satt bredvid mig (inne) i kyrkan'. Syn.: 
bredamed, bet. 1; bredvid. 

bresilja f. IVa bri"sill Älvd. brPsilla nvMor.  

bresi'lja —brö'siljå' öMor. bri`silla Ors. bre'ssilja 
Rättv. (Bo.) bresselja Bju. Mal. bri'ssillja Dju. 
brå‘ ssilja Ga. brg' sila Flo. bri' ssila Nås bri'ssela •••• 
bri'ssilja Äpp. 'färgämne, varmed man färgade 
(grå)svart / dyestuff, for dyeing black' (SAOB; 
ÖDB IV 528). — Ssg: bresilåkkor (•,,pre"sil-) 
f.pl. Soll. (jfr hanka f.) 'stycken av b. / pieces 
of b.'. 

bret m., se is-, snö-vret. 
brett-åt oböjl. adj.n. bre'tt-å't Al 'vid, öppen / 
wide, open'; ä vä, tsr bre'tt-å't 'platsen var för 
vid'. Jfr bred, bet. 1. 

brev n.Ia brlev Älvd. Våmh. brev övr. 1. 'kun-
görelse / announcement' (SAOB 1) Dju. Mal. 
ÖVd. prå' sak, ler st brö' va Dju. 'prästen läste upp 
kungörelserna'. 2. 'postbefordrat skriftligt 
meddelande / letter' (SAOB 3) allm. Jfr f j ä der-, 
himla-. 8. 'stycke hopvikt papper, vari nålar 
o. d. förvarades / paper (of pins or needles etc.)' 
(SAOB 5) allm. Jfr knappnåls-, lukt-, nål-, 
sömnåls-. 4. (senare ssgsled:) 'stycke styvt 
papper, inlagt i huvudduken för att hålla denna 
bahyttlikt utspänd omkring huvudet; brukades 
av ogifta kvinnor vid kyrkobesök / piece of 
stiff paper placed inside head-cloth to keep it 
stretched out like a bonnet; used by unrnarried 
women going to church' (ÖDB IV 291) Flo., se 
näsduk-. 

bricka f.IVa bre'kka ÖVd.; obef. Mal. (jfr brink 
m.; Schlyter brwkka, Torp brekkai) 'liten slut- 
tande myr på bergssida / small, sloping bog on 
hill-side' (jfr SAOB bräcka'; DNO I: 3, s. 6). 
Jfr myr-. 

brik n.Ib bi-1c nJä. Mal. (jfr Torp båk' f.) 'fris, 
avsats på spiskåpa, rökfångets nedre kant / 
frieze, ledge at the lower edge of fireplace-
cupola'; på bri'tjin Mal. 'på spiskransen'. Jfr 
mur-. Syn.: bördspång, bet. 2; häll, bet. 5; 
murbrik; skygg, bet. 2; skygge, bet. 3; ugns-
hylla, -häll, -hälla, -skyve. 

brimman n., se brämman. 
brind-bössa f.IV a brf nndbyss (best. -byss4) vÄlvd. 
'tämligen långpipig bössa, anv. vid älgjakt 7 
long-barrelled gun, used on elk-hunts' (ÖDB II 
98; Älvd. arb., s. 182). Jfr björn-, mellan- 
bössa. Syn.: älgbössa. 

brinde m.IIIa brfnnde Älvd. brenndä nvMor.; 
obef. övr.Mor. Våmh. Ve. Ors. Äpp. Mal. ÖVd.; 
dock i ortn. ss. Brindberget i Äpp., känt i 
Mal. Li. (jfr Hq. älg; Torp bringe; V. Bertoldi 
i Indogerm. Forsch. 1934, s. 206 ff.). 1. 'älg, 
särsk. älgtjur / elk, particularly bull-elk' (jfr 
ÖDB I 46) Älvd. nvMor. tksgd ien brfrinda 
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Älvd. 'fånga el. skjuta en älg'; uhim 8ta4 o 
stjast bri'nnd4n Älvd. `vi skola gå på älgjakt'; 
i såg en stjy'mmt åv brfnn,d4m Älvd. lag såg en 
skymt av älgen'; 01. drar spic'erc ete brfrind4m 
Älvd. 'den (o: hunden) känner spårvittring 
efter älgen'. Jfr brindoxe. Syn.: älg. 2. 
(överfört i förb. med få v.:) 14 brfnnd4n Älvd. 
a. ' falla omkull, ex. vid skidåkning / fall over, 
e.g. when skiing'. b. 'ha en rasad el. kullfallen 
hässja på sin åker / have a collapsed hurdle on 
one's field'. Jfr björn, bet. 5. 8. 'permanent 
skidspår, avs. för pojkars nöjesåkning / perma- 
nent ski-track, used by boys for fun' nvMor. 
du skä-nt föstirr bri'nndan för wå's `du får inte 
förstöra skidspåret för oss'; gåvgum-å'jt å tä'um 
wås jen bri'nntla 'låt oss gå till skidbacken ett 
tag'. Syn.: se andörja. — Ssg: bri'nndraikk 
m. Älvd. 'jakthund för älg / dog used in elk-
hunting'. 

brind- grav f. II brfnndgråv Älvd. 'fångstgrop 
för älg / pit for trapping elk' (ÖDB I 46). Syn.: 
djur-, älg-grop; älgsgrav. 

brind-hals m.Ia brf lind& Älvd. 1. 'älghals / 
neck of elk'. 2. (i förb. med bära:) bjrrå 4 
brfrindits 'bära (ngn) på så sätt, att den burne 
klängde sig upp på den bärandes rygg o. slog 
armarna om hans hals / give s.o. a piekaback'. 
Jfr budda, bet. 2 a; bultalv  v., bet. 1. Syn.: 
se baksäck; bult-back, -bak. 

brind-hud f.Ia brfnntlan Älvd. '(hel) älghud / 
elk-hide'. Jfr brindskinn. Syn.: älgshud. 

brind-ko f.VIIb brfnndtjgr Älvd. 'älgko / cow-
elk'. Syn.: älg(s)ko. 

brind-land n. Ta bri'nndkoincl Älvd. 'område, där 
älgar bruka vistas / elk country'; jå'r jr e 
brfnndkEtnnclea 'här är det älgmarker'. Syn.: 
älg-land, -mor. 

brind-oxe m.IIIa bri`nndukks Älvd. 'älgtjur / 
bull-elk'. Jfr brinde, bet. 1. Syn.: oxälg; 
älg(s)oxe. 

brind-skinn n.Ia brfnn(d)stjinn Älvd. 'till olika 
ändamål förarbetad älghud / elk-hide used for 
various purposes' (jfr ÖDB II 258; Liv. Älvd., 
s. 25). Jfr brindhud. 

brindskinns-brok f.VI bri'nn(d)sqinsbrisk Älvd. 
'älgskinnsbyxor / breeches of elk-hide' (ÖDB IV 
385). Syn.: älgshudbrok; älg(s)hud(s)-, 
älgskinns-bracka. 

brindskinns-ludda f. IV a brf nn(d)stjinnskudd 
Älvd. 'hudsko av älgskinn med håret fast-
sittande / shoe made of hairy elk-hide' (ÖDB II 
258, 260). Jfr ludda, bet. 3. Syn.: beningsko; 
hudsko; lappsko. 

13 — 624032 Dalmålsordboken III 

brindskinns-töm m. Ta brrnn(d)8tjinst4m nÄlvd. 
'töm el. rep av älghudsremmar / bridle or rope 
made from elk-hide thongs' (jfr ÖDB II 302 f., 
309 f.). Jfr garn-, man-, älgshud-töm. 

brind-snara f. V brfnn(d)snerå' Älvd. bri'nndsnöru 
Ve. 'snara för älgfångst / trap for elk' (ÖDB 146). 
Syn.: älgsnara. 

brind-stig m.Ic brfnn(d)stajg Älvd. 'stråk, där 
älgar ha sin gång / elk-path'. Syn.: brind-, 
älg-streck. 

brind-streck n. II bri'nn(d)strik Älvd. = föreg. 
bringa f.IVa bri'vvga Älvd. bri'vvga övr. OvSi. 
bri'vva bri'nnja Rättv. bri'vva Leks. bri'vva 
Bju. Nås. Mal. bri'vvga ÖVd. 1. 'främre parti 
av märmisko- el. djurbröst / front part of human 
or animal breast' (SAOB) allm. a. (om djur:) 
framm i bri'vvgon Soll. 'i bringan' (om häst); 
.21å'kbrivvga vMor. 'den löst hängande huden 
under bringan' (på nötkreatur). b. (om män-
niska:) i fi'kk å mi'tt i bri'vvgo Soll. 'jag fick 
det (o: den kastade snön) mitt i övre delen av 
bröstet'; y' ppen fram e bri'vvgen Ore snö'd i 
bri'vva. Leks. 'som har kläderna öppna i bröstet'. 
2. 'halsöppning i klädesplagg / opening at neck' 
Mal. ÖVd. Syn.: kräva' f., bet. 4. 

bringa sv.v.l. st.v. bri'vvga Älvd. bri'vvga 
Mor. Ors. bri'vvg Soll. bri'vva Rättv. Bju. Nås 
Äpp. (pret. bri'vv bra'kkt, sup. bra'kkt) Mal.; 
obef. Leks. 1. (styr ack.:) 'nödga, tvinga, truga 
/ force, compel, constrain' (SAOB 2 e) allm. 

bri'vuge m wa" öar Älvd. `de trugade mig 
att vara där'; ir bri'vvgir då i'nnt o öMor. `ni 
kunna (eg. I kunnen) då inte tvinga henne': 
bri'vv få'tå Äpp. 'tvinga folk(et)'. Syn.: 
pocka. 2. (opers.:) 'drivas till för tidig el. 
snabb mognad / be forced to ripen prematurely' 
Soll. ä bri'vvgär så'di 'säden drives för fort till 
mognad (så att det blir dålig kärna i den)'. 
— P. pret.: 1. bri'vvgadrr Ors. bri'vva Rättv. Nås 
'förmådd, tvungen / forced, compelled'. 2. 
bri'vvgadv, Soll. (om säd:) 'brådmogen / pre-
maturely ripe (of corn)'. — Särsk. förb. (av:) i 
brivvgeå-å'v 4m ed Älvd. lag tvingade honom 
(gm hot el. tiggeri) att giva mig det'; (åt:) dum 
föastö'g såg int på' te bri'vv,i't så näna då int 
Mal. `de förstod° sig inte på att tilltvinga sig 
någonting då (för tiden) inte'. 

bring-brosken m.Ib best. bri'vvgbr 'åsatykn Våmh. 
(Bon.) 'broskstyeke i bringan på slaktkreatur / 
small cartilage in breast of slaughtered cattle'. 

bring-hår n. Ia bri'vvgår öMor. 'på bröstet på får 
växande ull, som aldrig klipptes och som ut-
gjorde stöd, då djuret låg / wool on sheep's 
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breast which was never sheared and which 
provided support for the animal when it lay 
down' (jfr Gotl.Ordb.). Syn.: säng. 

bring-kull m.Ia best. bri`nyks/k. Li. (Aasen 
bringekoll, Blöndal bringukollur) 'bringa på älg 
el. nötkreatur (stektes hel i mullöga) / breast 
of elk or eattle (roasted whole in mullöga)'. 

bringla f., se pringla. 
brink m.Ib brivvk Älvd. Våmh. (jfr bricka f.) 
'brant sluttning / steep slope' (SAOB 1); ö'tt wi/ 
int törrkas ni44 öm-da bri'nntjim Våmh. 'höet 
vill inte torka nedanför den där backen'. Jfr 
branta; bricka. Syn.: brint; brott, bet. 
5 a; stup. 

brinna f.IVa bri'nna Leks. 'brasa / fire'; ä mu'tt 
int bi iva bri'nna å' fur då 'det måtte inte bli 
ngn brasa av för dig'. Syn.: basa", brasa f., 
bet. 1. 

brinna st.v. bri`nna Älvd.Våmh. bri'nna övr. 
OvSi. Leks. Ål bri'nna övr. NeSi. Vd.; pres. 
brid Älvd. brid Våmh. (Bon.) Ors. briö -brid vMor. 
brinn övr.; pret. br4nn Älvd. Våmh. brann övr. 
OvSi. Bju. Ål Dju. NeVd. brånn Rättv. brunn 
Leks. brann Mal. ÖVd.; sup. brtenneö Älvd. 
brtennia Våmh. bru`nniö 	vMor. brs'nni 
vSoll. bru'nni övr. OvSi. NeSi. brs'nni Flo.-Jä. 
bru'nne Äpp. bra'nn Mal. ÖVd.; pass. bri' tinas 
Älvd. bri`nngs Ors. bri'nnas Rättv. Leks. (pres. 
bri`nnas Leks.) bri'nnäs Al Ga. Äpp. bri'nns Mal. 
bri'nnes ÖVd. 1. a. (eg.:) 'stå i brand; vara eld / 
burn, flame' (SAOB 1) allm. i' ennä bri'd Våmh. 
(Bon.) 'järnet brinner (el. gnistrar)'; på ännjan 
skull ä bri'nna dy'vvnä ru'nnt Leks. 'på slåtter-
ängarna skulle det brinna (o: hållas en eld brin-
nande) dygnet runt'; ä brå'k å bri'nn Al 'det 
knastrar o. brinner'; ä sö'tbrinn öMor. 'det brin-
ner i sotet'; ä bra'nn hökkt uppvy tätjä Mal. 
'det brann med lågor, som slogo högt upp över 
taket'. Jfr jord-. Syn.: leva sv.v.4., bet. 5. 
b. (bildl.:) 'låga, flamma / blaze' (SAOB 2b) 
Dju. l3'go bra'nn ti skak, p4-12, 'hans ögon brunno 
(av vrede)'. 2. 'bliva för vann / become too hot' 
(jfr SAOB 2 a (3) Soll. Jfr brinna pass., bet. 2. 
— P. pr.: fö bri'nngnd Zra'jveö Älvd. /sr bri'n- 
nandä 	Nås fe bri'nnancle /i've Tra. 'för 
brinnande livet / for dear life'. — P. prat.: 
dy'nnj a. ä bru'nnin Leks. 'gödseln är skadad av 
hetta, uppkommen gm fuktighet'; 	li'gg 
dan cilldelrus ösbrunnin Leks. 'veden ligger där 
alldeles obrunnen'. — Pass.: 1. (om järn:) 'börja 
brinna el. spruta gnistor / start burning' Li. 

bri'nns (el. bri'nn,es) 'järnet börjar sända 
glödande flagor omkring sig'. 2. 'bli starkt upp- 

hettad på grund av fukt / become extremely 
hot through dampness' (ex. om  gödsel, hö, mjöl, 
säd) allm. di`nnclja bri'nns öMor. 'gödseln är 
het gm jäsning'; ä bri'nnas ti hEna Dju. ä bri'nns 

hi3'ä Ga. 'höet har blivit hett av fukt'; ?Ware a 
bru`nns Tra. 'mjölet har tagit hetta'; (i förb. 
med hop:) ä brinns-hö'p Äpp. 'det blir upp-
hettat o. ruttnar' (om alltför tätt packat hö i 
vinterhässja). 3. bri'nnas tfm 14'84 Älvd. 
'lida av fotsvett / suffer from sweaty feet'. 
4. 'skära sig, koagulera, om sur mjölk vid värm-
ning / break, about milk' Ve. Syn.: brista, 
bet. 2; vredna. 5. (i förb. med upp el. å:) 
'täras upp underifrån, frätas (om is) / corrode, 
melt, reduce (about ice)' allm. eda brunnes-4' 
a'slre6 Älvd. 'det har frätts hål (på isen)'; 
brinns-o'pp vi'n(n)dväkur ba"tut Rättv. 'det blir 
vakar här o. där gm frätning'. — Särsk. förb. 
(av:) kru'ltrildv, e ci'brunnin Rättv. 'stubin-
tråden har brunnit av'; (ned:) nö' a vjer/ brs'nn-
nä' Tra. 'nu har rishögen brunnit ned'; (till:) 
vä'nn,ta tåt ä a brunn-te' Mal. 'vänta, tills det har 
fattat eld ordentligt!'; (upp:) brunn-u'pp Våmh. 
bru'nn-u'pp vSoll. 'brunnit upp'; (ur:) 'brinna 
ned, brinna slut'; ar e brunned-Y r §'nn Älvd. 
'har brasan brunnit ned ännu?'; (ut:) ä a bru"nn-
å'ut Soll. ä a bra'nn-tilt Tra. 'det har brunnit ut'; 
(utav:) ä bra'nn-tå' flit' fre ga'vvger Li. 'det 
(o: fängkrutet) brann upp flera gånger (utan att 
avfyra skottet)'; (utur):) ä ha bru'nn-ta' da i 
spi'sam Li. 'det har brunnit ut, dvs, slocknat i 
brist på bränsle (där) i spisen'. 

brint m.Ia (-)brinnt Mal. Li. (jfr We. brint) 
'(liten) tvärt stupande bergsida / steep moun-
tain-slope' (DNO I: 3, s. 6); (i ortn.:) da-i 
bri'nntom Mal. 'i Brintbodarna'. Jfr slihäll-. 
Syn.: brink; brott, bet. 5 a; stup. 

brinta adv. (endast i förb. med kallt:) ä ta 
bri' nnta ko'llt i dä'g Våmh. (Bon.) 'det var brän-
nande kallt i dag / there is a biting frost to day'. 
Jfr bränn-, sprätt-kallt. Syn.:sprätta adv. 

brisk m.Ia, se brits. 
brist' m.Ia brisst vMor. Mal. 'avsaknad el. knapp-
het / lack, scarcity' (SAOB brist' II 1). Jfr 
foder-. Syn.: havlösa; nöd, bet. 1. 

brist" m.Ia brässt ÖVd. (jfr brista v., bet. 1) 
'spricka (i metallgods, vanl. järn el. stål) / 
crack (in castings)'. Syn.: se braka, bet. 1. 

brista st. v. bri'sst- vMor. brä' sst- öMor. brä' ssta 
Ve. bri'sst(a) Soll. bri'ssta Ors. bri's(s)ta Rättv. 
brisst- Leks. bri'ssta Äpp. brä' ssta Mal. ÖVd.; 
obef. Älvd. Våmh. Bju.; pret. brasst OvSi. NeVd. 
bra,sst Mal. ÖVd.; sup. bru'sst- vMor. bru'ssti Ve. 
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Soll. Ors. bru'asti vSoll. bri'ssta Rättv. bru'sste 
Äpp. brs'sst Mal. ÖVd. 1. `gå sönder, bräckas, 
brytas / break, crack' (SAOB I 1); ä kumm te 
bri'sst vSoll. 'det kommer att brista'. Jfr kall-, 
röd-bristat p. adj. n. Syn.: brustna. 2. 
(om mjölk:) 'börja koagulera, brytas / break 
(about milk)' (jfr Aas. bresta, bet. 2; V11 bristna) 
öOrs. Syn.: brinna pass., bet. 4; löpa st.v. 
v., bet. 6; löpna, bet. 1; sköra, bet. 1; vredna. 
— Särsk. förb. (av:) e bri' sst-åv vMor. å brås sst-å 
Tra. 'det brister'; (i:) ä brasst-i' öMor. 'det 
knäcktes'; (ned:) sm ä skyll a brs'sst-nöt Li. 'om 
isen hade brustit'; (sönder:) bråst-so'nnd Mal. 
'brast sönder'; brtesst-sonnd Tra. 'brister'. Jfr 
gå sönder. 

brist-fällig adj.I bri'sstfellug nÄlvd. 'fallfärdig, ex. 
om  stuga / ramshackle' (SAOB 2). Syn.: fall-
färdig. 

Brita, se Birgitta. 
brits m.Ia brier(s)k OvSi. NeSi. ( —brisst Rättv. 
Bo.) NeVd. Mal. bressk ÖVd. 'väggfast bänk / 
bench fixed to wall' (SAOB 2); Ira'ggdzim usss 4 
bri'sstign Älvd. `vi lade oss på britsen'. Syn.: 
bänk, bet. 3; lave', bet. 1. — Ssg: bri's.sk-
kiruvu f. vMor. 'bred stockhalva, anv. som brits 
i timmerkoja / broad half-log, used as bunk 
(bench) in log-cabin'. 

bro f.VIIa brfi Älvd. Våmh. (Bon.) Mor. Ve. 
vSoll. Ors. Mal. ÖVd. bräs nVåmh. brån Soll. 
brö Ore. NeSi. Mock. Flo. Jä. Äpp. brön Nås 
(böjn. LD II 192). 1. 'av trä el. sten byggd för-
bindelseled över vatten(drag) / bridge' (SAOB 3) 
allm. dö' n brö' går Rättv. 'reparera kavelbroarna'; 
mi'it å bro'nn Rättv. 'mitt på bron'; två brå'då 
brö'gär Jä. 'två bra broar'; nösbrii Ors. 'bro 
över ett nor'; Inbrö(!) Flo. tarvbrön Nås 'bro 
över älven'; trä'bra Mal. 'träbro'. Jfr båg-, 
dikans-, flott-, fä-, färj-, kabb-, kavel-, 
klövje-, kvarn-, lång-, sink-, skott-, sten-, 
stock-, välv-. 2. 'golv i avsats framför en dörr, 
plattform / top of porch steps' (SAOB 5; ÖDB 
III 89, 257) allm. åft å brien vMor. sit å brö'n 
Oro ut på brö'na. Ga. tå briVr,p Tra. '(ute) på 
farstubron'; fe'ssteivabrå Ors. 'farstubro'; bö'-
bröna Ål 'plankgolvet i svalen till ett magasin'. 
Jfr burstelnar; teln f. Jfr härbärges-, ladu-, 
lan-, loft-, lång-, stug-. 

broa sv.v.l. brö'ga Rättv. (Bo.) Flo. Äpp. brö'a 
Ga. brå'ga Mal. bra'a Tra.; pass. brfi'as vMor.; 
obef. Leks. 1. 'göra bro i make a bridge' (särsk. 
kavelbro över myr; SAOB 1, 3) Rättv. Ga. 
Vd. ve valt brfi'g ss ur bå'tam Mal. `vi måste 
göra en bro (över den fångade fisken) för att 

komma ur båten'; ve ska brfi'a ivi.  å-då di'tje 
Tra. `vi skola göra en bro över det där sanka 
stället (på vägen)'. Jfr sträte n. Syn.: bro-
göra, -lä g g a. 2. (iron.:) 'skaffa sig ovänner / 
acquire enemies' Äpp. fö du brö'går brå' få'r 
dåg 'jo du förstår att skaffa dig ovänner'. — 
Pass.: `bygga(s) en stockbro över sankmarken' 
vMor. — Särsk. förb. (under:) brii-u'nndär Ve. 
'äta före måltid, »lägga under»'. Syn.: strö 
under. 

bro-balk m.Ib brnalrk Rättv. (Bo.) (jfr bro, 
bet. 2) 'en av farstukvistens sidoväggar på ömse 
sidor om trappan / one of the side-walls of the 
porch'. 

bro-bro-breda oböjl. sbst. brö-brö-brö'a Ål brå-
brå-brö'a Mal. brå-brit-brå'fa Li. 'en sånglek, 
»bro-bro-breja» / a singing game' (jfr Feilberg, 
Bro-brille-legen (1905), i Sv.Lm. XII. 4, Sverrig, 
s. 12 ff.). Syn.: bro-bro-brygga; bro-bro-
bränna; bro-bro-i-breja. 

bro-bro-brygga oböjl. sbst. brö-brö-bry'cldja Leks. 
=föreg. 

bro-bro-bränna oböjl. sbst. brö-brö-brtenna Ga. — 
föreg. 

bro-bro-i-breja oböjl. sbst. brå-bru-i-bråj'a Älvd. — 
föreg. 

bro-bänk m.Ib brö'båv(v)k Rättv. brö'båvnk 
Bju. Ål 'fast bänk på förstubro / bench at top of 
porch steps'. 

brock n.oböjl. «Ib bråk allm. 'hernia' (SAOB 
brock"); er, å brå'k Älvd. 'han har brock'; 
ex i fri' 46-M, brå'tjg Älvd. 'han är fri från det 
där brocket'; löfft på'-sså bråk Mal. 'lyfta för 
tungt, så att man får brock (eg. lyfta på sig 
brock)'. Jfr blod-. Jfr ballskred; tarmkylla. 

brocks sv.v.l. brs'Icka Ors. braVeka ÖVd.( —breekkå 
Li.) (jfr Rz 60 b bråkka; Torp brokka (bröka); 
Bl. brokka; de Vries brokkari m.). 1.' ide-
ligen hoppa upp o. ned / juxnp up and down' 
ÖVd. an  sta'nnd å brs`kk da å 'sam 'han står o. 
hoppar upp o. ned på isen (så att isen gungar)'. 
2. 'gunga, befinna sig i gungande rörelse / swing' 
ÖVd. firre bru`kk å hu'ssle kungflyet gungar upp 
o. ned'. Syn.: huskai. 3. 'gunga bräde / see-
saw' Tra. 4. 'ideligen gräla, kälta, käxa / 
quarrel, nag' Ors. an bru`kkur afti mi vOrs. 4n 
bru'icker m öOrs, 'han grälar ideligen på mig'. 
Jfr kärga v., bet. 1. 

brock-fly n.V bru'Ickfiri Li. (jfr brocka v.) 'gung-
fly / quagmire'; du ska gå tå'fle, am du kå'mna 
ut-å nu bru'kkfiri Li. `du skall gå försiktigt, ifall 
du kommer ut mot något gungfly'. Syn.: fly, 
bet. 1. 
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brodd' m.Ia brudd OvSi. bredd NeSi. Vd. 1. 
'skarp pigg el. spets, spetsigt järnbeslag / sharp 
point, spika, frost-nair (SAOB I; ÖDB I 272, 
II 13, 283) allm. Jfr gång-, lös-, sko-. 2. a. 
'sädesbrodd / new crop' (SAOB II a; ÖDB III 
504) allm. gesbrudd Ors. sä'ssbrudd Oro 8ä'8-
bredd Tra. `dets.'; nrbrudd Älvd. rirgbrudcl Ors. 
rirgbredcl Rättv. rå'gbrudd Tra. 'rågbrodd'. (Jfr 
å -.) Syn.: flake" m. b. `(potatis)grodd / 
(potato-)sprout' (jfr SAOB II b) allm. Jfr 
humle-. Syn.: grodd, bet. 2; hale, bet. 4; 
mälta, bet. 2; odal, bet. 1; ode; odel; pik, bet. 
3; sprängd; ål". 3. 'hår på älghud / hair on 
elk-hide' Mal. ÖVd. dam seg, hur bre'dd92, spriet 
Mal. `de sågo, hur håret rök' (då skottet tog). 
Jfr älgs-. 

brodd' m.Ia -bredd Flo. (i senare ssgsled:) 'stack 
av hö / haystack'; se hö-. 

brodda sv.v .1. bru'dda, Våmh. bre'dcla Leks. Ål 
bre'dda övr. NeSi. Vd. 'förse (hästsko) med 
broddar / supply (horseshoe) with spikes or 
frost-nails' (SAOB 1); bru'dcl e'sstp, Våmh. 
bre'dd hi's(s)tzb Rättv. (Bo.) 'förse hästen med 
broddade skor'; bre'dd sko'nn a hä'astam Mal. 
'förse hästens skor med broddar'. 

brodd-järn n. la bru'denn Älvd. bre'ddjå(r)n 
Mal. bre'ddjitlz Tra. 'med piggar försett hålfots-
järn, som vid halka remmades fast under skon / 
spike' (se ill.). Jfr brodd', bet. 1. Syn.: has-
järn; klo, bet. 4; gång-, lös-, sko-brodd. 

brodd-söm m.Ia bre'ddsömm Al bre'ddsöm Mal. 
'hästskosöm med extra långt, till brodd utsmitt 
huvud, brukat vid halka / frost-nail for horse-
shoe'. 

brodd-välta sv .v .1 bru'ddwellta nMor. Ors. bre'dd-
vänta Ga. 'med vält överfara den nyss upp-
komna brodden på en åker / run land-roller 
over new crops in a field' (SAOB; jfr ÖDB I 
390). 

bro(de)r m.VI brie eder —bräsr nÄlvd. brftsr sÄlvd. 
Våmh. brö'där 	Soll. brör övr. OvSi. NeSi. 
Flo.—Mal. brö're ÖVd. (LD II 180) 1. 'syskon av 
mankön / brother' (SAOB 1) allm. brieeöer a 
ktemiö Älvd. `(min) bror har kommit'; ./n i 
briesr a mig Älvd. 'han är bror till mig'; n a 
fa'jö e av brCesrim sa'jnum Våmh. 'han har fått 
det av sin bror'; 	tt l, öie must briesr Våmh. 
'så liten du är i jämförelse med din bror'; e ska 
gd bert a brö'ra Oro 'jag skall gå (bort) till bror'; 
a'nnton, brö'rta, Al 'brodern Anton'. Jfr halv-. 
2. (senare ssgsled, med formen -bror:) 'del av 
tarm i intestine part'; se bottnens-. 

broder-del m.Ia briesöedielr Älvd. 'brorslott / 

brother's share, lion's share' (jfr SAOB brorsdel). 
Syn.: brors-del, -lott. 

broders-, se brors-. 
bro-göra sv.v.3. brirdjärå1  Älvd. 'bygga bro / 
build a bridge' (jfr Bl. brilarger5). Syn.: broa, 
bet. 1; brolägga. 

brok m.Ib brök Flo. Mal. (pl. brö'ker) ÖVd. 1. 
'brokigt djur, t. ex. häst / parti-coloured animal, 
e.g. horse' (SAOB brok"' 1) Mal. ÖVd. Syn.: 
broke. 2. 'fläck, t. ex. smutsfläck på tvätt-
kläder / spot, smudge' Flo. 

brok f.VI bräck Älvd. Våmh. brök Mor. Ve. Soll. 
Ors. Rättv. Leks. Flo. Nås Mal. ÖVd.; pl. 
brg'öker Älvd. brY ökä(r) Våmh. brtekker ÖVd.; 
obef. Oro. 1. 'byxor, vanl. knäbyxor / breeches' 
(SAOB brok' 1) Älvd. Våmh. vMor. Leks. Nås 
ÖVd. dier  old-4 tä"gå brä' stj få mig Älvd. (skämts. 
sagt av skördekarl, som höll på att upphinnas 
av binderskorna) `de hålla på att taga byxorna 
för mig'; prningbri28k Våmh. `vardagsbyxor, 
som buros då man (gick på särskilt arbete och) 
tjänade pengar'; du a brånnt hd'!, å brö'tjin Li. 
`du har bränt hål på byxorna'. Jfr brind-
skinns-, knä-, skinn-, skinntyg-, sämsk-, 
to-, under-, vadmals-, älgshud-. Syn.: 
bracka, bet. 1.; byxa, bet. 1 a—b. 2. 'blöja / 
baby's napkin' (Liv. Älvd., s. 30) allm. Syn.: 
se blöja, bet. 1. 3. 'hintertyg, hintersele / 
breeching' Nås. Syn.: baksele; bracka, bet. 4. 

broka sv .v .1. brieska Älvd. (jfr brok f., bet. 1) 
'göra sitt tarv, både om människa o. om häst / 
ease nature, both of person and horse'; go'kk o 
brfeske (avvisande uttr.) 'dra åt skogen!'. Syn.: 
drita, bet. 1; kacka, bet. 1; kucka, bet. 1; 
skita. 

bro-kar n. II brie kär Mal. briekär Tra. 'brokista / 
caisson' (SAOB). Syn.: stenkista. 

brok-arshål n.II brieskassiculr Våmh. 'byxbak / 
seat of breeches'. Syn.: brack-arshål, -röv; 
brok-röv. 

broke m. Illa brö'kä Bju. Flo. brö'tji, (pl. brö'tjär 
bro' kår) Mal.; obef. Al 'brokigt djur, t. ex. om  

häst, om lamm' (jfr SAOB brok"). Syn.: brok 
m., bet. 1. 

broken sbst.best. (endast i förb. med maken:) 
mäken tå brö'ken Rättv. mä'kån tå brö'kån Bju. 
mä,' ken a bro'kken Nås. mäkän a brö'tjin 
brö'kån) Mal. 'likadant som ngt förut nämnt / the 
fellow to it, counterpart, match' (SAOB brok" 2). 

brok-färga f.IVa brökfärrga Mal. Li. `gulocker, 
anv. till färgning av skinnvaror / yellow ochre, 
used in dyeing skins'. Syn.: kyller-färg, 
-färga. 
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brok-hålla st.v. brirevkaid Älvd. (styr dat.:) 'hålla 
el. förse (barn) med byxor / keep (child) in 
trousers (or breeches)'; brieskolld kri'ppum 
`dets.'. Syn.: brackhålla. — Refl.: d 8  ehrgå 
int brfeskolld si ,3 -y'ö Älvd. `de förmå ej ens 
hålla sig med byxor'. 

brok-hängsla f.IVa bröVehävv.21a Li. 'byxhängs-
le(n) / braees'. Syn.: brackhängsla; hängsla. 

brok-kil m.Ia brerktj'il Ors. 'nedfällbart fram-
stycke på knäbyxor, knäppt med en knapp / 
flap of breeches' (jfr ÖDB IV, fig. 209, 216). 
Syn.: se braeklock. 

brok-kved m. II brfeskkwiå nVå,mh. 'framparti av 
byxa / front part of breeches'. 

brok-lapp m.Ia bra'skkapp Älvd. brö'klrapp Soll. 
brö'klapp Ors. Leks. Dju. bröVelapp Mal. 1. 
'lapp på byxor / patch on breeches' Älvd. 2. 
'blöja / baby's napkin' Soll. Ors. Leks. Dju. Mal. 
Syn.: se blöja, bet. 1. 

brok-led m. II brfesklriå Våmh. 'öppning mellan 
byxor o. livstycke, där skjortan syntes / opening 
between breeches and waisteoat where shirt 
could be seen'. Syn.: se brackled. 

brok-lock n. II bre-isa-tik nvÄlvd. 'nedfällbart 
framstycke på byxor / flap of breeches' (ÖDB 
IV 377). Syn.: se bracklock. 

bro-klova f.V brirklrfivu Mal. 'halvkluven stock 
i bro över myr / half(split) log in bridge over 
swamp'. Syn.: broteln, bet. 1; sidostock. 

brok-lucka f.V briesklrukåt nÄlvd. = broklock. 
brok-lärfte n.Ia ( —III) brieekkärrt(ä) Våmh. 
(Bon.) 'öppning mellan livstycket o. byxorna, 
där skjortan syntes'. Syn.: se brack-, brok-
led. 

brok-röv f.Ia br?2' 8kröv Älvd. brö'lersuv ÖVd. 
'bakdel på byxor, byxbak / seat of breeches'; 
brfeakröve 4'jnclje niåi knPwikum Älvd. 'byx-
baken hänger ned i knävecken'. Syn.: brack-
-arshål, -röv; brokarshål. 

brok-siker(?) oböjl. sbst. pl. brö'ksiker Li. 'nyp i 
(byx)baken / pineh in s.o.'s (trousers-)backside'; 
lå-ve di& me bröksiker i ä'jt Li. 'låt bli att nypa 
mig i baken ideligen!'. Jfr klyp, bet. 4. 

brok-skaft n.Ia briVskskafft Våmh. 'byxben / 
trouser-leg'. Jfr brackholk; hås-skaft. Syn.: 
byxa, bet. 2; håsa, bet. 1; håsben; lår n., 
bet. 2. 

brok-sprutta f.V brökspruttu Li. (yngre) 'gylf, 
sprund/opening of breeches'. Jfr sprund, bet. 1. 

brok-trasa f.V brö'kträsu Mal. ÖVd. 'blöja / 
baby's napkin' (Rz 55 b). Syn.: se blöja, 
bet. 1. 

bro-kur(e) m.Ia Illa brirkfir sRättv. Al brås- 

kärs nvRättv. (jfr kur'; kurei) '(inbyggd) för- 
stukvist / enelosed porch'. Jfr barfred. Syn.: 
förstöv(s)kur. 

bro-kvist m.Ia brö'kvis(s)t Rättv. (Bo.) brö'kvisst 
Leks. Bju. Ål '(öppen) förstukvist' (jfr föreg.). 
Syn.: se barfred. 

brons sv.v.1., se brålla. 
bro-lägga sv.v.2. brfaregg(a.) Älvd. 'bygga bro, 
särsk. över myr' (SAOB 1, 3). Syn.: broa, bet. 
1; brogöra. 

brom' m.Ia (på lie), se brum'. 
brom" m.Ia (skrot), se brum". 
bromman n.Ia, se brumman. 
bromme m.IV, se brumme. 
broms' m.Ia (insekt), se brömsi. 
broms" m.Ia (spärrinrättning), se bröms". 
bromsa sv.v.1., se brömsa. 
bromse m.III a, se brömse. 
bror m.VI. se bro(de)r. 
brors-del m.Ia bro'ssda Ors. bro'ssdar Ore brö's- 
da Ga. brö'äsclElr Mal. 'brorslott /brother's share, 
lion's share' (SAOB). Syn.: broderdel; brors- 
lott. 

brors-kona f.V breViskunå'Älvd. (jfr Sdw. suppl. 
brodherkona; Fr. br6Courkona) 'svägerska / sister- 
in-law'. 	Syn.: bröderkona; sväga; svä- 
gerska. 

brors-lott m.Ia brö'rststt Bju. Nås 'broders del 
vid arvskifte' (SAOB 1). Jfr lott', bet. 1. Syn.: 
broder-, brors-del. 

bror-son m.II brfeesitn Älvd. brö'gn Ga. brö'asån 
Mal. 'broders son / nephew' (SAOB). Jfr pojke, 
bet. 1. 

brosch(a) m.Ia f.IVa n.Ia brås —bråss n. 
Älvd. bråss m. Våmh. brå` ffa bret` ssa f. Leks. 
breeffa f. Al bree ffa f. Dju. Ga. Mal. breega f. 
ÖVd. (jfr SAOB bråssa f.) 'hals- el. bröstsmycke, 
som fästes med en på baksidan sittande nål / 
brooch' (SAOB). Syn.: spänne, bet. 2. 

brosk n. Id m. Id bråssk vMor. vSoll. brassk Ore 
Leks. (Silj.) Ga. Moek. Flo. brå's(s)k vRättv. 
bros(s)k Rättv. (Bi.) Dju. brussk —brssskBju. Ga. 
brussk ,-,bråssk Al brussk ,-, bråssk —brssak Jä. 
Äpp. brsssk n. Mal.; brussk m. Nås; obef. 
Älvd. Våmh. Ors. ÖVd. 'elastisk binde- el. 
stödjevävnad mellan ben / cartilage' (SAOB 1); 
ä e jet brå'ssk in i lri'åem vMor. 'det har blivit 
broskbildning i (knä)leden'. Jfr bröst-. Syn.: 
bro ska f.; gnurkall; knorka; knorp; knorpa, 
bet. 1; knoster", bet. 3; knärka; knärp, 
bet. 2; krångel, bet. 2; skrovel, bet. 2. — 
Avi.: brå.sk-ihö'p vRättv. 'läkas / heal' (t. ex. om  
brutet ben). 
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broska f.IVa breesska Li. =föreg. da-i brå'88k8n 
'i brosket'. 

bro-skyve n. III brö'stjims Rättv.(Bo.) brö' fgvä 
Bju. 'på snedställda stöd vilande (litet) tak över 
förstubro / roof over porch' (se ill.). Jfr bro-, 
fram-, upp-tak; takskyve; ut-skott, 
-skyve. 

bro-sköt(e) m. 	brik'sköt m. öMor. Ve. brö'sköta 
m. Leks. brfeskgt n. (m.) Mal. bra'skäjt m., n. 
ÖVd. (jfr sköt m.,n., sköte m., n.) 'avsnitt el. 
led vid vardera änden av flottbro / part of float-
ingbridge'; grrbrosköta Leks. `dets.'; ä sifmnist 
15'ret på Krrbroskötv, Leks. 'det är sämsta släd-
föret på flottbrons landfäste'. Syn.: land-
sköt(e). 

brossla sv.  .v.l. bret'221a Ve. brs'2.21a Li. 'för hand 
samla ihop o. lasta hugget timmer i skogen / 
collect and bad by hand felled timber in forest' 
(jfr Rz 54 a bråttla, V11 brussla, Torp brutla). 
Jfr bråta. — Avi.: bree Mär Ve. br8'2.21ar Li. 
m. Illa 'person, som samlade ihop o. lastade 
timmer i skogen / person who collected and 
loaded timber in forest'. 

bro-stabbe m.IIIa bra' stabbä vOrs. `ur en stock 
uthuggen trätrappa, ledande upp till avsatsen 
(brotelnarna) på framsidan av ett härbre / 
wooden steps earved out of a log, leading up to 
platform at front of storehouse'. Jfr klev, bet. 2; 
kliva; klovtrappor; klubbstege; stege; 
stätt. 

bro-sten m.Ia brä`8tEn Ors. brö'stän Ål Mock. 
'större, upptill flat sten, placerad framför bro-
st ab b en vid ett härbre eller framför ingångs-
dörr / large, flat stone placed in front of store-
house (door) or porch'. 

bro-stuga f. V brö'nstugu Nås brö'stugu Jä. bric'-
stuggu Mal. 'stuga för brovaktare / bridge-
master's cottage'. 

bro-tak n. Ib brö'tåk Leks. 'tak på förstukvist / 
roof of porch'. Jfr broskyve. 

bro-teln f.Ia brii'stinn Våmh. bra'täkn Soll. 
brö'több ,,,brö'täkn Jä. briftedin Äpp. brietkMal.; 
pl. brfitinnnr vOrs. 1. 'kluven nmdvirkesstam, 
utgörande del av bro över myr / split round 
trunk or half-log, forming part of bridge over 
bog' Våmh. Soll. Jä. Mal. Jfr kabb -bro; teln. 
Syn.: broklova; sidostock. 2. (pl.:) 'avsats 
framför dörren till härbre / platform in front of 
storehouse door' vOrs. Syn.: burstelnar; teln. 

brott n.II bröt Älvd. Våmh. Mor. Ve. Son. bråt 
övr. OvSi. NeSi. Vd. (utom Rättv. (Bi.): brått, 
Bju. Dju.: brytt). 1. a. 'brytande, bräckande / 
breaking, cracking' (SAOB 1 1) Rättv. Äpp. 

hå'Irman e så grö'v, så ä e svå'rt tä få' nå brå't på 
ba'nndär Rättv. (Bo.) 'halmen är så grov, att det 
är svårt att böja el. bryta kärvarna (för att de 
skola ligga kvar på hässjestängerna)'; je får int 
n8 brirt på ä Äpp. 'jag förmår inte bräcka (el. 
böja) det'. b. 'tag, fäste / hold' (t.ex. vid loss-
brytning av sten; jfr SAOB I 1 e; ÖDB II 220) 
Älvd. Ve. Oro Äpp. Tra. slätt ss du få ä rekktit 
brå't på-n Tra. `se till, så du får ett riktigt tag i 
den (0: stenen)'. Syn.: brottag. 2. a. 'brott-
ställe; gräns(fåra) mellan bruten o. obruten 
mark, t. ex. i nyodling el. i grustag / fracture; 
dividing-line (furrow) between broken and un-
broken ground, e.g. in new clearing or in gravel-
pit' (jfr SAOB 2) allm. Jfr får f., bet. le. 
b. 'gräns mellan kolat o. okolat parti av en 
kolmila / point where charred and uncharred 
part of charring-stack mot' Soll. Syn.: stöt", 
bet. 2. 3. 'brottyta / surface of fraeture' 
(SAOB I 3) allm. ä tvä ju'ast i brrti Ve. 'det var 
precis i brottytan'; ä va rö'sstut i brå'ttt, Mal. 'det 
var rostigt i brottytan'. 4. a. lösbrutet stycke 
/ fragment' (SAOB I 4) Li. Jfr snes-. b. 'skikt, 
varv / layer' (vid rivning av kolmila; SAOB 14 b; 
ÖDB I 524) Son. Bju. Dju. Jä. tä' o på trä' brå't 
Dju. 'riva den (0: milan) i tre omgångar'; 
re' nnsbråt Bju. 'första brytningsmoment, varvid 
kolmila frilades el. rensades (bränder revos bort 
o. dyl.)'. Jfr kass m., bet. 2. Jfr botten-, 
mellan-. c. (i förb. med fara:) få"rå min brö'tä 
Ve. Soll. 'taga (ngt) varv för varv utan att 
hoppa över ngt' (t. ex. vid nyodling el. potatis-
grävning). d. (i förb. med efter:) että-brö't 
Våmh. (Bon.) 'i tur o. ordning, efter varv'. 
5. a. 'tvärbrant stup, älvbrink / precipice, steep 
river-bank' (jfr bröt f. —n.; SAOB I 5) Våmh. 
nMor. Mal. ä gör be'ttä, tim du djår tritä brö't 
Våmh. 'det går bättre (att lossa gruset), om du 
tar så, att det bildas ett brant stup'. Jfr häll-. 
Syn.: se brint. b. 'fall i vattendrag / waterfall' 
Mor. vSoll. jet twå'rt brö't vMor. 'ett brant fall 
(if. ö. långsträckt fors)'. c. 'hinder i terräng (ste-
nar, ris o. d.) / obstacles (stones, twigs etc.), hin-
dering progress' Våmh. dar e i mPtji brö't auti' 
'där det är fullt med sten o. ris, som hindrar fram-
komligheten'. d. (senare ssgsled:) 'hindrande 
isdamm i vattendrag / hindering ice in water-
course' nvMor., se is-. 6. 'stenbrott o. d. / 
stone-quarry etc.' (SAOB I 6) allm. .211‘p8tens-
bråt Ors. `slipstensbrote. Jfr k a 1 k-, s t en-. 
7. a. 'brottstång, grov stång el. slana att bryta 
el. häva med / lever' (SAOB I 7 a; ÖDB I 355) 
Ors. Syn.: brottlunn; hand-spak, -spik; 
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lun.n, bet. 3; lunna, bet. 3; vrede; våg; 
vändspak. b. 'stöd under hävstång vid bryt-
ning / support under lever' (SAOB I 7b; 
ÖDB I 357, 502) Våmh. Ve. Soll. Ors. Rättv. 
Bju. Jä. Syn.: brottkabbe; vägmat. 8. 
'böjning, krök / bend, curve' (SAOB I 9) Rättv. 
ä å e tva'r(r)t brå't på å'na. 'det är en tvär krök på 
ån'. Syn.: böj, bet. 1; knä, bet. 6; krok, bet. 6; 
krök. 9. 'hattbrätte / hat-brim' (SAOB I 10) 
Mal. ÖVd. Jfr hatt-. 10. (om kroppsskada). 
a. 'selbrott / chafe caused by harness' (SAOB I 
11 a) allm. mot brö"tum skuld an bränn ga'mmp-
sköna nvMor. 'mot selbrott hos hästar skulle 
man bränna gamla skor (o. strö askan efter dem 
i såren)'; an a fått e brå't pund si"kåpuvvänt 
Rättv. 'den (o: hästen) har fått selbrott'. Jfr 
sel-. Jfr b o gskr e d. b. (senare ssgsled:) 'värk 
i kroppen på grund av felaktig lieföring under 
slåtter / aches and pains caused by using scythe 
in awkward manner' (jfr SAOB 11 b) Våmh., 
se lie-. 11. a. 'anfall av fallandesjuka / attack 
of epilepsy' (SAOB I 11 c) Älvd. Ve. Rättv. 
Leks. Flo. Jä. Mal. (i förb. falla (i) brott:) 
foll-i-brö't Älvd. fal(1)-i-brå't Leks. Mal. fall-brå't 
Flo. Jä. 'få ett epileptiskt anfall'. Jfr bortur 
adv., bet. 4; falla v., bet. 3. Jfr brottf all; 
f all-sjuk a, -sot. b. (överfört:) 'skrattanfall / 
fit of laughter' Mal. i fjel-i-brå't jag fick ett 
skrattanfall (så att jag vek mig)'. e. (skämts.:) 
'samlag / coition' Mal. dem skull jusst te fal-i-
brå't, då kamm 'de skulle just börja samlag, 
då jag kom'. 12. a. 'anledning att klandra 
(ngn) / cause to complain' (jfr SAOB II) OvSi. 
ss du /ö ns brå't o mi Ors. 'så du får anledning 
att klandra mig sedan'. b. 'bevis mot anklagad! 
evidence against accused person' Dju. Äpp. ä va 
sifet få ny brå't på-v, Dju. 'det var alldeles omöj-
ligt att få något bevis mot honom'; je fekk int nu 
brå't på han Äpp. 'jag fick inte något bevis på 
brottslighet mot honom'. 13. a. 'mark, där ny-
odling pågick / new clearing' Ors. Äpp. Mal. i a 
jet brå't d4n Ors. 'jag har ett stycke mark under 
uppodling där'. Jfr ny-. Jfr bråtning; odling. 
Syn.: brytning, bet. 2. b. `(i backe) nybruten 
körväg / (on hill) new roadway' Våmh. nvMor. 
tuppi bro`ti Våmh. 'uppe på nybrutna vägens 
branta del'. Jfr bröt f. n. 14. 'högsta del (el. 
kant) av ås / highest part (or edge) of ridge' Mal. 
ve så'g dsm int fs(r)n dem vå, da-i brå'tv 'vi sågo 
dem inte, förrän de kommo upp på åsens högsta 
topp'. Jfr borst, bet. 6; pund, bet. 4. 15. 'lut-
ningsvinkel el. fall på tak / angle of inclination 
of roof' Mal. ä vall  hältvdelrg för tvä'tt brå't på 

WO 'taket fick nästan för brant lutning(svin-
kel)'. 16. (senare ssgsled:) 'is, som nätt o. 
jämnt bar / ice which only just held' Jä., se 
n ö d-. 

brotta sv .v.1. brirtå Älvd. brå'ta Bju. Ga. bröt-
Dju. brätts- Mal. breettå- Li.; pass. brirtås OvSi. 
(utom öMor. brutå' s Ore bru"tos) brå'"tås nvRättv. 
brå"tas sRättv. brs"tas Rättv. (Bi.) brå'tas Leks. 
Bju. Dju. brå'täs Ål Ga. Flo. brå'tss Nås Jä. 
brzettäs Äpp. brå'tters Mal. brättås ÖVd. (jfr 
br åt 	v.) 'arbeta intensivt/work intensively' 
Älvd. Bju. Ga. d 8  brfettiö og uld 	mereirv„ 
Älvd. 'de arbetade intensivt för att bryta ned 
(spis-) muren'. Syn.: bryta, bet. 5. — Pass.: 
1. `utkämp3 tvekamp (med livtag) / wrestle' 
(SAOB lattas) allm. skumm i bru"tås Soll. 
'skola vi brottas?'; dem a briftåst Ors. 'de 
hava brottats'; brättes mä bä'nom Mal. (idrotts-
lek:) 'fälla motståndare med benspark el. ben-
krok'. 2. 'ha krångel el. besvär (med) / have 
trouble, bother' Våmh. (Bon.) — Särsk. förb. 
(kull:) bryt-ku'll varå:rå Dju. 'gm brottning få 
omkull varandra'; bråtts-ks'll an Mal. 'tvinga 
omkull honom genom brottning'; (u n d a n:) brutå-
xenndå n Älvd. 'gm ett brottningsgrepp få i 
väg honom'; (ut:) die sYeks int a dugå brutå-n'ut-v 
Älvd. 'det såg ut, som om de inte ens gm brott- 
ning skulle få ut honom'. — 	bru"tetsnivg 
Soll. brättssniv Mal. brättäsivg Li. f. 'brottning / 
wrestling'. 

brottas sv.v.l. pass., se brotta. 
brott-fall n.Ia brssttfall Bju. (jfr brott, bet. 11 a) 
'fallandesjuka / epilepsy' (SAOB). Syn.: f all-
sjuka, -sot. 

brott-fallen a.III brgitfullin Dju. 'misstänkt för 
brott / suspected of a crime'; fyr va känn 
brå'tfullin 'nog kunde man ana, att det var han, 
som begått brottet'. 

brott-kabbe m.IIIa brå'tkabb Ors. (jfr brott, 
bet. 7a-b) 'stock, använd som stöd för häv-
stång / log, used as support for lever' (ÖDB I 
502). Syn.: vågmat. 

brott-lunn f.Ia brå'tlunn Ors. (jfr brott, bet. 7 
a-b) 'grov stång att häva el. bryta med / lever' 
(ÖDB I 355). Jfr brottstång. Syn.: se brott, 
bet. 7a. 

brott-pung m.Ib brå' tpuvv Flo. (jfr brott n., 
bet. 10a) 'skyddsdyna under selens dragring / 
protective pad under draw-ring of harness'. 
Syn.: ringpung. 

brott-stång f.Ib brå'tstsvvg Ors. (jfr brott, bet. 1) 
'i spetsen järnskodd grov björkstör, anv. som 
spett vid nyodling / large iron-tipped birch- 
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pole, used in breaking up land' (ÖDB I 355). 
Jfr brottlunn. 

brott-söm m.Ia brgi'tsåna (—bra'tsåm) Li. (jfr 
brott n., bet. 1; bryta v.) 'hästskosöm, tagen 
ur utnött sko / horseshoe-nail taken from worn-
out shoe'. 

brott-tag n. II brgr'ttål Al Tra. 'tag (fäste), som 
gör, att man kan bryta, t. ex. vid stubbrytning/ 
a hold, making it possible to dig out sthg, e.g. 
when uprooting stubs'. Syn.: brott, bet. 1 b. 

brott-tak n.II brirttåk Tra. 'brutet innertak i 
stuga / curb-roof, mansard roof'. Jfr flat-tak. 

brott-väder n.Id brgitvår ÖVd. 'häftigt oväder / 
violent storm'; ä verk full nu brgr`tvk 'det blir 
väl något häftigt oväder (i morgon, att döma 
av kvällens moln)'. 

bro-vase m.IV brirwasi' Älvd. Våmh. brfevåså 
Soll. brfetvåsi Ors. brö'väss Jä. `(bärande) stock 
i bro, brobjälke / (supporting) log in bridge'. 
Syn.: vase, bet. 2. 

brud f.III Ja bra'uöe III Älvd.; bra uå I Våmh. 
braja bröjd vMor. bråjd Ve. bråud ,•••• bråjd Sol'. 
brajd Ors. bredd Oro. brfid Rättv. Leks. Dju. brft 
Ål Bju.—Äpp.; brfe III (best. brfea) Mal. brfee III 
ÖVd. 1. 'i vigseldräkt klädd kvinna / bride' 
(SAOB 1) allm. i grren, mes i wä, bra'uåe Älvd. 
'jag grät, då jag stod brud'; sni'kk bra'uN 
Våmh. (skämts.:) 'kläda bruden'; sjå bra' jdi Ors. 
`se bruden'; dann-brie Mal. `stå brud'; 
skal dem vd' da na brfer, Li. 'då skulle man vara 
i brudens hem'; o bi pi'vv8tbrf4d hö nu då Leks. 
'hon kommer att vigas vid pingst, hon, nu då'; 
mi'ssmåsbrauå Älvd. 'kvinna, som vigdes under 
midsommaren'; srlvurbrfid Rättv. (Bo.) 'brud 
med krona o. med silversmycken på bröstet'. Jfr 
blind-, flät-, grann-, grön-, hatt-, ked-, 
klack-, kron-, lad-, lill-, losk-, stabb-, 
ungkäring-, ungmors-, vadmals-. 2. (se-
nare ssgsled:) a. `till brud utklädd person, som 
på Mattiasdagen (21/9) gick o. uppvaktade dem 
som hette Mats / person, dressed as a bride, who 
called on all men called Mats on St. Matthew's 
Day (214) Ve., se matsmäss-. b. 'till Lucia 
utklädd kvinna, som på morgonen den 13 dec. 
bjöd gårdens folk på kaffe / woman, dressed as 
Lucia, who brought coffee to all the people on 
the farm on the morning of Dec. 13th' Mal., se 
lucia-. c. `halmdocka, som gavs åt viss yngling 
på Lucia-dagen (såsom erinran om viss flicka) / 
straw-doll given to certain boy on Lucia Day as 
a remembranee (of a certain girl)' Mal., se 
lucia-. 3. 'näst nedersta stock i kolmilas bak-
vägg / next to bottom log in back-wall of 

charring-stack' Al. Jfr brudgumme, bet. 2. 
4. `(smeknamn på) kolmila / (pet-name for) 
charring-stack' Oro Äpp. kkå'd bra'jde Oro 'före 
kolningens början täcka milan med granris'; 
da'nnsa me brtra Äpp. 'riva ut den färdigkolade 
milan'. Jfr mila', bet. 1. Syn.: Sot-Karin. 

brud-ask m.Ib bra'udassk Våmh. (Bon.) brfedassk 
Leks. 'för brudsmycken avsedd ask, vilken fäst-
mannen tillverkade o. gav fästmön / box inten-
ded for bridal ornaments, made and given to 
bride by her betrothed' (se ill.; ÖDB IV 112). 
Syn.: fästningsask. 

brud-band n. I a bra'jdbannd Ors. 'röda silkesband, 
som fästes i brudkronan o. hängde ned baktill 
utefter brudens hår / red silk-ribbons fastened 
in the bridal crown and hanging down at the 
back' (ÖDB IV 106). Jfr bindel, bet. la; 
glinder-, glitterros-, grann-, ked-, stor-
band; glitter-, klar-bindel. 

brud-black adj.I brfebkakk Mal. (om häst, som 
skulle dra brudparets vagn el. släde:) 'vackert 
ljust gulbrun / (about horse who was to drive 
bridal carriage or sleigh:) beautiful golden-
brown colour'. Jfr brudhäst. 

brud-bok f.VI brirdbök Rättv. Leks. Dju. brfe-
bök Al Nås Mal. brfebök Jä. Äpp. 'psalmbok, som 
fästmannen inköpte o. gav fästmön till bröllopet 
/ hymn- and prayer-book given to bride by her 
betrothed' (ÖDB IV 112). Syn.: brudpsalm-
bok; klarbok. 

brud-boklapp m.Ia brfedboklapp Leks. 'gift kvin-
nas psalmbokskläde, gåva av brudgummen och 
sedan buret alla stora högtidsdagar / married 
woman's hymn- and prayer-book cloth, a gift 
of her bridegroom, always carried on important 
oceasions' (ÖDB IV 366). Syn.: se bokduk. 

brud-bälte n.III (I) bräudbållt ( ,,,brå`jd-) Son. 
bra' jdbelltå Ors. 'bälte av sämskskinn el. läder, 
besatt med tenn- el. mässingssirater o. med ge-
häng, buret av brud / chamois-leather or leather 
belt, with tin or brass ornaments, wom by 
bride' (jfr SAOB 2; ÖDB IV 109 f.). 

brud-bänk m. Ib breeudbännk Soll. brfe(d)båvvk 
öLeks. `(rikt utsirad) bänk med ryggstöd, vid 
vigsel placerad strax framför altarringen och av-
sedd för brudparet (brudparen) / (richly dee-
orated) bench with back, placed directly in 
front of altar-rails for use of bridal-pair(s)' 
(SAOB). Jfr brudpall. Syn.: brud-stol, 
bet. 1, -säte. 

brud-dans m.Ia bra'udeins Älvd. Våmh. bra'j-
danns vOrs. brfedanns öLeks. 'första dans vid 
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bröllop, ofta inledd därigenom, att prästen dan-
sade med bruden / first dance at wedding, often 
started by priest dancing with bride' (SAOB). 

brud-folk n. Ib bric'dfakk Rättv. brfc' fark Leks. Al 
Flo. Nås ÖVd. 1. 'brud o. brudgum, brudpar / 
bridal pair' (SAOB 1) Leks. Ål Flo. Syn.: brud-
par. 2. 'i bröllop deltagande personer, bröllops-
folk / wedding-guests' (SAOB 2) Rättv. Nås 
Tra. Syn.: gästabudsfolk. 

brud-färd f.Ia bre* Flo. Åpp. bric' fåk Mal. 
bric" fCck ÖVd. 'brudfölje, skara av bröllopsfolk / 
wedding-guests' (SAOB 2); han ata'nnt 	bra' - 
fåka tipp. 'han stoppade hela brudföljet'. Syn.: 
brudkarlrad; brudskara; gästabudsrad. 

brud-gran f. II briegrån Mal. 'gran, som restes på 
bröllopsgården / fir-tree, set up on farm where 
wedding was to be held' (jfr SAOB 1; se Från 
Västerdalsbygder 1917, s. 92). Jfr brudtall. 
Syn.: kryckgran. 

brud-grant oböjl.n. brfeclgrannt Leks. brfegrannt 
Ål brg'grannt Ga. 'fina detaljer till brudens ut-
styrsel, band, kläden, spetsar, smycken, psalm-
bok etc., som brudgummen skulle köpa / part 
of bridal trousseau, e.g. ribbons, cloths, laces, 
ornaments, hymn- and prayer-book etc. bought 
by bridegroom' (ÖDB IV 113; jfr Dal. Hemb. 
1950, s. 5 ff.). Jfr brudkrans. 

brud-grimma f. IVa brö'jclgrttfma öMor. bra' - 
grima Al 'med mässingsstift besatt huvudpryd-
nad för häst, bestående av huvudlag, pannrem 
och halsrem med skälla, anv. vid bröllop / 
decorated headstall for horse, used at wedding'. 
Jfr norgesrem. Syn.: gästabudsgrimma. 

brud-gum(me) m. III a-'Ja   bra'ugumm Ålvd. 
(best. sg. dat. -gummen) Våmh. bra'udgumm 
Våmh. (Bon.) brerjdgumm —brö'kumm vMor. 
(best. sg. dat. -gummam) bröfgu'mm öMor. bra"-
gumnt vSoll. brcrugumm ( ,,,brå"j-) Soll. bra' jd-
gumm (best. sg. dat. bra'fflgummam) Ors. brir-
gum Rättv. (Bo.) briPgom övr. Rättv. bru'ggom 
Leks. Dju. bra' ggsm Bju. brril pm Flo. bru'ggum 
Nås bril‘gum Åpp. bra' gsm Mal. brfc' ~im Tra. 
1. 'man på sin bröllopsdag / bridegroom' (SAOB 
1). 2. (jfr brud, bet. 3:) 'nedersta stock i kol-
milas bakvägg / bottom log in back-wall of 
charring-stack' Al. 

brudgum-nattkappa f. IV a brceugantnatkapp Ålvd. 
`nattkappa med mycket hög krage, förfärdigad 
av kambrik, ev. spetsprydd, och av fästmön 
skänkt till fästmannen / loose, cambric shirt-
front with high collar given by girl to her be-
trothed'. (ÖDB IV 118, 374 f.). Jfr krusnatt-
k ap p a.  

brudgums-band n. Ja bru'ggurnsbannd Nås 'särskilt, 
fina strumpeband, avsedda för brudgummen / 
fine garters for bridegroom' (ÖDB IV 122). 
Syn.: brudgums-, friar-sockband. 

brudgums-bracka f.IVa brfigsmsbrakka Mal. 'av 
brudgum buren byxa / breeches worn by bride-
groom'. 

brudgum(s)-handske m. Illa bru'ggumshann,ska Al 
bru'ggumhannska Ga. Jä. brfegsmahamtji Mal. 
'tumhandske el. fingerhandske, hörande till 
brudgumsdräkten / mitten or glove belonging to 
bridegroom's outfit' (ÖDB IV 50, 441). Jfr 
brudgumvant. 

brudgum(s)-hatt m. Ja bra'ugantatt —bra'ugamsatt 
Älvd. brå'jgumsh,att Ve. brirgumshatt Rättv. 
(Bo.) bru' ggomhatt Leks. bru'ggumshatt Al (Solb.) 
bru'ggumhatt Ål(Ki.) Jä. bru'ggsmahatt Ga. 
bra' gsmshatt Mal. ÖVd. 'hatt med speciella 
prydnader, buren av brudgum / hat with special 
ornaments, worn by bridegroom' (ÖDB IV 
118 f.). 

brudgums-krus n. Ja bru'ggumakrics Nås 'bred 
mönsterstickad bård på brudgumsstrumpor 
broad, knitted, patterned border on bride-
groom's socks' (ÖDB IV 116, 122). 

brudgum(s)-skjorta f.IVa brö'jdgunistjärta vMor. 
breugumatjört Soll. bra' jdguntstförta Ors. brir-
gumatjörta Rättv.(Bo.) bru'ggomforrta Leks. 
bru`g(g)umsforrta Al bru'ggsmforta Ga. bru‘g-
gumaforrta Nås 'med särskild omsorg sydd o. med 
broderier försedd skjorta, förfärdigad av bruden 
o. buren av brudgummen på bröllopsdagen / 
skirt carefully sewn and embroidered by bride, 
and wom by bridegroom on wedding-day' 
(SAOB; ÖDB IV 529). 

brudgum(s)-socka f.IVa breekummukka vMor. 
brirgumsokka Rättv. bru`ggomsåkka Leks. bru‘g-
gummikka Nås 'särskilt fin strumpa, vanligen 
vit, mönsterstickad, buren av brudgum / fine 
sock, usually white with knitted pattern, worn 
by bridegroom' (ÖDB IV 115 f., 529). Syn.: 
brudgumsstrumpa. 

brudgums-sockband n. Ja brö'kummukkbanncl 
öMor. 'vävt strumpeband med särskilt mönster, 
för brudgum' (ÖDB IV 426). Syn.: brudgums-.
band; friarsockband. 

brudgum(s)-strumpa LIVa bra' ggsmastrummpa 
Bju. bru`ggsmstrummpa ( ••••bru'ggum-) Ga. 'sär-
skilt fin strumpa, buren av brudgum'. Syn.-
brudgum(s)socka. 

brudgums-toppa f. IV a bru'ggumatuppa Nås 
'knippa av silkesband, som fästen baktill på. 
brudgummens rockkrage / bunch of silk ribbons, 



brud-gåva 	 202 	 brud-krans 

fastened at the back of bridegroom's coat-
collar'. 

brud-gåva f.IVa bra'idgetva Ors. brfigåva Rättv. 
(Bi.) Mal. Li. brit-gitva öLeks. 1. 'gåva, given 
av brudgum till brud el. vice versa / wedding-
present from bridegroom to bride or vice versa' 
(SAOB 1) Mal. 2. 'penninggåva, som under 
bröllop skänktes till brudparet / sum of money 
given to bridal pair during wedding festivities' 
(jfr SAOB 1) Ors. Syn.: brud-penning, bet. 1, 
-skänk, -slant. 8. 'gåva (t.ex. strumpor), som 
bruden gav några personer (t. ex. prästen) på 
sista lysningsdagen / gift (e.g. socks), which 
bride gave to certain people (e.g. the clergyman) 
on last day banns were published' Li. 

brud-halskläde n.III brit'haggkkä Ål 'vitt hals-
kläde med svarta silkesbroderier, svart stick- 
söm, buret av brud / white neckerchief, embroi-
dered with black silk, worn by bride'. Jfr sil-
kesstickat-halskläde. 

brud-handske m. Illa bra'udannak Våmh. bräid-
annsk vMor. bräudannak Soll. brik'dhanaku 
Rättv.(Bo.) brfehannaket Ål brit'hannaka Dju. 
Ga. Mock. Jä. brfehannstje Äpp. brfautaatji 
Mal. 'rikt utsirad handske av sämskskinn, 
buren av brud / richly decorated chamois-
leather glove, worn by bride' (ÖDB IV 104, 
113, 338 f., se ill.). Jfr brudvant. 

brud-hatt m.Ia bräudatt Soll. 'fin linnehuva, gift 
kvinnas huvudbonad, buren av brud / fine 
linen bonnet, sign of married woman, worn by 
bride' (ÖDB IV 107 f., 529). 

brud-himmel m. Id bra'uNnti'l Älvd. brd'iclinamed 
Ve. brinimmil Äpp. brfihimmil ÖVd.; obef. 
Soll. 'baldakin upphängd över brudparets bords- 
plats i bröllopsgården bridal canopy placed 
over bride and bridgeroom at the wedding-f east 
in the house, from which bride was married' 
(SAOB; Liv.Älvd., s. 98; Gruddbo, s. 472). Jfr 
brudpäll. 

brud-häst m.Ia brei'idtisst öMor. 'vit häst, som 
drog brudparets åkdon / white horse which 
drew bridal carriage' (SAOB). Jfr brudblack 
adj. 

brud-junge m.IIIa bräudjetuvg Soll. 'hemsmidd 
kniv med fint utsirat mässingsskaft, tillhörande 
brudens utstyrsel o. fäst vid brudbältet / 
hand-made knife with richly decorated brass 
handle, worn by bride on her bridal belt' 
(ÖDB IV 110; se ill.). Jfr j unge. 

brud-kanna f.IVa brd'idkann Ve. bräudkann 
Soll. drickskanna, vackrare utförd än den var-
dagliga o. any. vid bröllop / tankard, more 

beautifully made than usual, and used at 
wedding' (se ill.). Jfr dricks-, dryckes-, trä-
kanna; stånka. Syn.: gästabudskanna. 

brud-karl m.Ia briackar öLeks. briVicar Flo. bra' - 
kar Äpp. 'brudsven el. marskalk vid bröllop / 
groomsman at wedding' (SAOB); it'ic bru'kkarar 
Leks. 'vara med i bröllopsföljet'. 

brudkarl-rad f. Ja bru'kkarnåd Leks. brinarråd 
Flo. 'brudfölje, bröllopsprocession / wedding 
guests, wedding procession' (dels om det från o. 
till bröllopsgården åkande brudföljet, dels om 
det från prästgården till kyrkan o. därefter i 
motsatt riktning gående bröllopsföljet). Syn.: 
brud-färd, -skara; gästabudsrad. 

brud-kista f.IVa brö'jdOiaata öMor. briVdtkasta 
Leks. brietfiaata Ål `klädkista, som fästmannen 
skänkte fästmön / chest for clothes, given to 
bride by her betrothed' (fr SAOB). 

brud-klädare m.IIIe brfackåar Dju. 'kvinna, som 
klädde brud / woman who dressed bride'. Syn.: 
brud-kfäderska, -rustare, -säta. 

brud-kläde n.III -Ia briilklrådtt Jä.; pl. bra'ulcIrdå 
Älvd. 1. (pl.:) 'kläder, som buros av brud! clothes 
worn by bride' (jfr SAOB) Älvd. 2. 'siden-
kläde, buret av brud i el. över ena handen, som 
förkläde el. vid enklare bröllop som huvud-
kläde / silk cloth, carried by bride in or over 
one hand, as apron or at simpler weddings as 
headdress' Jä. (ÖDB IV 100 f.). 

brud-kläderska f.IVa brir(d)klrclditaka öLeks. - 
brudklädare (SAOB). 

brud-klädsel f.Ia bri2'kht.2.21 Äpp. 1. 'brudstass / 
bridal array' (jfr SAOB; jfr Dal. Hemb. 1950, 
s. 5-24). 2. 'klädande av brud / dressing the 
bride'. 

brud-korg m.Ib brä jdkdrrg Mor. briatarg Flo. 
briVicarrg Li. 'flätad korg, ur vilken man vid 
bröllop bjöd tilltugg till brännvinet / plaited 
basket from which eatables to go with the 
distilled liquor were offered at a wedding'. Syn.: 
gästabudskorg. 

brud-kosa f.IVa bräudkös Soll. 'litet dryckeskärl 
av silver, koppar el. tenn, som fästmannen 
köpte åt fästmön, i vilken båda kontrahenter-
nas initialer voro inristade o. ur vilken båda 
drucko vid bröllopsmåltiden / small drinking-
vessel of silver, copper, or tin, given by man to 
his betrothed and engraved with their initials; 
the couple drank from this vessel at the wedding-
feast'. 

brud-krans m.Ia brfekranns Ål 'av pappers-
strimlor i olika färger bunden prydnadskrans 
för brud / ornamental garland for bride, made 
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of paper ribbons of different colours' (jfr SAOB; 
Dal. Hemb. 1950, s. 10, 12). Jfr brudgrant. 

brud-krona fa-Va bra'ukrevgn Älvd. bra'd-
krtkuvin Våmh. brtridkröjna öMor. brd'idkretvvna 
Ve. bra'jdkröna Ors. brkijdkröna Ore brfedkröna 
Rättv. brfikröna Ål brfekrörta Nås ÖVd. 'krona, 
som bruden bar under sitt bröllop / bridal 
crown, worn by bride' (SAOB; Dal. Hemb. 1950, 
s. 10 ff., 21); vm ä anja' (rd'vvn) ti brfikröna, se 
-vält dem risk Tra. 'om det snöas (regnar) i brud-
kronan, så bli de (a: bruden o. brudgummen) 
rika'. 

brud-lad n.Ia brfelä (best. -Wc) Mal. 'huvud-
prydnad, bindel- el. diademformad, rikt ut-
smyckad o. buren av brud, som ej bar krona, el. 
av brudpigor / fillet- or diadem-shaped head-
dress, richly decorated; either wom by bride 
who did not wear crown, or by bridesmaids' 
(ÖDB IV 105 f.). Syn.: brudpiglad. 

brud-lapp m.Ia bl-i:etapp Li. 'av brud buren nack-
prydnad, bestående av rött tyg och silverspet-
sar, nedhängande från kronan till axlarna / 
part of bridal array, consisting of red material 
and silver lace, falling from bridal-crown to 
shoulders' (ÖDB IV 99). 

brud-lek m. Ib brfadjk Li. 'brudmarsch, melodi 
som spelades för brudfölje på väg till el. från 
kyrkan el. då man gick till stugan (el. rummet) 
för bröllopsdansen / melody played when bridal 
procession went to or from church or when wed-
ding-guests entered cottage for wedding-dance'. 
Syn.: brud-låt, bet. 1, -marsch. 

brud-låt m.Ia bra'ukett Älvd. bra'udkitt Våmh. 
(Bon.) bra' fdlåt Ors. bra'ellåt Rättv. Leks. 1. — 
föreg. (jfr SAOB; Liv. Älvd., s. 100) allm. 2. 
'dans, under vilken de manliga bröllopsgästerna 
i tur o. ordning fick dansa med bruden / dance, 
during which male wedding-guests danced in 
tum with bride' Rättv. 

brud-marsch m.Ia bra'jdmass Ors. brgemagt: ÖVd. 
=brudlek (SAOB). 

brud-mässa f.IVa bra'umese (best. -me884) Älvd. 
'särskild mässa, som vid bröllop hölls strax efter 
söndagsgudstjänsten i kyrkan, innan brudparet 
med gäster därifrån tågade till prästgården / 
special service held in church for bridal pair 
after Sunday morning service, and before they 
and their guests went in procession to vicarage' 
(Liv. Älvd., s. 99; jfr SAOB). 

brud-pall m.Ia bröVdpall öMor. 'särskild pall, 
som ställdes fram i kyrkan för brudparet att 
sitta på / special bench for bridal pair to sit on' 
(jfr SAOB). Jfr brudbänk. 

brud-par n. II Ta bra'u(d)pär Älvd. bra'jdpär 
Ors. brirdpär Leks. bnipp.ir  Bju. brfepär Flo. 
Tra. brirpär ,-,brfipär Mal. 'brud o. brudgum / 
bride and bridegroom' (SAOB). Syn.: brud-
folk, bet. 1. 

brud-penning m. Ib bröijciptini'vvg öMor.; vanl. 
pl. bra`u(d)pcni'vvger Älvd. bra'udpgningär 
Våmh. (Bon.) bröVdpävugär öMor. breijdpenivgär 
Ve. brii'dpävvär Leks. (Silj.); obef. Al (jfr 
SAOB). 1. 'penninggåva, som vid bröllopet 
samlades o. skänktes åt brudparet / sum of 
money, collected and given to bridal pair' Våmh. 
(Bon.) öMor. Ve. Leks. (Silj.). Syn.: brud-
gåva, bet. 2, -skänk, -slant. 2. (pl.:) 'pen-
ningar, som av ynglingarna vid bröllop skänktes 
till flickorna / coins, given by youths to girls at 
a wedding' Älvd. 

brud-piga f.IVa brs'idpiga Ore brirpiga Rättv. 
bru'ppiga ( ,-,briVelplga) Leks. Al brä'piga Bju. 
bru'ppiga Dju. Ga. Flo. Nås bru'ttplga Jä. 
brfrpiga —bru'lekpiga Äpp. Li. 'brudtärna / 
bridesmaid' (SAOB); tjä'nnetbrupiga Bju. `dets.'. 
Syn.: brask-, krans-kulla. 

brudpig-band n. Ta brie (d)pigbannd (—bru'ppig-) 
Leks. briepigbannd Ga. 'huvudprydnad av olik-
färgade band, buren av ogifta kvinnliga bröllops-
gäster (el. utsedda brudtärnor) / head-dress of 
different coloured ribbons, wom by unmarried 
women guests at a wedding (or by bridesmaids)' 
(ÖDB IV 40, 42). Syn.: braskband; krans-
kull-lad. 

brudpig-kaka f.V bru'ttpi(g)lettku Leks. 'liten, 
rund kaka, som lades i kuckelvälling / small, 
round biscuit, put into kuckelvälling'. 

brudpig-lad n. Ta bru'ppiglä Bju. 'huvudprydnad 
för brudtärna, bestående av en utsmyckad bin-
del / bridesmaid's headdress, consisting of dec-
orated fillet'. Syn.: brudla d. 

brudpig-mölja f.IVa brirpintskja Rättv. 'mat-
rätt bestående av kokta kommjölsklimpar i 
flott; åts vid bröllop / dish consisting of boiled 
barley-meal dumplings and dripping, eaten at 
wedding' (Svea 1848, s. 120). Syn.: klabb-
juck, -mölja. 

brud-psalmbok f.VI bret's(e)almbök Al bra' &tim-
bök Li. 'psalmbok, som fästmannen inköpte o. 
gav fästmön till bröllopet / hymn- and prayer-
book given to bride by her betrothed' (ÖDB IV 
112). Syn.: brud-, klar-bok. 

brud-päll m.Ia braVdpell Ors. bre'jdpäll Ore 
Äpp. 'kläde, hållet över brudparet under 

vigseln / canopy hold over bridal pair during 
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wedding ceremony' (SAOB). Jfr brudhimmel. 
Syn.: päll; vig-, vit-kläde, bet. 2. 

brud-ring m.Ib bra' u(ä)rjvvg Älvd. brferivn Ål 
'fingerring av silver med lövlika prydnader, som 
brudgum gav åt sin brud / silver ring with 
leaf-decorations, given by bridegroom to bride'. 
Jfr lövring. 

brud-rustare m. Ilie brferesstar Li. 'kvinna, som 
klädde brud / woman who dressed bride'. Syn.: 
se brudklädare. 

brud-sele m.IV bräudsykä Soll. 'särskilt utsirad 
sele, any. vid bröllopsskjuts / richly decorated 
harness used for bridal carriage'. 

brud-silke n. III bra'usilltje öÄlvd. `sidenkläde 
(-tyg) för brud / silk (-eloth) for bride'. 

brud-skara m. IV Illa bra'uskari' Älvd. brä jd-
Atari ,-,brö'jclskåret vMor. bra'idskaril Ors. brs`jd-
skåre Ore brfedskitra Leks. brfilskårs Äpp. 
brfeskäri Tra. 'brudfölje, bröllopsprocession' 
(SAOB). Syn.: brud-färd, -karlrad; gästa-
budsrad. 

brud-skjuts m. la bräudstjuss Soll. 'skjuts vid 
bröllop / bridal carriage'. 

brud-sko m.Vb bra' uskfts Älvd. bräjdskö öMor. 
Ve. bräudskö Soll. briedskö ,,,brUld)skö Leks. 
brieskö Jä. 'särskilt utsirad sko, som ingick i 
brudens utstyrsel / richly decorated shoe, form-
ing part of bride's trousseau' (se ill.). 

brud-skrift f.Ia bra'uskrifft Älvd.; obef. Leks. 
kratulationsskrift till brudpar / congratulatory 
text for bridal pair' (SAOB). Syn.: brudtavla. 

brud-skrinda f.IVa bräjdskrinnda vMor. '(vin-
ter)åkdon, any. vid (brudens) färd till o. från 
kyrkan vid bröllop / (winter) conveyance, used 
by bride to and from church'. Jfr kyrk skr in d a. 
Syn.: brudsläde. 

brud-skytta f.V bra' udsigta. Våmh. (Bon.). 1. 
'kvinna, som vid bröllop skänkte i brännvin / 
woman who poured out distilled liquor at wed-
ding'. 2. (överfört; yngre:) 'sämre, mindre aktat 
kvinnfolk / bad or somewhat disreputable 
woman'. 

brud-skål f.Ia brft'skålr sRätty. ÖVd. brä'skålt 
Mal. 'tennskål med handtag, vid bröllop any. 
dels som brännvinsskål, dels som penningskål / 
tin-bowl with handles, used at weddings, partly 
for distilled liquor, partly for money' (SAOB 1). 
Syn.: knopp-, skänk-, tenn-skål. 

brud-skänk m. Ib bra' dstjävuk öMor. bräustjävuk 
Soll. brirdstjävuk Rätty. brie fävyk Bju. Nås 
'penninggåva, som under bröllop skänktes till 
brudparet' (SAOB 1). Syn.: brud-gåva, bet. 
2, -penning, bet. 1, -slant. 

brud-slant m. Ja brö'jcIllannt vMor. = föreg. 
brud-släde m. IV bröl 	öMor. bra' jd.2lidi 
Ors. 'särskilt fint utsirad släde, any. vid bröl-
lopsfärd / richly decorated sleigh, used at wed-
ding' (se ill.). Syn.: brudskrinda. 

brud-stol m. Ja bra'ustävk Älvd. Våmh. bräjdstötr 
vMor. bra'jdstöl Ors. brft'stötr Dju. briestölr Mal. 
ÖVd. 1. 'rikt utsirad bänk, avsedd för brudpar i 
kyrkan' (SAOB 1; Liv. Älvd., s. 99) Älvd. Dju. 
Mal. ÖVd. Syn.: brud - bänk, -säte. 2. 'särskilt. 
utsirad stol, any. av bruden under bröllops-
festen / richly decorated chair, used (by bride) 
during wedding-feast' (jfr SAOB 1) Våmh. 
vMor. Ors. 3. (i förb. bära i brudstol:) bjår i 
brfi'stölr Mal. 'bära ngn på två personers sam-
manfattade händer / chair someone'. Jfr borra, 
f. V, bet. 3; bulle', bet. 3b; guldstol. 

brud-stuga f.V bräjdstugu Ve. 'stuga, i vilken 
måltiden intogs vid bröllop / cottage, where 
wedding-feast was held' (jfr SAOB brudstuga'). 

brud-ståt m.Ia brfistett Nås Jä. 'storslaget bröllop 
/ grand wedding' (jfr SAOB). 

brud-sven m. I a bra'udswenn Våmh. (Bon.) 
bräusvänn Soll. bra`jdswenn Ors. brit'svänn Li. 
'ung man, som passade upp vid bröllop / grooms-
man, usher' (jfr SAOB). Syn.: braskpoj k; 
källarsven; passare. 

brud-säng f.Ib bra' ualjvg Älvd. bra'aänv Al Jä. 
1. a. 'säng, i vilken brudparet tillbringade bröl-
lopsnatten / bridal-bed' (SAOB) Älvd. Jä. b. (i 
förb. med göra:) djerrå bra`u,s4jndjg (skämts. om  
flicka, som glömmer kvar sophögen på golvet / 
jokingly about girl who forgets to move heap 
of rubbish on floor) Älvd. 2. 'visst litet brosk i 
bringan på slaktdjur / small cartilage in breast 
of animals (for slaughter)' Jä. 

brud-slita f.V — IV a bra'usetå' Älvd. bra' usetå — 
bra'useta Våmh. brirjsötö —brö'jsöt syMor. bräu-
sik IVa (best. -sato) Son. bra' j(d)8öta Ors. brfe - 
8ätu Leks. brit'sättu Ål bräsättu Dju. bru'8-
sätta Ga. Mock.; obef. Jä. 'gift kvinna, som 
klädde bruden, som följde närmast henne i 
bröllopsföljet o. som satt vid hennes ena sida. 
under bröllopsmåltiden o. i kyrkan söndagen 
efter bröllopet / married woman who dressed 
bride, followed her in wedding procession, sat 
beside her at wedding feast and in church on 
the Sunday after the wedding' (SAOB; ÖDB IV 
115). Syn.: se brudklädare.— Ssgr.: brit'sätu-
/dirk n. öLeks. 'brudsätan o. hennes man, vilka i 
bröllopsprocessionen följde närmast efter brud-
paret / married woman assistent and her hus-
band who followed bride and bridegroom in 
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wedding procession'; bra'aetukaill Älvd. brie - 
seitukfcr öLeks. m. 'make till brudsäta / hus-
band of married woman assistant'. 

brud-säte n.III(I) breejdsåt nvMor. brfesäte Li. 
'särskilt utsirad bänk (med vändbart ryggstöd), 
placerad i kyrkans kor o. avsedd för brudpar'. 
Syn.: brud-bänk, -stol, bet. 1. 

brud-tall m.Ia bra'utoll Våmh. bra' jötedl vMor.; 
obef. Älvd. Ors. 'tall, som vid lysning el. bröllop 
drogs el. kördes fram till bröllopsgården / pine 
which was dragged or driven up to farm, where 
betrothal or wedding was to take place'. Jfr 
brudgran; kryckeståt. Syn.: björntall; 
gästabudstall. 

brud-tavla f.IVa brfedtåvka —brie (d)tavlra Leks. 
`gratulationsskrift till brudpar, omgiven av 
blomsterfigurer och inramad / congratulatory 
text for bridal pair, surrounded by flower-
motifs and framed'. Syn.: brudskrift. 

brud-tåg n. II brie tåg Flo. 'bröllopsprocession, 
brudfölje / wedding procession'. Syn.: se brud-
färd. 

brud-ull f.Ia brfeull Nås 'ull (cirka 1 mark), som 
en flicka fick av släktingar, grannar o. vänner, 
när hon skulle gifta sig / wool received by a girl 
from relatives, neighbours and friends, when 
she was to be married'. 

brud-vant m.I a bra' uunt Älvd. bra' uduett nVåmh. 
bra'udfc8tt Våmh. (Bon.) 'fint stickad vit vante, 
buren av brud / finely knitted white glove, worn 
by bride' (ÖDB IV 105,334). Jfr brudhandske. 

brud-vigsel f. Ja brfevikkd Bju. brf.eviggsi (best. 
-viggska) Mal. 'vigselformulär /marriage-service' 
(sådant det fanns i psalmboken; SAOB 2). 

brugd m.Ia, se brugg; brygd; brygg etc. 
brugd-duk m.Ib bru'g(g)dak Rättv. `silduk, att 
sila vörten igenom vid bryggning / filtering-
cloth used in brewing' (ÖDB III 509). Syn.: 
brugdkläde; brugg-duk, -kläde, -trasa; 
brygg-kläde, -lakan, -trasa; mäsk-kläde, 
-slarva, -underbreda; rostduk. 

brugd-kläde n. III bru' g(g)dkIrlids Rättv. =föreg. 
(jfr ÖDB III 523). 

lbrugg n.Ib brygg (best. dat. brs'ddjin) Mal. 
`brygd / brew' (ÖDB III 503). Syn.: brugga f.; 
brygd; brygg; brygga' f. 

brugga LIVa bru'gga Våmh. =föreg. p du'kktin, 
bru'gga 'en stor brygd'. 

gnugga sv.v.l. bru'gga OvSi. (utom vSoll.: 
brs'gga,; jfr brygga) bru'gga Rättv. brs'gga Mal. 
ÖVd.; obef. NeSi. (utom Rättv.) NeVd. (jfr 
We. Fr. brugga; Torp brugga, under bryggja). 
1. 'brygga / to brew' alka. Jfr dret-; stor-. 

Syn.: brygga. 2. (bildl.:) ja bru'ggei dfe , sd 
14 du drekka Våmh. (Bon.) (till en intrigmakare) 
`ja, brygg du, så kommer du att få dricka!'; 
an brteggsr a ma'faama Ors. 'han gråter (eg.: 
brygger åt mössen)'. 3. 'blanda latrin med torv-
mull o. vatten till gödningsmedel / mix excre-
ment with peat-mould and water for manure' 
nVåmh. — Särsk. förb. (i:) bru"gg-i tu'nno 
(sta`nnfåtä) Soll. `göra en brygd på en tunna (ett 
ståndf at). — Avi.: bru'ggäls sbst. Soll. 'brygd 
/ brewage'. 

brugg-bunk m. Ib brieggbunvk Älvd. braegg-
bun(v)k Ors. Rättv. (Bo.) brs'ggbuyvk Mal. 
brs'ggbovvk Li. 'större laggkärl på fötter, försett 
med avtappningshål o. avsett för brygd / large 
barrel on feet, with tap, intended for brewing' 
(ÖDB III 509). Jfr bruggtina; brygg-bunk, 
-kar, -kopp; dricks-, fot-, rost-bunk. 

brugg-duk m. Ib brie ggdfsk Rättv. (Bo.) 'silduk, 
any. vid bryggning' (ÖDB III 509). Syn.: se 
brugd-duk. 

brugg-halm m.Ia bru'ggallm Ors. brs'gghakm Mal. 
brs'gghålrm Li. 'ett lager råghalm lagd i bottnen 
på bruggbunken / layer of rye-straw at the 
bottom of bruggbunken' (ÖDB III 509). 
Syn.: rosthalm. 

brugg-kittel m. Id bru'ggketil Älvd. brs'ggkittil 
Mal. 'stor kittel, anv. vid brygd / largo vat used 
in brewing' (ÖDB III 510). Syn.: bryggkittel. 

brugg-kläde n. III brieggklråds Rättv. (Bo.) 
brs'ggklrå Mal. 'duk, som lades över halmen i 
bryggbunken att sila vörten igenom / filtering-
cloth laid over straw in brewing vat' (ÖDB III 
509). Syn.: se brugd-duk. 

brugg-malla f.IV a bru'ggmolla Våmh. (jfr malla 
f., bet. 2) 'redskap varmed mältad säd rördes 
om / implement for stirring gramn. in malting 
process' (ÖDB III 503). Syn.: brygg-, malt - 
malla. 

brugg-spela f.V bru'ggspilrå' Älvd. `årformigt 
redskap, varmed man vid brygd rörde om 
vattnet och maltet / oar-shaped implement for 
stirring up water and malt in brewing process' 
(ÖDB III 504). Jfr brygg-, malt-malla; 
tyckla; brännvinsspada. Syn.: brugg-
spilja, -år; brygg-spela, -år. 

brugg-spilja f.IVa bru'ggspgki Son. =föreg. (se 
ill.; ÖDB III 504, 522). 

brugg-tina f.IVa bru'ggtena öMor. 'kar, any. vid 
brygd / brewing vat'. Jfr bruggbunk. 

brugg-toppa f.IVa bru'ggtuppa Ors. 'hopviken 
halmtuss i bryggbunkens avrinningshål, vilken 
gav en sista silning / compressed straw in tap of 
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brewing vat, used as final filter'. Jfr halmtutt a, 
bet. 2. 

brugg-trasa f.V brieggtrå sa Ors. 'silduk, anv. vid 
bryggning'. Syn.: se brugd-duk. 

brugg-år f.Ia brs'ggår Mal. `årformigt redskap, 
varmed man vid brygd rörde om vattnet o. 
maltet'. Syn.: se bruggspela. 

bruk n. Ib bräk allm. (best. sg. brfitj Ve., best. pl. 
brfetjar Näs). 1. 'användning / use' (SAOB 1) 
allm. ig å,-tit no brfek för 4n Älvd. 'jag har ingen 
användning för den (o: kniven)'; an ha vå'ri 
mi'ttji, i brfetjä den-clier Dju. 'den där (o: lien) 
har varit i flitigt bruk'; hd a-nt vg'ry i brfetji på 
lä' nn(j)i Mal. 'det har inte varit i bruk på länge'. 
Jfr hus-, hälften-. 2. 'sed / custom, usage' 
(SAOB 5-6) allm. dem add hå' brfetjä får Nås 
`de hade den seden förr'; hå' brii'tje e bs'ttlagd 
nö' Tra. 'den seden är bortlagd nu'. Syn.: 
sed. 3. 'industriell anläggning / factory, works' 
(SAOB 9; ÖDB II 7) allm. då we kå,'mom te 
bru'klcs Ore 'då vi kommo till bruket (i Furudal)'; 
hd vå fel bru'k(k)s, hd' Rättv.(Bo.) 'det var väl 
ngt, som kom från bruket, det'; bst i briVk Tra. 
`(bort) till bruket'; ga‘mmbäk brfetj Ve. 'gamla 
bruket (o: Kräggaholms f. d. bruk)'; upå brfetji 
Soll. 'på bruket (i Siljansfors)'; båtå deedurbrfaji 
Rättv. (Bo.) 'vid Dådrans bruk'; hs'rrmssbrätje 
Tra. 'Horrmunds bruk'; an a'rrbetä a brfetjäs 
Nås 'han arbetar åt Stora Kopparbergs Bergs-
lag'. Jfr lie-. 4. 'murbruk / mortar' (SAOB 11) 
allm. jär brfc'k Rättv. jr brfek Leks. bkannd 
brie k Mal. djår brfek Tra. 'blanda till murbruk'. 
Jfr ler-, linagn-, mur-. Syn.: murbruk; 
mänga, bet. 2. 

bruka sv.v.l. - 3. brfelca OvSi. Leks. Al brfeka 
övr.NeSi. Vd. (pret. sup. bru'Ickt ÖVd.). 1. 
'nyttja, använda / use' (SAOB 2) allm. brfek 
jii'r 	Ålvd. 'använda (odla) sin jord(egen- 
dom)'; brfek fg-öse Våmh. 'använda (dvs, ha 
kreatur i) fähuset'; dem a brfeka å"smökö, vMor. 
`de ha använt höboss'; an valt brfelca te no Jenä 
Flo. 'den blev använd till något annat'; an 
brfek o-då brö'tjä ei'nn Tra. 'han använder de 
där byxorna ännu'; (bildl.:) brfek ms`nn Mal. 
Li. 'gräla'. Syn.: nyttja, bet. 1. 2. 'pläga / 
be accustomed (to doing sthg.)' (SAOB 9) allm. 
an  brfekär syn° Ore 'han brukar spela'; ä 
brfek var gs'tt Ål 'det brukar vara gott'; an 
breek å djå' gi'vok Tra. 'han brukar göra så'. 
Syn.: pläga. 3. (i förb. med sinne:) 'miss-
handla i vredesmod / maltreat in anger' Rättv. 
an brfeks si`nns på no 'han slog henne i ilskan'. 
— P. pres.: brä`lcons-tå Mal. `(att) använd(as) 

till/ (being) used for'. — Refl.: bra' k si sflövVåmh. 
'onanisera'. — Pass.: wenn jr e so bl-I-ekes mjä'sst 
o ne`mmn,es mi'nnst Ålvd. 'vad är det, som an-
vändes mest o. nämnes minst?' (svar: dörrhand-
taget); e a do int brfektast i menn ti'd Ors. 'det 
har då inte använts under min livstid'; fö'r 
briikäs ä ffik 	la'nbmpsr Flo. 'förr användes 
det väl sådana lampor'; ä bi-läcks full i» jan 
sli'kkt, mä va u'uv Mal. 'det var väl inte sed 
att använda något sådant, när jag var ung'. 

brukligt adj.In. brfekli Ors. brfacki Rättv. Bju. 
brfekkä Mal. brfekke Tra. 'vanligt, gängse / 
usual' (SAOB 2); ä e-t brfekke te djå' ffi'volr Tra. 
'det är inte gängse att göra så'. Jfr vanlig. 

bruks-balja LIVa brfeksballja Våmh. (Bon.) Ors. 
brfeksbäki, vMor. bru'ksballja Bju. bru'klcsbältja 
Mal. 'balja (el. bytta), vari muraren förvarade 
färdigt murbruk / tub in which mortar was kept' 
(ÖDB III 165). Syn.: bruksbytta. 

bruks-bulle m. Illa brfeksbull vMor. 'brödkaka 
av kornmjöl, något tjockare än tunnbrödet / 
loaf made from barley-flour, somewhat thicker 
than clap-bread' (bakades av »bruksfolket» i 
Siljansfors; ÖDB III 389). 

bruks-bytta f.IVa brfeksbytta Leks. (Silj.) bru'klcs-
bötta Mal. 'kärl, vari muraren förvarade färdigt 
murbruk' (ÖDB III 165). Syn.: bruksbalja. 

bruks-kara f.V brfacskäru Leks. (Silj.) 'klubb-
liknande raka, varmed murbruk bearbetades / 
club-like rake, with which mortar was worked' 
(ÖDB III 166). Jfr lerstamp; mängklubba. 

bruks-klubba f.IVa bru'kksklrebba Mal. =föreg. 
(ÖDB III 165). 

bruks-lave m.IV brfelcskåvi Våmh. (Bon.) brfeks-
lravå vMor. brfekslävi Rättv. (Bo.) bru'kkslåve 
Mal. 'lår, vari murbruk blandades o. arbetades 
bin, in which mortar was mixed and prepared, 
mortar pan or trough' (SAOB brukslafve; ÖDB 
III 165). Jfr lerlave. Syn.: bruk(s)-, mäng-
lår; mänglave. 

bruks-ler n. Ta brfelcslår Al Rättv. (Bo.) 'lera, anv. 
vid tillverkning av murbruk / day, used in 
preparation of mortar' (ÖDB III 166). Jfr 
tegel-ler. Syn.: murbruksler; murlera. 

bruk(s)-1år m.Ia brfekkår vMor. brfekslår Ors. 
Leks. (Silj.) Bju. brfe klår Ore =brukslave 
(SAOB brukslår; ÖDB III 165). 

bruks-piska f.IVa bru'kkspisska Mal. 'redskap 
(av järnten med trähandtag), anv. vid bear-
betning av murbruk / implement, used in tem-
pering mottar or plaster' (SAOB; jfr ÖDB III 
166). Syn.: lerpiska. 
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bruk-stryka st.v. brfacströk Ve. 'bestryka med 
murbruk, brukslå / spread with mortar'. 

brum m. •••• n. briim n. nvÄlvd. briim m. Soll. Ors. 
bramm m. Äpp. Mal. ÖVd. (koll.:) 'hängen på 
al el. björk / alder or birch catkins' (SAOB 
brum'; Torp Fr. Bl. brum); brrricbram Älvd. 
`björkhängen'; gldärbram (best. -bram,än) Soll. 
a'llärbrsmm Äpp. `alhängen'. Syn.: b r umm 

brum' m. Ja brzonm Flo. Äpp. 'del av lie, som 
fästes vid orvet, helår / part of scythe fastened 
to shaft' (ÖDB I 222); li'bremm Äpp. `dets.'. 
Jfr brumma (n)-pigg. Syn.: brumma; brum-
man; brummen; brämmann. 

brumn m.Ia brumm Li. 'skrot / scrap'. Jfr kop-
par-. 

brumma n. IV f. IV a brirmå n. (best. brIrmåå) 
nÄlvd. blrs'mma f. Mock. =brum'. 

brumma' sv.v.l. bru` mm,a Bju. brs'mma Tra. 
'frambringa dovt rytande el. bröl (vanl. om  
björn, men äv. om  oxe) / growl' (SAOB 1); 
bjet`nn brs'mm Tra. 'björnen brummar'. 

brumma' sv.v.l. brirmå Älvd. brfi'm vSoll. 
brirmå Ors. breimma Bju. brs'inma Mal. ÖVd. 
(jfr brum m. 	brummeI). 1. 'blomma (om 
al, asp o. björk) / bloom (about alder, aspen 
and birch)' Älvd. vSoll. Bju. Mal. a'aspa brs'mm 
Mal. 'aspen blommar'. Syn.: blomma, bet. 1. 
2. (om vatten:) 'blomma / (about water) be 
eovered with pollen' Om. wa'ttr, brirmär 'vatt-
net är gult (grumligt) av pollen'. Syn.: blom-
ma, bet. 2. 

brummam sv .v.1. brirmå Ors. (identiskt med 
brumman(?); jfr Noreen Ordl. bruma; Rz 
bromman(?)); 'flamma, vara röd (om himmeln 
vid morgon- el. aftonrodnad) / glow, be red 
(about sky in morning or evening)'; sjå', ur e 
brirmär we'sstsr 'se, så röd himmeln är i väster 
(eg. väst efter)!'. Syn.: rodna, bet. 2; råda 
sv.v., bet. 1; rödna, bet. 2; rötta; röttna. 

brumman n.Ia brirtncln Älvd. brirman bra' - 
man vMor. Soll. bromå'n öMor. brirmån Ors. 
brii'mon Ore brOmån Rättv. (Bo.) brii"man 
sRättv. brs'mman Leks. Ål Dju. Jä. Nås Äpp. 
bru'mman ,,bIrs'mman Ga. brs`mman ,,brs'mmon 
Mal. bnemman -bre`mman ÖVd. (jfr V11 We. 
brom; brornman; bromme). 1. 'del av lie, som 
fästes vid orvet, lielår / part of scythe fastened 
to shaft' (ÖDB I 222) allm. hall-ä,' bre' mmanå 
Jä. 'håll lielåret ned mot marken!' (så att lien ej 
tar för nära); irj4'brefm4'n Älvd. ljci'brumån Ors. 
li'brsman ,-,11'breiman Rättv. 'clets.'. Syn.: se 
brum m. 2. 'dörrhandtag av krökt form, fäst 

på utsidan av ytterdörr / curved door-handle 
fastened on outside of front-door' Rättv. 

brumma(n)-pigg m. I b brirmåpigg Ors. (jf 
brumman n., brummen m.) 'spets av den 

e 
böjda delen av lie, avs, att haka fast i lieorvet 
nedre ände / point of eurved part of scythe to b 
secured to lower part of shaft' (se ÖDB I 221 f. 
med ill.). Syn.: hake, bet. 3; nabb, bet. 3 
nagg, bet. 2; pigg, bet. 2; sporre, bet. 3; tagg 
tibb. 

brummei m. IV breni, Älvd. 	Ors. brfeme 
Ore bkrmi Rättv. (Bo.) brs'mma Bju. Mal. 
obef. Våmh. Mor. 'hänge på al, asp el. björk' 
(äv. koll.) allm. cl'Idebrzfmi' Älvd. `alhänge'. 
Syn.: brum m. -n. 

brummen m.IV Illa brirmi Ors. brs'mma Ål 
blre'mma Mock. 'del av lie, som fästes vid orvet, 

(ÖDB I 222); 	brs`mmän, nä du 
bå'r Ål 'håll i lielåret, när du bär (harg Syn.: 
se brum' m. 

brun n.Id brå'yvän vMor. (jfr V11 We. bruna f.; 
om ljudutveckl., se LD I 181) 'bryne / whetstone> 
(ÖDB I 414). Syn.: bryne', bet. 1; sända; 
vättja. 

brun adj.I br4'uygn, brEt'uvin brevn brin 
Älvd. brEt'uygn br4'uvin Våmh. brejn vMor. 
Ore bråjn öMor. bråvvg ,,bråjn Ve. bre:vyn 
brån vSoll. brajn -brEtjn Ors. brun Rättv.-Mal. 
brön ÖVd. 'rödgul, till färgen en blandning av 
rött o. gult / brown, a mixture of red and yellow' 
(SAOB 2); bremnmärrc Älvd. 'den bruna mär-
ren'; rö'brevin Våmh. `rödbrun'; swa'rrtbreyin 
Våmh. 'mörkbrun' (endast om hästar); ljö's-
b:4in öOrs. 'ljusbrun' (endast om häst). Jfr fes-. 
— 	brå'unen Soll. briensn Rättv. bröt: Li. 
m. (eg. best. sg.; nom. propr.) 'den bruna hästen 
/ the brown horse'; breevna f. Ve. 'den bruna 
märren / the brown mare'. Jfr brunka f.; 
brunke m. 

bruna sv.v.l. briena öMor. brerjn- Soll. briena 
Rättv. brå'na, Leks.; obef. Våmh. 1. 'vara brun, 
bliva brun, lysa brun / be brown, get brown' 
(SAOB 1); du briensr må'r å naå'r Rättv. 'du blir 
brunare o. brunare'; si', her ä brä'ns å teettuk 
Leks. 'se, hur det lyser brunt av tätelnr. 2. 'färga 
brun / colour sthg. brown' Rättv. om du brie mr -n 
lite nä', så bi'-n fi'n 'om du målar den litet brun 
nu, så blir den fin'. 8. 'steka el. grädda (vid 
svag värme), bryna / fry, brown' öMor. — Särsk. 
förb. 	brcrjn-å Soll. 'börja synas brun'; ä, 
bråjnår-å' 'det börjar synas brunt'. 

brunda LIVa 	Älvd. Våmh. bru'nnda, 
Mor. bre'n(n)da Rättv. brrinncla Leks. brs'nncla. 
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Flo. bro'nnda Mal. ÖVd. 'brunst (dels om till-
ståndet av parningsdrift, dels om i samband 
härmed stående lukt av vissa djur o. smak av 
deras kött) / cestrus (partly about cestral state, 
partly referring to the smell of certain anirnals 
and the taste of their rneat when in this state)' 
(ÖDB I 315); 4n frr i bn.enndegn Älvd. 'han 
befinner sig i brunsttillstånd' (om bock, gumse, 
älg; skämts. äv. om  man); tjytitä amå"kå breenn-
&an Våmh. 'köttet smakar brunst' (sagt om 
köttet av en för sent slaktad tvåårsbock); å 
lu'fftår bru`nndo öMor. 'det luktar brunst'; 
/8'M bro'nnda å' de Mal. ÖVd. 'det luktar brunst 
om dig'. Jfr. grå-. Syn.: brundyra; brynda. 

brunda adj. bro'nnda Mal. ÖVd. (jfr brunda f., 
v.) 'brunstig / in heat'. Jfr b °lana; bry a. 

brunda sv .v.1. bnennda Älvd. Våmh. bru'nncla 
vMor. bru'nnd vSoll. brs'n(n)da Rättv. brs'nn,cla 
Leks. brkinnda Bju.-Äpp. bro'nnda Mal. ÖVd. 
1. (itr.:) 'vara brunstig, para sig (om bock, 
gumse, hingst, tjur, älg, björn) / to cestruate, 
to pair (about he-goat, ram, stallion, bull, elk, 
bear)' (SAOB) allm. ./n brg'nndå kriyg4m 
djti Våmh. 'han (o: bocken) vill para sig med 
geten'; gu'm(m)sti, ha spru'vvi å brs'n(n)da e 

vi"ku Rättv. (Bi.) `gumsen har sprungit 
och varit parningslysten en hel vecka'; an 
bro'nnd ll`k mi'ttji Tra. 'han (o: bocken) är 
brunstig ändå'; (skämts. äv. om  ung man:) a du 
våri 'rits å brs'n(n)da Rättv. 'har du varit ute o. 
övat samlag?'. Jfr brya v.; löpa st.v., bet. 2. 
Syn.: brynda, bet. 1. 2. (tr.:) 'betäcka / cover 
(of animals)' Rättv. bo'ttjsn brs'n(n)ds jö'tå 
'bocken betäckte geten'. Syn.: brynda, bet. 2; 
duga, bet. 7. 8. (bild!. om skor, som började 
släppa upp i sömmen / figuratively, about shoes 
which were giving way at seams) allm. nå"vårs-
konnår a bedji'nnt å bru'nnda Ve. 'tårna börja 
titta fram ur näverskorna'. — Av!.: bro'nndivg 
f. Tra. 'brunst / cestrus'. 

brund-bock m.Ib brienndbukk Älvd. Våmh. 
bru'nndbukk vMor. brs'n(n)dbokk Rättv. Leks. 
Dju. brs'nnbokk Bju. brs'nn(d)bskk Flo. Nås Jä. 
bro' nndbokk bro' nndbskk Mal. bro' nndbskk ÖVd. 
1. allm. a. 'brunstig bock / he-goat at rut' 
(SAOB). Jfr brundkräk. Syn.: brundkarl; 
bryndbock, bet. 1. b. `okastrerad bock / 
uneastrated he-goat'. Syn.: ball-, brynd-
bo ck, bet. 2. 2. (bild'. om ung man / figura-
tively, about young man:) ukin wå't, wa jkå 
brienndbukkå få'rå Våmh. 'vem vet, var sådana 
horbockar hålla hus!'. 

brand-dålig adj.I bro'nncklålrå Mal. (om bock:) 

'som ej visar tecken till brunst / not at rut 
(about he-goat)'. 

brund-galen adj. IV brs'nndgakin Leks. 'brunstig 
(om bock el. gumse) / cestrual, ruttish (about he-
goat or ram)'. Syn.: brundig; brund-yr, 
örande, -örom; brynda; bryndig. 

brand-grav f. II bru'rendgråv vMor. 'grop i marken, 
uppsparkad av älgtjur under parningstiden / 
hole in ground, made by hoofs of bull-elk during 
mating-season' (ÖDB I 46). Syn.: brund-, 
brynd-grop. 

brun d-grop f. VI Ja brzenndgrå8p Våmh. 
bru'nndgröp Ve. brs'nnclgröp Jä. brönndgropp 
Mal. bro'nndgröp Li. =föreg. 

brundig adj.I brtenndug nÄlvd. brs'n(n)du Rättv. 
Ål bro'nnds Tra. 'brunstig (om bock el. gumse)'. 
Syn.: se brundgalen. 

brund-karl m.I a brs'nndkål Leks. 'brunstig 
bock'. Syn.: brundboek, bet. 1 a; brynd-
bock, bet. 1. 

brund-kräk n. Ib bro'nndkråk Mal. ÖVd. 'bruns-
tigt kreatur / animal at rut' (borde finnas i 
fähus för att hindra ko att kasta kalv). Jfr 
brundbock. 

brund-plats m. la brzenndplrass Våmh. bru`nnd-
p(rass vMor. bru'mmpZrass Äpp. 'plats, där älgar 
uppehålla sig under parningstiden / place fre-
quented by elks during mating-season' (ÖDB I 
45). 

brundsk adj.I bronndsk Mal. 'kättjefull, brunstig / 
lecherous, cestrual'. Syn.: knullsk; kåt, bet. 
2; nödig, bet. 6; pillsk. 

brund-tid f.Ia brzenntiö Älvd. Våmh. brs'nntid 
vSoll. brs'nndtl Äpp. bro'nndti Mal. ÖVd. 'par-
ningstid /mating-season' (SAOB brundningstid). 
Syn.: brynd-, bry-tid. 

brund-våg m. Jo brienndwag Älvd. `varartad ma-
teria i ögonen vid uppvaknandet på morgonen / 
substance present in eyes on awakening'. Jfr 
ögonvåg. 

brand-yr adj. I bro' nndir Li. 'brunstig cestrual'. 
Syn.: se brundgalen. 

brand-yra f.IVa brienndåjr(a) Älvd. 'brunst'; 4n, 
får i brvenndåjran 'han (o: gumsen) är brunstig'. 
Syn.: brunda; brynda. 

brund-örande adj.I bro'nndi3ran Mal. `yr av 
brunst, starkt brunstig / cestrual, ruttish'. Syn.: 
se brundgalen. 

brund-örom adj.I brip'nnclOr4m Älvd. =föreg. 
(om bock el. gumse). 

brunka LIVa brg'uvka Våmh. (jfr Bl. briinka) 
'brun märr. / brown mare'. Jfr brun adj., av!. 

klanka m.IIIa brevke Älvd. brevkä Våmh. 
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bret'unkä vMor. (jfr Torp brunke (under brun a.); 
Jak. Shetl. brunki) 'brun häst / brown horse'. 

brunn m.Ia brtinn Älvd. Våmh. brunn övr. OvSi. 
(utom vSoll.) br8nn vSoll. NeSi. Vd. ( ,,bninnd 
Mock. Flo. nMal.; pl. bre'nndsr Ga. Flo.). 1. 
'van'. stensatt el. brädfodrad källa med över-
byggnad / covered well, lined with stone or 
planks' (SAOB 1; DNO I: 3, s. 70; jfr Fataburen 
1930, s. 141 ff., 172 ff.; Gruddbo, s. 221) allm. 

(eg.:) kaldbrunn vMor. 'naturlig, men över-
byggd källa / well, built over natural spring'; 
mcrmbrifnn Vånah. 'brunn med järnhaltigt 
vatten / well containing chalybeate water'. Jfr 
vattubol. Jfr jordkäll-, sur-, trä-, vattu-, 
vind-. b. 'hälsobrunn / mineral wells' (SAOB 2); 
dre lek bru'nn Soll. dränk br8'nn Mal. 'dricka 
brunn'. Jfr sur-. 2. (senare ssgsled:) a. 'visst 
slags källa, vattensamling el. vattengrop / certain 
type of natural spring, pool of water' (jfr DNO 
I: 3, s. 70 f.); se hamp-, lin-, lygn-, myr-. 

'ställe i vattendrag, som ej isbelades, råk / 
part of watercourse which was not covered with 
ice' Rättv.; se lönn-. 3. 'kavitet, bildad av 
sår, som ej ville läkas / cavity made by wound 
which would not heal' ÖVd. 4. (enare ssgsled:) 
`smörklick, lagd mitt i gröten i pat of butter, 
placed in the middle of the porridge'; se smör-. 

brunn-foder n. Ja br8'nnför Äpp. 'brunnskar, 
trävirke omkring brunnsöppning / wood around 
opening of well, well-curb'. Jfr brunnsmur. 
Syn.: brunns-kar, -krammel, -virke. 

brunn-gubben m.IIIa best. bre'nn(d)gubbän Flo. 
brs'nngubbän Äpp. bra`nngubbin Mal. ÖVd. 
'fiktivt väsen, avs. att skrämma barnen från 
brunnen / fictitious being, intended to frighten 
children away from well'. Jfr bock', bet. 
1c; skinnarbölan. Syn.: brunnskarlen; 
brunn(s)kusen. 

brunns-backe m. Illa brs'nnsbakka Nås ,brkinns-
battji Mal. , 'mot bråddjupet brant sluttande 
botten i älv el. sjö / steep slope at bottom of 
river or lake'. Syna bråddjup, bet. 1; grunds-
backe; skörd f., bet. 3; städja'; städjekant; 
tvärstädja. 

brunns-butt m. Ja bm'nnsbutt Våmh. 'med järn-
skoning försett laggkärl av tjocka bräder, var-
med jord hissades upp vid brunnsgrävning / 
cask or bucket made of iron-tipped thick boards 
in which earth was sent up during well-digging'. 
Jfr hink. bet. 2. Syn.: brunnsbytta, bet. 2. 

brunns-bytta f.IVa brxennsbytta Våmh. (Bon.) 
bra'nnsbötta Mal. 1. laggad o. ,järnskodd samt 
tämligen hög bytta, varmed vatten hämtades 

14— 624032 Dalmålsordboken III 

upp ur brunn / well-bucket' Våmh. (Bon.). 
Syn.: brunn(s)hink; hink, bet. 1; vind-butt, 
-bytta. 2. =brunnsbutt. Mal. 

brunn(s)-hink m.Ib brtinneivvk öMor. brtenn-
ivvIc Ors. bru'nnshivvk Ål brs'nnivvk Jä. = 
föreg., bet. 1. 

brunn(s)-hus n. la br8'nn(8)ha2s Mal. brs'nn8ht-ts 
ÖVd. 'mindre, timrat hus med snedtak o. däri 
infogad dörr, placerat som skydd över brunns-
öppning / small wooden superstructure with 
sloping roof containing door, placed over well-
mouth'.Jfr brunnstuga;käll-,vindbrunn(s)-
h us. 

brunn(s)-hål n. II brk'nnsf,c8 /r Våmh. br8'nnhigk 
Jä. brs'nnshälr Mal. ÖVd. 'brunnsöppning / 
well-mouth'. Syn.: brunn (s) sprund. 

brunns-kar n.I a br8'nn8kär Mal. Li. 'trävirke om-
kring brunnsöppning' (jfr SAOB). Jfr brunns-
inur. Syn.: se brunnfoder. 

brunns-karlen m. la best. bru"nnskallti Soll. 'fik-
tivt väsen, avs. att skrämma barnen från brun-
nen'. Syn.: brunngubben; brunn(s)kusen. 

brunn(s)-kista f.rVa bru'nntjimta Nås Jä. br8'nn8-
tjimta Mal. bre'nnatjessta Li. 'fyrkantig träram, 
som lades ned till underlag i brunn med lös 
botten o. på vilken sedan brunnens väggar 
byggdes upp med stenar / square wooden 
franne which formad base of a well, and on which 
the walls of the weil were then built up with 
stones'. Jfr brunnsmur. Syn.: vattukista. 

brunns-krammel n.I d brs' nnskrammälr Flo. 
'brunnskar'. Syn.: se brunnf oder. 

brunns-krok m.Ib brs'n(n)skrök Rättv. br8'nn8-
krök Mal. 'självväxt krok el. hake, anv. att med 
hink lyfta upp vatten ur brunn / natural hook, 
used to draw water from well with well-bucket'. 

brunn(s)-kusen m. Illa best. brs'nnlefin, Rättv. 
(Bi.) br8'nnkiis?2,, Leks. 'fiktivt väsen, avs. att 
skrämma barnen från brunnen'. Jfr bock', 
bet. 1 c; skinnarbölan. Syn.: brunngub-
ben; brunnskarlen. 

brunns-letare m.IIIc brzf nnsZrietär Våmh. 
bru"nnslraär Sol!. 'slagruteman / water-diviner, 
dowser'. 

brunns-lock n. II brq'nnslrfik Våmh. brs'nnsläk 
Rättv. Mal. 'lucka över brunn(söverbyggnad) / 
lid of weil'. Syn.: brunns-, käll-lucka; käll-
lock. 

brunns-lucka f. V brusnnsluku Ve. brs'n(n)8191ku 
Rättv. =föreg. 

brunns-mur m. Ja brIf'nnamiisr Våmh. bru'nn8-
mör Sol!. 'mur omkring brunnsöppning, byggd 
av kullersten / wall round opening of well, built 
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of cobbles'. Jfr brunnfoder; brunnskar; 
brunn(s)kista. 

brunns-skid f. Ja bru'nnsakitjd Ore bra'n(n)skid 
Rättv. 'hävstång i stolpvind till brunn / lever of 
well-sweep'. Syn.: brunn(s)-vind, bet. 1, 
-våg, bet. 1; hinkskid; vindm; vind-
fjäder, -skida, -stång, -tran, -våg. 

brunn(s)-sprund n. Ja bra'n(n)apran(n)d Rättv. 
'brunnsöppning'. Syn.: brunn (s) h ål. 

brunn(s)-sticka LIVa brtk'nnsatikka sVåmh. 'med 
bomärken försedd trästav (längd), med hjälp 
av vilken turen att hålla brunnen isfri reglerades 
mellan olika ägare i byn / wooden staff, bearing 
farm-signs, and used to indieate whose tum it 
was to keep weil free of ice' (jfr Våmhfj., s. 80). 

brunn(s)-stolpe m.IIIa breennaatasp Älvd. 
bra'nnatalrpa Nås Mal. bra'nnatakpe Li. 'stolpe i 
stolpvind till brunn / rod of well-sweep' (Liv. 
Älvd., s. 13). Jfr brunnsvåg. Syn.: brunn(s)-
vindstake; vindstolpe. 

brunn(s)-stång f. Ib brtennaatevvg Våmh. bru'nn-
stavvg Ors. bra'nnetdvu Nås Jä. 'vertikal lyft-
stång i stolpvind till brunn / vertieal lift-bar of 
well-sweep' (jfr SAOB). Syn.: brunn(s)stör; 
hink-, vattu-, vind-stång. 

brunn(s)-stör m.Ia brzennstör Våmh. (Bon.) = 
föreg. 

brunns-tak n. II brie nnatåk Våmh. bra' nnatä k Mal. 
'av halvkluvna stockar el. bräder bestående 
tak över brunn samt tillhörande lock / roof and 
lid of weil consisting of split logs or boards'. 
Syn.: golv, bet. 10; vindbrunnshus. 

brunns-teln f.Ia bre'nnatälrn Ål (jfr teln f.) 
'planka i brunnsöverbyggnad (med lock) / plank 
in lidded superstructure of weil'. 

brunn-stuga f.V bra'nnstugu Nås Jä. 'smärre 
byggnad i anslutning till brunn, där diverse 
kärl förvarades, brygd o. byk utfördes etc. / 
small building near weil, used for storing vessels, 
for brewing and washing'. Jfr brunn (s)hus. 

brunn(s)-vind m. la bru`nnswinnd vMor. bru"nna-
winnd Ve. bru'nnwinnd ,,,bru`nnswinnd Ors. 
bre'n(n)avind Rättv. bra'nnavinnd Ga. Mal. 
ÖVd. bra'nnvinn Nås Jä. 1. 'hävstång i stolp-
vind till brunn / lever in well-sweep' (SAOB 1) 
Mor. Ors. Rättv. Ga. Nås Li. Syn.: se brunns-
skid. 2. `stolpvind till brunn / well-sweep' 
(Sig. Erixon i Fataburen 1930, s. 204) Ve. 
Rättv. Jä. Syn.: brunnsvåg; hinkställning; 
vind-brunn, -ställning, -våg. 

brunn(s)vind-stake m. IV bru`nn(a)windstatjil Ors. 
'stolpe i stolpvind till brunn'. Syn.: brunn (s)-, 
vind-stolpe. 

brunns-virke n. III bra'nnsvarrtjä Dju. 'trävirke 
omkring brunnsöppning, brunnskar'. Syn.: 
brunnfoder; brunns-kar, -krammel. 

brunns-våg f.Ie briennswåg Älvd. Våmh. 1. 
'hävstång i stolpvind till brunn' Älvd. Våmh. 
Syn.: se brunnsskid. 2. `stolpvind till brunn' 
(Liv. Älvd., s. 13) Älvd. Jfr brunn(s)stolpe. 
Syn.: se brunn(s)vind, bet. 2. 

brun-ost m.Ia brfc'nuaat Mock. 'mjukost, beredd 
av sötmjölk gm löpning o. kokning samman med 
vassla / soft cheese, prepared from fresh milk by 
curdling and boiling with whey' (ÖDB III 454). 
Syn.: lillost, bet. 2; sötost. 

brun-sticka LIVa (jfr brun n.) breeyvänstikka 
vMor. 'för brynande av lie avs. trästicka, vars 
ena hälft flattäljts o. bestrukits med en stel-
nande blandning av kåda o. (slip)sand / wooden 
stick, one hall of which has been whittled flat 
and spread with a hardening substance of resin 
and sand, used for whetting seythe'. Jfr bryn-
stickkåda. Syn.: bryn-, lie-sticka. 

brun-toppa LIVa bra'ntwppa Mock. Flo. brfen-
tuppa Mal. 1. 'midsommarblomster, Geranium 
silvaticum' (Lyttkens, s. 1688). Syn.: se berg-
toppa. 2. 'brunört, Prunella vulgaris' Mal. 

brun-varmt adj.In. brie nvarrmt Mock. (om järn, 
som skulle härdas) 'brunt gm upphettning f 
(about iron) brown through heating' (jfr SAOB 
brunvarm). 

brun-ögd adj.I brienögd Bju. brfi'nöggd Mal. 
brö'näggd ÖVd. 'som har bruna ögon / brown-
eyed' (SAOB); brienögd 88M la'ppuvuar Bju. 
'brunögd som lappbarn'. 

brus m.Ia brås söLeks. 'smörgås, bestående av 
smör o. mjukt, hoprullat tunnbröd / piece of 
soft, rolled clapbread, spread with butter' (jfr 
ÖDB III 452). Syn.: se bete m., bet. 5; dull, 
bet. 2; tulla. 

brusa sv.v .1. brirad Våmh. brfc'sa Soll. bka'act, 
Rättv. bkfisa nöLeks. brfeact Bju. Mal. Li. (jfr 
Torp brilsa). 1. 'forsa, flöda, strömma / stream, 
flood' (SAOB 1) nöLeks. Bju. Vd. d, sr a 
ti bä'ttjan dan nöLeks. `se, hur det forsar i 
bäcken där!'. 2. 'vara het el. rödbrusig / be 
flaming red' (jfr SAOB 4) Våmh. n briratir i 
ö'gum 'kinderna blossa på honom'. 3. 'rusa, 
fara fram rush, dash forward' (SAOB 7) Rättv. 
btrus i-vå'g 'rusa i väg' (äv. bildl.). 4. 'växa 
frodigt / grow luxuriantly' Soll. fi'j, ur ä brå'atir 
a id jå'n 'å, så det växer o. frodas här på eder 
mark!'. — Särsk. förb. (över:) ä bbia-g`var 
nöLeks. 'det fräser över'. 

brusas sv.v.l. pass. bra'jaas Ore (jfr föreg.; de 
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Vries 	'se förargad ut / look angry'. — 
Avi.: bra'jsug adj. Ore. 'som ser förargad ut / 
angry-looking'. 

brusigt  adj.I brirsqn —brersgn Våmh. (jfr brusa, 
bet. 2) 'rödbrusig / red-faced' (SAOB 2). 

brusign  adj. I brfesug Ore (om grädde:) 'som 
håller på att övergå till smör / in the process 
of becoming butter (about cream)'; an som fåt 
brft'sugär firEtär s brB', Nek hörakktug 'den, som 
äter halvkärnad grädde till bröd, blir horaktig'. 
Syn.: bruten, bet. 2; grosslig, bet. 2. 

brusken adj.III bru'ffin Ga. (jfr? Vll. Torp 
brisken) 'halvsur (om mjölk) / half-sour (about 
milk)'. Syn.: blåsur; dragen; vreden; vred-
nad. 

brus-mjöl n.Ia brfesmfölt Leks. 1. `sporrajöl el. 
nikt / lycopodium powder'. Syn.: f e s-, f it t-, 
fluss-, lys-, nikt-, puss-, pust-, pys-mjöl; 
flutt; Hutta; flutter; fuss; fyrt; fytte; katt-
fjuss, -fras, -krut; käringkrut; nikt. 2. 
'mjöl, varav jäst bereddes / flour from which 
yeast was prepared'. 

brusmjöls-eld m. la bra'smjöksjell Leks. (jfr föreg.) 
'hastigt uppflammande eldsken av antänt spor. 
el. niktmjöl / sudden flam.e from lit lycopodiuxn 
powder'. Syn.: fluss, bet. 1; fyrteld; lur" m.; 
P Y sn• 

brussa f.V bru'ssu Äpp.; obef. Jä. Mal. (jfr? 
brusa v.) 'vattensjuk, mossig sluttning / 
swampy, mossy slope'. 

brussa sv.v.l. bru'ssa Våmh. (Bon.) 'brusa, susa 
(i huvudet) / drone, buzz (in the head)'; e bru'ssär 
in i mi 85"det susar så i huvudet på mig'. 

brustna sv.v.l. bru'ssv, Älvd. Våmh. nvMor. 
bru's.sna vOrs. bru'88n4 öOrs.; obef. svMor. 
öMor. Ore 'brista, gå sönder / burst, break'; 
brtl'ne a bru'ssnaö Älvd. 'spången (över diket) 
har gått sönder'; e a bru`ssna f4n Våmh. (Bon.) 
'det (o: räfsskaftet) har bräckts här'. Syn.: 
brista, bet. 1. — Särsk. förb. (av:) te'nnär a 
brussn4-å'v lär mi öOrs. 'mina tänder ha blivit 
trasiga'; (sönder:) e brussnsr-su'nnd vOrs. 'det 
brister'. 

brus-våga LIVa brzr svåga Li. 'forsande våg, som 
bryter sig mot sten o. d. / surging wave whieh 
breaks against stone etc.'. 

bruten adj.IV brirtin, Älvd. ( •-•• -brut) Våmh. 
brirtin vMor. Ors. (pl. brirtiger öOrs.) bri"tin 
Rättv. bry'tin Leks. Ål 	Dju. bru'ttv, Flo. 
Äpp. bru'ttin •••, brå'tv Mal. Li. (jfr bryta v., 
p. pret. o. särsk. förb.). 1. a. 'selbruten / chafed 
by harness' (jfr SAOB 6) OvSi. Vd. Ila'jke so 
wild 	so mi‘tfibrirtner Älvd. 'sådana (hästar),  

som lätt blevo selbrutna'; arlråbrutv Våmh. 
`dets.' 	b. (senare ssgsled:) 'trött, utsliten / 
tired, worn-out'; se lie-. 2. (om grädde:) 'som 
just håller på att övergå till smör' NeSi. om  
kvi'nnfskkär fåt bri`stns fltB`tsr, bi däm Wertökugs 
Rättv. 'om kvinnorna äta grädde, som just håller 
på att övergå till smör, bli de karltokiga'. 
Syn.: brusign; grosslig, bet. 2. 

bry n. bry Älvd. Mal. bri Ors. 'huvudbry, bryderi / 
puzzle, perplexity' (SAOB bry' 4). Syn.: hu-
vud(s)-bry, -bråk. 

bry' sv.v.3. bry- Älvd. Leks. Bju. (pret. brygd-, 
sup. brggt- Älvd.) bri- öMor. Ve. Ors. Rättv. Dju. 
öVd. bri Nås bry Äpp. Mal. (jfr brydd adj.). 
1. 'göra förlägen / disconcert, embarrass' (SAOB 
10) Nås Mal. dsm bry'dd in fö e'rrk Mal. 'de 
gjorde henne förlägen för Eriks skull'. 2. (end. 
i negativ sats:) `angå / (only in negative clause:) 
concern' Mal. M bry' clä-nt ns 'det angår dig 
inte (något)!'. — Refl.: 1. (utan följ. adv.:) 'be-
kymra sig om, lägga sig i/ bother, meddle' allm. 
(bö"ritv brritv, —go'kk o) bry' 6ig Älvd. (ironiskt 
avvisande till nyfiken person:) `lägg dig inte i 
det (som ej angår dig; eg. Birgitta, Birgitta, 
gå och bekymra dig!)'; bry' dä-vt, bri'tta Mal. 
`dets.'; jämna ska få' bry' mä, om ä ska H ns 
å' Leks. 'alltid skall jag ha bekymmer (om 
saken), om det skall bli ngt av'; å'kkän ha 
sä'tt-n, tä bri' sä Dju. 'vem har givit honom det 
uppdraget?'. 2. (förb. med adv.; i:) 'bry sig om, 
intressera sig för / care (about), be interosted 
in'; bry di int ä nå Sol!. 'bry dig inte om det 
något!'; de'mm brimm wi wss int V Ors. 'dem 
bry vi oss inte om'; dännda an brir sä int 
mrtji oka ärs så'ja Rättv. 'den där (mannen) 
bryr sig inte mycket om, vad andra säga'; bry 
dä-nt V ha ns Äpp. 'bry dig inte om (el. lägg 
dig inte i) det något!'; (om:) 'hysa intresse 
för' allm. an  bryr 8ä-nt o'mm ona ns Leks. 
'han intresserar sig ej för henne'; ä-då' bri' fe 
me i'vvgan s'mm Tra. 'det där bryr jag mig 
inte alls om'; (uti:) int bryr han sä ti hå' nu 
Leks. 'inte bryr han sig om det'. 

bryn  sv.v.3. bry Flo. 'brinna med ett gnölande el. 
brummande ljud / burn with hull:aning or dron-
ing noise'; vö'n bry'r 'veden brinner med ett 
gnölande ljud'. Syn.: pista; pistrai. 

brytt oböjl. adj. brci'ja, Våmh. bra'j nvMor. bro' ja 
vMor. Ore brB'jo öMor. brå'j vSoll. brö'j 
Soll. brå'ja Ors. briPja Rättv. bri'a Dju. bry'a 
Äpp. bry'a Mal. (jfr brya v.) 'löpsk / in heat' 
(vanl. om  katta; ställvis äv. om  hynda, rävhona, 
björnhona) allm. 0 bs'Irjar som e br ta'ja ka'tta 
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Rättv. 'hon skriar som en löpsk katta'; brd j-
katta Våmh. bra'jkatta Ors. 'löpsk katta' (jfr 
brya v.). Jfr brunda adj. Syn.: se bolsna; 
bryen; brysjuk. 

brya sv.v.l. bra' ja Älvd. Våmh. brk ja Soll. bra' ja 
Ors. brä'ja Ore Leks. (jfr Hg. bry v.; ordb. brya 
adj.) 'vara löpsk / be in heat' (om katthona, 
hynda, rävhona, björnhona) allm. ka`tton hall-å 
brä'js Leks. 'kattorna äro löpska'. Jfr b rund a, 
bet. 1; löpa st.v., bet. 2. 

brydd adj .1 brygd Älvd. bryggd Våmh. - brygd - 
brydd - brydd Son. briggc1 ,-bridd öMor. briggd 
Ve. Ors. brydd Ore Leks. Bju. Flo. Jä. Mal. 
bridd brig(g)d Rättv. bridd Dju. Mock. Nås 
ÖVd. (jfr bry' v.) 1. 'ängslig, orolig / anxious, 
uneasy' (SAOB 2) allm. 4 i bry'gd auti 
Flox Älvd. 'hon är orolig för barnen'; i byrd-
bki bry'ggd etä di Våmh. (Bon.) 'jag började 
bli orolig för dig'; an e bri'dd i n,eigä öMor. 
'han är orolig över någonting'; jä e lits bri'dd 
i stä'llniv Rättv. 'jag är litet orolig för, hur 
det kommer att gå'; vå' -nt bry'dd Mal.(Y.) 'var 
inte ängslig'. Syn.: bryddsam. 2. 'besvärad; 
i förlägenhet, illa ute / troubled, embarrassed, 
in a fix' (SAOB 3) Soll. NeSi. Vd. bry'dd i da,  
Soll. 'orolig för det'; ibka'nnd ä jä 88 bry'dd 
jö no täbå'ks Leks. 'ibland är jag i förlägen-
het för att ge henne (växelpengar) tillbaka'; 
då va ja a'llt 	bri'dd Dju. 'då var jag allt 
i stor förlägenhet om, hur jag skulle göra'; je 
å ss bri'dd fur tä,'nnar Nås 'jag är så besvärad 
av tandvärk'; bry'dd fö pä'nnivär Mal. 'i för-
lägenhet av brist på pengar'. 3. 'förlägen, gene-
rad / embarrassed, disconcerted' (SAOB 4) allm. 
vårt du bry'dd ä Soll. 'blev du förlägen (vad)?'; 
bry'dd får sä Bju. 'generad'; int beh5'v du vår 
bry'dd fö di' int Mal. 'inte behöver du vara 
generad för det inte'. 4. 'nyfiken / inquisitive, 
curious' Älvd. Mal. 49% i ö4 so bry'gd o bi"swåra6 
4n-då' so Älvd. 'han är då så förfärligt nyfiken, 
den där (mannen) så'; vär bry'dd fö di-då' sun& 
a'llär a'nngår clä nå' Mal. 'vara ängsligt nyfiken 
för det där, som inte angår dig ett enda dugg'. 
Syn.: besvärad, bet. 2; bryllig; brynig. 

bryddsam adj .1 bri'ggdsamm vOrs. =föreg., bet. 1. 
brydd-spjäte m.IV bry'gdspjätil Älvd. (jfr brydd 
adj.). 1. 'person, som lätt blev ängslig / person 
who got worried easily'. 2. 'ängsligt nyfiken 
person, som lade sig i ovidkommande ange-
lägenheter / fussily inquisitive person, who 
meddled in other people's affairs' nÄlvd. Syn.: 
medligga. 

bryen adj.III 	Soll. brkjin Leks. Ål bri'v, 

ÖVd. (om katt:) 'brunstig / at rut (about cat)'. 
Syn.: se brya. 

brygd m.Ia brig(g)d sRättv. 'brygd / brewage' 
(SAOB); vi sa jå'r en bri'g(g)d 'vi skola ställa till 
en brygd'. Syn.: se brugg; brygg. 

brygg n.Ib brygg Leks. Bju. Al =föreg. (SAOB); 
dsm ha bry'kkt barä e'tt bry'gg Leks. 'de ha 
bryggt bara en brygd'. 

brygga' f.IVa bry'ddja Våmh. vMor. Soll. Ore 
bri'ddja öMor. Ors. bry'ddja Flo. Äpp. bri'ddja 
Nås brö'cldja Mal. breddja ÖVd. 1. 'plattform 
i vatten; båt-, klappbrygga / bridge' (SAOB 
brygga' 1) alin. 2. 'del av fiske, ledande ut 
från stranden till mjärdar / part of fiske 
leading from shore out to osier baskets' (ÖDB I 
83) Våmh. (Bon.). 3. 'plattform till slängkläft, 
avs. att stå på, då man övade sig för trampning 
av kyrkklockorna / platforrn of slängkläft, 
used to stand on when practising bell-ringing by 
foot' vMor. 

bryggan  f.IVa -briddja Ors. -bryddja Ore -briddja 
Rättv. breddja ÖVd. 'brygd' (SAOB brygga"); 
du a ä stö'r bre'ddja å' Tra. 'du har en stor brygd 
(också)'. Jfr hop-, sam(man)-. Syn.: se brugg. 

brygga sv.v.3. - 1. bri'ddja (yngre, jfr b r u gg a) 
Ve. bry'ddja Ore Leks. Al bri'ddja Rättv. Dju. 
Ga. Nås bry'ddja Flo. Jä. Äpp. 'tillaga dricka / 
to brew' (jfr SAOB brygga' 1; ÖDB III 503); 
brygg drekka Flo. 'dots:. Syn.: b r ug g a, bet. 1. 
— Särsk. förb. (tillhop:) däm a brygt-tehö'p 
Ore 'de ha gjort gemensam brygd'. 

brygg-bunk m. Ib bri'ggbunvk öMor. Dju. brygg-
buk Leks. Al breddjebouvk Li. 'större laggkärl 
på fötter, försett med avtappningshål o. avsett 
för brygd / large barrel on feet, with tap, in-
tended for brewing' (se ill.; ÖDB III 509). Jfr 
brugg-bunk. 

brygg-gröpe n.III bry' ggrBpä Jä. 'för brygd av-
sett omältat, gröpt korn, som vid malningen 
tillsattes maltet / non-sprouting, barley groats, 
added to malt' (ÖDB III 507). 

brygg-kar n.Ia bry'ggIcår Bju. 'kar utan (höga) 
fötter, anv. vid brygd / vessel without (high) 
feet, used in brewing' (SAOB). Jfr brugg-, 
fot-bunk. 

brygg-kittel m. Id bry' ggtjittil Leks. 'stor kittel, 
anv. vid brygd / large vat used in brewing'. 
Syn.: bruggkittel. 

brygg-kläde n.III bri'ggkkite Nås 'silduk, anv. vid 
bryggning / filtering-cloth used in brewing' 
(ÖDB III 509). Syn.: se brugdduk. 

brygg-kopp m.Ia bry' ggkupp Al bri` ggkupp Dju. 
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Ga. 'kärl (kar, så el. tina), anv. vid brygd i 
vessel used in brewing'. Jfr bruggbunk. 

brygg-lakan n.Ia bri'ddjlåkån Ve. (jfr brygga v.) 
'silduk, använd vid bryggning' (SAOB brygga-
lakan; ÖDB III 509). Syn.: se brugd duk. 

brygg-malla LIVa bry' ggmolla Våmh. 'redskap, 
varmed man vid maltberedning rörde om i sä-
den / implement for stirring grain in preparation 
of malt' (ÖDB III 503). Jfr brygg-spela, 
-spilja, -år; tyckla. Syn.: brugg-, malt-
malla. 

brygg-spela f.V bryggspilru Leks. (Silj.) bry' gg-
apllu Ål `årformigt redskap, varmed man vid 
brygd rörde om vattnet och maltet i oar-shaped 
implement for stirring water and malt in brewing 
process' (ÖDB III 504). Syn.: se b r u g g sp el a. 

brygg-stuga f.V bri'ggstågu Rättv. bri'stägu 
Rättv. (Bi.) bryggstuggu Leks. Ål bri'ggstuggu 
Dju. Nås; obef. OvSi. ÖVd. 'mindre byggnad 
på gården, anv. till brygd, bak och tvätt samt 
som sommarbostad / small building on farm, 
used for brewing, baking and wa,shing, also as a 
summer dwelling' (SAOB; ÖDB III 15, 507). 

brygg-ståndfat n.Ia bri'ggstainnfat Nås 'högt, 
laggat träkärl utan fötter, rymmande två såar 
o. anv. vid brygd / tall, wooden barrel without 
feet, holding two cowls and used in brewing'. 

bryggt n.Ia brytt vÄlvd. (jfr bryggtoppa). 
1. '(giftig) växt, Lycopoclium selago, varav dekokt 
bereddes för att med den tvätta bort kreaturens 
löss / (poisonous) plant, of which a decoction 
was made against lie° on animals'. Jfr lus-. 
Syn.: lus -f ot, -gr ä s. 2. 'dekokt av föreg. ört / 
decoetion of preceding plant'. 

brygg-toppa f.IVa bry'dditupp (best. pl. -tuppur) 
-bry'ttjtupp ,,,bryaatupp Älvd. 'rölleka, Achil-
lea millefolium / milfoil, yarrow'. Syn.: se 
backhumle; bodtoppa. 

bryggtopp-brännvin n. II bry'ddjtuppbrcnndwin 
Älvd. 'brännvin, tillsatt drog av rölleka (Achillea 
mill.), anv. som medicin o. vid sårbehandling / 
distilled liquor with addition of Achillea 
used as medicine and in treatment of wounds'. 
Jfr blåbärs-, malört(s)-brännvin. Syn.: 
galentorbrännvin. 

brygg-år f.Ia bry' ggår Jä. lrformigt redskap, 
varmed man vid brygd rörde om vattnet och 
maltet' (ÖDB III 503). Syn.: se bruggspela. 

bry(k)ta f. IV a bry'kkta öÄlvd. (jfr bry (k) t a v.) 
'(fot)bråka för lin / (foot) flax-breaker'. Syn.: 
bråk, bet. 1; bråka'; bråk-get, bet. 1, -stol. 

bry(k)ta sv.v.l. brYkkta nÄlvd. öVåmh.; obef. 
vÄlvd. vVåmh. (jfr LD II 44; V11 We. brytt- 

ja; Torp brytjai, brukta, bröka; Ross brYkja) 
'bråka (lin) / break (flax)'; bry'kkt 1,4'ine6 
nÄlvd. öVånah. 'bråka lin(et)' (stundom äv. 
'riva av linknopp med linkammen'). Syn.: 
bråka', bet. 1 a. — Siirsk. förb. (av:)brykt-Iri'v 
öÄlvd. 'med ansträngning bryta av'; (sönder:) 
brykt-au'nnd öÄlvd. 'med ansträngning bryta 
sönder'; 4'n ed 4 brykkta-su'nnd 	dä'v, nÄlvd. 
'den (o: tr älgen) lär hon (o: geten) kunna arbeta 
sönder på en dag'. 

bryna sv.v.l. bry'lla Älvd. Våmh. vMor. Sol!. 
bri'lla Rättv. 1. 'förbrylla, förvilla; störa, reta 

puzzle, bewilder, disturb' (SAOB 2-3) Våmh. 
vMor. Soll. Rättv. du /-nt bry'll m, Me8 i 4'6-'8 
Våmh. (Bon.). `du får inte förvilla mig, då jag 
läser'. Syn.: förtylla, bet. 1; förvilla, bet. 2. 
2. 'göra nyfikna frågor; bry sin hjärna / put 
inquisitive questions, puzzle over' (jfr SAOB 4) 
Älvd. du ålr int bry'll &uti 06-åä'r Älvd. `du 
får inte vara nyfiken på det där'; w§nn bry' lie 
åu yvyr Älvd. 'vad funderar du på?'. — Särsk. 
förb. (bort:) du bryllär-bå'rrt ålltiö'p, di vMor. 
`du blandar bort alltihopa (gm ditt prat), du'. 

bryller n.Id bry'lläa Mal. (jfr föreg.) 'bryderi i 
puzzle, embarra,ssment' (SAOB 2); du må trå' 
an kamm ti bry'llåä `du må tro, att han fick 
något att grubbla på (eg. att han kom uti 
bryller)'. 

bryllig adj.I bryllug nÄlvd. (jfr brylla v., bet. 
2) 'nyfiken, frågvis / curious, inquisitive'. Syn.: 
se brydd, bet. 4. 

bryn f. 	brajn n. vOrs. brgn f. n. Bju. 
brun f. Ål Ga. brun n. Flo. 1. 'ögonbryn / eye-
brow' (SAOB 1) allm. Jfr ögon-. 2. 'kant, 
rand, gränslinje / edge, boundary-line' (SAOB 
2 a) Bju. Ål. Jfr jord-. 3. 'övre parti av kol-
mila, där välvningen började / upper part of 
charring-stack where arching began' (SAOB 2 e; 
ÖDB I 519) Ors. Bju. Dju. Ga. Flo. Syn.: 
bryn". — 	awa'rrtbrajnadv, adj. vOrs. 
'som har mörka ögonbryn / dark-browed'. Syn.: 
mörkbrynt. 

bryna sv.v.3. - 1. brd'ina (pret. brUnde Älvd.) 3. 
Älvd. br4'jna 1. Våmh. brö'jna 1. svMor. bre' jna 
1. Ve. brit'vvrj, 1. vSoll. brö'jn(a) Sol!. bm'jn4 3. 
öOrs. bra'jna Ore bri‘na 1. Rättv. brYna (pret. 
brg'nta) 3. Leks. bri‘na 3. Dju. Ga. Nås ÖVd. 
(prat. bri'nnt Tra.) brYna 3. Jä. Äpp. Mal. 
(pret. brynnt Mal.). 1. 'slipa eggverktyg med 
bryne (skärpa, vässa) / what (sharpen)' (SAOB 
bryna' 1; ÖDB I 227); brii' vvv, 114"kt vSoll. 'bryna 
lien'; (äv. bildi.:) å brejned ne'bben Ve. 'hon 
(o: skatan) brynade näbben'. 2. (i förb. med 
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Onde:) bri'n at önnda Dju. 'vissla / whistle' 
(eg.: 'bryna åt den Onde'). 3. `coire' Mal. Syn.: 
se borra', bet. 3. — Särsk. förb. (e f t e r: ) bredn-
e'ttä Våmh. `finbryna (lie) med bryne, sedan 
man först grovbrynat med sända'; (till:) jä 
mått få brin-tå' a li'am litu Rättv. 'jag måste 
bryna lien litet': (återi:) i ska bråjn-ati/ ö'klcsg 
kitä Våmh. (Bon.) 'jag skall bryna yxan litet'. 
— Avi.: bri‘nivg f. Tra. 'brynande / whetting'. 

bryn-berg n.Ia bra'jnbjär vOrs. 'berg, ur vilket 
brynsten bröts / whetstone rock'. Syn.: bryn-
s t en. 

bryn-butt m.Ia brYnbstt Mal. bri'nbutt ÖVd. 
'fodral av trä, avs. att skydda liebrynet; under 
slåtterarbete hängande baktill i slåtterkarlens 
bälte / wooden sheath for proteeting the scythe-
stone, hanging from the back of the haymaker's 
belt during haymaking' (se 	ÖDB I 414). Jfr 
brynficka. 

bryn-bänk m.Ia bri'nbtivvk Tra. 'underlag (ar-
betsbord), på vilket brynstenen lades upp till 
bearbetning / base (workbench) on which whet-
stone was placed for worlcing' (ÖDB II 28). 

brynda f.IVa bry' nnda Son. bri'nnda Ors. 'brunst / 
/ cestrus'; å Im' fftår brynncla Soll. 'det luktar 
brunst': ä små"kår bri`nndu Ors. (om kött av 
gammal bock) 'det smakar brunst'. Syn.: 
brunda; brundyra. 

brynda oböjl. adj. bri'nnda öOrs. 'brunstig / 
cestrual, ruttish' (eg. om handjur; skämts. äv. 
om  man:) an i rå'nt bri'nnda, istb-j4' ps'jtjen 
'han är rentav brunstig, den här ynglingen'. 
Syn.: se brundgalen. 

brynda sv.v.l. bry'nnela Soll. Ore bri'nnda Ors. 
(jfr brunda v.; Jak.Shetl. brind v.). 1. 'vara 
brunstig / be at rut, cestruate' Soll. Ors. Ore. 
Syn.: brunda, bet. 1. 2. (tr.:) 'betäcka / to 
cover (of animal« Soll. bu'ttjen bry'nndär djni 
'bocken betäcker geten'. Syn.: brunda, bet. 2. 

brynd-bock m. Ib bry'nnribukk Soll. Ore bri'nnd-
bukk Ors. 1. 'brunstig bock / ruttish he-goat'. 
Syn.: brundbock, bet. 1 a; brundkarl. 2. 
`okastrerad bock / uncastrated he-goat'. Syn.: 
brundbock, bet. 1 b. 

brynd-grop f. VI bri'nndgröp Ors. 'grop i marken, 
uppsparkad av älgtjur under parningstiden / 
hole in ground, made by hoofs of bull-elk during 
mating season'. Syn.: brund-grav, -gr o p. 

bryndig adj.I bry'nndug Ore (om bock el. gumse:) 
'brunstig / at rut'. Syn.: se brun dgalen. 

brynd-tid f.Ia bry`nntld Ore 'parningstid / mat-
ing season'. Syn.: brundtid. 

bryne' n. III breejne Älvd. breejnå Våmh. brå'jnå 

brö'jnå Mor. brejnä Ve. brejn vSoll. bröj'n(e) 
Son. bra'jnå 	Ors. brs'jnå Ore bri'nu 

Rättv. brYns —brYnå Leks. brYnå Bju. 
Ål Jä. Äpp. bri'nå Dju. Ga. Moek. Nås bryn 
(best. sg. dat. brY ta,) Mal. bri'ne ÖVd.; böjn., se 
LD II 197. 1. 'redskap, varmed man brynade 
(ex. lie), brynsten / whetstone' (SAOB; ÖDB I 
228, 414) allm. hi' rsbredn Älvd. hö' sbröjn öMor. 
lö'sbrejn,å Ve. lö'sbrajn vOrs. lösbrine Tra. 'bryne 
från Los'; Ir4'imbr4in,  Älvd. 'bryne från Lima'; 
bkå'brgn Mal. 'bryne av skiffer'; kkö'rhäbriner 
Tra. 'brynen från Klorhön'; ta'vgådakgbriner Tra. 
'brynen från Tangådalen (Särna)'. Jfr lie-, slip-
stens-. Syn.: brun; sända; vättja. 2. 'avfall, 
som bildades, då man brynade lie / waste left 
after scythe had been whetted' Våmh. Syn.: 
bryngorr. 

bryne' n. III brö'jn(e) Soll. 'det övre parti av kol-
mila, där välvningen började / upper part of 
charring-stack, where arching began' (jfr SAOB 
brynen). Syn.: bryn, bet. 3. 

bryn-ficka f.IVa brynfikka Äpp. 'för liebrynet 
avs. ficka, under slåttern provisoriskt fastsydd 
på vänstra byxlåret / temporary pocket for 
scythe-stone, sewn onto left trouser-leg during 
hay-making'. Jfr brynbutt. 

bryn-fitta f.IVa bra' jnfitta vOrs. 'ärr efter sår, 
som erhållits, då man brynade lien / scar of 
wound reeeived when whetting scythe'. Syn.: 
brynkunta; liesår. 

bryn-fyll f.Ia brynfyll Mal. 'fyllnadsved till kol-
milans högsta, välvda del / wood for highest, 
arehed part of charring-stack' (jfr ÖDB I 522). 
Jfr fyll, bet. 1. 

bryngel m. Id bry.'nndjek Älvd. (jfr Hq. Brynjolf; 
Lundgren-Brate i Sv. Lm. X. 6-7 Bryniulf)' ny-
fiken person / inquisitive person'; bPswäsbry,nnd-
jek 'clets. (eg. besvärs-)'. Jfr Brynolf. 

bryn-gorr n.Ia bree jng fzur Älvd. bry nyår Bju. Mal. 
bri'ngår ÖVd. 'avfall, som bildades, då man 
brynade lie / waste left after whetting scythe' 
(ÖDB II 31; jfr SAOB brynstensgorr). Syn.: 
bryne", bet. 2. 

bryn-gruva f.IVa bri'ngrfiva Tra. `(dag)brott, vari 
sten till brynen bröts / whetstone quarry' (ÖDB 
II 26). 

bryn-horn n.Ia brYnhsnn, Mal. 'horn, anv. som 
skaft på liebryne / horn, used as shaft of scythe-
stone'. 

bryn-håll n.Ia bri'nhåll Rättv. (Bo.) 'sträcka, 
som mejades av mellan varje vässande av lien 
med bryne / stretch mown between each scythe-
whetting'. 
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bryn-hälla f.IVa bri'nhälla Tra. `sandstenshäll, 
lämplig att göra brynen av / sandstone suitable 
for whetting purposes' (ÖDB II 27). 

brynig adj.I brg'n4n ökvd. (jfr? bry' v.) 'som 
lägger sig i andras angelägenheter, frågvist ny-
fiken / meddlesome, inquisitive'. Syn.: se 
brydd, bet. 2. 

bryn-kil m.Ia bri'ntjilt Tra. `järnkil, varmed 
brynstenshällen under sågningen till brynen 
fasthölls på brynbänken / iron wedge by which 
whetstone-block was secured for sawing' (se 
ill.; ÖDB II 29). Jfr brynsåg. 

bryn-kunta f.IVa brenkutt Älvd. 'sår på finger, 
som man tillfogade sig vid vässande av lie med 
bryne'. Syn.: brynfitta; liesår. 

bryn-mått n.Ia brrnmått Tra. 'mått (el. mall) av 
trä, varmed liebrynenas storlek bestämdes / 
wooden measure for determining size of whet-
stones' (ÖDB II 30). 

Brynolf oböjl. m. bri'nfilåv Ors. brY 	Äpp. 
brynaby Mal. bri'nalv ÖVd. 'Brynolfsdagen (18/8) / 
Brynolf's Day (16/s)'; an bi-1'9181v ska bri'n-ta hå 
sam 	Li. 'Brynolf skall bryna av det som 
finns' (dvs. frosten förstör då säden). Jfr 
bryngel. 

bryn-sten m.Ia brYnstån Mal. bri`nstäjn ÖVd. 
'bergart, tjänlig att tillverka brynen av / type 
of whetstone rock' (SAOB brynsten 2). Syn.: 
brynberg. 

bryn-sticka f. IV a — n. IV brenatikk n. — f. Älvd. 
brenatikka f. Våmh. brÖjnstikk(a) vMor. bre' jn-
atikka Ve. bren,atikk Soll. bri`nstikka Rättv. Ga. 
Mock. brynstikka Leks. Ål brYnatikka Bju. Jä. 
Äpp. Mal. bri'nstekka ÖVd. 'för brynande av lie 
avs. trästicka, som antingen var flatskuren o. 
ren eller flattäljd o. genombruten samt be-
struken med en blandning av kåda o. slipsand 

wooden stick, one half of which has been 
whittled flat and spread with a hardening sub-
stance, used for whetting seythe' (se ill.; SAOB; 
ÖDB I 227, 413; Fataburen 1927, s. 24). Jfr 
brynstikkåda. Syn.: brun-, lie-sticka. 

brynstick-hammare m.Id —a br4' jnstik4må'r 
Älvd. Våmh. brejnatikålmår Ve. brö'jnstikå'mår 
Soll. 'kombination av brynsticka o. en liten 
hammare, med vilken lån medelst kilning slogs 
fast vid orvet / combination of brynsticka and 
a small hammer with which the scythe was se-
cured to the snead or handle' (se ill.; ÖDB I 
228, 414). 

brynstick-kåda f.IVa brynatikkåda Jä. brY 
kela Mal. bri'nstekklia ÖVd. 'snabbtorkande, 
hartslilmande kåda, varmed krossad slipsten 

(slipmjöl) el. fin sand fästes på (i) bryn-
stickan / quick-drying resin, used in fastening 
crushed whetstone (slipmjöl) or sand to (in) 
brynsticka' (ÖDB I 413). 

bryn-såg f.Ic bre/måg Ve. brrnaåg Tra. 'såg, 
medelst vilken ett större brynstensblock såga-
des sönder till brynämnen / saw, with which a 
large whetstone-block was sawn into suitable 
pieces' (se ill.; ÖDB II 25, 29). Jfr brynkil. 

bry-sjuk adj.I bli' fik bri' fikk Ga. bry fök — 
bry fi3k —brY 	Jä. (jfr brya v.) (om katta:) 
'löpsk fin heat'. Jfr b r y a; b r y e n. 

bryta st. v. brjfe sta —brY öts, Älvd. brYöta Våmh. 
brjöta —bröta Mor. U-na Ve. Ors. Ore brjöt(a) 
Soll. bri‘ta Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås bryta 
Leks. Ål bryta Bju. Flo. Jä. Äpp. briPta Mal. 
ÖVd.; böjn., se LD II 221. 1. 'bräcka, krossa; 
böja / break, smash; bend' (SAOB A 2) allm. 
a. 'dela i stycken / break into pieces' (SAOB A 
2 b); bröt alcä'vä a ta'kkum öMor. 'bryta (sönder) 
barkbitar (till föda) åt fåren'. b. 'åstadkomma 
(vrickning el.) skada i ben, fot etc. / twist, 
wrench (leg, foot etc.)' (jfr SAOB A 2 d a) Tra. 
däm a breetti me på it'jn fötkniin 'de (o: skorna) 
ha gjort, att jag skadat ena fotknölen'. c. 
'vricka ur led o. d. / put out, wrench (foot)' 
(SAOB A 2 d p); an brå'ut fä' tv, tu l' am Tra. 'han 
bröt foten ur led'. Syn.: bryta refl., bet. 1 b; 
vi ckla, bet. 1; vrida refl. d. 'taga el. bryta av / 
break off, pick' (SAOB A 2 e; ÖDB I 190, 194, 
197); 	t nar gränkvesster o'nnd de Tra. 'bryt 
några grankvistar (o. lägg) under dig'. e. 
'bända på, böja med kraft / prize open, bend' 
(SAOB A 2 i cc) allm. bryt a'rrm Våmh. (lek) 
'bryta arm'; brö't ä a sl'an Mal. 'böj det (hårt) åt 
sidan!'. Jfr brätta, bet. 2. 2. 'hacka el. spränga 
loss sten / work or blast loose stone' (SAOB B 9); 
näg år i brirti 8k'n4 öOrs. 'nog har jag brutit 
sten'; bri't li'mskår Rättv. 'bryta kalksten'. 3. 
'plöja el. odla upp (vall); nyodla / plough up; 
break up land' (SAOB C 10; ÖDB I 351) 
Leks. Ål Vd. an hal-4 brYt li'nnda ti 
åkrar& Leks. 'han håller på att plöja upp vallen 
i Mellanåkern'; (äv. abs.:) an hal-å brYt Leks. 
'han håller på o. plöjer upp vall el. nyodlar'; stä 
o brå'ta Mal. 'åstad för att plöja upp gräsvallen'; 
bröt d'Icker Tra. 'nyodla'. Jfr bryta upp, bet. 2. 
Syn.: grava, bet. 2; odla. 4. (om vägarbete:) 
'röja, bana / (in roadwork:) clear' (SAOB C 11); 
brö't vå'g Mal. ÖVd. 'röja väg'. 5. 'arbeta knoga, 
streta / work, toil, struggle' (SAOB D 13) Rättv. 
jä ska bri‘ta å a'rbeta så lä' v jä hå' r(r)kar Rättv. 
(Bo.) lag skall knoga o. arbeta så länge jag 



bryta 	 216 	 bryta 

orkar'. Syn.: brotta. 6. (om börjande sjuk-
dom el. trötthet / about incipient illness or 
tiredness; jfr SAOB D 16:) ed i no so brja'st dig 
Älvd. 'du har en sjukdom i faggorna (eg. det är 
något som bryter dig)'; e brg' dt mi i ry'ddjin 
Våmh. 'det börjar kännas smärtor i ryggen'; 
(bildl.:) 	brjö't mi vMor. 'jag känner mig 
trött o. olustig (eg. laten bryter mig)'; 
brö't då, får i Mal. 'lättjan bryter dig, ser jag' 
(sades till person, som sträckte på sig bakåt, 
lättjefullt). 7. 'kräkas / vomit' (jfr SAOB D 
17); ä bra't me ss Tra. 'jag har så våldsamma 
kräkningar (eg. det bryter mig så)'. Jfr slita v. 
refl., bet. 3. Syn.: spy, bet. 1. 8. a. 'böja (i 
vinkel), vika / bend (at an angle)' (SAOB F 20; 
ÖDB II 221) allm. brY öt a'rnä Våmh. 'vika 
till hörnet' (på en spjälkorg; jfr ÖDB II 162); 
brg*t hö'rn Jä. 'böja till nos' (på skida). b. (i 
förb. med lie:) brö't Iran Oro 'böja lielåret mot 
orvet, så att bladet får den rätta vinkeln mot 
marken / bend scythe blade to shaft at eorrect 
angle to ground' (jfr ÖDB I 229, 413). Syn.: 
brätta, bet. 1; jord-lägga, -ställa, -vrida; 
kröka, bet. 3; lägga, bet. 14; ställa; vika (åt). 
c. (i uttr. bryta i ryggen:) 'böja ryggen i 
svank i be saddle-backed' Mal. o bröt i rö'ddjam 
'hon (kon) böjer ryggen i svank'. Syn.: br ätt a 
v., bet. 3. 9. (intr.; om uttal:) 'tala med dialektal 
brytning / have a dialectal accent (about pronun-
ciation)' (SAOB J 29) allm. an  brö't på ö' samålrä 
Oro 'han bryter på Orsaniår; o brö't på mö'rmålr 
Mal. 'hon bryter på Moramål'; brg‘t på mii'lrå 
Äpp. 'försöka tala riksspråk': (äv. tr.:) an brö't 
mö'l Ors. 'han talar med brytning (eg.: han 
bryter målet)'; jfr bet. 10 b. Jfr bryta av, 
bet. 2. 10. a. 'avvika, skilja / diverge, differ' 
Våmh. å brö't fel så m'y'tjy kgså nä'gälrn Våmh. 
(Bon.) 'det skilde väl så mycket som en nagel-
bredd (eg.: det bröt väl (endast) så mycket som 
nageln)'. b. (om språkform:) e bret mPtjid up4 
dä'l8ka met up4 stvennska Våmh. 'det dalska 
språket är i fråga om uttalet mycket olikt det 
svenska': å brö't li'tå möt hstta`nn må'lrå da-i 
bg‘om jä'r Mal. 'det avviker litet från vartannat, 
målet här i byarna': jfr bet. 9. 11. (i förb. med 
ord av bet. 'ilska' o. d.:) 'ösa ut / pour out (of 
feelings)' nRättv. an  brö't ha'r(r)msn på tjåsrin-
jsn 'han öste ut sin vrede över hustrun'. 12. 
(abs.:) 'befria sig från is (om vattendrag) / break 
(of ice on watercourse)' Mal. jusst då il'an brö't 
'just då åarna kastade sitt istäcke'. 13. (i förb. 
med mila:) brKest 	Älvd. 'börja utriv- 
ningen av den färdigkolade milan / start drawing 

a kik' (jfr ÖDB I 522 f.). Syn.: bryta ut, 
bet. 2; kroka, bet. 1; kroka ut. 14. (i förb. 
med fäste:) brg' öt få'sstää Våmh. 'med flott-
ningshake lossa timmerbröt(en) i ån / break up 
massing timber in river with floating-hook'. 
15. (i uttr. bryta benen:) 'låta lysa till äkten-
skap / have the banns published' Mal. Li. dam a 
brutti bö'na å' såg i dä'g Mal. dem a brutti bä'jna 
å' se i dä'g Li. 'de (trolovade) ha låtit lysa till 
äktenskap i dag'. — P. prat.: brg'tin Leks. 
'bruten; brutna'; ö'bruttin Mal. 'obruten, oupp-
bruten'. Jfr bruten adj. — Refl.: 1. a. 'bryta 
benet av sig / break one's leg' Ors. i ad brtrti mi 
lag hade brutit benet'. b. (om ledvrickning / 
about dislocation:) Älvd. Jä. Mal. ÖVd. an  a 
bru'tti se i knö'å Tra. 'han har vrickat knät ur 
led'. Syn.: bryta, bet. 1 c; vickla, bet. 1. 2. 
'kråma sig / swagger about' allm. an  gi'kk da v 
brö't så Mal. 'han gick. där o. kråmade sig'. 3. 
(om kärngrädde:) 'övergå till smör / start turning 
into butter (about cream)' Bju. fltö`ton brö't så på 
e'nn gå' vv 'grädden började genast övergå till 
smör'. Syn.: bryta pass., bet. 3; grosslan, 
bet. 2; gryssla, bet. 1 o. pass. 4. (om solvind 
väggstock:) 'röra el. vrida sig, spänna, bända / 
(about log in wall, twisted during growth:) 
twist, bend, strån' Våmh. (Bon.) bryt-si i 
we'ddjin 'vrida sig i väggen, slå sig'. Syn.: 
skåla refl.; slå refl., bet. 7 a. — Pass.: 1. (eg.:) 
e bro'ss-tå su'nnd Ors. 'det brytas ej sönder / it 
will not break'; tjä'ppin kund brrrtes ( —brö`ss)-å 
Li. (brö'tes-å Tra.) 'käppen kunde brytas av'. 
2. 'brottas, kämpa (med) / wrestle, fight with' 
(jfr SAOB D 14) Älvd. 4n, brä's min grå'tem 
'han kämpade med gråten'. 3. (om kärngrädde:) 
`(börja) övergå till smör / start turning into 
butter (about cream)' Rättv. Ål Mock. dum a 
brg'tis Ål 'den (o: grädden, flötarna) har börjat 
bli smör'. Syn.: se bryta refl., bet. 3. — Särsk. 
förb. (av:) 1. 'bräckas av, gå itu' allm. itjä lrå 

spri'tt-anndes brjast-Xv si ry'ddjin fö tå 
4»'g å8 tjg'm Älvd. 'inte lär då Spritt Anders 
anstränga sig (eg.: bryta av sig ryggen) med att 
sköta korna'; å'vbru,tin Soll. Ors. Xvbrittin Ga. 
å'bruttin Mal. 'avbruten'. 2. 'tala riksspråk med 
dialektal brytning' Tra. an ska te brö't-å 'han 
skall försöka tala riksspråk, men misslyckas'. 
Jfr bryta, bet. 9; (fast:) e brfiöt-fa'ast e Våmh. 
'det tynger ned det, så att det sitter stadigt'; 
(från:) bröt-frö' Mal. 'bryta el. bända loss'; 
(b) briftst-i' brö'S Älvd. 'beta i bröd'; (ihop:) 
1. brOt-7'5 ienn ko'rrg Våmh. 'vika upp sidorna 
från bottnen av en korg' (jfr ÖDB II 162). 
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2. (refl.:) an breut-ihå‘p se Li. 'han kröktes (veks) 
ihop'; (löst:) brjfc8t-1rö'st e m,in fennstendjin 
Älvd. 'spetta loss det (eg. bryta löst det med 
järnstången)'; (ned:) 1. (eg:) ä a 18'11 trå'er 
på diet' mån å breetti-nä-li Tra. 'det har fallit 
träd på gärdsgården o. brutit ned den'. 2. 
(eg.:) brjä ut-ni' å Älvd. 'förflytta grus från ett 
högre ställe av en väg ned till ett lägre'. 3. 
(bildl.:) brit 	nged dä Rättv. 'blir du helt 
uppgiven av trötthet i solskenet?'; (nedåt:) 
brjöt-ni"da trö'jni Soll. 'bryta ned träden'; 
(stad:) e ä da' sem a briiti-stå' 11'n /ö-mmä Mal. 
'är det du som har böjt lien krokig för mig?'; 
(s ö n d er:) brg6t-su'nnd kela& i tri'e di'elra Våmh. 
'bryta kakan i tre delar'; ig a bruti-su'nnd 
fena ska'jd Våmh. (Bon.) 'jag har brutit (sön-
der) en skida'; (p. pret.) su'nndbrutin Soll. 'sön-
derbruten'; må' vvkan e celldeläs se'nndbruttv, 
pund seekukuppum Äpp. 'hästens manke är 
alldeles sönderbråkad under selputorna'; (un-
dan:) bröt-te nnda stå'na Ors. 'bryta sten (i åker)'; 
(under:) brjust-tennde si ra'jseå Älvd. 'bryta ris 
att lägga sig på'; (upp:) 1. (eg.:) dä'rä e o'ppbri-
tin Rättv. 'dörren är uppbruten'; an bru'ut-upp 
skeeri sam leeudärer Li. 'han (o: älgen) bröt upp 
flak av skare stora som ladudörrar'. 2. 'plöja 
upp (vall)' (ÖDB I 373) Leks. Ga. Mock. Äpp. 
Li. Jfr bryta, bet. 3. Syn.: bryta uppåter; 
hävja upp, bet. 1; (uppåter:) brii't-sippatt 
Tra. föreg.; (ur:) i a bruti-l'r 	Ors. 'jag 
har vrickat mig'; (ut:) 1. 'bräcka, draga el. 
rycka ut' Mal. i fikk fetbrätn, e ta'nn 'jag fick 
en tand utdragen'. 2. brjo"t-eiut Soll. 'riva ut 
kolmila' (ÖDB I 523). Syn.: se bryta, bet. 13. 
8. bryt-fet en ng' kö'lrbettv Bju. 'göra i ordning en 
ny kolbotten'. 4. itjä be'llum w brj fot-a'ut no 

yvyr fen ng'qn Älvd. 'inte kunna vi 
låta vår förbittring över dylikt gå ut över en ny 
(skolmästare)'; ä bröt-full-fet 9.  vy hö' då Mal. 'det 
(o: raseriet) bröt väl ut över henne då'; (uti:) 
du ska brgöt-ati' iritä a We vim Våmh. `du skall 
bryta i litet (barkbitar i drycken) åt kalven'; 
bröt-ajti' brå'ni å djår di je su`ppa Ors. 'bryt 
bröd i mjölken o. gör dig en soppa'; brö't-ti 
brå' ti mjö'ttjä Tra. 'bryta bröd i mjölken'. 

bry-tid f.Ia brå'jtiö Älvd. (jfr brya v.) 'par-
ningstid / mating-season'. Syn.: b rund-, b ryn d-
t i d. 

brytning f. Ib brjö'tning -,brö'tnivg vMor. brrtniv 
Rättv. (Bo.) Dju. (jfr bryta v., bet. 3). 1. 
'odlingsarbete, lossbrytande av stenar och stub-
bar etc. / tillaga, breaking loose stones and 
uprooting stumps' (jfr SAOB) vMor. ä e mi"tji 

brjö'tnivg å an 'det är mycket odlingsarbete på 
den (blivande åkern)'. 2. `nyodlad åker, ny-
odling / new clearing' vMor. Rättv. (Bo.). Jfr 
ny-. Syn.: brott, bet. 13. 3. 'åker, plöjd 
första gången efter vall / field, ploughed for 
first time after pasture' Dju. Jfr ny-. Syn.: 
bråtning, bet. 2; ny-brott, -brytning, -plog; 
ristning. 

bryt-söm m.Ia, se brottsöm. 
brytt n.Ia, se bryggt n. 
brå' sv.v.3. 	1. brå'd- (pret. brå'cld-) 3. Älvd. 

brie å- (pret. brå'åäd-) 1. Våmh. brä"d- 3. vMor. 
brå'd- 1. öMor.,-brå"d- Soll. vRättv. bried- 3. -1. 
Ors. brå- 3. Rättv. (Bi.) Bju. Al Dju. Mal. (pret. 
brädd-, sup. brå'i- Mal.) bra'- ÖVd. (jfr brås v. 
pass.) 'brås / take after s.o.' (jfr SAOB brå' v.; 
alltid följt av prep. el. adv. med bet. 'på'); (inå:). 
an brådär-inå' mö'd-säj vSoll. 'han brås på sin 
mor'; an brieder inå .2kile(k)tv, Rättv. 'han liknar 
släkten'; (på:) 1. 'brås / -bake after s.o.' (SAOB 
brå' v. 5); nog brå'r ä på' Ål 'nog påminner det 
litet' (om ngt nyss omtalat); an brå'dd på fa'ssän 
Dju. 'han liknade sin far'. 2. (neutralt) 'in-
verka på ngns sinne el. förstånd / affeet s.o.'s 
judgement' Mal. ÖVd. ä tåg te e brå på' an fiiä-
hå' t Mal. 'det började bli för stora påfrestningar 
för hans sinne'; ä likssm heekväjs brå'-på-v, Tra. 
'det inverkar smått på hans förstånd'. 8. (neu-
tralt:) ä villä brå' på,' ä jekk tu'vvt Bju. 'det var 
inte utan att det gick tungt /it cannot be denied 
that it was heavy work'; (å:) 'likna, påminna 
el. erinra om / resemble, be reminiscent of, call 
to mind'; e brå "där å kalå's Cita vMor. 'det liknar 
kalas, det här'; 4n, bråå 4 mfenå Älvd. an brie - 
där-å mfen-säj vMor. 'han brås på sin mor'; an 
brå'där ci gå'småki öMor. 'han bryter på garsås-
mål'; an brådet-å' få' säjnum Soll. 'han bråddes 
på sin far'; nag brå'der e brå' g o'sem0/ Ors. 'nog 
påminner det (a: oremål) ganska mycket om 
orsamål'. Syn.: brås. 

brå" sv.v.3. brå Äpp. Mal. (pret. breedd, sup. 
brå‘ i Mal.). 1. 'tjärstryka / to tar' (SAOB brå"; 
ÖDB I 512) Mal. Jfr tjär-. 2. `ge stryk / flog, 
beat' Mal. 8. `feminam subigere' Äpp. Syn.: 
se borra', bet. 3. 

bråck n., se brock. 
bråd adj.I bråd Älvd. Våmh. bråd övr. OvSi. 
Rättv. Leks. ( brå'dom Ve.) brå' övr. NeSi. Vd.; 
som förra ssgsled i regel utan -d: brä"uvvgrug 
nÄlvd. 'plötsligt hungrig'; brå"åt Soll. 'hastigt, 
het'; brå'arrg Ors. `snarstucken'; brä"rik Rättv. 
'hastigt rik', men brle(d)wökkst Ve. 'hastigt 
uppväxt'. 1. 'hastigt påkommande, för tidig f 
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quick, too early' (SAOB 1 a) allm. an  fekk en 
bra' dö‘da Jä. hann fikk en brå-'än då' a Mal. 
'han fick en hastig (för tidig) död'. Jfr bråd-
död(e). 2. 'ivrig, het, hetsig / eager, heated, 
fiery' (SAOB 3) allm. bra' ö 4 stl'etje Älvd. 'het på 
gröten (eg.: steken)'; du e så brå'd å'v di vMor. 
`du är så ivrig (av dig)'; an e ss bra' på ha 88M å' 
Tra. 'han är så het på allting'. 3. 'brådskande, 
brådskefylld / hurried, urgent, bustling, busy' 
(SAOB 4) allm. bra'dom fa'll Ve. 'brådskande 
händelse'; ä briedsst ti'da nu Leks. 'det är den 
brådaste tiden nu'; i en bra' ha'sst Mal. i On 
bra' ha'sst Li. 'i en fart, i brådska el. hast' (jfr 
brådhast); då fekk o brå' stju'ss må' ss but i 

Li. 'då fick hon bråttom att fara med oss 
bort i byn'. Jfr brådskig, bet. 1. 4. a. 'tidig / 
early' (jfr SAOB 5) Rättv. Leks. i ani väri, 
brå'ds i då'g Rättv. 'ni ha (eg. I haven) varit 
tidiga i dag'; ä tå'kut ma je'rrk, 88M ä ss brå'd om 
Inö'rnan Leks. 'det är besvärligt med Erik, som 
är så tidig om morgnarna'; (särsk. om  tidigt 
kyrkobesök i och för skriftermål:) ska du vå 
bra'd tä tjs'r(r)tjår e då'g Rättv. (Bo.) 'skall du 
gå till skrift i dag?'. Syn.: bittida, bet. 3; 
bråttom adv., bet. 2; snar, bet. 2. b. 'som 
mognar tidigt / early (ripe)' (SAOB 5, slutet) 
Rättv. Leks. bra"parur Rättv. 'tidig potatis'; 
bra'h,avvra Mal. 'tidigt mognande havre'. Syn.: 
tidlig. c. 'tidigt utvecklad, brådmogen / 
prematurely developed, precocious' Älvd. Rättv. 
on e brå'd å så Rättv. 'han är brådmogen'. Syn.: 
tidig; timlig. d. 'tidigt el. hastigt död / 
dying suddenly' Nås an vart brå"han led bråd-
död'. e. (om klocka:) 'som går för fort, fortar 
sig / fast (about clock)' Ore Rättv. Leks. o e får 
brå'd Rättv. 'den (o: klockan) går för fort'. 5. 
(i förb. med dagar:) bra' chtm drgum bra' - 
dagzf'm Älvd. brit'dagurn Våmh. bra"dagum, 
vMor. bra'dum da"gum Ve. bra'dum da"gum — 
bra‘dr, da"gum Soll. bra'dom da"gom 
da"gom Rättv. bra'dom chrgom Leks. brit'sm 
då'gem —brii'dägsr Äpp. bra'dågsr Mal. a. 
'snart, på länge / soon, for a long time'; ä bi' int 
breedum da"gum Ve. 'det blir inte på länge'; e du 
itrå's bra'cln, da"gum Soll. 'är du färdig snart?'; 
.h,ä ksmm full int tå va'rs bra'sm då'gum Äpp. det 
kommer väl inte att ske i brådrasket'. Jfr brå-
domdags; brått adv., bet. 3. b. 'på långt när! 
nearly' Rättv. jä tro'dd int o 	da"gom 'jag 
trodde henne inte på långt när'. Syn.: brått 
adv., bet. 4; snar, bet. 3. 6. (som förra ssgsled, 
åtföljt av adj., adv. el. verb:) 'hastigt, plötsligt, 
onormalt fort / quicldy, suddenly, unusually 

fast' allm. bra"twår Älvd. 'som hastigt blir 
brant' (om backe el. väg); 4n warrt ful 4'nn 
bra"willdera Älvd. 'han blev minsann genast 
bättre' (om en pojke, som erbjöds illasmakande 
medicin); bråtö'rt öMor. 'som torkat hastigt' 
(om hö); brå"tårrk ä Ve. 'snabbt torka det (fram-
för elden)'; an vart brå"rik Rättv. 'han blev 
hastigt rik'; han brå'tög he'ssttb Äpp. 'han drev 
hästen för hårt från början'. Jfr bråd-arg, 
-bränd, -dö, -fiken, -fin, -frän, -gräddad, 
-hast, -het, -lik, -mogen, -mogna, -sint, 
-stridig, -växa. 7. (i förb. med tag n.:) 'första 
påseende / first sight' Mal. o e fi'n i brå'tt tå'g 
'hon är vacker vid första påseendet'. Jfr bråd-
f in. 

bråda sv.v., se br 
bråd-arg adj.I brit'airrg Ors. 'snarstucken / easily 
angered, quick-tempered'. Syn.: bråd- frän, 
-het, bet. 3; -sint; brännsint. 

bråd-bräcka f.IVa bra"brettj Älvd. 'person, som 
lätt råkade i vrede / irascible person'. 

bråd-bränd adj.I bra'brännd Flo. Mal. Li. 'för fort 
o. för hårt gräddad på ytan, men ej genom-
gräddad / bakad too quickly, resulting in burnt 
surface, but not baked all the way through'. Jfr 
rågrädda v., p. pret. Syn.: brådgräddad. 

bråd-djup n.Ia bra'jap Bju. brå'jip Nås brå'dji3p 
Mal. 1. (om sjöbotten:) 'tvärt stup / steep slope 
(of bottom of lake)' (jfr SAOB). Jfr blådju-
p (an). Syn.: se brunnsbacke. 2. `(stort) djup / 
deep, great depth' Mal. Jfr djup n., bet. 1. 
Syn.: hål-, tvär-djup. 

bråd-djup adj. I bra'jp Bju. briejip Nås bra'djap 
Mal. 1. 'tvärt stupande / precipitous' (om sjö-
botten; jfr SAOB) Bju. Syn.: tvärdjup. 2. 
'mycket djup / very deep' Nås Mal. Syn.: blå-, 
hål-djup. 

bråd-dö st.v. bra"das, Älvd. Våmh. bra"däj(a) 
svMor. brå'd å Mal. briedelj Li. `dö plötsligt o. 
oförberett / die a sudden death' (SAOB); han 
bra'dög tå gå'Iram, Mal. 'han avled helt hastigt 
ute på gården'. 

bråd-död(e) m.Ia ,•••• Illa brå"diiö I vMor. bra'. 
döda III Jä. bra'dik III Mal. bra'dåe Li. (Sdw. 
bradhdödhe) 'bråddöd / sudden death' (SAOB 1); 
hskkin å'nu då ha'nn skull få en llikkän brå'claa 
Mal. 'vem anade, att han skulle få en sådan 
bråd död'. 

bråden adj.III brå'(4)v, Älvd. brå'din Våmh. 
(Bon.) vMor. Soll. Ors. Rättv. Leks.; n.: bra'i 
Bju. Mock. bra'je Ål bra'di Dju. bra'ä Mal. 
brå'e Li. (SAOB bråden, under bråda i  v.; Bl. 
bråöinn; Torp braaden, under braad n.; jfr 
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brådska 

ordb. bräda v.) 'på väg att övergå i flytande 
tillstånd (vanl. om  smör, men även om talg; i Vd. 
om smörfett i grädde under kärnandet) / turning 
into liquid, malt (usually of butter, also of 
tallow; in Vd. of butter in churn-cream)'; .4n-då 
smr°koppen i briebv, Älvd. 'den där smörklim- 
pen är till hälften flytande'; ä-då 	Rättv. 
'det halvsmultna' (om talgen i ljuskärnan; (5DB 
III 303); flrb'tär e breedny Rättv. 'grädden är 
sådan, att den vid kärningen ej går ihop till 
smör'; sma'rä bi brå'i ti sö'ira Mock. 'smöret blir 
upplöst i solvärmen'; tji`nnbritä Li. 'smältande 
varm (om kärngrädde)'. Jfr brådna v. 

bråd-fiken adj. III brå"fitjin Rättv. 'ivrig att fort 
få veta ngt / eager to know sthg.' (SAOB). Jfr 
nyfiken. 

bråd-fin adj.I brkfln Rättv. 'som vid första 
påseendet gör intryck av att vara vacker, snar-
vacker / blatantly pretty'. Jfr bråd, bet. 7. 

bråd-frän adj.I br&Nn Älvd. bra' från Ve. brå"-
från vSoll. 'som lätt blir förargad, häftig / 
irascible, easily angered'. Syn.: bråd- arg, 
-sint; snarfrän. 

bråd-gräddad adj.I brå'gräclda Dju. brec'grädcln„ 
Mal. 'för fort o. för hårt gräddad på ytan, men 
ej genomgräddad'. Jfr rågrädda v., p. pret. 
Syn.: brådbränd. 

bråd-hast m.Ia brå'hasst Äpp. briehasst Mal. Li. 
'hast / hasta, hurry' (SAOB); hd stjä'r int i 
brå'haystam Mal. 'det sker inte så snart'; je kann 
int kämm-på ä i äjn brå'hasst Li. 'jag kan inte 
påminna mig det (så) i en hast'. Jfr bråd, bet. 3. 
Syn.: snarhast. 

bråd-havre m.IIIb a brec'havvra (best. -håyän) 
Mal. 'tidigt mognande havresort / early ripening 
typa of oats' (SAOB). 

bråd-het adj.I brå"ät Soll. brd'hät Jä. brei'hlt nMal. 
brå`häft Li. 1. 'som fort blir het / which heats 
easily' (t. ex. om  kastrull, gryta etc.; SAOB) Soll. 
Jä. Mal. CoVd. Syn.: tvärhet. 2. (n.:) 'tryc-
kande hett / stifling hot' Jä. hd a vi'ri bril'hett 
fitä nä' vm dä'gor 'det har varit tryckande hett 
ute nu om dagarna'. 3. 'som lätt fattar humör, 
tvärarg / short-tempered' Mal. Syn.: se bråd-
a r g. 

bråd-lik adj.I bränik Rättv. 'lik vid hastigt på-
seende, snarlik / rather like'. Syn.: snarlik. 

bråd-mogen adj.III brå'möjin Ors. brä'mojin 
Rättv. (Bo.) brli'möjin Nås brå'mö(g)in Mal. (om 
säd:) 'hastigt el. tidigt mogen / (about graim) 
prematurely or early ripe' (SAOB). 

bråd-mogna sv.v.l. brå'mögina Mal. (Y.) (om säd:) 
'mogna alltför hastigt el. tidigt / (about grain:) 

ripen prematurely' (SAOB 1); (pass.:) så'a a 
brå'möins nMal. 'säden har blivit för hastigt 
mogen'. 

brådna sv.v.l. br4'7,3, (sup. br4'a6) Älvd. breenna 
Våmh. (Bon.) brå'nna Ga. (Torp braadna, under 
braad n.; Sdw. bradhna; Fr. bråöna) 'gm värme 
råka i upplösningstillstånd (t.ex. om smör i 
solsken, om ister i en panna) / malt in heat 
(e.g. about butter in sunshine, about lard in 
pan)'; (p. pret.:) smirrä ä brå'nna Ga. 'smöret är 
nära att smälta'. Jfr bråda n. 

brådom adj., se bråd. 
brådom-dags adv. brå'dumdakka Ors. (jfr Fr. Bl. 
brå5um) `(så) snart / (so) soon'; du kum int 
a'tt brjedumdakks do vOrs. 'du kommer inte till-
baka så snart då.' Jfr bråd, bet. 5 a; brått adv., 
bet. 3. 

bråd-ryck n.Ib 	brci"ryttj Älvd. brlerökk Mal. 
brä'rekk Li. 1. 'plötsligt ryck, knyck el. tag 
(om häst, fisk) / sudden pull, twitch or bite 
(about horse, fish)' Vd. an djä full ny brå'rekk, å 
sl'a vå'k ä-nt nu mä'jr Li. 'han gör väl något 
plötsligt ryck, och sedan blir det inte något mer'. 
2. 'plötsligt beslut; plötsligt utförd handling / 
sudden decision; sudden action' Älvd. uka 
brä"ryttj Vita wa'rrt (om en hastigt beslutad 
resa) 'vilket tvärt infall (detta blev)!'. 

bråd-rädd adj.I bra"rädd Soll. Rättv. briVrädd 
Leks. blrå'rädd Dju. (jfr blå adv.) 'lättskrämd; 
(om häst) som ofta skyggar / easily frightened, 
(about horse) skittish, shying'. Syn.: sk vit tig, 
bet. 1; skväktig; skvättig; sprittig. 

bråd-sint adj.I briesinnt Mal. ÖVd. 'som lätt blir 
förargad, snarstucken; tvärt arg / easily angered, 
touchy'; an valt breesinnt Li. 'han blev häftigt 
vred'. Syn.: se bråd-arg, -frän. 

brådska f.IVa brieska Älvd. brå‘ aska övr.OvSi. 
Leks. bräyska övr.NeSi. Vd. 'hast; iver; jäkt / 
haste, eagerness, bustle' (SAOB 1-3); gä' ö ar 
int skäpa4 kg brå'skå Älvd. ga'd a-nt skäspå nå 
brå's(y)ka Rättv. 'Gud har inte skapat ngn 
brådska'; ä va då gyli brå' saka Leks. 'det var 
(då) en förfärlig brådska'; e öläylin brå'aska 
Bju. 'en förskräcklig brådska'; brä'dbråsska 
Dju. 'tvång att skynda på med giftermålet'; 
pi'sybråsska Mal. pesssbråsska Li. `urinbehov'; 
(ofta i ssg med namn på för jäktande brådska 
känd gård el. person:) irsis-bråyska Våmh. ba'kk-
oasbreceska Dju.; (överfört om person:) stör-
bråsska Äpp. 'jäktande människa'. Jfr andtid, 
bet. 2. Syn.: f äk t. 

brådska sv.v.l. brå`s(s)ka vMor. brå'yyka Leks. 
brees(s)ka Rättv. 'skynda sig / hasten, hurry'. 
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Jfr jäga, bet. 2; kringa v. Syn.: fäkta, bet. 
3; jäkta. — Pass.: brirskas Älvd. 'göra sig 
bråttom'; an a'cld int no brässkas eteir 'han hade 
ingenting att göra sig brådska för'. — Särsk. 
förb. (på:) nu ska du brå'aska på' Leks. 'nu skall 
du skynda dig'; (å:) du få-nt brå‘s(s)k-å1  mi son 
syMor. 'du får inte driva mig till sådan nervös 
brådska'. 

brådskig adj.I breessku Dju.; (n.:) brå‘ skut Mor. 
brässkut Nås Mal. 1. 'som har bråttom, jäk-
tande / busy, hurrying' Dju. Jfr bråd, bet. 3. 
Syn.: bråttom adj. 2. 'brådskande; (n.:) jäk-
tigt / hectic, busy' Mor. Nås Mal. Jfr ant, bet. 
1-2; bråttom adv., bet. 1; fält. Syn.: fäktig; 
skyndal. 

bråd-stridig adj.I brässtridun öOrs. 'hetlevrad / 
irascible'. 

bråd-stört adv. brå'stölt ÄPP• 'helt hastigt / 
suddenly' (SAOB); han valt gy-'k briestött 'han 
blev helt hastigt sjuk'. 

bråd-svara f.IVa brå' svära Li. (jfr brådsvarv 
n.) 'brådska / haste'; (vanl. i förb. med prep. i:) 
i äf bryd'sväru i bra'svärun 'i en hast, i brådskan 
el. hastigheten'. Syn.: bråd-sv a rm a, -sv.  ar v. 

bråd-svarman f.IVa best. (endast i förb. med 
prep. i:) i bra'svarrma Flo. 'i brådskan / in 
haste' (jfr följ o. ? Torp svarm m.). Syn.: bråd-
svara, -svarv. 

bråd-Svarv n.Ia brå‘ &varm Äpp. Mal. (best. pl. 
dat.:) brå"swarrvum vSoll. brd'svärum Li. (jfr 
V11 svarv'; Aas. svarv n., m.); (endast i förb. 
med prep. i:) i bråsswarrvum vSoll. e brå‘ svarrv 
Äpp. i brie svärum Li. 'i hastigheten, i en hastig 
vändning / in a hurry, all of a sudden'; i vi'sst-it 
hi'n i skull svärs i brit'svarrvin Mal. 'jag visste 
inte vad jag skulle svara i en hast'. Syn.: 
bråd-svara, -svarma. — Ssg: brå"swarvröv f. 
Älvd. 'person, som gick sin väg i hastigt mod 
(eg. brådsvarvröv) / person going off with-
out premeditation'. 

bråd-växa sv.v.2. brå"wekke(a) Älvd. brOwökksa 
Ve. bra' väkksa Mal. brii'vakksa Li. 'växa alltför 
hastigt / grow too quickly' (SAOB); an a bra"-
wekksed Älvd. 'han har hastigt skjutit i växten' 
(om ung pojke); an brOwökkaär Ve. 'han växer 
för fort'. 

bråk m. -f. -n. bråk m. -f. n. Rättv. bråk f. 
övr.NeSi. Mock. Nås (jfr bråka' v., avi.). 
1. 'redskap för bearbetning av lin / flax-breaker' 
(se ill.; SAOB bråk' 4 a) allm. ta-hi't ll'nbråtjan 
Rättv. (Bo.) 'tag hit linbråkanr. Jfr dubbel-, 
enkel-. Syn.: se b r y (k) ta. 2. linbråkning / 
flax-breaking' Rätty.(Bo.) däm hal-å ma ll'nbråk 

ti tå's(s)tusvålråm 'de hålla på med linbråkning 
i bastusvalen'. 

bråk n.Ib brak Rättv. Leks. Bju. Dju. Äpp.-Tra. 
1. (senare ssgsled:) 'bryderi / perplexity' (jfr 
SAOB bråk' 5); se huvud(s)-. 2. 'buller / 
noise' (SAOB bråk' 6) allm. brå'k 8 lE'vin d' ä da 
jä'mmt Mal. 'buller o. oväsen är det där jämt'. 

`(ovederhäftigt) prat / (unreliable) talk' Leks. 
Dju. Mal. tskä brå'k Dju. 'ett sådant prat!'; 
a vyry my`ttiy brå'k ont ä-dä,' Mal. 'det har varit 
mycket prat om det där'. Jfr bråka' v., bet. 5. 

'frieri, som framfördes för annan persons 
räkning / proposal of marriage made on s.o.'s 
behalf' Son. Jfr bråka' v., bet. 6. 

bråka' f.IVa brå'ka svÄlvd. Leks. (Silj.) brå'ka, 
Nås 'redskap för bearbetning av lin' (SAOB). 
Syn.: se bråk m. -f. -n., bet. 1. 

bråka" f.IVa brå`ka Våmh. 'knarr i skor / squeak 
(of shoes)'. Syn.: se brak, bet. 2. 

bråka' sv.v.l. brå'k(a) OvSi. Leks. Ål brå'ka övr. 
NeSi. Vd. 1. 'sönderbryta, krossa, älta / break 
up, smash, work' (SAOB 2) allm. a. (om lin o. 
hampa / of flax and hamp; SAOB 2 a); brå`k 
Zr4'inäö Våmh. brå'k tVn Leks. 'bråka lin'; vi 
skum tå å brå'ka Rättv. 'vi skola börja bråka 
(lin)' . Syn.: bry (k)ta; bråtaI. b. (om lera / 
of day; SAOB 2 b) 'älta / work'; brå'k 
Soll. 'bearbeta murbrukslera med järnpiska' (jfr 
ÖDB III 161 f., 166). c. (om skinn o. läderrep / 
of hide and leather rope; SAOB 2 d) 'gnida, 
vrida / rub, wring' (031313 II 305 if.) allm. 
2. 'bry sin hjärna / bother one's head' (SAOB 4) 
allm. du 'Mr int brå'k sko'llan min dyköä'r Älvd. 
'du skall inte bry ditt huvud med det där'. 3. 
'väsnas, krångla; ställa till trassel / make a 
noise, fuss; make trouble' (SAOB 5) allm. ss 
myttiy li'kkär ä vö'r, vm fslrk le-vä'rrs brå'ka. 
Mal. 'så mycket bättre det vore, om folk läte 
bli att krångla o. väsnas'. Syn.: brålla, bet. 2; 
strida, bet. 2. 4. 'röra om i maltblandning 
vid brygd / stir malt-solution in brewing' 
(ÖDB III 522) Soll. 5. 'prata (högljutt o. 
ivrigt), pladdra / talk (loudly and eagerly), 
chatter' NeSi. Vd. ä brå'ka dan ss öfsrvå'fi 
Leks. 'några samtalade där så ivrigt'; dem stri' 
å brå'k, ss je hirjr iman Li. 'de prata så livligt, 
så jag hör inte (vad du säger)'; an brå'k se 
fre stö' tu ms'nnsännclsm å' vm Tra. 'han pra-
tade, så att fradgan stod ur mungiporna på. 
honom'. Jfr brålla, bet. 1. Syn.: ballra; 
ralla v. 6. 'framföra frieri för ngns räkning / 
propose marriage on s.o.'s behalf' Soll. Jfr 
bråk n., bet. 4. — Särsk. förb. (ihop:) brå'k- 
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jöp dem Soll. 'gm sitt frieri åstadkomma, att 
de unga tu få varandra' (om bönemannen); 
(på:) brak-p -ci' Dju. 'bearbeta (linet) kraftigare!'; 
(sönder:) se'nnclärbräka Dju. 'rådbråkad' (av 
tungt arbete); (till:) brå"k-tilr ä'sat Soll. 'mo-
tionera hästen'; å gä bå'ttär nu ja bi tå'bräka 
Dju. 'det går bättre, då jag blir van (vid arbete)'; 
(ur:) brå"k-gr Zrä'tmattjän, Soll. 'arbeta lättjan 
ur kroppen'; (ut:) o bräsk då-nt 	5'ron å-d-ed 
Leks. 'hon pratar då inte ut öronen på er'; 
(utav:) bråk-tå'-mmå si'nnä Mal. 'träta ifrån 
mig (den värsta) ilskan'. — Av!.: bräk m. Leks. 
'pratsam man / talkative man'; brieka f. Våmh. 
Leks. 1. 'bråkig person (man el. kvinna) / trou-
blesome, noisy person' Våmh. 2. 'pratsam 
kvinna / talkative woman' Leks.; 11'nbräkerar 
m.pl. Rättv. 'personer, som bråka lin / persons 
breaking flax'; Ire"rbräknivg f. Soll. 'piskning 
av lera (till tegel el. murbruk) / working day'. 

bråkar' sv.v.l. brä`ka Älvd. Våmh. 'knarra / 
squeak (of shoes)'; ä briekti i klinntv„ so N'unt i 
bjå'r Våmh. (Bon.) 'det knarrar i konten, så 
tungt bär jag'. Syn.: se braka, bet. 2. — Ssg: 
brä'keikalsner m. pl. Älvd. 'knarrande skor'. 

bråk-agnar f. 1, pl. brä'kanuner Leks. Ga. 'smått 
avfall av linstjälkens vedartade delar, som lossat 
vid bråkning / woody waste of flax-stalks, 
detached through breaking process' (jfr ÖDB III 
202). Jfr linströ. Syn.: se agn, bet. 2. 

bråk-bock ni. Ib brirkbukk öOrs. 'ställning, som 
användes vid skinnberedning / stand, used in 
preparation of skins' (jfr ÖDB II 234 f.). Syn.: 
bråk-, räck-bänk; räck-bock, -krack. 

bråk-bänk m. Ib br'crlebevvk vOrs. =föreg. 
bråk-dån n.II brä'kelän Leks. 'grövre linavfall, 
frånskilt vid bråkning / coarse waste from flax, 
detached through breaking process'. Syn.: 
bråtdån. 

bråk-eld m. Ja brä'kjälld Våmh. svMor. 'gnideld / 
fire caused by friction' (ÖDB III 280). Jfr 
borra', bet. 4. Syn.: gnedeld. 

bråk-fittje m. Illa brä'kfättja Dju. 'handfull lin, 
som bråkats (o. bundits ihop) / handful of flax, 
which had been broken (and tied together)'. Jfr 
linfittje. Syn.: bråknäve. 

bråk-get f.Ia brä'kjöt Mock. 1. 'redskap för 
bråkning av lin / implement used for breaking 
flax'. Syn.: se bry(k)ta. 2. 'ställning med hål 
i för bråkning av skinn / apparatus with a hole 
in it used for preparing skins'. Jfr bråkring. 

bråkig adj.,I breekun Mor. Ors. brit'ku Rättv. 
Bju. Nås Mal. brieleug Leks. brä'ku ÖVd. 1. 
'bullersam; grälaktig / noisy, quarrelsome' 

(SAOB 2) allm. 2. 'alltför pratsam / over-talk-
ative' (jfr bråka' v., bet. 5) Leks. Mal. Li. an 
ä 88 brä'ke, 88-21 trä' jn-å 	vm Li. 'han är så 
pratsam, att man tröttnar på (eg. för) honom'. 
Jfr bladdrigl. 

bråk-käring f. I b br'd'ktiåriv Dju. 'skvallerkäring / 
gossiping woman'; vö'tråna, sprenä, å kemm 
brä'ktjårivär `vedträna spraka; det kommer 
skvallerkäringar'. Jfr gård - b j äll (r) a, -ranka, 
-ränna. Syn.: rall-, skvaller-käring. 

bråk-lås n.Ia breVkläs Ore NeSi. NeVd. 1. 
'bråkig människa / noisy, troublesome person' 
(i synnerhet om kvinna) allm. Syn.: bråk-
skrov. , 2. 'alltför pratsam människa / over-
talkative person' (jfr bråka' v., bet. 5) Dju. 
Mal. hekke brä'kläs Mal. 'vilken pratkvarn!'. 
Syn.: bråkmakare, bet. 2. 

bråk-makare m.IIIc briekmäkäir Älvd. brä'k-
~kär Soll. Mal. brä'kmakar Leks. brä'kmäkar 
ÖVd. 1. 'bråkig person / rowdy person' (SAOB) 
allm. Syn.: bråk-mes, -sele, -stake, -stare, 
-st eg e, -syl, -vask. 2. 'alltför pratsam per-
son / over-talkative person' (jfr bråka' v., bet. 
5) Leks. Syn.: bråklås, bet. 2. 3. 'böneman 
(vid frieri) / wooer's proxy' (jfr bråka' v., bet. 6) 
Soll. Syn.: bedel; böneman. 

bråk-mes m. a brä'kmös Bju. =föreg., bet. 1. 
bråk-näve m. III a brä'knåva Leks. 'så mycket 
IM, som man på en gång håller i handen vid 
bråkning / handful of flax for breaking'. Syn.: 
bråkfittje. 

bråk-ring m. Ib brä'krivvg Älvd. brä'krivng Ors. 
(jfr bråka' v., bet. 1 c) 'halvcirkelformat järn, 
anv. vid beredning av skinn / semi-circular piece 
of iron, used in preparation of skins' (se ill.; 
ÖDB II 237). Jfr bråkget, bet. 2. Syn.: 
skinnarring. 

bråk-sele m. IV brjeksiltit Älvd. = bråkmakare, 
bet. 1. 

bråk-sj äppa f. IV a brä' k fåppa Dju. 'bråkig 
kvinna / noisy, troublesome woman'. Syn.: 
sjäppa, bet. 3. 

bråk-skrov n. Ja brä'kskräv Dju. 'bråkig människa 
/ rowdy, troublesome person'. Syn.: bråklås, 
bet. 1. 

bråk-stake m. IV — Illa breekståkå Soll. brä'k-
statji Ors. brä'katätje Ore brinståki Rättv. 
brä'kettaka Leks. brä'kertaka Dju. brä'kstäks Nås 
Äpp. Mal. brä'kstätji Li. brä'kstattji Tra. 1. --
bråkmakare, bet. 1 (SAOB) allm. 2. 'alltför 
pratsam man / over-talkative man' (jfr bråka' 
v., bet. 5) Leks. Dju. Mal. ÖVd. Syn.: forskarl, 
bet. 3; stridkoppe. 3. 'grov käpp, stödd mot 
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den övre stenen i kvarn, genom vars rörelse den 
igångsatte kvarnens matarverk / heavy pole, 
resting on upper millstone, the movement of 
which set feeding meehanism of mil in motion' 
(ÖDB I 476; III 277) Äpp. Syn.: oro, bet. 4; 
rist-kolv, -käpp, -val; skak-käpp, -man; 
skallerpinne; spralstör; trögelpinne. 

bråk-stare m.IIIa brå'kstårti Bju. =föreg., bet. 1. 
bråk-stege ( -steke) m. IV brå'kstitji öOrs. = föreg. 
bråk-sten m.Ia bräkstfe Älvd. 'slipsten el. liten 
kvarnsten, any. som tyngd i nytvirmat läderrep 
vid brålmingen (jfr bråka' v., bet. 1 c) / grind-
stone or small millstone, used as weight for 
newly-twined leather rope, in wringing and 
rubbing process' (ÖDB II 307 f.). Jfr bråk-
stång, -ställning. 

bråk-stol m.Ia brå'kstök Mal. linbråka / flax-
breaker'. Syn.: se b r y (k) t a. 

bråk-stång f.Ib brå'katevg Älvd. (jfr bråka' v., 
bet. 1 c) 'trästång, ingående i den vid repslagning 
any. bråkställningen / wooden pole forming 
part of the bråkställning (in rope-making 
process)' (se ill.; ÖDB II 306). jfr bråksten. 

bråk-ställning f.Ib brå`kstelni'yvg Älvd. (jfr 
bråka' v., bet. 1 e) 'av bråks-tång o. bråk-
sten bestående anordning för att bråka rep / 
device consisting of bråkstång and bråksten, 
used for rubbing rope' (se ill.; ÖDB II 307). Jfr 
bråk-sten, -stång. 

bråk-syl m.Ia bräksifir Älvd.= bråkstake, bet. 1. 
bråk-vask m. Ib bråskvassk Soll. —föreg. 
brålla sv.v.l. brå'lla Dju. Mock. Flo. bru'lla Mal. 

(jfr Torp Bl. bralla, DO bralle, bet. 1). 1. 'prata 
vidlyftigt och ivrigt hit o. dit / be long-winded, 
talk big, brag' Dju. Mock. Flo. Jfr bråka", bet. 
5. 2. 'gorma, väsnas, bråka / brawl, make a 
noise' Mal. Syn.: bråka", bet. 3; strida, bet. 2. 
— Särsk. förb. (på:) o brull full på', an skull djå' 
sä hi'm Mal. 'hon gormade väl på honom o. sade, 
att han skulle gå hem'. — Avla brått n. Mock. 
'högljutt samtal el. prat'. 

bråne m.IV brå'nu Äpp. brå'nu Mal. (Sdw. Fr. 
bruni 1). 1. 'eld, som brann starkt; eldsvåda / 
blazing fire; eonflagration' (SAOB bråne, under 
brånad) Äpp. Mal. ä vå, en glä brå'nu Mal. 
`det var en förskräcklig eldsvåda'. Syn.: 
brand', bet. 1 a. 2. 'av skogseld härjat område 
/ burnt-out part of forest' Mal. Syn.: brända', 
bet. 1; sveda. 

brås sv.v.3. pass. bräss- Ve. Ors. Rättv. Jä. Nås 
Äpp. (pret. breeddäs, sup. bråss Nås) brås- Son. 
Bju. Dju. (sup. brå'clas Soll.); obef. Älvd. Våmh. 
Mor. Mal. ÖVd. (jfr brå" v.) 'röja likhet med, 

släktas på / show likeness to, take after' (SAOB 
5 b, under bråt  v.) (alltid följt av prep. med 
bet. `på'); (på:) brå's på slå' gä Bju. 'likna släkten'; 
an brå's på nun å'rn, Dju. 'han liknar ngn annan'; 
an a klr'ent tä brei's på Flo. 'han har klent på-
brå'; hskkin trtl diV brcl'a på, pautje Li. 'vem 
brås du månne på, pojke?'; (up p å:) brå'ss-v, upa' 
mörrmor Ve. 'brås han på mormor?'; (ur:) hö' 
brcl'ss int fe slä'kkk, Mal. 'hon avviker inte från 
el. förnekar inte sitt ursprung'; (å:) ä 8i"-6"t du 
brå"s-å kri'ppum däjnum Soll. `det ser ut, som 
om du skulle brås på dina barn'; an a brå,' tä 
brå'ss- öOrs. 'han har gott påbrå'. Syn.: brål. 

bråte f. V bri"ta öOrs. (Torp bröta f., under bröta 
v.) 'fel i väv, vilket uppstått genom feltramp-
ning / fault in web, eaused by mistake in tread-
1Mg'. Syn.: tand. 

bråtai sv.v.l. brå' ta Ga. 'bråka lin' (jfr brotta; 
SAOB bråtaI, Rz 53 b, V11). Syn.: bry (k)ta; 
bråka", bet. 1 a. 

bråtar' sv .v.1. brii‘ta Bju. brätte Mal. (jfr föreg.; 
SAOB bråte"' v.; Sdw. suppl. bruta v.). 1. 'föra 
ihop i bråtar / sweep up waste, Etter' Bju. Mal. 
Jfr brossla. 2. 'arbeta med kraft o. fart / 
work hard' Bju. brå'ta å a'rrbeta Bju. `dets.'. — 
Pass.: bru"tos Ore 'bildas smörkulor i grädden 
under kärnandet / form lumps of butter in milk 
during churning'. — Särsk. förb. (hop:) bryt-
hö'p Äpp. 'föra ihop olika saker i oordnad 
mängd'; ä va hö'pbråts da-i Wra Äpp. `det var 
fullproppat med olika ting i lidret'; (ihop:) 
bråttu-ihg p rö'tur Mal. 'föra ihop trädrötter i 
högar'; (på:) brut-på' jä'ssgålrkn, Bju. 'lägga nytt 
gärdsle i stängslet'. — Ssg: brik'tvarrg m. Bju. 
`duktig o. rask arbetsmänniska / capable, fast 
worker'. 

bråt-dån n.II brgitdrin Ga. (jfr bråta" v.) 'grövre 
linavfall, frånskilt vid bråkning i coarse waste 
from flax detached through breaking process'. 
Syn.: bråk-dån. 

bråte m.IV brö"ti Älvd. Våmh. brå"ti —brä"ti 
brrtå ,,,brcl"tå vMor. bratl' (obl. bråtå') öMor. 
bra"ti ,,,brå"tcl (så alltid i bet. 1) Soll. bra"ti (obl. 
brå"tå) Ors. bra"te 	Oro brOti Rättv. 
brå'ta Leks. Ål brå'ta Bju. Dju. Ga. Mock. 
brå'tu Nås Jä. Äpp. breettu Mal. bru'tti (pl. 
breettår) ÖVd. (om — ö — å å , se LD I 289 o. 
Bergfors, s. 58, 86f.). 1. a. 'samling av ris, grenar, 
kullfallna träd etc. i skogsfällning el. svedjefall / 
collection of twigs, branches, fallen trees etc. in 
forest-elearing' (SAOB bråten 1, 3) allm. ka'Irvan 
ha Irma ti en brgita Leks. 'kalven har fastnat 
i en bråte'; ra'jsbröti Vå,mh. rl'sbråte Jä. 'ris- 



bråte'; we'llbumesbrAti Ors. `valborgsmässkase'. 
b. (särsk.:) 'hög av ris, som björnen (samlade o.) 
lade sig på, innan han gick i ide / pile of twigs, 
which bear collected to lie on, before he hiber-
nated' (ÖDB I 6) allm. ./n, a Irakkt si upei 
bröstein Våmh. 'han (o: björnen) har lagt sig 
på b.' (jfr bivakt; lillstuga, bet. 2). Jfr kol-
ning-. 2. 'timmerbröt / heap of timber' (SAOB 
bråten  1 b) Våmh. öMor. Soll. Mock. Mal. ÖVd. 
ti'mmärbrtits Jä. `dets.'. Syn.: fäste, bet. 3. 

'gles gärdesgård med korsställda störar som 
stöd för stängerna / open fence with crossed 
props to support poles' (se ill.; SAOB bråten  2; 
jfr ÖDB I 153) Rättv. Leks. Dju. Ga. vi am 
aå'n8 brå"tår ö's(s)tafår Rättv. `vi ha dåliga 
korsgärdesgårdar på området österut'. Jfr 
brännsvedrodgård. Syn.: korsrodgård. 

'hop av (olika) föremål, massa, mängd / heap 
of (different) things, lot, mass' (jfr SAOB bråten  
5) allm. hå' kan du få' en hålr brätts å naå'g Mal. 
'det kan du få en hel hop av mig'. 5. 'skräphög / 
rubbish-heap' (SAOB bråten  6) allm. stå'nbråta 
Ål 'anhopning av stenar'. 6. 'folk-, barn- el. 
kreaturshop / crowd of people, children or 
cattle' allm. fän bra"ti åv krippum Soll. en br5't8 
mä teyvär Äpp. 'en stor hop barn'; jän brå"tå åv 
fö'k Soll. en brå'ta ma fs'Irk Leks. äjn bru'tti me 
fts'Irk Tra. 'en stor folkhop'; en hå'Ir brätts mä 
ö'jsär Mal. 'en hel hop med folk från Öje'; 
kry'ttyrbråls Äpp. `kreaturshop'. Syn.: se b orat, 
bet. 2. 7. 'fruset täckhö i vinterhässja / frozen 
covering of hay on winter-hurdle' nvMor. Jfr 
fredkoka, bet. 1; klake m., bet. 2. 8. 'rågång/ 
boundary-line' Ga. 

bråtig adj.I brå'tu Ga. Nås Jä. (jfr bråte, bet. 1:) 
'full av bråte (om skogsmark) / full of twigs, 
branches etc. (about forest-floor)'. 

bråtla sv.v.1., se brossla. 
bråtning f.Ib brirtniv Rättv. brEitniv Al. 1. 
'odlad o. inhägnad ägolott utanför byområdet / 
cultivated, enclosed allotment of land outside 
village' Rättv. Jfr brott, bet. 13. Syn.: grav-
ning; grävning. 2. 'åker, plöjd första gången 
efter vall' Al. Syn.: se brytning, bet. 3. 

bråt-stängning f.Ib brirtåstäv(v)nin Rättv. (jfr 
bråte, bet. 3) 'gemensamt arbete med upp- 
förande av gärdesgård omkring betesområde / 
joint effort to put up fence round pastureland' 
(ÖDB I 153). 

brått adj.I brått Älvd. Våmh. Soll. brått övr.OvSi. b 
NeSi. Vd. 'hastigt skrämd, bestört, som hajar 
till / startled, thunderstruck' (jfr SAOB bråd 
adj. 3) allm. u'ff, u brått i wa'rrd Våmh. u' ff, 88 

brå'tt i va' tt Mal. 'usch, så rädd jag blev!'; 
ja valt brå'tt, ne ja fekk 81'42, Dju. 'jag hajade 
till, när jag fick se honom'; je valt ge brå'tt, 88 je 
k8nn ctdd .21äfft a.'nnclam Li. jag blev så hastigt, 
skrämd, så jag kunde ha tappat andan'. Jfr 
bråttan  v. Syn.: bråtträdd. 

brått adv. brått Älvd. Ve. Soll. brått övr.OvSi. 
NeSi. Vd. 1. 'hastigt, plötsligt, i hastigheten / 
suddenly, hastily, all of a sudden' (SAOB under 
bråd adj. 1) Älvd. Våmh. Mal. Tra. itjä 
brå'tt 	at e wår a'nn Älvd. 'inte kom jag i 
hastigheten ihåg, att det var han'; ä i gra'nnt 
Ira'jkt, 'am an sir-O' brå'tt Våmh. (Bon.) 'det ver-
kar tämligen lika vid hastigt påseende'; o dög 
brå'tt Mal. 'hon avled hastigt'; ä stje'dd brå'tt 
Tra. 'det hände plötsligt'. Jfr bråtträdd adj. 
2. 'tidigt / early' (jfr SAOB under bråd adj. 5) 
Ore Rättv. Mal. jä va o`pp8 brå'tt i mär(r)gås 
Rättv. 'jag var uppe tidigt i morse'; brå'tt um 
lascljän Ore 'tidigt om våren'; ä ka'mm litä brå'tt 
ä'tt ä-då Mal. 'det kom litet tidigt efteråt det 
där'. Syn.: bittida. 8. (endast i nekande 
sats:) 'snart, på länge / (only in negative clause:) 
soon, for a long time' (jfr SAOB under bråd 
adj. 1 b) allm. i'nnt bi då å' brå'tt ä'nn intå Soll. 
'inte blir det på länge än'; int kåmm kå'ri hå'm 
brå'tt nt-t' int Leks. 'inte kommer Karin hem 
på länge nu inte'; hå vål-  int brå'tt Mal. 'det 
kommer inte att hända så snart'; ä-då' e-tott 
brå'tt djo' tt hd' int Tra. 'det där är inte snart 
gjort det (inte)'. Jfr bråd, bet. 5 a; brådom-
dags; snar, bet. 3. 4. (endast i nekande sats:) 
'på långt när / (only in negative clause:) nearly' 

da'nn-da i c14 int brå'tt ri'kktin a'nn Våmh. 
(Bon.) 'den där (mannen) är då inte på långt 
när klok, han'; hö' ti'ä e i'nnte brå'tt när ä'nn 
Tra. 'den tiden är ännu långt avlägsen (eg. inte 
på långt när nära)'; (äv. i förb. på brått när:) 
int på brå'tt när så' ma'vv Mal. 'inte på långt 
när så många'; an e int äre på brå'tt när Li. 
'han är inte på långt när ett år (gammal)'. 
Syn.: bråd, bet. 4 b. 5. (i förb. brått inte:) 
nej brå'tt i'nnte Son. 'nej, långt därifrån! / no, 
far from it!'. 

bråttai  sv.v.l. brätta Bju. 'vara bråttom; hava 
bråttom / be in a hurry, be urgent' (Torp 
braatta, under braarn  v.; jfr Rz 60a brådta); ä 
brättä f81 int så ö'hasskIri 	'det är väl inte 
så fasligt bråttom heller'. 
råttan 	brätta Våmh. Mor. Leks. brå'tt 
Soll. brätta Rättv. Bju. Dju. Mock. Ga. Flo. 
Mal. (jfr brått adj.) `(häftigt) skrämma, 
(hastigt) göra förskräckt / startle, frighten'; ä 
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kamm jän ka'rr å brd'ttet Ini ut å gå"tun Soll. 
'det kom en karl o. skrämde mig (ute) på (by-) 
gatan'; vatt du brå'tt, ns ja brå'tta det Dju. 'blev 
du rädd, när jag överraskade dig?'. Syn.: råda; 
rädna; skrata, bet. 2; skrämma, bet. 1. — 
Pass.: 'skrämmas' allm.. sö fe du-nt breettas 
Våmh. (Bon.) 'så får du inte skrämmas!'. 

bråttla sv.v.1., se brossla. 
brått-om oböjl. sbst. n. brå'tt-s'mm Mal. (jfr följ.) 

'hjortsvamp, Elaphomyces granulatus, anv. 
som afrodisiaka / hart's truffle, deer-ball, used 
as aphrodisiac'. Syn.: ekorr-, moss-pära; 
ekorr-, mossjord-, skogsjord-, vill-äpple; 
jordbär, bet. 2; skogsjordpäron; stånd-
pers. 

brått-om adj.I brå'tt-u'mm Älvd. brä'tt-u'mm 
öMor. Soll. brå'tt-u'mm Ors.; obef. Våmh. Rättv. 
Leks. Mock. 'som har bråttom / in a hurry, 
busy' (jfr SAOB under bråd adj. 4a); wiso 
85' breetter-u'mm nöÄlvd. 'varför ha ni (eg. 
haven I) så bråttom?'; va innt så brå'tt-u'mm 
öMor. 'gör dig inte så stor brådska!'; vi(r) å'urn so 
brå'tt-u'mm Soll. 'vi hava så bråttom'; (med bort-
fallet om:) 4n ad int gå'rt si briett4n m mo'rrgun 
svÄlvd. 'han hade inte gjort sig ngn brådska på 
morgonen'. Jfr bråttom adv. Syn.: brådskig, 
bet. 1. 

brått-om adj. n.; adv. bret'tt-u'mm (komp. bra' - 
lera-u'mm) Älvd. brå'tt-u'mm Våmh. brå'tt-
u'mm vMor. Ors. Ore (komp. brå'där-u'mm 
nvMor.) brå'tt-u'mm Soll. brå'tt-o'mrtt (komp. 
bret'dsr-o'mm) Rättv. brå'tt-o'mm brå'ttom 
(komp. brå'dar-o'mm) Leks. brå'ttsm Bju. Äpp. 
brå'ttomt Dju. brå'tt-s'mm Nås Jä. Mal. ÖVd. 
(super!. bra" est-s'mni, Nås brri'dist-s'mm Jä. 
bret'ast-v'mm Tra.). 1. 'ont om tid / short of 
time, urgent' (SAOB under bråd adj. 4b); ed ly 
brå'åera-u'mm di'g eld mi'g Älvd. ä i-nt brå"dära- 
timm dl' eld um 	Våmh. (Bon.) 'det är inte 
mera bråttom för dig än för mig'; int är ä 
brå'ttorn då' assint int Leks. 'inte är det ngn 
brådska med dig'; vä ä-nt brirär-s'mrn Mal. 'var 
det inte mera bråttom?'; (med bortfallet om; 
jfr dock bråd:) ä i brå"däst um på'rur 	Våmh. 
(Bon.) 'det är mest bråttom med potatisen nu'. 
Jfr brådskig, bet. 2. 2. a brå'tt-u'mm vMor. 
'gå till skrift (eg. ha bråttom) / go to communion'. 
Jfr bittida adv., bet. 3; bråd, bet. 4a. 

brått-rädd adj. breetträcld Mock. (jfr brått adv., 
bet. 1) 'hastigt skrämd, mycket rädd / very 
frightened'. Syn.: brått, adj. 

bråt-yxa LIVa br5'tykksa Ål 'yxa, som användes,  

då man högg koluingbråtar / axe, used for 
hewing kolningbråtar'. 

bräcka' f.IVa 'sluttning / 	se bricka. 
bräcka" f.IVa brättja Ore Ål breettja Mal. 1. 
'spricka, remna / crack, slit' (SAOB bräcka" 
f., II 1 b) Ore Al Mal. Syn.: braka, bet. 1. 2. 
'molnfri rand vid horisonten / cloud-free area on 
horizon' Mal. Syn.: glisa; glänna, bet. 2; 
glänta, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) 'person, som 
lätt blev vred / irascible person' Älvd., se bråd-. 

bräcka' sv.v.3. —1. bre'ttja Älvd. Våmh. brä' ttja 
svMor. breettja (pre:t. brä'kkts) Leks. Al brä'ttja 
Flo. Mal. 1. 'knäcka, bryta / crack, break' 
(SAOB bräcka' v. II 1 a) allm. 2. 'förstöra gm 
överansträngning / spoil, destroy by overstrain' 
(SAOB bräcka' v. II 1 b) Våmh. 4n a brettja 
dn-da e' sstv„ rl'edu a'nn 'han har redan fördärvat 
den där hästen, han'. — Pass. (i förb. med sön-
der:) e brättjes-su'nnd syMor. 'det brister'. 

bräcka" sv.v.3. brettja Älvd. vMor. Ors. brä'ttj(a) 
Soll. brä' ttja Leks. breettja Flo. Mal. Li. brä'tja 
Jä. 1. 'steka helt lätt / fry lightly' (SAOB 
bräcka" v.) allm. brä'ttj eisrrlär Soll. brä'kk 
a' rrtar Leks. 'bräcka ärter'; brie ttji på ä ll'tä Mal. 
'steka det en smula'; an brä'kkt flrä' sskbitan, ss 
dam va ha'Irvrå inn-l' Mal. 'han stekte helt lätt 
på fläskbitarna, så att de voro halvråa inuti'. 
Jfr brännsteka. Syn.: löpa sv.v., bet. 7. 
2. (i förb. med malt:) bre'ttj mo'lltää Våmh. 
'värma malt (till brygd) för starkt, så att det 
förlorade sin förmåga att sötna / overheat malt 
(in brewing process) so that it lost its sweetening 
capacity'. 3. (i förb. med sveg n.:) brättje svg'g 
Li. 'över öppen eld upphetta gärdsgårdsvidjor / 
heat fence-withes over open fire'. Syn.: basa, 
bet. 2. 4. 'gassa, skina varmt (om solen) / be 
blazing hot (of the sun)' Li. sö'lra brei`ttje ss 
ste'kkt 88 'solen gassar så förskräckligt hett (eg. 
styggt) så'. Jfr brasa'; bränna, bet. 6. Syn.: 
basa v., bet. 1. 

bräcken oböjl.m. brä'klesn Leks. brä'kkin Mal. 
(endast i nekande sats:) 'brist på ngt; ofull-
komlighet, fel / (only in negative clause:) lack 
of sthg., imperfection, fault' (jfr SAOB bräck n., 
3); ä i'vvsn brä'kkun på pä'vvar int Leks. 'det 
är ingen brist på pengar inte'; vå'rs kit'r, ä då 
fal ivnen brä'kken på tå Eta deervulåg int Leks. 
'våra kor, det är då intet fel i fråga om deras 
lust att äta inte'; jr e ä i'vvin brä'kkin, må du 
trö' Mal. 'här är det inga svårigheter, må du tro'. 

bräck-ryggad adj.I breekkryddja Leks. Ål brä'kk-
riddja Ga. 'svankryggig / saddle-backed'. Syn.: 
se brantryggig. 
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bräck-ryggig adj.I brä'kkryddjug öLeks. =föreg. 
bräda f. 	se bräde n. 
bräda sv.v.l. ,•-•, 3. bl.& åa 1. Älvd. brä åa -bräda 
1. 3. Våmh. Mor. bräda 3. Ors. Ore bräd(a) 3. 
Soll. brå'da 1. Rättv. bräda 1. -3. (pret. bräda 
,,,brit'dds) Leks. brå'da 3. Dju. brå ,-,brä'a 3. 

Ga. brå 'bre 3. Mal. brå 3. ÖVd. (Sdw. brädha, 
Fr. Bl. bröa) 'smälta / melt' (tr., allm. om  
fettämnen, snö, kåda, beck; i Älvd. Våmh. Ors. 
Rättv. äv. om  term o. bly; jfr SAOB under 
bråda'); du ska ev-ati' kitä brädadqn tå'g Våmh. 
(Bon.) `du skall ha i litet skirad talg'; i brädar 
ti'n vOrs. 'jag smälter tenn'; UV e 6"bråda ä'nn 
Rättv. 'blyet är osmält ännu'. Jfr k å d-. —Pass.: 
å e så va'r(r)mt, så kö‘da bräckts Rättv. 'det är 
så varmt, att kådan smälter'. — Särsk. förb. (i:) 
du ålr bråå-l' blrg't i ft'slred Älvd. `du skall smälta 
bly o. gjuta i hålet'; bråd-1' lritä bi'k i spri'kkg 
Våmh. (Bon.) 'smält litet beck, o. fyll sprickan 
med det!'; (upp:) sö'Ira ha brätt-o'pp smä'rä 
Leks. 'solen har smält smöret'; o'ppbrätt i'sstär 
Dju. 'smält ister'; bråd-o'pp 	Dju. brå-s'pp 
ta'kg Mal. 'smälta talg'; (uti:) CiN2 ad brått- 
a' uti 1 täå Våmh. `de hade smält flott o. hällt i'; 
(över:) bråå-y"vyr sig Älvd. (som läkemedel:) 
'låta stöpa smält term i skål med vatten, som 
hölls över huvudet, bröstet o. benen'. — Ssg: 
brädafåta n. öMor. 'smält talg'. 

bräd-bak m. II brE (å)båk Älvd. brädbåk Soll. Ors. 
'bräde, vars ena sida utgjordes av trädstammens 
rundade yta / outside board'. Syn.: se bak' m.; 
bräd-, yt-bake. 

bräd-bake m.IIIa brädbaka Leks. brå'bäks Mal. 
=föreg. 

bräd-balk m.Ib brå'(å)båk Älvd. Våmh. brå`dbåk 
Soll. bräbalrk Mal. brå'båtrk Li. 1. 'skydds- el. 
skiljevägg av bräder (t.ex. i skiftesverk) / 
boarded partition' Våmh. Soll. Mal. Li. 2. 
'brädgolv i tjärmila / boarded floor in tar-kiln' 
(Liv. Älvd., s. 55) Älvd. 

brädd f.Ia, se bradd. 	 • 
bräde n. III -I f. IVa brå` åe Älvd. brä åä Våmh. 

brä bä 	vMor. bräde -bräckt Ve. bråd 
(best. brå'dä) vSoll. bräde Soll. brå'da n. vOrs. 
f. öOrs. bräds Rättv. nLeks. brå'ds Rättv. (Bi.) 
brä då sLeks. Dju. J ä . brä ä Bju. Ål Ga. Nås Äpp. 
(pl. brä a Bju. brä är Ål Äpp.)brä Mal. brå'e ÖVd. 
1. `ur stock på längden sågad el. kluven, jämn-
bred träskiva / board' (SAOB 1-3; ÖDB II 154) 
allm. a. (eg.:) an fikk Iri'gg fram wi bräda Ve. 
'han (a: den friande ynglingen) fick ligga vid 
det främre sängbrädet (o. ej vid väggen)'; brö'du 
brädsr Rättv. 'breda bräden'; ra'ilbråN Våmh. 
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'bräden, av vilka svepar till rissel förfärdiga-
des'; rPvinbrååi Våmh. 'kluvna o. med hän- 
derna ituslitna bräden'; spu'nntabråd öMor. 
`spontat bräde'; grå "bråd Soll. grå'brå Mal. 'bräde 
av gran'; tå'llbråd Soll. fä'rubrå Mal. 'bräde av 
fura'; vin(nd)stfibråds Rättv. 'bräde på takets 
gavelsida'; (överfört o. skämts.:) bö"gekbråå Älvd. 
gkö'brådä Leks. 'spegel'. Jfr bord', bet. 2; fjöl; 
planka; skiva f., bet. 1; teln, bet. 1. Jfr bak-, 
borst-, botten-, bröd-, bull-, deg-, drås-, 
dyng-, dyngkärr-, fisk-, fram-, fönster-, 
giller-, glas-, gång-, hack-, huvudklädes-, 
håm-, kak-, kittel-, klock-, klov-, klå-, 
krus-, kälk-, kärr-, lin-, lock-, lod-, lus-, 
ost-, prim-, rens-, ronings-, rost-, ryssj-, 
räv-, sido-, skrå-, skydd-, skygg-, skåller-, 
skäl-, skörd-, slakt-, slep-, släp-, sol-, sot-, 
spik-, spån-, spänn-, stam-, styr-, ställ- 
nings-, stärkelse-, säng-, sät-, söm-, tak-, 
tilj-, timmer-, tobaks-, tov-, täck-, tät-, 
töv-, under-, utter-, valk-, vattu-, vii-, 
vinkel-, våg-, väder-, väv-, å-. b. (överfört:) 
an add .21ä'j nån i brå'clå Soll. 'han hade tagit 
ifrån någon hans fästmö / (figuratively) he had 
stolen s.o.'s betrothed'; fe ska .21X an bslry brå'nu 
Äpp. 'jag skall slå honom (bort)ur brädet'. 2. 
(senare ssgsled:) 'båtstam / stem (or stern) post' 
Mal., se huvud-. 

bräd-eka f.IVa brå'ötja Jit. Mal. 'av bräder 
sammanfogad eka / skiff, punt made of boards' 
(jfr klubbeka; stockeka). Syn.: pråm, bet. 2. 

bräd-fat n.Ia brädfät Leks. brä fåt Bju. Ål 'av 
bräder sammanfogad bärare, avsedd för forsling 
av gödsel, jord, sopor, strö etc. / carrier made of 
boards, intended for transporting manure, earth, 
rubbish, litter etc.' (se ill.; ÖDB I 366, 436). 
Syn.: brädkolfat; dyng-, kol-, spän-fat. 

bräd-flöt f. Ja brä(ä)firöt Älvd. brekäft ÖVd. 
(jfr flöti-ll  f.) 'av bräder bestående flotte / 
raft made of boards'. Jfr följ. 

bräd-flöte m.IIIa brEdflåtä Ors. (jfr flöte m., 
bet. 2) 'liten flotte av bräder (anv. av små-
pojkar) / small raft made of boards (and used 
by boys)'. Jfr föreg. 

bräd-fodra sv .v.1. brädfsder Ors. 	lödra Bju. 
brå' föra Mal. bra' föra ÖVd. 'bekläda med 
bräder / cover with boards' (SAOB). Syn.: 
brädslå.— Avla brå' föaniv Mal. brå' förivg ÖVd. 
f. 1. 'täckande (av vägg) med bräder / covering 
with boards'. 2. 'brädbeklädnad / boarding'. 

bräd-hjälle m.IIIa brä åfäll Älvd. 'av bräder 
hopfogad plattform, omkr. 1/2  m. hög, anv. av 
spelrna,nnen att stå el. sitta på vid danstillställ- 
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ning / platform for musician (fiddler) during 
dance'. 

bräd-kolfat n.Ia brei'kålrafåt Mal. 'av bräder sam-
manfogad bärare, i gavlarna försedd med två 
handtag'. Syn.: se brädf at. 

bräd-korg m.Ib brd'karrg Jä. 'av bräder be-
stående överrede till vinterfordon / upper frame-
work of winter vehicle, made of boards' (ÖDB I 
368). Jfr underfjölar. Syn.: brädskrinda. 

bräd-lapp m. Ja brd'lapp Bju. Nås brci'lapp Mal. 
breilapp ÖVd. 'stycke av en bräda / piece of 
board' (SAOB; ÖDB II 201). Syn.: bräd-
skava. 

bräd-rand f. VI brd'drannd (pl. -rit'undär) öMor. 
'med ett slags hyvel el. kniv gjord vattenränna 
på takbräde / gutter in roof-board, made by a 
special plane or knife'. Jfr el. Syn.: vattu-el, 
-rand. 

bräd-randare m.IIIe brd'dranndär öMor. 1. 
'(långskaftad) skavkniv, anv. vid uppskärning 
av vattenrand i kanten av takbräda / seraping 
knife (with long handle), used for cutting gutter 
in edge of roof-board' (se ill.). Syn.: bräd -rigg, 
-stricke; el-, tak-, vatturand-skave; spår-
järn, bet. 2, -kniv; strickare; vatturands-
plo g. 2. 'sponthyvel / rabbet-plane'. Syn.: 
el-, spont-hyvel. 

bräd-rigg m.Ib &Yr brigg Älvd. =föreg., bet. 1 
(se ill.). 

bräd-risp m.Ia brdreesp ÖVd. (jfr Rz 536 a 
rispa f.; We. brädrispa f.) 'långt o. smalt bräde / 
long, narrow board'. 

bräd-rock m.Ib brer (d)rukk Älvd. 'livrock av 
vadmal av natursvart ull, nående till knäna, ej 
kluvet skört / long homespun coat, with straight 
back' (Liv. Älvd., s. 25; Skansvakten 1917, s. 
3 a). Jfr saxrock. Syn.: räkrock. 

bräd-runkas sv.v.l. pass. brd'drukkaa Våmh. (jfr 
runka f., runka v., pass.) 'gunga på gungbräde 
/ see-saw'. 

brädsel f. la —d brä.2.2 (best. brä'.2.21e) Ore brä'asi 
öLeks. Bju. Al (pl. brä'aglur Al) brä'2.2k (best. 
brä'2.21a) Ga. brä'2.21 (best. brä'2.21a) Flo. Nås Jä.; 
pl.: brä'.2.21ä(r) Våmh. Soll. Ors. brä'.2.21ä(r) 
bre'.2.2lär vMor. brä`.2.21ar (best. brä`2.21är) Rättv. 
nLeks. brei'salar sLeks. brässslär Leks. (Silj.) Dju. 
(jfr brädsla f. IV). a. (sg.:) 'kreatursfoder, be-
stående av agnar, löv, hackad halm, hö el. 
annat småfoder, fuktat el. blandat med ljumt 
el. kokhett vatten / prepared animal fodder' 
(SAOB; ÖDB I 290) Ore Bju. Al Ga.—Jä. ha'lck 
brä'sai Al 'göra hackelse till sörpa'. Jfr bränn-
nässla f. Syn.: blötfoder; brädsel, bet. b; 

brädsla; dryck, bet. 2. b. (pl.:) = föreg. 
(ÖDB I 290) Våmh. Mor. Soll. Ors. Rättv. Leks. 
Dju. a du bkå'ta bree.2.21är Rättv. 'har du hällt 
(varmt) vatten på hackelsen?'. 

brädsel-bod f.Ia brä'.2.2bad vMor. Ors. 'mindre 
byggnad, vari smått foder till brädsel förva-
rades (o. hackades) / small building in which 
fodder for brädsel was kept (and chopped)' 
(se ill.; ÖDB I 290; III 35, 83). Syn.: se agn-, 
hack-bod; brädsel-hus, -kove. 

brädsel-butt m.Ia brä`.2.2butt Ga. 'ämbar, i vilket 
brädsel gavs åt djuren / bueket in which 
brädsel was given to animals' (ÖDB I 292). 
Jfr brädsellåda. Syn.: brädsel-bytta, 
-kopp, -så, -tina; dryckes-, fähus-, lag-
bytta. 

brädsel-bytta f.IVa brd'abytt Älvd. Soll. brä'21-
bytta Våmh. Ore brä'.2.21bytt —brd'abytt vMor. 
brElbitt(a) öMor. 	 Ve. brä'2.2- 
bitta Ors. brä'2(.2)bitta Rättv. brit'asibytta ,,,  
brealsbytta Leks. brä'aalbytta Bju. brässibytta Al 
brer.2.21(n)bitta Ga. brä'.2.2(1)bytta Flo. brif .2.21bitta 
Nås —föreg. (SAOB; ÖDB I 292; Älvd. arb., 
s. 127, 217). 

brädsel-foder n. Id a brifilfödär Ve. brä'.2.2fadar 
vOrs. bret'8(8)115dar Rättv. (Bo.) bre:V.241)16r Jä. 
'foder, anv. i brädsel, småfoder' (ÖDB I 291). 
Syn.: se brädsel. 

brädsel-hus n.Ia brä'2.21aj8 Ors. 'mindre byggnad, 
anv. till förvaring o. hackning av till brädsel 
avsett småfoder' (ÖDB I 290). Syn.: se agn-, 
brädsel-bod. 

brädsel-kittel m. Id brElketill Älvd. brtalketil 
Våmh. 'mycket stor kittel, i vilken vatten till 
brädsel (brädsla) kokades / very large vessel, 
in which water (to be mixed with fodder) was 
boiled' (ÖDB I 291; Liv. Älvd., s. 81). 

brädsel-kopp m.Ia bril'asilcupp ,-,brä'llakupp Leks. 
brti'ssikupp Al brei'.21(1)kupp Dju. brä'.2.21(n)kupp 
Ga. 'kärl (ämbar el. låda), vari brädsel gavs åt 
djuren (korna)' (ÖDB I 292). Syn.: se bräd-
selbutt. 

brädsel-kove m.IV brå'.2kuvl' öMor. brälkuvå 
Soll. brä'2.2kuvi Ors. brä'2.2kovi Rättv. 'treväggs-
hus, i vilket man dels förvarade småfoder till 
brädsel, dels hackade hö o. halm till brädsel, 
dels tillredde brädsel / lean-to shed in which 
fodder for brädsel was kept, hay and straw 
chopped, and brädsel prepared' (se ill.; ÖDB 
I 290, II 40). Jfr lövkove, sidobod. Syn.: 
se agn-, brädsel-bod. 

brädsel-lag m. Te brei' 8414 "...bre:1'11814 Leks. brä' 881-
låg Bju. brä'askläg Dju. brä'2.21(n)läg Ga. brä'2.21- 
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läg Nås lag, som bildades i det kärl, där brädsel 
tillreddes, och som efter småfodret, utspädd med 
vatten, gavs djuren som dryck / liquid obtained 
by preparing brädsel, diluted with water and 
given to animals to drink after fodder'. Jfr 
bränn-nässla, ssg; dricka, bet. 3; dryck, 
bet. 1. 

brädsel-låda f.IVa briessiläda —brä'llslada Leks. 
'trälåda, i vilken brädsel gavs åt djuren / 
wooden box, in which brädsel was given to 
animala' (se ill.; ÖDB 1291). Jfr brädsel-butt, 
-byt t a. 

brädsel-så m.Va brie ssiså brtelleså Leks. 
brä'2.21(n)8å Dju. 'så, i vilken brädsel till djuren 
tillreddes / bucket, tub, in which brädsel was 
prepared' (ÖDB I 291 f.). Syn.: se brädsel-
b u t t. 

brädsel-tina f. IVa breessItåna ,,,brä'llståna Leks. 
'mycket stor tina, i vilken brädsel åt djuren 
tillreddes' (ÖDB 1291). Syn.: se brädselbutt. 

brädsel-vatten n. Id bree.2.2wattv, nvMor. vOrs. 
'ljumt el. hett vatten, som slogs över småfoder, 
så att brädsel bildades / lukewarm or hot 
water, poured over fodder to form brädsel'. 

bräd-skava f.V brie skåvee Älvd.; obef. Mor. 'bräd-
lapp'. Syn.: brädlapp. 

bräd-skrinda f. IV a breedskrynnda (...brä' ö-
skrynnda) Våmh. brJedskrinncla öMor. bräd-
skrynncl Soll. brä'dskrynnda Ore Leks. brli'-
skrynnda Bju. Jä. Mal. brå' skrynn,cla Al brå' - 
skrinnda Ga. Nås brEeskrinnda ÖVd. 'större 
överrede till vinterfordon, försett med gavlar o. 
långsidor av bräder' (se ill.; ÖDB I 525, II 319). 
Syn.: brädkorg. 

brädsla f. n. IV (a) brie.2la f. —n. Älvd. brte 2(.2)la 
f. Rättv.(Bo.); pl. brä'llur ailvd. Mor. (jfr 
brädsel f.) 'kreatursfoder, bestående av agnar, 
löv, hackad halm, höavfall el. annat småfoder, 
fuktat el. blandat med ljumt el. kokhett vatten' 
(ÖDB I 290); dar eä i bkåsbeskkukku so Or e 
wa" brä'llab i we'rr grä'v Älvd. 'då blåbärsriset 
blommar (eg. då det är blåbärsklockor), skall 
det finnas så mycket bete, att det är brädsel 
i varenda grop'. Syn.: brädsel. 

brädsla sv.v.1 	Älvd. nVåmh. Mor. Soll. 
bree.2.2la Våmh. (Bon.) Ve. Ors. bree sala Leks. 
brtessla Dju. brie.2.2la Ga. Flo. Nås 'tillreda 
brädsel o. giva den åt djuren / prepare bräd-
sel and give it to animals' (SAOB; ÖDB I 290); 
brä'lla a tfi'm öMor. 'tillreda sörpfoder åt korna' 
(jfr hacka v., bet. 1). — Särsk. förb. (upp:) vi 
skä brässla-tepp a'vvnur Bju. 'vi skola använda 
agnarna till brädsel'. 

bräd-slå st.v. brEdllå Ors. Rättv. brå'8l Bju. 
brä'llä Nås brå'llå Mal. br(e .2lå ÖVd. 'bräd-
bekläda / board' (SAOB). Syn.: brädfodra. 
— P. pret.: brIt'allajigär (pl.) vMor. %räd-
beklädda'; hö' stteggo valt a'ller brCelliiin 
Li. 'den stugan blev aldrig brädbeklädd'. 

bräd-spela f.V 	Älvd. brXdspila Ors. 
brXdspiku Leks. 'långt, smalt bräde, brädspjäla / 
long, narrow board, lath'. Syn.: brädspilj a. 

bräd-spilja f.IVa bråsdspiljä' öMor. =föreg. 
bräd-stricke m.III a brä'strikk (best. sg. dat. -8trik-
k4m) svÄlvd. 'verktyg, medelst vilket man 
gjorde vatturänder i takbräden / tool for making 
gutters in roof boards' (se ill.). Syn.: se bräd-
randare. 

bräd-tak n.II brå'tåle Älvd. brcV(6)t.åk Våmh. 
brä'tåk Mor. Soll. Ors. Bju. brå'tåk Mal. brietåk 
ÖVd. 'yttertak, som bestod huvudsakligen av 
(kluvna el. sågade) bräder (och ej av stock-
halvor) / roof mainly consisting of boards (and 
not log-halves)' (SAOB; ÖDB III 144). Jfr 
näver-, ved-tak. 

bräd-tryg m.Ic brtetra g ÖVd. 'snösko för häst, 
tillverkad av ett kort bräde / snow-shoe for 
horse, made of board' (se ill.). Jfr hästtryg. 

bräga sv.v.2. brie a (pres. brär, pret. breegdä) 
nVåmh. brde ja Våmh. (Bon.) briefa ,-,bra'ja 
(pres. bräVär —brä'jär, pret. brtVgdä) vMor.; pass. 
brie j as Ve. (jfr braga v.). 1. a. 'röra (på) sig, 
göra en (obetydlig) rörelse / move, make a 
movement' Våmh. vMor. så' du ur ä breegdä 
nVåmh. 'såg du, hur det rörde sig?'; i dag ittf 
brä' f a Våmh. (Bon.) 'jag kan inte ens röra på 
mig'; ed e då nöd så brä'jär vMor. 'det är (då) ngt, 
som rör (på) sig'. Syn.: braga, bet. 1 a. b. 
(med obj. i dat.:) 'röra (om) med / move, stir' 
Våmh. (Bon.) så •Itt dugd brä'j nte'lltkn 'så pass 
att man kunde röra om med kärnstaven'. 2. 
'vimla / swarm, abound with' Våmh. vMor. ur ä 
brier i trat'rum drr Våmh. 'så det vimlar av 
myror där!'. Syn.: braga, bet. 3. — Refl.: 
4tt ajs int bree si Våmh. 'han ids inte röra 
sig / ho is too lazy to move'; brå"j di ki'tä vMor. 
'rör på dig litet!' (till en sölkorv). — Pass.: 1. 
'knuffas / jostle'; an kigg å brå' fes Ve. 'han ligger 
o. knuffas'. 2. 'vara villrådig / be at a loss'; ur 
&ä' go å br'd jes Ve. 'hur du går o. är villrådig!'. 
— Särsk. förb.: (av:) du ska fel brä-å'v ni!' 64 
Våmh. 'du skall väl ge dig i väg så sakteliga nu 
då'; (i:) i a-nt brägt-1' e' sstem Våmh. (Bon.) 'jag 
har 	inte motionerat hästen'; du ska bröl'j -i 
krteppem kitä vMor. 'du bör taga litet motion'. 
Syn.: braga i; (uppå:) du ska bra' f -up« di 
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kitt& Våmh. (Bon.) 'du bör röra på dig litet'; 
briej upå an kitä svMor. 'motionera honom litet!'; 
(å:) slam int i &rå-4' iritä nVåmh. 'skola vi inte 
röra på oss litet?'. 

bräka sv.v.3. 1. brEtja 3. Älvd. Våmh. Ors. 
Leks. Ål (pret. brå'ktä Ors. brdi'lets Leks.) brätja 

Mor. Soll. 	tf Ve. brätja 3. -1. Rättv. 
brå'tja 3. Bju. Dju. Nås Jä. 1. 'säga bä (om 
får el. get) / bleat (of sheep and goat)' allm. 
Syn.: se bjäla, bet. 3. 2. 'skria (om räv) / 
shriek (of fox)' öMor. - Avi.: brä'tju adj. Rättv. 
stortalig, skränig / boastful, vociferous'. 

bräk-bock m. Ib brå'tjbokk Ve. Ga. brXlcbsick 
brDjebskk Jä. 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago 
/ jacksnipe'. Syn.: se bläkbock, bet. 2; gr å - 
get, bet. 2; rossgucku. 

brämmani  n.Ia bre'mman Tra. (jfr Hq. bräm, V11 
uppbräm(m)an n.). 1. 'kant / edge'. 2. 'möss-
skärm / cap-peak'. Jfr brätte n., bet. 1. Syn.: 
hätt-skygge, -skölde; plös, bet. 3; skygg, 
bet. 2; skygge, bet. 2; skyve, bet. 2; skärm'; 
sköld; skölde; snip, bet. 3. 

brämmann  n.Ia bre'mman Tra. 'helår / part of 
scythe fastened to shaft'. Syn.: se brum'. 

brända' f.IVa bre nnda Älvd. Våmh. brännda 
Soll. Ore Leks. Ål brennda Ors. brä'n(n)cla 
Rättv. brä'nnda Bju. Dju.-Tra. 1. `(större el. 
mindre) skogstrakt, där elden gått fram / burnt-
out part of forest' (SAOB bränna f., 2) allm. 
skö`gelsbrän(n)da Rättv.(Bi.) 'skogsmark, som 
härjats av skogseld'; sms'lltärbränncla Ål 'av 
eld härjat skogsområde, där smultron växa'. Jfr 
fallbärs-. Syn.: bråne, bet. 2; sveda. 

'svedjeland / burn-beaten land' (SAOB bränna 
f., 2) Soll. Rättv.(Bi.) Leks. Ål Nås Jä. Jfr fall-. 
Syn.: brand-, bränn-fall; brännsved; fall, 
bet. 5; sved m.; sveda f. 3. 'kalhugget ställe 
i skog / clean-cut clearing in forest' Rättv.(Bo.) 
öLeks. Bju. Ål. 4. (senare ssgsled:) 'av isen 
skadad brodd i (råg)odling (rye-)sprot, blighted 
by ice' Rättv.; se svall-. 

brända" f.IVa (endast som senare ssgsled:) 
'fnurra på tråd el. rep vid för hård tvinning / 
tangle (in twining)' Ors., se nyck-. 

bränd-ax n.Ia brtennclakks Ore 'sotax / ear of 
corn affected by blight'. Syn.: brand-, sot -ax. 

bränd-koppor f.IVa pl., se bränn-koppor. 
bränd-ljuder n. Id brenndltjäsöer Älvd. brenndjö-

der öOrs. 'genom brand uppkommen skada på 
trädstam, som läkts / healed damage to tree-
trunk, caused by fire'. 

bränd-rovor f.IVa pl. brenndrftsvur Våmh. 
bre'nndrövur vMor. Ors. brä'nn(d)rövur öMor. 

brännrövsr Ga. (jfr brända, bet. 2) 'rovor från 
svedjeland el. från åker, som götts med rovved 
/ turnips from burn-beaten land or from field 
fertilized with rovved' (ÖDB I 325, 347; III 
475). Syn.: brand-, sved-rova. 

bränd-råg m. II brenndräg Våmh. brä'nndräg 
öMor. (jfr brända, bet. 2) 'råg från svedjeland 

rye from burn-beaten land' (ÖDB I 324, 340). 
Syn.: fall-, svedje-råg. 

bränn n.Ia br@nn Våmh. bränn Ål Äpp. 1. 'så 
mycket brännvin, som brändes i en bränning / 
one distillation of spirits' (jfr bränna v., bet. 
4c; SAOB 1-2; ÖDB III 519). Syn.: bränning, 
bet. 2; kok, bet. 3. 2. 'så mycket kalk, som 
brändes på en gång i ugnen / one burning of 
lime' (jfr bränna v., bet. 4 b; ÖDB 11 37 f.) Ore. 

bränna f.IVa, se brända" f. 
bränna sv.v.3. - 1. brenna 3. Älvd. Våmh. brenna 

-bränna. 1. Mor. Ve. bränna 1. Son. brenna 3. 
Ors. brä'nna 3. Ore Leks. Al bränna 3. -1. 
Rättv. bränna 3. Bju.-Tra. 1. 'tillintetgöra 
gm eld, bränna upp / burn, destroy by fire' 
(SAOB I 1) allm. bränn va`Zrbårmässa Rättv. 
'bränna valborgsmässobål'; bränn lä'tsugga Jä. 
'bränna soporna i spisen inne i stugan' (ÖDB III 
326). Jfr lådigs-, svål-. 2. a. 'bränna skog för 
att åstadkomma svedjeland el. betesmark / 
burn-beat forest-land' (SAOB I 1 e; ÖDB I 
335, 338) Älvd. Mor. Soll. Ore Äpp. Mal. Li. 
bränn få'll Son. bränn fa'll Äpp. bränn tål Mal. 
bränn fs'll Li. `svejda'; (abs.:) bre' nna å sa' i 
a'sskun vMor. 'svedja o. så (råg) i askan'. Syn.: 
sveda, bet. 1. b. 'bränna torvlager i myr för 
att därav erhålla gödning (: kyttlandsbruk) / 
burn layer of peat in bog to obtain fertilizer' (jfr 
SAOB I 1 e) brenn mö'ri Våmh. bränn myä  Mal. 
c. 'vid nyodling bränna mossa, buskar o. ris för 
att göda jorden / burn-beat land to fertilize soir 
(jfr SAOB I le; ÖDB I 363) vMor. 3. 'spränga 
sten el. berg med hjälp av eld (o. vatten) / blast 
stone or rock with fire (and water)' (SAOB 1.2 f.; 
jfr ÖDB II 27) Älvd. Ve. Ore. Äpp. Mal. d4' 
Zreggqm wir 4' wE'(6)92 o brennakm stf'en Älvd. 
'då lägga vi på ved o. spränga stenen med 
eldning'. Syn.: bränna, elda sönder. 4. 'be-
handla viss råvara med eld el. hetta för att 
framställa annat ämne el. material / burn or heat 
certain raw materials to obtain another sub-
stance or material' allm. a. 'av lera framställa 
tegel / make bricks from day' (SAOB I 3 a); 
bränn ti'glrä Ore brit'nn ti'ggälr Mal. bränn tö'gek 
Li. (ÖDB III 163). b. 'av myrmalm utvinna 
järn / obtain iron from bog-ore' (SAOB I 3 b) 
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Älvd. Mal. Li. brenn må'jr§ Älvd. `dets.'; dem a 
brä'nnt öVält mä järn Mal. 'de ha framställt 
väldiga mängder med järn'; (abs.:) da-ve grä's- 
brekka a dem fsll 	vär å brä'nnt Li. 'vid 
Gräsbricka (fäb.) ha de (väl) också varit o. 
framställt myrjärn'. Jfr blåsa, bet. 7. e. 'av 
kalksten framställa kalk / obtain lime from 
limestone' (SAOB I 3 b); bränn ka'Irk Rättv. 
Leks. `dets.' (ÖDB II 38 f.). d. 'av mältad säd 
destillera brännvin / distil spirits from malted 
grain' (SAOB I 3 c; ÖDB III 517 f.) allm. bränn 
brännvin Leks. `dets.'; (abs.:) i 8104m-ti'k å 
bren,n a y-'6ktb Våmh. 'vi skola till o. bränna 
brännvin till julen'; döm wi'lld brä'nn vSoll. 'de 
ville bränna brännvin'; d8m hö'l så sppi sko'fam 
nö'lra pi'to v brännd Mal. 'de höllo till i skogen 
norr om Pito (skämts. om  norra Vallerås) och 
brände brännvin'. e. 'av kådig ved utvinna 
tjära / boil tar from resinous wood' (SAOB I 3 b; 
ÖDB I 501 f., 506 f.) allm. bre'nn fän qö'rkall 
Ve. 'framställa tjära i en tjärmila'; bränn tj å' r Mal. 
bränn tjä'rr Li. `dets.'. 5. 'vålla skada gm eld el. 
stark hetta, sveda / causa damage by fire or heat, 
scorch' (SAOB I 5) allm. bränn slå,'pra Leks. 
'bränna tungan (med het dryck)'; du a brännt 
hå'k å brö'tjin Li. 'du har bränt hål på byxorna'. 
Jfr bränna upp. 6. 'utstråla värme; göra sol-
bränd, bryna / giva out heat; make sunburnt, 
brown' (SAOB I 5 e) allm. sö'kä a brä'nnt de 
Tra. 'du har blivit solbrynt'; (abs.:) 	bränns 
88 Leks. sö'lta bränn sv hi'tt ss Mal. 'solen brän-
ner så hett'. Jfr basa v., bet. 1; brasa' v.; 
bräcka'', bet. 4. 7. (överfört:) 'svida, sticka 
ex. av stark kyla / bite in hard cold' (jfr SAOB 
5 h e) allm. ä 88 ka'llt, sy ä brä'nn i stji'nnä Mal. 
'det är så kallt, att det svider i huden'. Jfr 
brännkallt. 8. (om lek med boll el. klot / 
about game with ball or bowl; SAOB I 6:) brQnn 
bo'll Älvd. bränn kkö't Leks.; an bröt' nnet mi Soll. 
'han träffade mig med bollen'. Jfr bränn-
boll, -koka, -kuck, -lyra. 9. 'rengöra med 
hett vatten; skålla / clean with hot water, scald' 
(jfr ÖDB III 332, 338) Soll. Mal. bränn vä gg-
köjsär Soll. 'skölja över väggar o. sängar med kok-
hett vatten för att döda vägglössen'. Jfr basa 
v., bet. 7; bränna ur; skålla', bet. 1; skållra, 
bet. 1. 10. 'värma, upphetta / warm, heat' Mal. 
Li. i brännd ha'vvra v la-på' Mal. `jag hettade 
upp havre o. lade på (bröstet vid lunginflamma-
tion)'; du ska tå,' o bränn ttan, inna du lä gg de 
Li. 'du skall ta och värma (el. hetta upp) fötterna 
innan du lägger dig' (råd till förkyld person). 
— P. prat.: 1. 'skadad av eld / damaged by 

fire' allm. brännabri3 öMor. 'bränt bröd'; e 
små"kär brenndu öOrs. 'det smakar bränt'. 2. 
'ej längre jungfru / who has lost her maidenhood' 
Äpp. hö e brä'nnd 'hon har förlorat sin mödom'. 
— Refl.: i brännät mi vSoll. 'jag brände mig'; 
brä'nn-dä Leks. 'bränn dig!' (säges i blindbocks-
leken, då blindbocken håller på att stöta emot 
ngt föremål); brä'nn-de-nt no Li. 'bränn dig inte 
(nu)!'; bränn sä brfi'n Mal. `solbryna sig'. — 
Pass.: du få-nnt brännas Soll. 'du får inte bränna 
mig'; brenn48-wi' Ors. 'bliva vidbränd'; så däm 
brä'nnas Rättv. 'så de (o: nässlorna) brännas'; 
ä står å brännas-4' Leks. 'det (o: fläsket) står 
o. blir vidbränt'; ä brännes-ä't ä-de Tra. 'det 
bränns vid för dig'. — Särsk. färb. (av:) 1. 
bränn-6'v å'sskafftä Soll. 'bränna av slevskaftet' 
(eg. ö s -; dvs. 'gm obetänksamt yttrande skada 
sig själv'). Jfr bränna utav. 2. bränn-6' Äpp. 
'befria sig o. sina kläder från löss genom bastu-
bad'; (in:) bränn-i'nn sins'r(r)ja Rättv. '(framför 
öppen eld) bränna in smörjan (i skon)'; (mot:) 
bränn-mö't Dju. `(släcka skogseld gm att) an-
lägga moteld'; (om:) bränn-8'mm ä Jä. 'bränna 
det (a: brännsåret) på nytt (för att lindra 
smärtan)'; (på:) bränn-på h,ä'lla Li. 'elda på 
o. uppvärma bakugnshällen'; (sönder:) brcn-
szf'nnd sten  Älvd. bränn-sonnd stä jn Tra. 
'hetta upp stenen för att bringa den att rämna' 
(jfr bränna, bet. 3); ä a brä'nnt-sonnd ba`kku-
8mnsvalrve Tra. `bakugnsvalvet har bränts 
sönder'; (undan:) brenn-iinnda Ors. 'bränna 
skog för att få svedjeland'; (upp:) &lian vå'dij, 
va o'ppbränd Rättv. 'all veden var uppbränd'; 
bränn-o'pp så ti sö'ka Leks. 'bli alltför bränd av 
solen'; bränn-8'pp .2la`ppra Mal. 'bränna tungan'; 
(ur:) bränn-fi'r kärin må hi'tt va'ttr, Mal. 'ren-
göra kärlet med hett vatten'. bränn-ä'5  
vä'bbfin Mal. 'elda upp all ved i vedboden?'; Jfr 
bränna, bet. 9; (ut:) bränn-fet Nås 'bränna 
slut på'; (utav:) 1. j eva stä å brä'nnt-tå' 
s'usskaffte Li. 'jag råkade försäga mig (eg. var 
åstad o. brände (av) slev- el. össkaftet)'. Jfr 
bränna av. 2. bränn-tå' hällim me ä pär 
kä'vekgriser /east Li. 'göra den alltför heta bak-
ugnshällen lagom varm för brödgräddning 
genom att först grädda ett par halvtjocka bullar 
(kavelgrisar) på den'; (uti:) bränn-t1' bå'k Jä. 
'stöpa smält beck i (såret)'; (vid:) ja bränn fvl 
ni' 	Dju. 'jag bränner nog vid det där'. 
Syn.: svida; vidbränna. 

brännare m. ilIe brännör Ors. (-)brännar Leks. 
Flo. Jä. Äpp. 1. 'person, som sysslade med 
svedjebränning / person, buming woodland' 



bränn-blåsa 	 230 	 bränn-steka 

Leks. Flo. Jä. Äpp. Jfr fall-. 2. 'sprängsats el. 
krutgubbe, anv. vid sprängning i slipstenf3berg / 
powder-charge, used in blasting grindstone-rock' 
(jfr ÖDB II 11) Ors. Syn.: krutgubbe. 

bränn-blåsa f. IVa brännblråsa Rättv. Bju. Nås 
Mal. ÖVd. 'gm brännskada uppkommen vätske-
fylld blåsa under huden / blister (from burn)' 
(SAOB). 

bränn-boll m.Ia brä nnbåll Bju. Li. brännbsll 
Mal. (jfr bränna v., bet. 8) lek med boll o. 
slagträ / game with ball and bat' (SAOB). Jfr 
bränn-koka, -kuck, -lyra. 

bränneri n. brännsri' Rättv. bränäri' Ga. 'bränn-
vinsbränneri / spirits-distillery' (SAOB 2; ÖDB 
III 518, 524). 

bränn-fall n. Ja bränn/dl Son. 'skogsmark, 
svedjad för åstadkommande av bete / burn-
beaten forest land for pasture ' (ÖDB I 350). 
Syn.: se brända, bet. 2. 

bränn-het adj.I brä'nnhit Mal. brännhäft ÖVd. 
'mycket varm / burning hot' (SAOB); ss bränn-
hi'ä ä vå.' Mal. `så brännande hett det var'. 

bränn-hetta m. IV brä'nnh,äts Mal. brännhitti Li. 
'brännande värme / burning heat' (SAOB); ti 
brännhåtom Mal. `i den brännande hettan'. 

bränning f.Ib brännivg Soll. (-)bränni Jä. 1. 
'svedjande / burning woodland' Jä. Jfr fall-. 
2. 'så mycket brännvin, som brändes i en om-
gång; brännvinsbränning / one distillation of 
spirits' (ÖDB III 519, 524). Syn.: bränn, 
bet. 1; kok, bet. 3. 

bränn-kalle m. Illa brännkäla Mal. bränniale 
Li. 'bitande köld / biting cold'; ä e ta'vn8 8/ ä 
vä, n8nn .21i'kkän brännkäla Mal. 'det är länge 
sedan det var någon sådan brännande köld'. 

bränn-kallt adj. In. brennkollt Älvd. brännkallt 
Flo. Äpp. Mal. brännksllt Li. (jfr bränna v., 
bet. 7) 'så kallt, att man får en känsla av sveda 
i huden / biting cold'. Jfr brinta adv. Syn.: 
spräng-, sprätt-kallt. 

bränn-klen adj.I n. brännlarennt Li. (jfr klen 
adj.) 'intensivt illasmakande / with a very 
nasty taste'; ä dä' vå' nr3'ran ssm vä bränn-
klrennt 'det där var någonting som smakade 
förskräckligt illa'. 

bränn-knörla f.IVa brännknilla vSoll. 'fnurra, 
uppkommen vid spånad / tangle (in spinning)'; 
du spinn so å'rt, so ä bi bär brännknillor `du 
spinner så hårt, så det blir bara fnurror'. Jfr 
firra f. Syn.: fina; fnurra; fyran, bet. 1; 
knorla, bet. 2; knorra, bet. 2; knörla, bet. 2; 
lynka, bet. 3; nyckbrända. 

bränn-koka f.IVa brännköka Bju. (jfr bränna 

v., bet. 8) lek med boll o. slagträ kring en grop 
(o. en stör) / game with bat and ball round a pit 
(and a pole)'. Jfr bränn-boll, -kuck, -lyra. 

bränn-koppor f.IVa pl. brenndkupper nÄlvd. 
brenndkuppur Våmh. bre'nndkuppur svMor. 
brännkuppsr Flo. brä'nnkoppsr Mal. 1. ̀ (svart-
nande) hudutslag, framkallat av smittkoppor el. 
vaccinering / black sma,llpox, varioloid' allm. 
Syn.: koppan  f., bet. 1; ljutkoppor, bet. 1. 
2. 'sjukdomen smittkoppor / smallpox' Mal. 
Syn.: koppan  f., bet. 2; ljutkoppor, bet. 2; 
smittkopp a. 

bränn-kuck oböjl. sbst. brQ' nnkukk Våmh. (jfr 
bränna v., bet. 8) lek med boll o. slagträ; 
brännboll'. Jfr bränn-boll, -koka, -lyra. 

bränn-lyra f.IVa ack. (i förb.:) 2ti brennkgru 
Våmh. (Bon.) (jfr bränna v., bet. 8) 'slå bränn-
boll'. Jfr bränn-boll, -koka, -kuck. 

bränn-led adj. I brä'nnläj Li. (jfr bränna v., 
bet. 7) 'förfärligt elak, led / terribly bad'; ä va 
88 brännläjt, ss j'e* vart gä'-at 'det var så förfär-
ligt ledsamt, så jag måste gå ut'. 

bränn-märke n. III brännmar(r)tfu Rättv. brä nn-
marrtf öLeks. brännmarrtfe Al brä'nnmarrtjä 
Mock. brä'nnmetji Mal. 1. 'inbränt märke / 
brand' (SAOB 1) Rättv. Mock. Mal. Syn.: 
svedmärke, bet. 1. 2. `järnredskap för in-
brännande i träföremål av bomärken el. initia-
ler / branding iron for wooden articles with 
owner's mark or initials' (SAOB 3) Rättv. öLeks. 
Al Mal. Syn.: sved(en) järn, bet. 1 b; sved. 
märke, bet. 2. 

bränn-nässla LIVa —LM brenne.2.2 (best. pl. 
brenne.2.2lur) Älvd. brenne2.2 svMor. bränn-
mä.2.2ls f.III Rättv. brännäkksla Bju. brän-
nässla ••••brännhä.2.2la Mal. brännä.2.2la ÖVd. 
`Urtica dioica'. Jfr etternässla. — Sag: 
brä'nnitä.2.2läg m. Mal. 'sörpfoder åt korna, berett 
av nässlor och uppvärmt vatten / animal fodder 
prepared from nettles'. Jfr brädsel f.; bräd-
sel -la g. 

bränn-sint adj. I brännsinnt Li. 'tvärarg easily 
angered'. Syn.: se br å dar g. 

bränn-sjuka f.IVa brä nnf fika Bju.; obef. Rättv. 
'nervfeber / enteric fever' (SAOB; jfr Rz 53 a; 

bränn-steka sv.v.3. brännstötja Mal. brännstäjtja 
Li. 'steka (hårt) vid stark eld / fry over great 
heat'; brännstäjtje dem, ss dem våk 	Li. 
'steka dem vid stark eld, så att de bliva möra'; 
(äv. i kraftuttr.:) nö' fän brännstäjtje skå' du ss 
få' Li. 'nu, fan hårdsteke, skall du allt får. Jfr 
bräcka" v., bet. 1. 
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bränn-sten m.Ia bre nnstge Älvd. Våmh. brenn-
sten Ve. brännstån Soll. Äpp. Mal. brennstön 
Ors. brännstäin ÖVd. 1. `(stort stycke) svavel 
/ sulphur' (SAOB; Rz 53 b; ÖDB III 284). Syn.: 
svavel. 2. (bildl.:) tjin brennstrn Älvd. 'ar-
beta för ingenting / work for nothing' (eg. 
't j ona, dvs, tjäna el. arbeta för brännsten 
som lön'). 

brännstens-holk m. Ib brennstensök Ors. 'liten 
metallcylinder, i vilken man förvarade bränn-
s t en sl j us / small metal cylinder, in which 
brännstensljus were kept'. Jfr brännstick-
holk. 

brännstens-ljus n. Ta brennstiesIrjåss Älvd. brenn-
stensljös Ve. brti`nnstensiös Mal. brännstitinsfös 
ÖVd. 'litet ljus, hörande till elddonet o. be-
stående av blåntråd, doppad i smält svavel / 
small light, belonging to tinder-box, consisting 
of tow yarn, dipped in melted sulphur' (Liv. 
Älvd., s. 15; ÖDB III 284). 

brännstens-sticka f.IVa brännstäinsstekka Tra. 
'svavelsticka / sulphur-match' (ÖDB III 284). 
Syn.: se arshåls-, bränn-, svavel-sticka. 

bränn-sticka f.IVa bre nnstikk(a) (pl. -stikkur) 
Älvd. =föreg. 

brännstick-holk m. Ib brennstikiisk Älvd. Våmh. 
'cylinder av bleckplåt, i vilken svavelstickor 
förvarades / tin-plate cylinder, in which sulphur-
matches were kept'. Jfr 
Syn.: strykstickholk. 

bränn-sur adj.I brännsår 
brdnnsår Li. 'skarpt sur 
vreden-sur. 

bränn-sved m. IT bre'nn,swid Ors. brä'nnsvåd Leks. 
(Silj.) `svedjefall / burn-beaten forest land'; 
bsrt i brennswidim Ors. 'borta på svedjefallet'. 
Syn.: se brända, bet. 2. 

brännsved-rodgård m.Ia bre'nnswidrogård Ors. 
'hägnad, anv. omkring svedjefall och bestående 
av trädstammar med kvarsittande grenar / 
enclosure round burn-beaten land, consisting of 
tree-trunks with branches still on them' (jfr 
ÖDB I 341 f.). Jfr bråte, bet. 3. Syn.: fall-, 
ris-gård; svedje-, vål-rodgård. 

bränn-sår n.Ia brännsår Bju. ÖVd. brå'nnsåa  Mal. 
'sår av brännskada / burn (of injury)' (SAOB). 

bränn-ten m.Ia brå` nntän Leks. 'i ena änden 
spetsat järn, medelst vilket hål brändes i trä / 
pointed branding-iron for making holes in wood-
en articles' (jfr ÖDB I 225, med ill.). Jfr järn-
ten. Syn.: sved(en)järn, bet. 1 a; svedten; 
svidjärn. 

bränn-vin n.II Ta brenndwin (best. sg. dat. 

brenndwini') Älvd. brenndign nVåmh. brennd-
wlin Våmh. (Bon.) bre'nnwin vMor. bre'nnwenn — 
bre'nndwin Ve. bränndwun 	 vSoll. 
brännvinn Soll. brenn(d)wIn Ors. brä'nnwin Ore 
brä'namin Rättv. brä'nnvin Leks. Bju. brå'nnvin 
Nås Jä. Mal. ÖVd. brä'nnmin —brännmen Äpp. 
(om -d-, se Bj. Älvd., s. 134 f.) 'av mältad säd 
destillerad dryck / distilled liquor' (SAOB; ÖDB 
III 517 ff.); jä'lrp int brif nonin, så bir s 
Rättv. jcårp int brä'nnvine, då e å då'n Li. 
'hjälper inte brännvin(et), så blir det döden'; fä a 
brå'nunin sona en li'tin j'5' å trbak som lå'vvs 
eir(r)mar Rättv. 'jag har brännvin som en liten 
sjö o. tobak som långa ormar'; bå'sävsbrännmen 
Äpp. 'brännvin, som barnaföderska bjöds av 
grannkvinnorna'; ii' lrbr ära m in Rättv. jfelr-
brännvin Mal. 'till julen bränt el. hemköpt 
brännvin'; bjö'nnbråndvin öMor. 'brännvin, 
anskaffat till lysningskalaset' (jfr björnkalas, 
bet. 2); spilma'nnsbrånnvin öMor. 'brännvin, 
bjudet spelmannen vid dans'; sta' ffansbrendwin 
vMor. 'brännvin, som erhölls i gårdarna tredje-
dag jul'. Jfr aloe-, blåbärs-, bryggtopp-, 
drank-, falu-, galentor-, gubb-, gulgubb-, 
kamferts-, klar-, kummin-, malört (s)-, 
myr-, orm-, pomerans-, renkonungs-, saff- 
rans-, siraps-, sko-, starkpeppar-, svin-
gall-, sädes-, tytt-. Jfr malla f., ssg. Syn.: 
stark adj. (sbst.); starksaker. 

brännvins-bock m. Ib brc'nndtknsbukk Våmh. 
(Bon.) 'man, som under inflytande av alkolhol 
känner behov av könsligt umgänge / man who 
becomes sexually excited under influence of 
spirits'. 

brännvins-bröd n. Ta brå‘ nnvisbr'd Mal. brä'nn-
vi(n)sbrå ÖVd. 'fint bröd, som togs som tilltugg 
till brännvin / special bread eaten with distilled 
liquor'. 

brännvins-don m.I a brännvinsdön Jä. (koll.:) 
'redskap, anv. vid brännvinsbränning; bränn- 
vinspanna och kylapparat / apparatus, still and 
condensor, used in distilling liquor' (ÖDB III 
524). Syn.: tomtkarl, bet. 2. 

brännvins-fat n. TT brenndwinsfåt Älvd. brä'nn-
vinsfåt öMor. 'stor kagge (rymmande omkring 
100 kannor), anv. vid transport av brännvin 
från Falun upp till Mora o. Älvdalen / large keg 
(of about 50 gallons), used in transporting dis-
tilled liquor from Falun to Mora and Älvdalen'. 
Jfr brännvinskagg(e). 

brännvins-flaska f.IVa brenndwinsfkassk Älvd. 
brennwinsilrassk(a) vMor. brännvinsflasska 
öMor. brännvinsfkasska Leks. Ål brä'nnvins- 

brännstensholk. 

Dju. brå'nnsfia  Mal. 
/ acrid'. Syn.: ill-, 
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fkasska Bju. brännvisflroaska Mal. ÖVd. 'för 
varingskärl (av trä, tenn el. glas) för brännvin 
vessel (of wood, tin or glass) for distilled liquor 
(SAOB; ÖDB III 526). Jfr brännvinsplunta 
Syn.: tutflaska. 

brännvins-fora sv.v.l. brennchinafftsra Våmh. 
'deltaga i gemensamhetskörning av byggnads-
timmer (mot ersättning av brännvin) / take part 
in collective transporting of building-timber' 
Syn.: brännvinsåka; fora, bet. 3. 

brännvins-glas n. II -I a brenndwinsglräs Älvd. 
bre'nnwinaglräs vMor. brti'nnvinsgMs Bju. brif nn-
vink& Mal. ÖVd. 'glas att dricka brännvin ur! 
liquor glass' (SAOB). 

brännvins-hatt m. la brenndwinsatt Älvd. brennd-
atnsatt Våmh. bret'nnvi(n)altatt Mal. ÖVd. 'av 
koppar förfärdigad huv till brännvinspanna / 
copper top for liquor pan or still' (SAOB; jfr 
Liv. Älvd., s. 89). 

brännvins-kagg(e) m.Ib Illa bre'nndwinakagg I 
nvMor. Ors. bret'nnvinskagg I öMor. brti' m-
minskagg I Rättv. brit nnvinakagg I Leks. 
brännvinskagga III Bju. bret'nnvinskagg I Al 
brit'nnmenskagg I Äpp. breennvialcagg Mal. ÖVd. 
'kagge för (transport av) brännvin/ keg, cask 
for (transporting of) distilled liquor' (SAOB). 
Jfr brännvinsfat. 

brännvins-kapp m. la bre nndwinakapp Älvd. 
bre'nndwinskapp Ors. 'helt liten (trä)kopp att 
dricka brännvin ur / small (wooden) cup used for 
drinking liquor' (jfr SAOB brännvinskappe). 
Syn.: brännvins-knota, -kopp, -tumme; 
knotkosa. 

brännvins-kittel m.I d - Ja breVnnviskittil nlVIal. 
'kittel, anv. (som uppsamlingskärl under pi-
porna) vid brännvinsberedning / cauldron used 
in distilling liquor' (ställdes ibland ut på gården 
vid bröllop med en skopa att dricka ur eller 
ställdes ut i skogen på lämpligt ställe för att 
locka björn vid jakt; ÖDB I 11; III 526). 

brännvins-klen adj.I brännvialekän Mal. 'sjuk på 
grund av omåttlig förtäring av brännvin / having 
a bad hangover after too much liquor'. Syn.: 
brännvinssjuk. 

brännvins-knota f. IVa bre'nndwinsknöta Ors. 
'liten skål av masurbjörk, anv. att dricka bränn- 
vin ur / small bowl made of curly-grained birch-
wood, used for drinking liquor' (se ill.). Syn.: 
se brännvinskapp. 

brännvins-kopp m.I a briVnndwinalcupp Ore 
breennvinskupp Al Dju. brit'nnvialtspp Mal. ÖVd. 
'helt liten horn- el. träkopp för brännvin' 
(SAOB); (äv. bildl.:) ti brä'nnvinskupptin ä dam  

nög sa'nuns Dju. 'vid brännvinskoppen äro de 
nog ense'. Syn.: se brännvinskapp. 

brännvins-kosa f.IVa bret' nnvinskös Soll. briTnn-
viskösa Mal. Li. 'liten skål (vanl. av silver) att 
dricka brännvin ur / drinking-vessel (of silver) 
for liquor'. Jfr silverkosa. 

brännvins-kärl n. la bren,d4nskråld Våmh. 
brit'nndwiknskrälld vSoll. brit'nnviakel Mal. 
briennviskCtral Li. (vanl. i pl.) 'kärl, använt vid 
tillverkning av brännvin / vessel used in distil-
ling liquor'. 

brännvins-lek m. Ib brä' nnvinslök Nås 'dans, som 
anordnades av pojkarna i byn o. till vilken 
samtliga medförde litet brännvin / dance, ar-
ranged by the boys in the village and to which 
everyone brought some liquor'. 

brännvins-låten m. Ja best. brenndtinalråk, Våmh. 
bre'nnwins?rittr, vMor. 'viss melodi, spelad el. 
sjungen dels vid förplägnad av bröllopsgäster, 
dels då man tiggde ihop pengar till staf f ans-
dans / melody played at wedding reception, or 
when begging for staffansdans money' (Forss-
lund, Wåmhus, s. 168; Mora, s. 57-59; Lev. 
Våmhusfj., s. 202). 

brännvins-panna f.IVa brenndwinsinnn Älvd. 
brenndmnsp.Inna Våmh. brännvinspanna öMor. 
bröinnvinspanna Nås brännviapanna Mal. ÖVd. 
'stort kokkärl av koppar, anv. vid brännvins-
bränning / large copper vessel, used in distilling 
liquor' (SAOB; ÖDB III 524; Liv.Älvd., s. 89). 

brännvins-pipa f.IVa bret'nnvinapipa Nås brer nn-
vispipa Mal. ÖVd. 'rör av koppar, gående från 
brännvinshatten gm brännvinstunnan / 
copper pipe, leading from brännvinshatten 
through brännvinstunnan' (SAOB; jfr Liv. 
Älvd., s. 89). Jfr pipa, bet. 3. Syn.: sp it, bet. 2. 

brännvins-plunta f.IVa breennvinaplunnta öMor. 
brtennvin,splrunn,ta Ål 'fickflaska (av koppar el. 
tenn) för brännvin/ (copper or tin) pocket flask 
for liquor' (SAOB). Jfr brännvinsflaska. 

brännvins-provare m.IIIc breennvinapröveir Soll. 
brännvisprövär Mal. brännviaprövar Li. 'talg-
kula (upphängd i en lintråd) el. särskild appa-
rat (av glas), anv. vid brännvinsbränning för 
provning av alkoholhalten / tallow ball or 
special instrument of glass, used as alcoholo-
meter' (SAOB; ÖDB III 526). 

brännvins-sjuk adj.I bre'nndwin8sjök Ve. bränn-
visfftk ÖVd. 'sjuk på grund av omåttlig förtäring 
av brännvin / having a bad hangover afton too 
much liquor'. Syn.: brännvinsklen. 

brännvins-skovor f.IVa pl. brenndwinsakftsver 
Älvd. bret' nnvinaskövor Soll. breit'enntinaskövetr 
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Rättv. brännvinsskövsr Leks. brännmensskövsr 
Äpp. brännvisskövsr Mal. ÖVd. 'deg, lagd 
omkring brännvinspiporna och under brän-
ningens fortgång hårt gräddad / dough placed 
round brännvinspiporna and baked hard 
during distilling process' (ÖDB III 526). 

brännvins-skål f. Ja brännvinsskiar Rättv.(Bo.) 
'liten, inuti förtent mässingsskål, anv. vid ut-
skänkning av brännvin / small brass-bowl (tirmed 
inside), used in pouring out liquor'. 

brännvins-spada f.V brä'nnvisspäu Li. `spjäl-
formigt redskap, varmed det jäsande brännvins-
ämnet omrördes / lath-shaped implement used in 
stirring mash' (jfr ÖDB III 522). Jfr brugg-
spela. 

brännvins-spis m. Ta brännvinsspis Soll. 'murad 
spis i kammaren, ofta anv. vid brännvinsbrän-
ning / bricked fireplace often used for distilling 
purposes' (ÖDB III). 

brännvins-stuga f. IT brännvi(n)sstuggu Li. 'sär-
skild byggnad (i förmögnare hushåll), där bränn-
vinsbränningen utfördes / special house (on 
wealthy farm), where they distilled liquor'. 

brännvins-stånd n. Ja brännvisstannd Mal. 'erek-
tion under påverkan av brännvinsförtäring / 
erection under influence of liquor'. Syn.: 
brännvinstjur. 

brännvins-tjur n. Ja brenndwinstjer Älvd. (jfr 
tjur n.) =föreg. 

brännvins-tumme m.IIIa brännvistumma Mal. 
'liten kopp (el. tumlare av term el. horn) att 
dricka brännvin ur / small cup for drinking 
liquor'. Syn.: se brännvinskapp. 

brännvins-tunna f.IVa brenndwinsttgnn Älvd. 
brenndwinstiknna (-brenndtgns-) Våmh. bränn-
vinstenna Nås. brännvistsnna Mal. Li. 1. 
'kylkar, hörande till brännvinsbehöret / cooling-
vessel used in distilling process' (ÖDB III 524) 
Älvd. Nås Mal. Li. Syn.: kyl-, pip-, spit-
tunna; tunna. 2. `förvaringskärl för bränn-
vin / vessel (cask) for liquor' (SAOB) Våmh. 

brännvins-åka st.v. brenndwinsdka Älvd. bre'nnd-
winsclk vMor. 'deltaga i gemensamhetskörning 
av byggnadstimmer / take part in collective 
transporting of building-timber'. Syn.: bränn-
vinsfora; fora, bet. 3. 

brännvins-åkor f.IVa pl. brenndwjnsdker - 
brenndwinsåkur Älvd. kemensamhetskörning 
av byggnadstimmer / collective transporting of 
building-timber' (Liv.Älvd., s. 45). Jfr for-, 
timmer-, timmerkör-kalas. 

brännvins-ämne n. III brennclwinnmmgn Älvd. 
brenndegnsgmmnä Våmh. 'mäsk, varav bränn- 

vin bereddes / mash from which distilled liquor 
was made' (ÖDB III 521; Liv.Älvd., s. 89). 
Syn.: mäsk, bet. 1; tillsättning. 

bränt adv. brännt Jä. ÖVd. 1. 'genast, utan 
dröjsmål / at once, without delay'; je så, dem 
81c811mmå brä'nnt Li. 'jag sade, att de skulle 
komma genast'. Syn.: bums, bet. 1; genast; 
prompt, bet. 1; radväg, bet. 2; strax, bet. 1; 
tvärt, bet. 1. 2. (förstärkande:) 'likafullt, lik-
väl / nevertheless' Jä. Mal. ÖVd.; se lika-. 

bränts sv.v.1., se brätta. 
bräsme m.IIIa bre' same ÖVd. 'bräss / thymus'. 

Syn.: brässe. 
bräss° m.IIIa bre'ssä Leks. =föreg. (jfr SAOB. 
under bräss). 

bräst n., se bröst. 
brätt n. Ta brett Ors. 'uppåtböjd, främre del av 
skida el. med / upturned front part of ski or 
rurmer' (SAOB under brätte). Jfr skid-. Syn.:-
brätta; brätte, bet. 2; knäppa", bet. 1; 
krämpa", bet. 2; nasar, bet. 3; nos, bet. 4; 
näv, bet. 5; skid-horn, bet. 2, -nasar, -nos; 
snok, f., bet. 3; snoka' f. 

brätta f. IVa brätta Rättv. = föreg. (ÖDB I 488). 
brätta sv.v.l. brett- Älvd. bretts Ve. Ors. brätta 
Flo. Mock. Mal. Tra. 1. 'böja uppåt / tum up' 
(t.ex. om främre del av skida el. med; om lie 
på orv; SAOB) Ors. Tra. brätt ä'jn styTe Tra. 
'böja upp spetsen på den ena skidan'. Syn.: 
se bryta, bet. 8 a-b. 2. 'bända, spänna / 
prize, bend' Ve. (t.ex. vid lastning av timmer 
på släpredskap). Jfr bryta, bet. 1 e. 8. 'böja 
ryggen till svankrygg / be saddle-backed' (t.ex. 
om ko vid brunst) Flo. Mal. Tra. Syn.: bryta, 
bet. 8 c. 4. a. 'brösta sig, stoltsera / cock one's 
nose, pride oneself' Ve. Mock. brett upå as Ve. 
'kråma sig'. b. (i förb. med i ryggen:) brå'tt i 
reddjam Tra. 'gå överdrivet rak i ryggen / hold 
o.s. too erect'. — Refi.: brätt se Tra. 'brösta sig, 
kråma sig'. — Särsk. förb. (fast:) brett-fa'sst Ve. 
'spänna fast timmerlasset på släpredskapet med 
vidjor, järnkrokar o. spännstång'; (upp:) 1. 
brett-u'pp Ve. 'vara uppåtböjd, peka uppåt'. 
2. brett-u'pp sig Älvd. 'se högfärdig ut'. — Atd.: 
brättat adv. Tra. an gå' ss brättst 'han går så 
stelt o. är onaturligt rak i ryggen'. 

brätte n.III bre'ttä Ors. brättä Dju. brätte Tra. 
1. 'utstående el. uppvikt kant på hatt / brim 
of hat' (SAOB 1; ÖDB IV 443 f.) Dju. Tra. Jfr 
brämmanr, bet. 1. Syn.: brott n., bet. 9; hatt-
brott; skyva; skyve. 2. 'uppåtböjd, främre 
del av skida el. med / uptumed, front part of 
ski or runner' (SAOB 2; jfr ÖDB 1 488) Ors. 
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Tra. Jfr skid-. Syn.: se brätt. — Avi.: bre'tta 
v. Ors. 'vässa stocken i änden vid hankkörning 
/ cut off end of log for dragging with withe' 
(jfr ÖDB I 484 f.). 

brätt-krok m.Ib brä' ttkrök Tra. 'läst av trä, anv. 
vid uppåtböjning av främre änden av skida / 
wooden last, used for turning up front of sid'. 
Syn.: brätt-, skid-läst. 

'brätt-läst f.Ia brettlesst Ors. = föreg. 
brätt-ryggad adj.I brig' ttrygga Ore bråk' ttryddja Flo. 
Jä. 'svankryggig / saddle-backed'. Syn.: se 
brantryggig. 

'brätt-ryggig adj.I brd ttryddju Äpp. =föreg. 
bröd n.Ia V bröå -bröå I Älvd. bröå Våmh. 

br& br&L vMor. bra V öMor. Ve. Sol!. Ore 
Rättv.-Mal. brg Ors. brå ÖVd. 1. (eg.:) `pa,nis / 
bread' (SAOB 1; ÖDB III 385 f.) allm. åk du 
8a'j brö' å a gfi's bra' å§ Älvd. 'skall du säga 
bröå till det goda brödet?' (formen bröå, som är 
äldre, ansågs simplare än formen bröå; jfr LD I 
312 not 10); ä a vurrti mål- i brb"nå Sol!. 'det har 
blivit rnal i brödet'; a du nå &tigg- ata brö'na 
sRättv. har du något sovel till brödet?'; hd e 
sy'nnd tä få'r siså' må brö'ns Äpp. 'det är synd 
att bete sig så med brödet'; klrå'nbrii Bju. 'bröd, 
bakat av dåliga ingredienser, nödbröd'; ta' 88(k)- 
1r Mal. 'litet (matsäcks)bröd, medfört i fickan'. 
Jfr bark-, barnkäring-, barnsängs-, bland- 
korn-, blod-, blöt-, brännvins-, bull-, bär-, 
diger-, drank-, drås-, dån-, flott-, flöt-, 
hackelse-, halm-, halmhack-, helgdags-, 
hål-, hålbull-, högtids-, jul-, järn-, klar-, 
krus-, känn-, kärl-, lak-, malder-, mes-
smörs-, mjuk-, mjöl-, mjölk-, mälder-, 
mäsk-, palt-, päronbull-, rån-, rånjärns-, 
rödgräs-, skarp-, skål!-, smak-, smul-, 
sur-, svett-, syr-, såd-, söckendags-, söl-, 
sötnat-, tjock-, tunn-, tuss-, vardags-, 
vete-, vit-, vört-. 2. (bild!.:) 'mat, föda; hus-
håll / food, nourishment; household' (SAOB 
3) allm. an  ar meeyvgår, so fåt bra' Ve. `han har 
många personer i sitt hushåll (eg. som äta bröd)'; 
jå"timansbrö å bgenbrö e li'lc ha'kt Rättv. 'under- 
håll som tiggare och underhåll av barn är lika 
svårt'; på da'nn ss vå' dum i e'tt bra' 8i grams 
na'mmn Mal. 'på den tiden voro de i ett hushåll 
och under lydnad för fadern'. 3. 'tunnbröd/ 
clap-bread' (jfr bulle, bet. 2; ÖDB III 385 ff.; 
:se ssgr nedan) OvSi. NeSi. Jfr agn-, bjugg-, 
bland-, blandkorn-, blod-, blöt-, bär-, flöt-, 
fyrklov-, färd-, god-, havre-, holk-, jord-
pär(ons)-, jordäppel-, jäs(en)-, kist-, 
knappel-, kont-, korn-, latmans-, myr-, 

nist-, penning-, pjuk-, päron-, ren-, råg-, 
sjudenmjölks-, sommar-, spann-, sull-, 
sullmjölks-, söl-, viken-, ärt-, ärtblands-. 
Syn.: tunnbröd. 4. (koll.; senare ssgsled:) 
'krossat bröd, brödsmulor / crushed bread, 
breadcrumbs' Våmh.; se små-. 

bröda sv.v.l. bli'da Leks. 'träda tunnbröd på 
stänger / thread clapbread on poles'. 

bröd-ask m.Ib brä"assk Våmh. (Bon.) Sol!. 'större 
svepkärl för förvaring av tunnbröd inne i 
stugan / large vessel in which clapbread was 
kept in cottage'. 

bröd-bete m. IV brå'bitil öOrs. (jfr bete m., bet. 2) 
`(liten bit mat, bestående av) ett stycke (tunn-) • 
bröd, hoplagt kring smör el. något sovel / 
(some food, consisting of) piece of (clap-)bread 
with some filling of e.g. butter, meat, cheese 
etc.' (jfr SAOB 1-2; ÖDB III 452). Syn.: se 
bete, bet. 5. 

bröd-bit m., se bröd(s)bit. 
bröd-bräde n. III brirbråd Ve. brö'brliä Ål 'bräde, 
på vilket bröd fick ligga o. jäsa före grädd-
ningen / board on which bread was placed to 
rise before baking' (ÖDB III 417). Syn.: se 
bakbräden. 

bröd-bulle m.IIIa brö'bullä Äpp. brö'bulla Mal. 
brinsile ÖVd. halvtjock, jäst brödkaka av råg, 
spisbröd / half-thick, risen (and dried) rye-
bread' (SAOB); em i'nnt s'mmin add vg‘ry, ss 
add tjd'rinja skuta bje'nn må brö'bullam Mal. 
'om inte om(en) hade varit, så hade gumman 
skjutit björnen med brödkakan' (härm i byn 
Grönland efter tal i Yttermalung). Syn.: bull-
bröd; bulle', bet. 3; knäckebulle. 

bröd-del m.Ia brö'dål Ors. 'andel bröd för 
varje gäst vid bröllop (1 kaka kornbröd, 2/8  
kaka ärtbröd o. 1/4  rågbulle) / portion of bread 
for each guest at wedding-reception (1 round of 
barley-bread, 2/8  round of pea-meal bread and 1/4 
round of rye-bread)'. 

bröder-kona f.V brY 5krin4i Älvd.; obef. Våmh. 
Rättv. (jfr SAOB, ssgr E: bröder-; Fr. brce5ra-) 
'svägerska / sister-in-law'. Syn.: brorskona; 
sväga; svägerska. 

bröd-fjärding m.Ib bröst/c/ii-uv Mal. 'i fjärdedels-
sektorer viken brödkaka / clap-bread folded in 
four sections' (ofta anv. som underlag för sovel; 
ÖDB III 424 f.). Jfr disk, bet. 2. Syn.: br ö d-
fjäre; fjordingl, bet. 1 a; fjärding, bet. 4; 
fyrklova, bet. 2; fyrklovkaka. 

bröd-fjäre m.IV brå'fjeiri vOrs. = föreg. 
bröd-fjöl f.Ia brr fjöl: Ve. brö,' Hök Bju. 'spad-
formigt bakningsredskap, anv. vid brödkakors 
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införande i o. uttagande ur bakugnen / baker's 
peel' (ÖDB III 397). Syn.: se bakfj öl. 

bröd-forda LIV a brTisffi8k(a) Älvd. brö"föka Ve. 
brö"förda Soll. brö' föla vOrs. bri3löka Al brtr föka 
Dju. Ga. Flo. 'brödföda, livsuppehälle / bread, 
livelihood'; n a M fik dn-ds,” brii"fåsktf tjg' öpt 
Älvd. 'den där mannen har då köpt ett livs-
uppehälle åt sig'; an jåk fe brrd' föka Al 'han 
gick för bara maten (utan kontant lön)'. Jfr 
forda, bet. 1. Syn.: brödföda. 

bröd-forda sv.v.l. (endast refl.:) brå"förd si Soll. 
'på egen hand skaffa sig livsuppehälle / earn 
one's living'. 

bröd-föda f.IVa brB'fBa Flo. Nås Mal. 'föda av 
bröd; livsuppehälle / bread, livelihood' (SAOB 
1-2). Syn.: brödforda. 

bröd-rör adj. I bri3' för Äpp. (om barn:) 'i stånd 
att själv tugga o. äta bröd / able to eat bread 
(about child)'. 

bröd-gröt m. Ta brd'gr5t Ve. brirggrat Mal. brå'gråt 
ÖVd. 'gröt, som åts till (el. struken på) tunnbröd 
med smör' (ÖDB III 461 f.). Jfr jordäppel-, 
mes-, messmörs-, mjöl-. — Ssg: brö'ggrötf åt 
n. Mal. 1. 'stort fat för brödgröt / large dish 
for brödgröt'. 2. 'ful kvinna med grov an-
siktshy / ugly woman with coarse complexion'; 
hå'n a andä fånni-tf' för brö'ggrötfät 'vad har 
den där (karlen) fått tag i för en ful kvinna?'. 

bröd-hack m.Ib bra'hakk Bju. Nås Jä. 'brödnagg 
/ bread-pricker' (ÖDB III 398). Syn.: se bak-, 
bröd-nagg. 

bröd-hang n.Ib brä'havng ÖVd. (jfr? SAOB hång; 
Fr. hang) `kvantitet av tunnbröd (el. hålkakor), 
hängande (på ställning av stänger o. stickor) i 
stugans tak / quantity of (clap-)bread hung up 
in roof of cottage' (ÖDB III 427); dem et't, a' - 
mma brå'hanndje ra'kk Tra. 'de åto, så länge det 
upphängda brödet räckte'. Jfr brödrad. Syn.: 
brödhjälle, bet. 2; bröd-skulle, -tak. 

bröd-hjälle m.IIIa brö"jåll Älvd. brirjållä Flo. 
1. 'ställning i stugans tak av stänger o. stickor, 
på vilka (tunn)brödet hängdes upp / device in 
cottage-roof consisting of poles and sticks, on 
which bread was hung' (Liv. Älvd., s. 91; ÖDB 
III 219) Älvd. Flo. 2. 'kvantitet av (tunn)bröd, 
hängande på brödställningen i stugtaket' (ÖDB 
III 427,487) Älvd. Syn.: bröd-hang, -skulle, 
-t a k. 

bröd-holk m. Ib brå"heark Ve. brö'huIrk Mal.; obef. 
Mor. 'enhet av två el. tre tunnbrödskakor, 
vikna i fjärdedelssektorer, lagda utanpå var-
andra o. upphängda på brödspett till torkning / 
unit of two or three rounds of clap-bread, folded 

in four sections, one above the other, and hung 
on bread-spit to dry' (ÖDB III 424 f.). Syn.: 
bröd-rulle, -skrock, bet. 2. 

bröd-horn n.Ia brIPhörn Bju. `stycke av ox- el. 
kohorn, varmed man gjorde hål i kakan, då 
man bakade hålbröd / piece of ox- or cow-horn, 
with which hole was made in hole-bread' (SAOB; 
ÖDB III 399). Syn.: bull-, hål-horn. 

bröd-hull n.Ia bra`hs11 Mal. 'gott hull o. blomst-
rande hy i good flesh and rosy complexion'. 

bröd-hund m. Ta brö'hunn4 nöMal. 'hund, som var 
oduglig för jakt / dog which was no good at 
hunting'. 

bröd-hyvel m.Id br'd'hgvyl Mal. brd'hövel Li. 
'liten hyvel, varmed (hårt) bröd sönderdelades 
åt gamla, tandlösa personer / small plane used in 
breaking up bread for toothless persons'. 

bröd-hålla st.v. (vanl. refl.) br3'hal(1)- Nås br5'-
håla Mal. 'underhålla med bröd, ge föda, nära / 
give bread or food, nourish' Mal. — 
bra'hal(1)-8e Nås brin,ä1-8å Mal. 'hålla sig med 
bröd(säd) från egen jord / keep o.s. with bread 
(-corn) from o.'s own land'. 

bröd-hång n.Ib, se b r ödh an g. 
bröd-jucka f.IVa brå"öjukk(a) Älvd. 'maträtt, 
bestående av bröd, stekt fläsk och vatten / 
clish consisting of bread, fried pork and water' 
(jfr ÖDB III 488). Jfr brödmölja; flottjucka. 

bröd-kaka f. V br 'Okad' Älvd. brg"kåldi brö"kaku 
vMor. brö"kaku Ve.Soll. brg' kaka vOrs. bri3'keiku 
Leks.-Mal. brå'kåku ÖVd. (jfr LD I 88, II 188; 
Bergfors, s. 160). 1. `tunnbrödskaka / clap-
bread' allm. små`kbrökeiku Nås 'nybakad kaka, 
som gavs att smaka på'. Jfr lill-, tunn-. 
2. 'stöt med knäet i en annan persons bakdel / 
push with knee in someone's behind' Älvd. 
Soll. djå' någum je brö"kaku Soll. 'ge någon en 
knästöt i baken'; du e stjy'lldå mi je brg"kaku 
Soll. 'du är skyldig mig en brödkaka' (säges, då 
man utdelar stöten). Syn.: hålbulle, bet. 3; 
knäfis; röv-dörja, -döst. 

bröd-kar n.II brå"kår vMor. 'större, med lock 
försett träkar, avs. för forsling av bröd till 
fäbodarna / large wooden vessel with lid, for 
transporting bread to shielings'. 

bröd-kavel m. Id brö'kavåk Bju. brinåväk (best. 
-kåväkn,) Jä. 'kavel, varmed deg formades till 
(tunn) kaka / bread-roller' (SAOB; ÖDB III 
395). Syn.: bak-, bröd-, deg-kavle. 

bröd-kavle m.III brInavök Ve. brnåvsl Oro. 
brö'kåvka Leks. Al brö'kåvitå Flo. brtnåvka Nås 
briPkavvka Mal. brå'kåvel ÖVd. = föreg. (se ill.). 

bröd-kista f. IVa brö"Oysst Soll. 'kista, i vilken 
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man förvarade bröd under längre tids borto-
varo från hemmet / chest in which bread was 
kept during absenee from home' (SAOB). Jfr 
brödlår. 

bröd-knallare m.IIIc brå'len'ålsr Äpp. 'person, 
som långsamt knaprade på torrt bröd / person 
who slowly munched up a piece of dry bread'. 

bröd-knappel m.Id briV kn,appålr Mal. (jfr 
knappla v., bet. 2) 'person, som gärna knap-
rade o. åt torrt bröd / person who liked to 
munch dry bread'. 

bröd-knäppare m. Ilie bri37cnåppar Äpp. briP 
knäppär 	knappar Mal. breVenåppar Li. 'per- 
son, som skulle ha mat, tärande hjon i hushåll / 
person to be fed, member of household'; han a 
må'vvä bri3.1entippartir Äpp. 'han har stort hus-
håll'; fft' brö'knäppärär i gä,'Zrarn, Mal. 'sju per-
soner i gården, som skola ha mat'. Syn.: bröd-
mal, bet. 3; brödätare. 

bröd-kont m.Ia briPlcannt Mal. 'näverkont, vari 
tunnbröd medfördes till fäbodarna el. under 
myrslåtter / carry-all, made of birch-bark, for 
transporting clap-bread to shielings or during 
fenland hay-making'. 

bröd-konung m.Ib brii'lcovn Leks. 'person, som 
åt mycket bröd / person who ate a lot of bread'. 
Jfr brödmale. Syn.: brödkvarn. 

bröd-koppe m. Illa brOkupp ,,,brå"kupp Älvd. 
`kalvskirmspåse, vari bröd medfördes (på resa) / 
calfskin bag for transporting bread (on journey)' 
(Liv.Älvd., s. 61; ÖDB I 171). Syn.: brödsäck. 

bröd-korg m.Ib brii"kårrg svMor. Ve. brEP karrg 
Leks. Ål Dju. Flo. Äpp. Mal. brit'Icarrg Tra. 1. 
'korg för bröd / bread-basket' (SAOB 1; ÖDB II 
218 f.). Jfr brödtuta. 2. 'brödkorgssvamp, 
Crucibulum vulgare' (SAOB 2) Ve. Syn.: 
brödskål, bet. 3. 

bröd-krus m. Ta br67crft8 Leks. 'med piggar för-
sedd brödkavle, medelst vilken man krusade 
brödet / bread-roller with spikas, with which 
bread was ruffled' (SAOB; ÖDB III 395). Syn.: 
kruskavle. 

bröd-kvarn f.Ia brnwenn, Ors. 'person, som 
åt mycket bröd' (jfr SAOB). Syn.: se bröd-
konung. 

bröd-käpp m.Ia bröstjäpp Mal. 'rund käpp, på 
vilken bröd hängdes upp mellan stängerna i 
stugans tak'. Syn.: se baksticka; bröd-
sticka, bet. 1, -spett, bet. 2; -stör, bet. 1, 
-ten. 

bröd-lag n. le bK3'1.54 Mal. 'personer, tillhörande 
samma hushåll, matlag / household, mess'. 
Syn.: matlag. 

bröd-lus f.VI brölfts Leks. 'i gammalt torrt bröd 
förekommande stövsländart; troctid el. atropid'. 
Syn.: brödmal, bet. 1. 

bröd-låda f.IVa brffrcia ÖVd. 'bordslåda, vari 
dagligt behov av tunnbröd förvarades / table-
drawer, in which the daily quantity of clap-
bread was kept'. Jfr bord (s) 1 å d a. Syn.: 
brödskål, bet. 4. 

bröd-lår m.Ia brri'lår Leks. (Silj.) Jä. 'kista i 
härbret, där tunnbröd förvarades'. Jfr bröd-
kista. Syna brödblre. 

bröd-låre m. lila brb'leirå Äpp. brb'låra Mal. — 
föreg. 

bröd-lös adj.I briPlös vVe. bra'llis Leks. Bju. Äpp. 
Mal. brd`laus Li. 'utan bröd / breadless' (SAOB). 
— Avi.: bri3'lasta, best. m. Äpp. Mal. brielausn,, 
Li. 'personifikation av brödbristen / personifi-
cation of the want of bread'; nä e bra'li30,1, fra' mna, 
Mal. 'nu har brödet tagit slut (eg. nu är Bröd-
lösen framme)'. 

bröd-mal m.Ia br6"n1.0. Våmh. (Bon.) Ve. Soll. 
bri3'm.5,1r Mal. 1. `stövsländart, förekommande i 
bröd' Soll. Mal. Syn.: brödlus. 2. 'person 
(vanl. barn), som odygdigt smulade sönder 
bröd / person (usually child) who broke up his 
bread into crumbs' Soll. 3. 'person, som skulle 
ha mat, tärande hjon i hushåll' Våmh. (Bon.) Ve. 
du a nå br6"mä1tär dan del' å Ve. `du har många 
munnar att mätta, du också'. Syn.: bröd-
knäppare, -ätare. 

bröd-male m.IV brå"maki,' Våmh. (Bon.) (jfr 
mala v.) 'person som ständigt satt o. åt bröd/ 
person eating bread all the time'. Jfr b r ö d-
konung. Syn.: brödmaling. 

bröd-maling m. Ib brg"malrivg nvMor. = föreg. 
bröd-mjöl n.Ia br6"ingtök Våmh. brOrnfölr Ve. 
brirmOir Jä. brb'rnialt Mal. brå`mjåk ÖVd. 1. 
'mjöl, varav bröd bakades / flour for bread-
baking' Våmh. Ve. Mal. ÖVd. Jfr kokmjöl. 
Syn.: bakmjöl, bet. 1. 2. 'mjöl, som under ut-
bakning av bröd ströddes på bakbordet, för att 
degen ej skulle fastna vid detta / flour strewn 
over baking-table to prevent dough from stick-
ing to it' (ÖDB III 411) Jä. Syn.: bakmjöl, 
bet. 2; bredmj öl. 

bröd-mossa m.IV br5'måsa Mal. brd'musai ÖVd. 
'islandslav, Cetraria islandica' (anv. i nödtid att 
dryga ut mjölet med vid bakning av bröd). Jfr 
moss-bröd, -bulle. Syn.: grön-, islands-, 
skrock-, 	skrovel-mossa; 	käring öron; 
skrock, bet. 3. 

bröd-mått n. la brirmegt—br6"m4U Älvd. brå`möt 
Ors. brB'måt Nås brö'mått Jä. 'av bleckplåt för- 
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färdigad ring, medelst vilken en rund bulle 
skars ut ur degen / bread-cutter made of tin-
plate' (ÖDB III 399). Syn.: bullmått. 

bröd-mölja LIVa brrmylla Älvd. brö"mYki Soll. 
br(i'mskja Leks.(Silj.) bri3'mulrja Ål 'maträtt, 
bestående av flott, vatten o. salt samt däri 
brutet bröd / dish consisting of dripping, water, 
salt and broken bread' (ÖDB III 488). Jfr 
brödjucka. Syn.: flott-jucka, -mölja, 
-röra; flytmölja; mölja, bet. 1. 

brödnad m.Ia bre"nad ,,,brå'nad Ors. 'material till 
brödbak; brödsäd, mjöl / ingredient in bread-
baking, bread-corn, flour'; fe' nndjum ned a 
bre"nadim i å'r `vi fingo något (brödsäd) till 
mjöl i år'. 

bröd-nagg m.Ib brirnagg Mal. 'med piggar av trä 
el. järn försett redskap, varmed bröd naggades 
före gräddningen' (SAOB; ÖDB III 397). Syn.: 
se baknagg. 

bröd-pick m. Ib brOpikk —brg"pikk Älvd. brå"pikk 
vMor. Soll. ba'pikk vOrs. br6'pikk Rättv. 
bri3'pikk Bju. Ål Mal. brd'pekk Li.= föreg. (se 
ill.; ÖDB III 398). 

bröd-pigg m.Ib brepigg Ors. bri3'pigg Ål Mal. 
brd'pegg ÖVd. = föreg. (se ill.; SAOB; ÖDB III 
398). 

bröd-pinne m.IIIa br5'pinnä Äpp. brirpinna 
Mal. 'täljd pinne, anv. vid naggning av bulle / 
whittled stick used for pricking loaf' (ÖDB III 
421). 

bröd-rad f.II brg"(d)r.å6 Våmh. brö"råd Soll. 'rad 
av tunnbrödskakor, upphängd på en stång un-
der stugtaket / row of clapbread, hung on a 
pole in cottage roof' (ÖDB III 427). Jfr bröd-
hang; brödspett, bet. 3. 

bröd-rulle m.IIIa bra'rull Äpp. 'tre hopvikna o. 
utanpå varandra hoplagda tunnbrödskakor, 
hängande till tork på stänger i stugtaket'. Syn.: 
bröd-holk, -skrock, bet. 2. 

bröd(s)-bit m.Ia br6"bit vÄlvd. brå'bit Ors. 
brö'sabit Bju. brö'bIt Nås Mal. bräbit ÖVd. 1. 
'(litet) stycke bröd / piece of bread' (SAOB, 
under brödbit 1) Ors. Bju. Nås Mal. Syn.: 
b ul 1-bet e, -bit. 2. 'bit bröd att lägga kött 
el. sill på / piece of bread to put naeat or herring 
on' Älvd. Jfr bete m., bet. 5. Syn.: klem-
bit, -bröd. 

bröd-sega LIVa bret'säka Li. `segämne i deg, av-
sett att ge brödet bättre sammanhållning / 
viscous material in dough' (utgjordes av liten 
tillsats av islandslav el. av något rågmjöl; 
ÖDB III 409). Jfr segvatten". Syn.: bröd-
segnad. 

bröd-segnad m.IIIa brö'aegna Mal. (jfr segnad 
m., bet. 1) = föreg. (ÖDB III 409). 

bröd-skovel f.Id brirskev(v)eik Jä. Äpp. 'spad-
formigt balmingsredskap, anv. vid brödets (in-
förande i o.) uttagande ur ugnen / baker's peel' 
(ÖDB III 397). Syn.: se bakfjöl. 

bröd-skrock m.Ib br6"elcro1ck Våmh. brB'ekreckk 
Leks. bli' akrekk Dju. 1. 'hopviken, torkad 
tunnbrödskaka / folded, dried clapbread' Leks. 
tkinnbrösekretkk Leks. `dets.' 2. 'enhet av två 
tunnbrödskakor, vikna i fjärdedelssektorer o. 
upphängda på brödspett till torkning' (ÖDB 
III 424) Våmh. Dju. Syn.: bröd-holk, -rulle. 

bröd-skulle m.IIIa 	 Äpp. 'mängd av 
tunnbröd, hängande på stänger i stugans tak'. 
Syn.: se brödhang. 

bröd-skål f.Ia brö'sskedr Leks. brii' askli 1r Bju. Ga. 
br5'skåir Mal. 1. 'stor, rund, flätad korg, i vilken 
bröd o. andra matvaror dels medfördes av gäster 
till bröllop, dels av bruden delades ut andra 
bröllopsdagen / large, round, plaited basket, in 
which bread and other foods were taken. by 
guests to wedding, or clistributed by bride on 
second day of wedding-feast' Leks. Ga. Syn.: 
brödskål(s)korg. 2. 'förning vid bröllop / 
guest's contribution to wedding-feast' Leks. Bju. 
Ga. 8. 'brödkorgssvamp, Crucibulum vulgare' 
Leks. Syn.: brödkorg, bet. 2. 4. 'bordslåda, 
vari (dagsbehovet av) tunnbröd förvarades' 
Mal. Syn.: brödlåda. — Ssg: brö'askåfjässpö 
n. Ga. 'bröllop, till vilket gästerna hade förning 
med sig / wedding-feast, to which food was 
taken by guests'. 

brödskål(s)-korg m.Ib brYaskekkerrg Ga. —brY s-
ekålrkerrg Dju. 'stor, rund, flätad korg med 
grepe, i vilken man bar förning dels till bröllop, 
dels till barnsängskvinna'. Syn.: brödskål, 
bet. 1. 

bröd-smulor f. p1. br6"emukur svMor. brä'emålrur 
Al 'krossat (tunn)bröd / crumbs (of clap-bread)'. 
Syn.: smul-, små-bröd. 

bröd-sop m.Ia brö"sgsp Älvd. br6"sf8p Våmh. 
(Bon.) brö"aöp Mor. Soll. brå'söp Ors. brIrsöp 
Leks. (Silj.) Bju. Mal. brd'söp ÖVd. 'tagelborste 
(el. fågelvinge), varmed mjölet sopades av de 
nygräddade tunnbrödskakorna / brush used for 
sweeping flour from bakad clap-bread' (ÖDB III 
413). Syn.: se baksop. — Avi.: brå'söpus m. 
Ors. 'clets.'. 

bröd-spada f.V bra'spadu Ve. brB'speidu Mal. 
`spadformigt bakningsredskap, anv. vid brödets 
(införande i o.) uttagande ur bakugnen / baker's 
eepl' (ÖDB III 397). Syn.: se bakfj öl. 
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bröd-spade m. Illa brrspåöå nvMor. bröispeidit' 
öMor. briPspå'di Rättv. brö'spåa Bju. Ga. 
br8'8paa Al = föreg. (SAOB). 

bröd-spela f.V bre"spila 	 Ors. brb"spiku 
Leks.(Silj.) Dju. Mal. bri3'spau Bju. Mock. 
brb'spilu Ga. br5'8pila Nås Äpp. brb'spilra Jä. 
`spjälformigt bakningsredskap, anv. vid tunn-
brödsbak / lath-shaped implement, used in 
baking clap-bread' (ÖDB III 395, 397). Jfr 
bak-spela, -spilja; bröd-spilja, -sticka, 
bet. 2, -år. 

bröd-spett n.II Ja brö"spett Ve. br(rspit Ore 
brij'spOt Rättv. bri3w8pett Al Nås Äpp. Mal. 
brb'spa Flo. brii'apgt ,-,br(Vapett Jä. brd'apåt Li. 
brå'spett Tra. 1. `lång, tämligen grov trästång, 
på vilken brödbullar (tunnbröd, hålkakor) 
lades el. träddes upp för att torka / long, fairly 
thick wooden pole, on which bread was hung 
to dry' (SAOB; ÖDB III 427) allm. Syn.: 
bröd-, bull-stång; bull-spett, bet. 1, -stör, 
bet. 1. 2. 'kort, tämligen smal käpp el. sticka, 
över vilken en el. flera turmbrödskakor hängdes 
upp till torkning / short fairly narrow wooden 
stick over which one or more clap-bread rounds 
were hung to dry' (ÖDB III 427) Rättv. an 
a-nt sitt på brä'spsts, nå an a fritt-tå' rna tgisrinjun 
int 'han har inte sett på brödspettet (o: tänkt 
på matåtgången), då han har övat samlag (eg.: 
fått till) med hustrun'. Syn.: se bakstieka; 
bröd-käpp, -sticka, bet. 1, -stör, bet. 1, -ten. 
3. 'rad av brödkakor, upphängda på brödspett 
/ row of loa,ves hung on a brödspett' Rättv. 
(Bo.). Jfr brödrad; bullspett, bet. 2. 

bröd-spilja LIVa brb'spiki vMor. bröspi'lja öMor. 
brö"spgki Soll. = brödspela. 

bröd-sporre m. IV brö"spi'isrii Älvd. brrspurå 
vMor. Ve. bröspa'rå ( -spur'å') öMor. brg' spuri 
vOrs. 	spörs Äpp. briPapcTra Mal. brd'apari ÖVd. 
'sporre av järn el. av trä med piggar av järn, 
anv. vid bakning av tunnbröd / iron or wooden 
jagger used in baking clap-bread' (ÖDB III 
397 f.). Syn.: baksporre. 

bröd-sticka f.IV a brö"stikk Älvd. brå"stikka 
Våmh. brri' stikk(a) vMor. Ve. brösti'kka öMor. 
brö"stikk Soll. brestikk(a,) Ors. brö'stikka Ore 
br6"stikka Rättv. brB'stikka Bju. Jä. Äpp. Mal. 
brcT stekka ÖVd. 1. 'kort, tämligen smal trä-
sticka, över vilken en el. flera tunnbrödskakor 
hängdes upp till torkning' (ÖDB III 427) OvSi. 
Bju. Mal. ÖVd. Syn.: baksticka; bröd-
käpp, -spett, bet. 2, -stör, bet. 1, -ten. 2. 
`spjälformigt el. svärdliknande bakningsredskap, 
anv. vid tunnbrödsbak / baker's peel' (ÖDB m 

395); ki'll.2brö8tikk(a) Ve. 	asbröstikka Äpp. 
'mindre brödsticka, anv. enbart under arbetet på, 
bakbordet'. Jfr bak-spela, bet. 1-2, -spilja; 
bröd-spela, -spilja, 

bröd-stång f. Ib bråsatevg Våmh. brö"ståvvg 
nvMor. ba'ateng Ors. 	ståvn Dju. bratanv 
Mal. brIt'stanng ÖVd. 'stång, vilande på de 
längsgående takstängerna och utgörande under-
lag för brödspett el. bräder / stake, resting on 
roof-poles and forming support for bread-spits 
or boards' (jfr SAOB; ÖDB III 427). Syn.: se 
brödspett, bet. 1. 

bröd-stöda f.IVa br6"8töd vMor. br'd"8t5da Ve. 
brrstöda öOrs. bra'stöda Ore brå' stöda Rättv. 
br'd'stöda Jä. brii'sga Äpp. brif »töa Mal. brli'stlia 
ÖVd. 'hög el. trave av brödkakor / pile, stack of 
bread' (ÖDB III 414; Forsslund, Nås, s. 148). 
Syn.: bullstöda. 

bröd-stör m.Ia brö"stör Älvd. brä"stör Våmh. 
brö'stör Ors. brtf stör Jä. brB'stöä Mal. 1. 'kort, 
tämligen smal trästicka, över vilken en el. flera 
tunnbrödskakor hängdes upp till torkning' 
(ÖDB III 427) Älvd. Våmh. Ors. Syn.: se bak-
sticka. 2. 'cirka 3 alnar lång o. 2 tum grov stör, 
på vilken man lindade upp tunnbrödskakan, då, 
man förde in den i bakugnen / pole about 3 alls 
long and 2 inches wide, round which clap-bread 
was wrapped when taken from baking-table 
and placed in oven' (ÖDB III 395) Jä. Mal. 
Syn.: se bakbult. 

bröd-svullen adj. III brö'svu'llin öMor. brvullin 
Bju. brå's(v)slin Li. 'tjock o. fet av närande bröd-
föda / corpulent from eating bread'. 

bröd-svullnad m.Ia brö'svu'llna(d) öMor. 'fetma 
av alltför mycket brödätande / stoutness from 
eating too much bread'. 

bröd-säck m.Ib br6".sekk Ors. brirsäkk Leks. Bju. 
'säck, avs. för transport av bröd / sack for 
transporting bread' (SAOB; ÖDB 11 336). Syn.: 
brödkoppe. 

bröd-säd f.Ia brä"såd Våmh. (Bon.) nvMor. 
brs'sscid Leks. brir så Mal. brcV så ÖVd. 'säd, avs. 
att användas till bröd / grain intended for flour' 
(jfr sädessäd; SAOB; ÖDB I 466; III 399). 

bröd-säte n. III —f.IVa breaåta Ors. 'kombina-
tion av stol o. lågt bord / combination of chair 
and low table' (ÖDB III 214). Syn.: se bord-
säte. 

bröd-tak n.II brä"tätj Ve. briYtäk Äpp. Mal. 
brchälc ÖVd. 'kvantitet av tunnbröd, upphängd 
på brödställningen i stugtaket' (ÖDB III 427). 
Syn.: brödhjälle, bet. 2; brödhang, bet. 2. 

bröd-ten m.Ia brå"tie Våmh. 'kort, tämligen smal 
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trästicka, över vilken en el. flera tunnbröds-
kakor hängdes upp till torkning / short, fairly 
narrow wooden stick, over which one or more 
clapbread-rounds were hung to dry' (ÖDB III 
427). Syn.: se baksticka. 

bröd-tjuv m.Ia brb<"tjiv Ve. 1. 'person, som stal 
bröd / person who stole bread' (jfr SAOB 1). 
2. (bildl.:) 'barntand / child's tooth'. 

bröd-tuta f.IVa briPtåjta Ve. 'brödkorg / bread-
basket'. Jfr brödkorg, bet. 1. 

bröd-vass adj. I brröwass Älvd. `som äter mycket 
bröd / who sats much bread'. 

bröd-år f.Ia brVitr Flo. Nås Jä. `spjälformigt 
bakningsredskap, anv. vid såväl tunnbrödsbak 
som bak av halvtjockt o. tjockt bröd / baker's 
peel' (ÖDB III 391, 397). Jfr bak-, bröd-
spela. 

bröd-ås m.Ia brö'ås Dju. Ga. 'cirka 3 alnar lång 
o. 2 tum grov stör, på vilken man lindade upp 
tunnbrödskakan, då man förde in den i bak-
ugnen' (ÖDB III 396). Syn.: se bakbult. 

bröd-åtting m. Ib brö"åritzenvg Älvd. åttondels-
sektorer vikt tunnbrödskaka / clapbread folded 
into eight sections' (Liv.Älvd., s. 91; ÖDB III 
424). 

bröd-ätare m.IIIe brtS'åtar Bju. 'person, som 
måste ha mat, tärande person i hushåll' (SAOB 
2b). Syn.: brödknäppare; brödmal, bet. 3. 

bröd-öda f.IVa brö"d(r)d Soll. (jfr öda f.) 'slöseri 
med bröd, omåttlig brödförtäring / waste of 
bread, immoderate eating of bread'. Syn.: 
brödödska. 

bröd-ödska f.IVa bri3'öss1ca Mal. = föreg. 
bröja adj.; v.; se brya adj.; v. 
bröllop m.Ia brtalop (best. bru'llopin) Våmh.; 
f. ö. obef. 1. 'festlighet vid äktenskaps ingående 
/ wedding festivities' (SAOB 1); an å'rd bru'l- 
lopim 	`den (o: marschen) hörde till bröllopet'. 
Syn.: gästabud, bet. 2. 2. 'stämning inför 
rätta / writ of summons'; a du werdi birk bot i 
brtalopin 'har du fått stämning?'. Syn.: 
gästabud, bet. 4. 

brömei  m.I a brymms Älvd. Våmh. brymms vMor. 
Soll. brimms öMor. vSoll. Oro. bram(m)s Rättv. 
brumma Leks. Bju.—Mal. (jfr Hq. broms 1). 
1. 'broms, Tabanus / gadfly' (SAOB under 
broms' 1) allm. mYttjy bru'mms Leks. myttjö 
bra'mms Äpp. 'mycket bromsar'. Jfr grå-, gul-, 
holk-, hävel-, röd-, slåk-, styng-, svart-. 
Syn.: br ömse. 2. <sjukdom i hästens huvud, 
som kom honom att nicka och ruska på huvudet 
/ disease in head of horse, eausing nodding and 
shaking' Våmh. Ors. 

brömsn  m.Ia brymms Älvd. Vårnh. bramms Dju. 
Ga. bremms ÖVd. 'kapson, nosklämma / cavesson, 
barnacles' (se ill.; SAOB under broms" 1; 
ÖDB I 273); så'« bre`mmsrj, 	si'nnt &lekatt 
Tra. 'sätt nosklämma på den där ilskna tjurens'. 

brömsa sv. v. 1. bry' ~sa Älvd. Våmh. bre'mmsa 
Mal. 'sätta nosklämma på / put barnacles on' 
SAOB 1). 

brömse m.IIIa brs'mmsä Äpp. bremmse ÖVd. 
'broms, Tabanus'. Jfr röd-, svart-. Syn.: 
brömsi, bet. 1. 

brömslg adj.I bru'In(m)su Rättv. Ga. Flo. 
bremmss Tra.; n.: brymmsut Älvd. Våmh. 
brs'mmsut Dju. Näs Mal. 1. (vanl. n.:) `full 
av bromsar / full of horse-flies' allm. 2. (om 
människa:) 'hetlevrad / irascible (of people)' ÖVd. 

bröms-kvarn f. Ta brYmmsktvgnn Våmh. 'två. 
bromsar, faststuckna i vardera änden på ett 
styvt grässtrå och vända åt var sitt håll samt 
flygande runt uppe i luften / two gadflies, stuck 
in each end of a stiff blade of grass, facing op-
posite directions and flying around in the air'. 

bröst n.Ia brud Älvd. Våmh. vMor. Ve. Oro. 
brässt Soll. bras(s)t Ore—Jä. brösst Äpp.—Tra. 

'kvinnobröst / woman's breast' (SAOB 1) 
allm. i a bre'sste så he'nndjär setmä töm stjinn-
lappär Ve. `jag har bröst, som hänga som 
tomma skinnlappar'; an vi'sst int, at mä'nnifa 
hadcl bärä e'tt bra'sst Leks. 'han visste inte, att 
kvinnan bara hade ett bröst'. Jfr dise, bet. 2. 

'bröstkorgens yttre el. inre / chest' (SAOB 
2-3) allm. ig a sjilrt bre'sst Våmh. i a sec'rt in i 
bre'aste Oro. jä a o'nnt i bra'sstä Leks. 'jag har 
ont i bröstet'; millg bresstg å kwrd,em Våmh. 
(Bon.) 'i maggropen'; an a bra's(s)t å bri'nva 
Rättv. 'han har ett väl utvecklat bröst'; 

ppen brö'asta Äpp. 'med bart bröst'; an a 
vo'nnt föbrii'sstv, Mal. <han har smärtor i bröstet'. 

'bröstdel av mansförskinn / bib of man's 
leather apron' (jfr SAOB 4; ÖDB IV 457) vMor. 
Rättv. (Bo.). Syn.: b a rmsk i n n, bet. 1; 
bröstlapp, bet. 2; skinnbarm. 4. 'plogfot, 
sula / ploughsole' (SAOB 5) Rättv. Syn.: häl', 
bet. 4c; plogfot. 5. <bräde i spinnrock, i vilket 
de flesta övr. delarna voro fästa / board of 
spinning wheel in which other parts were 
fastened' (jfr SAOB 5) Våmh. Tra. Mal. Syn.: 
bord', bet. 3; säte. 6. <rundat parti av kärl, 
ex. brännvinspanna / rounded part of vessel, 
eg. of still for distilling liquor' (SAOB 5b; 
ÖDB III 525) allm. Jfr butelj. 7. 'främre 
(nedre) sida av dammbyggnad / front lower 
part of dam construction' (SAOB 5 e) Rättv. 



brösta 	 240 	 bröst-sjuka 

8. 'högt belägen myr; ställe i myrmark (el. 
vattendrag), där vattnet på grund av markens 
lutning samlades och började rinna fortare / 
swamp situated high up; part of swamp (or 
water-course) where water gathered and flowed 
faster because of sloping ground' (jfr DNO I:3, 
s. 94) OvSi. Äpp. Mal. ÖVd. mg'abrösst Mal. 
'del av myr, där denna började slutta åt visst 
håll'. 9. 'smalt ställe mellan två myrar el. två 
slåtterängar / narrow area between two marshes 
or two hayfields' Våmh. vMor. Ve. 

brösta sv.v. 1. refl. brö'sst sä Mal. 'brösta sig, 
yvas / cock one's nose, be proud' (SAOB brösta' 
v. 2). Syn.: börsta v. pass., bet. 3; yva v. 
refl. — Särsk. förb. (upp:) bresst-u'pp si Våmh. 
(Bon.) `dets.'; brasst-s'pp ä Ål 'på grund av 
duglighet arbeta sig fram' el. 'vara duktig, 
spänsta, yvas'. 

bröst-ben n. Ta brs'sstbån Flo. brifsstbån Mal. 1. 
'revben / rib' (särsk. övre; SAOB 1) Flo. Mal. 
(Y.). 	Syn.: rev-, sido -ben. 2. `sternurn' 
(SAOB 2) nMal. 

bröst-bom m.Ia bresstböm Ors. 'främre, närmast 
den vävande anbragt bom på vävstol / breast-
roll (in bom)' (SAOB). Syn.: bröst-stör; 
-ås; handås, bet. 2; magås. 

bröst-brosken m. Ib best. brii'mtbrusstjen Äpp. 
'bröstbenets broskartade förlängning / lower 
eartilaginous part of breastbone'. Syn.: br öst-
knorka, -knorpa, -skörvan; skörva, bet. 2; 
skörvla, bet. 2. 

bröst-duk m.Ib brs's(8t)cliik Rättv. (Bo.) Bju. 
'bröstlapp på småpojkars förkläden / bib of 
small boy's apron' (ÖDB IV 493, 495). Syn.: 
bröstlapp, bet. 3. 

bröst-fall n.Ia brti'mtfäll Sol!. (jfr bröst, bet. 7) 
'underfallande vatten till vattenhjulet (t.ex. i 
vadmalsstamp) / water passing under mill-wheel'. 
Jfr överfall. Syn.: underfall. 

bröst-ficka LIVa bre'astfikka öMor. brs'sstfikka 
Bju. 'ficka på insidan av livstycke, rock el. 
päls / breast-pocket' (SAOB). Syn.: barm-
ficka. 

bröst-gjord f.Ia brö'sst(d)jöt• Mal. ÖVd. 'bröstrem 
av läder o. tyg, anv. vid klövjning / leather or 
material strap, used in packhorse carting' 
(SAOB 2). Syn.: bröstrem, bet. 1. 

bröstig adj.I bresstug Älvd. bresstgn Våmh. 
(Bon.) brä`sstun öMor. brs'astu Dju. 1. 'som har 
väl utvecklade bröst / with well-developed 
breasts'. 2. 'som har utsvängda sidor (om 
kopparkruka, flaska etc.) / with curved sides 
(about copper pot, bottle etc.)' öMor. 

bröst-klen adj.I bre'sstklrien Älvd. brö'astklrån 
Mal. 'bröstsjuk / consunaptive' (jfr SAOB). 
Syn.: bröstsjuk. 

bröst-knorka f.IVa brö'sstknsrrka Tra. 'bröst-
bensbrosk (äv. på slaktat kreatur) / cartilagi-
nous part of breastbone (also of slaughtered 
animal)'. Syn.: se bröstbrosken. 

bröst-knorpa f.IVa brö‘sstknsrrpa Äpp. Mal. = 
föreg. löfft-s'pp brö'sstknsrrpa Mal. 'lyfta upp 
bröstbensbrosket (för att bota smärtor i mellan-
gärdet)' . Jfr skörva f., bet. 2. 

bröst-lapp m. Ta brti'sstlapp Ve. Mal. brif ssarapp 
Son. brs'sstlapp Ore Rättv. Leks. Bju. Ål Dju.; 
obef. Älvd. 1. 'bröststycke av rött tyg, buret av 
grannbrud / breast of red material, worn by 
grannbrud' (jfr SAOB 1 a o. 2) Sol!. 2. 'bröst-
del av förskinn samt av skinnhoppa för kvinna 
/ upper part of leather apron, or of woman's 
skinnhoppa' (ÖDB IV 228, 457) Ve. Ore. 
Syn.: barmskinn, bet. 1; bröst, bet. 3; skinn-
barm. 3. 'bröstlapp hörande till småpojkars 
förkläden / bib of boy's apron' Leks. Dju. 
(ÖDB IV 497). Syn.: bröstduk. 4. <bröst-
stycke av ylle med krage häktad bak, anv. av 
män vid kall väderlek / woollen bib, fastened at 
back of collar and worn by men in cold weather' 
(ÖDB IV, 467 f.) Rättv. Ål. Syn.: halsduk, 
bet. 4; lapp, bet. 5. 

bröst-mjölk f.Ib brö'sstmjskk Mal. Li. `kvinno-
mjölk / woman's milk' (SAOB 1). Syn.: dis-, 
moders-mjölk, bet. a; papp-, sugmoders-
mjölk. 

bröst-navare m.IIIb bresstnåvår Ors. `stenborr 
(anv. i slipstensgruva) / rock-drill' (ÖDB II 10). 

bröst-rem f.Ia brs' sstrgm Rättv. Flo. brö'sströnt 
Äpp. Mal. brii'ssträjm ÖVd.; obef. Älvd. Våmh. 
Mor. 1. 'rem (över hästens bringa), som hind-
rade klövjesadel från att glida bakåt / harness 
strap, used in packhorse carting to prevent 
saddle from slipping backwards' (jfr SAOB) 
Rättv. Syn.: bröstgj ord. 2. 'rem, som höll 
ihop bogträna nedtill / strap holding hames 
down' Rättv. Flo. Äpp.—ÖVd. 8. 'prydnads-
rem på tvåradig malungspäls / decorative strap 
on double-breasted Malung furcoat' (ÖDB II 
250) Mal. (Öje). 

bröst-sjuk adj.I brö'sstfåk Mal. 'som lider av 
ngn bröstsjukdom, lungsjuk' (SAOB). Syn.: 
bröstklen. 

bröst-sjuka LIVa bre'sstsKt8ka Älvd. bre'sstspölca 
Våmh. bresstsjöka Mor. Ors. brs'sstfäka Bju. 
brti'sstfika Mal. 'bröstsjukdom / eonsumption, 
chest(lung)-disease' (SAOB). 
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