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bröst-skrave m.IV bre' sstskravi' Älvd. (jfr skrava 
v., bet. 2 o. ssg) 'bröstsjuk person / consumptive 
person'. 

bröst-skörvan f. IVa best. bre'88t8tjyrrb4 Våmh. 
bre'sststjyrrva -bre'sststjirrva vMor. 'bröstbenets 
broskartade förlängning'; bresststjirrva ad su'kk-
-inn vMor. 'bröstbrosket hade sjunkit in'. Syn.: 
se bröstbrosken. 

bröst-socker n. Id brö'sstsokker Älvd. bre'sstsukkär 
Våmh. (Bon.) bre'ssukkär vMor. bresstsukker 
öOrs. brs'satsukkär Ore brs's(st)sukkur Rättv. 
Leks. brs'ssukkär Bju. Ga. brs'sstsukkär Nås 
brö'sstsukkär Mal. brö'sstsskker öVd. `kandi-
socker / sugar-candy, barley-sugar' (SAOB). 

bröst-stör m.Ia brs'sststör Leks. (Silj.) 'bröstbom 
i vävstol'. Syn.: se bröstbom. 

bröst-svall n. J a bre' sstswall Ors. 	sstsvall Rättv. 
'kvarka el. näskatarr med bröstsvulst (hos häst) 
/ nasal catarrh or strangles, with sternal tu-
mour (in horse)'. Syn.: kvarka; kvark-bolde, 
-bolle; kvärke. 

bröst-trissa f.IVa bra'ssttrissa Leks. (Silj.) 'rund-
svarvad övre del av spinnrockens hjärtstock el. 
skruvmoder, på vilken ställning för rulle och 
vingdon var placerad / turned, upper part of 
shaft of spinning-wheel, on which holder of 
bobbin and flyer was placed' (se ill.; jfr Fata-
buren 1924, s. 153). Syn.: dj ärg, bet. 6. 

bröst-vårta f.IVa brs'sstväta Flo. 'från vartdera 
bröstet framskjutande tapp, vari mjölkkörteln 
mynnar / nipple, mamilla' (SAOB). Syn.: dis-, 
papp-, popp-vårta. 

bröst-värk m.Ib brs'sstvarrk Dju. brö'sstvärrk 
Mal. 'värk el. ont i bröstet (ex. på grund av 
böld) / pain in the breast (e.g. from mammary 
tumour)' (SAOB). 

bröst-ås m.Ia brs'sstas Ål Ga. Jä. brö` sstås Tra. 
'bröstbom i vävstol'. Syn.: se bröstbom. 

bröt f. n.Ia bröt Älvd. Våmh. Mor. brs't Li. 
(Torp Fr. braut f.; jfr brott n.). 1. 'väg, bruten 
i en brant backe / path, cut into a steep slope' 
(jfr SAOB); u'ppte brö'tn, Älvd. 'uppför den 
branta, snett i backsluttningen brutna vägen'; 
e-öa brö'tä ska cljå"rås so e werd emmt Våmh. 
'det där branta stället på vägen skall jämnas 
ut'. Jfr brott n., bet. 13 b. 2. 'tvär brant (i 
terrängen), tvärstup / steep slopa, precipice' Li. 
Jfr brott, bet. 5a. 

bröta sv. v. 1. brö'ta Älvd. 'bryta väg i backslutt-
ning / cut path in steep slope'. 

bu(a) interj. 	bit'a Li. (varningsrop till barn / 
exclamation of warning to child; jfr SAOB bu); 
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bil', bil, bit' eller biia, bfi'a bränn se 'akta dig, 
du bränner dig (eg. bränna sig)!'. 

bubb m.Ia bobb Rättv. (Bo.) bubb Leks. (barn-
språk:) 'hund / dog (baby language)'; an va 88 
ma'rrkrädd, an ack bu'bbsn Ii all brår Leks. 'han 
var så mörkrädd, han såg en hund i alla vrår'; 
gå'ksbobban Rättv. (Bo.) 'vakthunden på gården, 
gårdvaren'. Syn.: bussen; hund, bet. 1; 
racke, bet. 1. 

bubbla f.IVa bu'bbka Ve. `(blomma av) vit el. gul 
näckros, Nymphwa el. Nuphar / white or yellow 
water-lily'. Syn.: se blädderkanna; sj ötoppa 
m. fl. 

bubbla sv.v. 1. bu'bbka Bju. ....busbblra Mal. bs'bbka 
öVd. 'avge el. bilda bubblor / to bubble, form 
bubbles' (SAOB 1) (äv. bildl.:) å' ä nå få'l, så 
bu'bbkär ä Bju. 'om det är ngt fel, låter det nog 
höra av sig'. Syn.: polla; pollra. 

bubäns oböjl. sbst. bubä'nns bubbä'nns Al 
'arbete under stort stoj o. besvär; bestyr, till-
rustning / work implying fuss and bother; trouble, 
preparation' (jfr Rz 63 a, Burträsk 21 b); ä vä ä 

få'sli) bubä'nns tä kåm i vå'g 'det var 
ett fasligt bestyr att komma i väg (till fäbo-
darna)'. 

buckla f.IVa bu'kkka Bju. Mal. 'bula el. rundad 
ojämnhet i yta / knob, bump, dent'. Syn.: 
buggla; bula, bet. 1 a; byckla f.; bögla, bet. 
1; böla, bet. 2. 

buckla' sv. v. 1. bu'kkka Mal. 'åstadkomma buckla 
el. bula i yta / to eause bump or dent in surface; 
crumple' (SAOB 1). — Särsk. förb. (t ill: ) 
bu'kkäk-tä Mal. 'buckla till'. Syn.: byckla, 
bet. 3; böglai. 

bucklan  sv. v. 1., se bockla v. 
bucklig adj.I bu'kkku Bju. 'försedd med bucklor 
/ dented, bumpy' (SAOB). Syn.: bulig, bet. 1; 
bulkig; 

bud n.II Ja bäsä Älvd. Våmh. bed Våmh. 
(Bon.) böä böd vMor. bö(d) öMor. böd Soll. 
bd Ors. Ore Rättv. bd (bet. 1, 4) - bfwl (bet. 2) 
Leks. bii Bju.-Tra. 1. a. <budsändning / the 
sending of messages' (SAOB 1) allm. stji`kk bö'd 
Soll. stji'kk b -9'd Ore Rättv. fikk bå'd Leks. jr 
Ur' Nås jår Ur' Jä. stjikk Ur' Mal. 'skicka bud'; 
gå ma brdi Rättv. `gå med budet'. Jfr för-, 
socken-. Jfr budgiva. b. (senare ssgsled:) 
'förebud, varsel / presage, omen' (SAOB 1 c); se 
för-, före-. 2. 'budord, Guds bud / command-
ment' (SAOB 2 b) allm. du vält fsl kann, biledan 
lel Leks. `du kan väl ändå tio Guds bud!'; 
bgr'ne Flo. 'alla budorden'. 3. 'anbud / offer' 
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(SAOB 4) allm. eå i filt ä' bfi's so (krig Älvd. 'det 
är väl ett anbud, som duger'; to'kk fö gu'stt 
bit'säVåmh. takk fö gå'tt bö'd öMor. ta'kk fö gös 
bå'ä Mal. (hövligt avvisande av ett anbud; jfr 
nedan bet. 4); å i sa'rnms om bi/ Dju. 'äro ni 
(eg. åren I) ense om erbjudandet?'; (äv. om  vid 
auktion avgivet bud:) an to-å'v mi 	Ors. 
'han gav ett högre bud än mitt (eg. han tog av 
mig budet)'. 4. 'inbjudning / invitation' (SAOB 
6; endast i frasen) ta'kk får bå'd Ors. ta'kk far 
gs'tt bå'd Leks. 'tack för den vänliga inbjud-
ningen!' (vanl. 'nej tack!'). Jfr lust-. 5. (i förb. 
bära buden fram:) `hålla löfte, besannas / 
live up to one's promise, come true'; få sr, vm 
hå-dål ns'nnte bfår bå'd fra'mm Äpp. <få se, om 
det där någonsin håller vad det lovar'. 

buda sv.v. 1., se båda. 
budda sv.v. 1. bu'dda Rättv. Bju. (jfr V11 We. 

budda). 1. <gå tjockt o. ovigt klädd / be 
thickly and heavily dressed' Rättv. an går å 
bu'dclur å a rs'ttjan på sä, ma-n dr(r)betar `han 
går ovigt klädd o. har rocken på sig, då han 
arbetar'. Syn.: dulsa, bet. 2; fagga, bet. 2. 
2. a. 'bära ngn grensle på sin rygg / give someone 
a pickaback' Bju. Syn.: baka"; bultalv, bet. 1; 
bultbaeka; putuloeka; tuppilocka. Jfr 
baksäck; brindhals, bet. 2; bult, bet. 12; 
bult-back, -bak. b. 'rida grensle över ngns 
rygg' Bju. får du bu'dda 'får du rida?' (till ett 
barn). Syn.: bultalv, bet. 2. 

bud-giva st.v. bå'dfå ÖVd. `skicka bud till / send 
message to'; gide UJ' på'-n,, ss få ha'nn bå'dfå 
dem Ura 'skicka bud efter honom, så får han 
båda de andra'; dem e bå'djegn <de ha fått bud'. 
Jfr bud n., bet. 1 a.; båda v., bet. 2. 

bud-grann adj.I bii'grann Ore 'som ogärna tar 
emot det som bjuds, granntyckt, nogräknad, 
kräsen / fastidious, squeamish'; e ne bå'grannår 
ss å-nt e kitt skå'pande fna'ssk te dfå'-kår 'äro 
ni (eg. åren I) granntyckta, så har jag inte ett 
enda dugg att giva eder'. 

bud-kavle m.IIIb a — Id bfi'skaveik Älvd. bö'ka-
vält bö"kavälr vMor. bukå'vål öMor. bo"kavälr 
Soll. bekavel öOrs. bil'kåvirs —birkåvirs Rättv. 
(Bo.) birlavsk sRättv. birkåvIrs Rättv. (Bi.) 
bå'dkävlra Leks. bö'kåväk Id Bju. bå'kavlra Dju. 
biaffivIta Ga. bfacavlrä Flo. bå'kåvIra Nås bit' kavlra 

bå'leavälr Mal. `med skrivtecken försedd trä-
sticka el. papper, som kringsändes i byn för 
kallande till sammankomst / inscribed wooden 
stick or paper, sent round the village to call 
people together' (se ill.; SAOB). Jfr byklubba; 
klubba, bet. 2.  

budsam adj.I bå'samm Ga. 'som springer med 
skvaller / gossiping'. 

buff m.Ia buff Soll. 1. 'knuff, stöt / push, shove' 
(SAOB). Syn.: bua'', bet. 3. 2. 'burdus o. 
hänsynslös person / blunt, inconsiderate person'. 

buffa sv.v. 1. bu'ffa, Våmh. Soll. 'knuffa; stöta! 
push, shove, pound' (SAOB 1); du ska buff 
niår stö'rrj, lritä tf' lr Våmh. `du skall stöta ned 
stören litet till'. Syn.: !Jutta; knuffla. — 
Pass.: du bu' f fes så Soll. 'du knuffas 	— Särsk. 
förb. (t ill-å t:) bof -te-Ut om Mal. ̀ stöt el. knuffa 
till honom hårt!'. 

buffig adj.I bu'ffån Son. bo'ffu Mal. bo' ffs Tra. 
'burdus, tvär / bhmt, brusque'. 

buga sv.v. 1. birga Älvd. öMor. Ore Leks. bö'ga 
Bju. Ga. bfiga Nås Mal. ÖVd. 1. `bocka sig / 
bow' (SAOB 2) allm. Syn.: bocka', bet. 1; 
båga, bet. 1. Jfr buxa. 2. (i lek / in a game:) 
in å Ut å bff ga Leks. `fria på narri (eg. in och ut 
och bocka sig) / propose in jest'. 	bå'g-si 
Ors. bfeg-så Leks. Mal. `bocka sig'. 

bugg-djärg na.Ib bteggdjärg Ors. `spindel med 
långa ben, lockespindel, Phalangium cornutum / 
spider with long legs, harvestman'. Syn.: 
lyckan  f., bet. 2; lycko-, skånk-djärg; 
lycko-fågel, -man; spånkäring, bet. 2. 

buggla f.IVa bu'gglra Äpp. <buckla' (jfr SAOB 
bugla 2). Syn.: se buckla. 

buggla sv.v. 1. bOglra Rättv. bo'ggka Rättv. (Bi.) 
`glo (stint el. fånigt) / stare someone in the face, 
glare angrily'; an går a brglrar som en Olrak 
o'kkss Rättv. (Bo.) `han går och blänger som en 
ilsken tjur'; 8f, ur dam går fån å tjUra å bö"glm 
på dör Rättv. `se, hur de gå här och tjura och 
blänga på er!'. Syn.: begla; böglau; snegla, 
bet. 2. — Avi.: bö"glru adj. Rättv. <som glor / 
staring'; bö'gkus m. Rättv. 'fånigt stirrande man 
/ man staring stupidly'. 

bugsa sv. v. 1., se b u x a. 
buk m.Ib båk Ore Leks. Bju. Al Mock. Nås Äpp. 
Mal.; obef. övr. OvSi. `främre del av bål, mage / 
abdomen' (SAOB 1); jå't v dri'kk v ta bUk på, i 
ms'rrgo ska sqi'nnå å'v Ore (skämts. uppmaning 
att äta sig mätt); bköstbåtjän Al `nedre delen av 
magen'. Syn.: bälg, bet. 4 a; kved, bet. 1; 
mage. 

buk-fyll n.Ia bUkfyll Mal. bå'kfill ÖVd. 1. 
`bukfylla filling, but not necessarily nutritious 
food'. Syn.: bukfylla, bet. 1; bukfyllnad. 2. 
`omåttlig person / immoderate person' Mal. Jfr 
omage, bet. 3. Syn.: bukfylla, bet. 2. 

buk-fylla f.IVa beekfylla Älvd. Leks. baskfilla 
Nås. 1. föreg., bet. 1 (SAOB) allm. 2. 'person, 
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som åt omåttligt / greedy person, immoderate 
eater' Nås. Syn.: bukfyll, bet. 2. 

buk-fyllnad m. bfekfyllnå Flo. = föreg., bet. 1. 
buk-gjord f. Ta biekdjgbrö svÄlvd. bfegdjgörd 
Våmh. biegdjörd biekdjörd vMor. bfi'kdjörd 
bu'kkdjörd öMor. biege143(r)d Ve. bu'kkdjörd 
biekdjörd Soll. bu'ggdjård Ors. bfekdjörd Oro 
bfikölr NeSi. NeVd. bfekdjölr Mal. ÖVd.; obef. 
nÄlvd. 'rem, grovt linneband el. av tagel flätad 
tross etc., som spändes runt buken på drag- el. 
riddjur; sadelgjord / belly-band; saddle-girth' 
(SAOB); bfi'kföltbannd Leks. `data:. Syn.: 
gjord, bet. 1. 

bukig adj.I bfekun Ve. bfiku Rättv. Ål Nås Mal. 
kug Leks. 1. ̀ stormagad / with large stomach, 

pot-bellied' (SAOB 1) allm. Syn.: bälgig, 
bet. 1; kv e di g. 2. 'havande, dräktig / pregnant, 
big with young' Ål; kcarvbfiku Ål `dets.' (om ko); 
la'mlnbäku `dets.' (om tacka). Jfr ikalv. Syn.: 
bälgig, bet. 2; diger, bet. 2; stinn; tjock. 

buk-rev n. bl-il:räv Rättv. Bju. 'svåra, anfallsvis 
uppträdande magplågor / colic, gripas' (SAOB). 
Jfr magsjuka. Syn.: bälgonta; revu  n., 
bet. 1. 

buk-rycka sv.v.3. bfekrittja Ga. 'rycka upp (fisk) 
ur vattnet (gm att föra en metkrok under dess 
buk) / pull up fish from water (by getting fish-
hook under abdomen)' (ÖDB I 62). Syn.: 
rycka, bet. 2. 

bukt m.Ia buk(k)t allm. 1. 'böjning / band' 
allm. a. 'krök(ning), kurva / curve, tum' 
(SAOB 1 b); du 14-nt djärå bu'kkt4 85' Älvd. `du 
får inte slå (med lien) in på grannens mark så 
där'. b. 'krets, som jagat djur gjorde / double, 
made by hunted animal' (SAOB 1 b a; ÖDB 134); 
hä'rebukkt Äpp. `återsprång, som jagad hare 
gjorde'. Syn.: lycka', bet. 5. 2. (i uttr.) ta 
bu'k(k)t på (med ack.) Rättv. Bju. 'få bukt med 
/ master something' (SAOB 5a). 

bukta sv.v.l. bu‘kkta Våmh. 'göra bukter, röra 
sig i bukter (särsk. om  jagat djur) / to double 
(esp. of hunted animal)' (SAOB 4). 

buktig adj.I bu'kktu Mal. 'krokig, krökt' (SAOB 2). 
Syn.: kramp, bet. 1; krokig. 

Lut m. Ta böjir vMor. båulr Soll. 'bula, ansvällning, 
knöl / bump, swelling, tumour' (t. ex. i pannan 
på människa, på trädstam etc.). Jfr knul, bet. 
1-2; knyl, bet. 1; knöl. Syn.: bula, bet. ib; 
koppe, bet. 5; kula" f., bet. 5. 

Lula f.IVa beejlra vMor. bö'jla öMor. bö'jlra vSoll. 
ba'jla Ors. (jfr bögla) bs'jlra Oro bfika Rättv. 
Dju. Ga. Nås-Tra. bV(ru Bju. Flo. bfeka Leks. 
1. a. `buckla / dant' (SAOB 1 b) allm. va'kkt då 

ss-nnt du .21Et biatu på kriika Flo. 'akta dig, så 
att du inte slår en buckla på krukan'. Syn.: se 
buckla. b. 'ansvällning, knöl / swelling, lump' 
(SAOB 1 c) allm. i 215 mi i ö'gur, så i fikk je 
bå'jka. vMor. `jag slog mig i ansiktet, så att jag 
fick en bula'. Syn.: se bul. 2. 'av grönaktigt 
glas tillverkad flaska för brännvin, rymmande 
en kanna / distilled liquor bottle, made of gree-
nish glass and holding one pottle (about half 
a gallon)' Leks. Mal. 3. 'förgyllt klot på torn-
spira / gilded orb on spira' Rättv. Bju. jä gök 
ä'n(n)d op i bf.elra Rättv. 'jag gick ända upp 
till det förgyllda klotet på tornspiran'. Syn.: 
koppe, bet. 9. 4. <fläck / mark, stam' Ors. 
drebajla 'stor, flat smutsfläck'. 5. (som senare 
ssgsled:) 'getingbo / wasp's nest'; se geting-. 

bula sv.v. 1. bå'Zra Soll. bå'Ira Dju. (jfr V11 bulam). 
1. 'gråta högljutt / weep loudly' Soll. Dju. Jfr 
gråta, bet. 1. Syn.: bölja, bet. 3; råma, 
bet. 3a. 2. (om starkt kurrande ljud i buken / 
about rumbling noise in stomach:) å bielrä ti 
bdIrjan Dju. 'det bullrar i magen'. Syn.: böka', 
bet. 6; ramla, bet. 2; rola; rula, bet. 1; råla, 
bet. 2; råma, bet. 6; skälla, bet. 5. - P. pret.: 
Iri'ttbfaradtt Soll. 'som lätt faller i gråt / always 
ready to cry'. - Ssgr: ba'Irstjit m. Soll. 'pojke, 
som lätt tog till lipen / cry-baby (boy)'; bfikstjytt 
f. Soll. (jfr skytta f.) 'flicka, som lätt tog till 
lipen / cry-baby (girl)'. - Av!.: bfilrande n. Dju. 
'högljudd gråt / bud weeping'; bfilrån adj. Soll. 
'som ofta gråter högljutt / often weeping loudly'. 

bulen adj.III bfarin Leks. Mock. 'svälld av fukt / 
swollen with damp' (SAOB 1). Jfr vattu-. 
Syn.: bålig; vattubål. 

bulgen adj., se vattubulgen. 
bulgna sv.v.  .1. ba'sgcn Älvd. bfisgin Våmh. 
bögen vMor. bö'gän, vSoll. (jfr Fr. bolgna; Sdw. 
bulghin; de Vries bolginn; ordb. bulna) 'svälla 
av fukt / swell with damp'; e fa byr-4 bfisgin 
dö"rå Våmh. 'dörren börjar svälla av fukt'; o 
bö'gna vSoll. 'den (o: byttan) har svällt ihop'. 
Syn.: bulna, bet. 1; kimna; svälla. - Särsk. 
förb. (ihop:) o a bögna.-iö'p sSoll. 'den (o: 
byttan) har tätnat av vatten'. 

bulig adj.I bö'jlun öMor. ba'jlun Ors. bil' Itu Rättv. 
Dju. Ga. Nås Mal. bfars ÖVd. 1. 'full av 
bulor; bucklig / full of bumps; dented' (SAOB b) 
allm. rs'ttjän, å bfiku på Kddjan Dju. `det är 
ngt, som putar ut på ryggsidan av rocken'. 
Syn.: se bucklig. 2. 'konvex / convex' öMor. 

buling m.Ib bfariv Mal. <båldel (t.ex. på päls) / 
body (e.g. of fur-coat)'; fs'4•kv bfarin(j)in 'själva 
bålpartiet (på pälsan)'. Syn.: båd, bet. 1; bål. 



bulk 	 244 	 buller 

bulk m.I b buk Ål (jfr Rz 64 b bullk) 'utbuktning 
/ convexity' (jfr SAOB under bolk); ä a vu(r)ti en 
bu'kk på vä'gga 'det har blivit en utbuktning på 
väggen'. — Avla bu'lrk-sä v. refl. Äl Ga. 'bukta 
sig / curve, bulge'; ä tä-tå' bu'lrk sä Ål 'det (a: 
härbret) börjar få utbuktningar i väggarna'. 

bulkig adj.I bu`kku Ga. <ojämn, bucklig; vind / 
uneven, dented, crumpled; warped' (SAOB). 
Syn.: se bucklig. 

bul-kruka f.IVa biarkrilka Mal. Li. 'bukig kruka 
el. kanna av koppar, rund el. ngt plattad / 
convex copper pot or can, round or somewhat 
flattened'. 

bul-kåda f.IVa bil'kukåxt Flo. (jfr bula f., bulig 
adj.) 'mjuk, icke tuggbar (gran)kåda / soft, 
non-chewable resin'. Syn.: se gorr, bet. 5; 
gorr-, tjär-kvatt; gorr-, görj-,kvick-,rinn-, 
tjär-kåda; görel; görelhasse; görj-gadd, 
-kvatt, -lort; myrpiss, bet. 2. 

bull m.Ia bal (best. ba'lin) Mal. `(smeknamn på) 
tjurkalv / (pet name of) bull can Syn.: stuss, 
bet. 3. 

bulla f.IVa bs'lla Mal.(Y.) 1. 'bubbla, luftblåsa / 
bubbla, air-bubble'. Syn.: böla, bet. 1; pulla. 
2. 'ettrig, snarstucken kvinna / fiery, short-tem-
pered woman'. 

bulla sv. v. 1. (endast refl., pass. o. i särsk. förb.:) 
'bliva bullar; lyckas med brödbak / be(come) 
bread; succeed in making bread'; 8M ä vill-te', 

ss bu'll ä så fs'kv Mal. 'om det vill sig väl, så 
blir det bullar av sig själv'; sån bu'llas int ä 
a'ssint Leks. 'sedan (a: då kylan tagit slut) 
lyckas det inte alls med bakning'; i dr g bu'lläs ä 
brr Flo. 'i dag lyckas jäsning o. gräddning (av 
bullarna) bra'; (upp:) bull-o'pp nu, mö'r Rättv. 
'sätt fram mat nu, mor!' (SAOB). 

bull-bete m.IV bu'llbåts Äpp. 'litet stycke bröd, 
brödbit / piece of bread'. Syn.: bröd (s) b i t, 
bet. 1; bullbit. 

bull-bit m. Ja bu'llbit Ga. = föreg. 
bull-bräde n. 111 (1) bu'llbråcl Soll. <bräde, på vilket 
bröd fick ligga o. jäsa före gräddningen / board, 
on which bread was put to rise before baking' 
(ÖDB III 417). Syn.: se bakbräden; deg-
bräde. 

bull-bröd n.Ia bu'llbröö Älvd. bu'llbrad Våmh. 
(Bon.) bu'llbri3 öMor. Ve. Soll. Oro Mal. bu'llbrö 
Ors. `halvtjockt, jäst (o. torkat) (råg)bröd, spis-
bröd / half-thick, risen (and dried) (rye-)bread'. 
Syn.: se brödbulle; bulle, bet. 3. — Ssg: ve 
ska bä'ks e'nn ts'nnbrödög s två' bu'llbrödågår 
Mal. `vi skola baka tunnbröd av en deg o. jäst 
(råg-)bröd av två degar'. 

bulle' m.III a bu'lle Älvd. bu'llä Våmh. Mor. Ors. 
Äpp. Flo. ball vSoll. bu'll(e) Soll. bulla Rättv. 
bulla Rättv. (Bi.) Bju. Dju. Ga. Mock. Jä. Mal. 
bu'lla Leks. Al bs'lle ÖVd. 1. `mjukt, kullrigt, 
runt el. avlångt bröd / soft, rounded, round or 
oval loaf' (SAOB 1; ÖDB III 420) allm. sj4 
bu'llqn o kil'srrvin 14.2bnli8r Älvd. `se, bulle o. 
korv, lillebror!'; i am iugan bu'lla, bara br13' 
öMor. <jag har inget mjukt bröd, bara tunnbröd'; 
Wik li'nndrär brEyno öMor. `tillgången på 
mjukt bröd minskar åtgången på tunnbröd'; 
stinivebunär (el. pi'lltbullär) Våmh. `på Mora 
marknad saluhållna bullar för 1 skilling'; a'rr-
basbulla Leks. `bulle, som man gav den person, 
vilken man mötte, då man gick från härbret'; 
välsi'vvnabulla Leks. `bulle, som man hade med 
sig i kyrkan'. Jfr boförs-, fadder-, färd-, 
gästabuds-, havre-, jul-, land-, söndags-, 
ö t (on)vards-. 2. `bröd i allm., utom tunnbröd 
/ bread in general except for clap-bread' (jfr 
SAOB 1; jfr ÖDB III 415 f.) allm. bä'k bu'lla 
Leks. `baka annat bröd än tunnbröd'; åt bu'lla 

Dju. `ät bröd dur. Jfr bröd, bet. 3. Jfr ben-, 
bland-, blod-, blöt-, blötbröds-, borta-, 
bröd-, diger-, efter-, efteråt-, glod-, glöd-, 
hål-, hålbröds-, häst-, kavel-, knäcke-, kol-, 
korv-, kyrk-, 	längt-, lög-, malungs-, 
mes-, messmörs-, mjuk-, moss-, palt-, 
pann-, päron-, råg-, rånjärns-, skov-, skåll-, 
snar-, spett-, stål-, söndags-, söt-, tjock-, 
tunn-, vardags-, vit-, vört-, ärt-, öt-. 3. a. 
'brödkaka / loaf of bread' (ÖDB III 428, 432, 
434 f.) allm. ä vä, en ska'rrp bu'lla ds'tta Leks. 
<det var en hård (el. torr) brödkaka, det här'. 
Jfr bak-, bruks-, färd-, hål-, knäcke-, ling-
bärs-, skarp-, spann-, sånings-. b. (särsk. i 
uttr.) bjå"rå upå bu'llam Soll. `bära i gullstol 
(eg. bära uppå bullen) / chair s.o.'. Jfr borra 
f.V, bet. 3; brud-, guld-stol. 4. (som senare 
ssgsled:) `maträtt / dish (culinary)' (jfr ÖDB III 
435); se bärmos-, lingbärs-, mos-, sylt-, såd-. 
5. (som senare ssgsled:) `kalas; ingredienser till 
kalas / party; ingredients used in party dishes' 
OvSi.; se staff ans-. 6. (senare ssgsled:) `rom-
säck hos fisk / ovarian membrane of fish' Li.; 
se rom-. 

bullen m. Illa bu` lle Älvd. bu'llä öMor. Wik ÖVd. 
`ett slags rund träskål / round wooden bowr 
(SAOB under bob'; Erixon i Sv. Kult. V, s. 9 
f.); sva'rrvballe Mal. Li. `svarvad träskål'. Syn.: 
bullskål. 

buller n.Id bu'lldär Soll. 	Bju. Nås Mal. 
bs'ller ÖVd. 1. 'oväsen, dovt skrammel / noise, 
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rattle, elatter' (SAOB 1) allm. 2. 'pratande / 
talking' (jfr bullra, bet. 3; SAOB 5) Tra. ä vä 
ä sto' tt be'ller 'det var ett väldigt pratande'. 8. 
(senare ssgsled:) `(lödder av) såplut / (suds from) 
soap-lye' Mal.; se såp-. 

buller-bas m. la bu'lldärbäs Soll. 'barn, som ställde 
till oväsen noisy ehild' (SAOB). 

buller-sten m. I a bu'llärstön Ål 'tämligen stor 
sten, som en man kunde lyfta / rather large 
stone, whieh a man could lift'. Jfr ly fti ng. 

bull-fjöl f. II bealfOr Våmh. bealffåk Mor. Ve. 
Soll. bu'llfja öMor. Ors. `spadformigt baknings-
redskap, anv. vid brödets (införande i o.) ut-
tagande ur bakugnen / baker's peel' (ÖDB III 
397, 417, 419). Syn.: se bakfjöl. 

bull-fotad adj.I bu'llfäta Leks. Ga. Äpp. btalf öta 
Al 'plattfotad / flat-footed'. 

bull-hack m.Ib bu'llhakk Bju. 'brödnagg, avs. 
för annat bröd än tunnbröd / bread-pricker, 
used for bread other than clap-bread' (jfr 
ÖDB III 398, 421). Syn.: bull-pick, -pigg. 

bull-horn n.Ia btalhörn Leks. Bju. 'avsågad 
stump av horn, varmed hål urtogs i brödkaka / 
sawn-off pieee of horn, used for making hole in 
bread' (ÖDB III 399, 417). Syn.: bröd-, hål-
horn. 

bull-hovad adj.I bu'llhöva Al (om häst:) 'platt-
hovad / flat-hoofed (about horse)'. Syn.: 
botten-hovad, -hövd. 

bull-hög m.Ic bu'llhik Leks. 'för julbordet avs. 
hög av olika slags bullar samt en smörklimp / 
pile of different kinds of bread and a lump of 
butter, on Christmas-table'. Jfr bullstöda. 

bull-kavle m. Illa btallffivInt vRättv. bealkävlra 
Leks. Al 'brödkavle, anv. till annat bröd än 
tunnbröd / bread-roller for bread other than 
clap-bread' (ÖDB III 395). Syn.: slätkavle, 
bet. 1. 

bull-koppe m. Illa bu'llkupp Soll. 'tygpåse, 
kjortelkoppe, buren i band om halsen innan-
för tröja el. päls, för litet bröd tillfälligt med-
fört under kyrkobesök / small cloth bag for 
bread, carried under jacket or fur coat when 
going to ehurch' (ÖDB IV 347). Syn.: tr ö j-
koppe. 

bull-mått n.Ia bu'llmät Rättv. bu'llmått Leks. 
Al Dju. Mock. Äpp. 'av bleckplåt förfärdigad 
ring, medelst vilken runda bullar (el. kakor) 
togos ut ur degen / sheet-iron ring, for eutting 
out round loaves from dough' (se ill.; ÖDB III 
399). Syn.: brödmått. 

bull-pick m.Ib btalpikk Älvd. Mor. Soll. Rättv. 
Leks. Al Dju. 'brödnagg, avs. för annat bröd 

än tunnbröd' (se ill.; ÖDB III 398, 421). Syn.: 
bull-hack, -pigg. 

bull-pigg m.Ib bu'llpigg vMor. Al = föreg. (se 

bull-pinne m. III a btalpinna Dju. 'till tak-
stängerna hörande käpp, på vilken hålkakor 
hängdes upp för att torka / rod in ceiling, on 
which bread with hole in the middle was 
hung up to dry' (ÖDB III 428). Jfr brödspett. 
Syn.: bull-spett, bet. 1, -stör, bet. 2, -ten. 

bullra sv. v. 1 bealdär Soll. btaldra Ors. btaklra 
Rättv. (Bo.) bu'llra Rättv. (Bi.) -Jä. be'llra 
Äpp. bu'lldra be' llra Mal. öVd. 1. 'göra buller, 
mullra; kurra / make a noise, =Me' (SAOB 1) 
allm. ä bu'll(d)ret då ful i'nno dan vSoll. 'det 
bullrade åtminstone där inne'; å ä in i di' ä 
bu'll(d)rär sö'n ä vSoll. 'är det i dig, det kurrar 
så?'; ä bealrä ti mä'gen Jä. <det kurrar i magen'. 
Syn.: ramla, bet. 1. 2. 'bubbla (om kokande 
vätska) / bubbla (about boiling liquid)' (jfr 
SAOB 1 c) Jä. Äpp. Mal. öVd. va'nne bs'ller å 
kök Tra. 'vattnet sjuder o. kokar'. 3. 'prata 
(högljutt) / talk (loudly)' (jfr SAOB 2, 4) Mal. 
öVd. o bu'ller å spra‘k Tra. 'hon pratar och 
skränar'. Jfr ragla, bet. 4. Syn.: ramla, bet. 5. 
4. (om orrens spel / of noise made by black-
cock at play) Tra. e'rrn be'ller 'orren klunkar'. 
Syn.: glottrai, bet. 2; gluddrai, bet. 2; spela, 
bet. 1 b. — Avi.: be'ller m.Id Tra. 'bråkstake / 
rowdy person'. btalra Mock. bs'lldra Tra. f. 
1. 'bråkig kvinna / rowdy woman'. 2. 'oväders-
moln / storm-eloud' Mock. snö' -, å' ssk-bullrur pl. 
'snö-, åskmoln'. Syn.: k ug gul, bet. 2. bu'lldru 
bs'lldru Mal. bs'll(d)ru öVd. adj. 'bullersam / 
noisy'. 

bull-räka f.V bu'llr6ka Våmh. bu'llreku vMor. 
Soll. bu'llräkfz' öMor. bealråka Ore `spadformigt 
bakningsredskap, anv. vid brödets (införande i 
o.) uttagande ur bakugnen / baker's peel' (se 
ill.; ()DB III 397). Syn.: se bakfjöl. 

bull-skovel f. Id bu'llskavvsk Leks. btalskevvälr 
Dju. Äpp. = föreg. (se ill.). 

bull-skål f.Ia bu'llakålr Älvd. 'ett slags rund 
träskål' (Erixon i Sv. Kult. V, s. 9 f.). Syn.: 
bullen. 

bull-spada f. V bu'llspadö Ve. bealspadu vSoll. 
btalspädu Mal. `spadformigt bakningsredskap, 
anv. vid brödets (införande i o.) uttagande ur 
bakugnen / baker's peel' (se ill.; ÖDB III 397). 
Syn.: se bakfjöl. 

bull-spela f.V btalapilta Ore btalspiZru 
Rättv. 'brödspade, anv. vid bak av 

(halv)tjockt bröd / baker's peel, used in baking 
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thick loaves' (se ill.; ÖDB III 419). Jfr föreg. o. 
bakfj öl. 

bull-spett n.Ia bu'llspett Leks. Dju. Mock. 1. 
'till takstängerna hörande käpp, på vilken hål-
kakor hängdes upp till torkning' (ÖDB III 
428) Leks. Dju. Mock. Syn.: brödspett, bet. 1; 
bull-pinne, -stör, bet. 2, -ten. 2. 'antal hål-
kakor, på en gång upphängda på spettet / 
number of rounds of bread hanging up on the 
same rod' Mock. Jfr bröd-rad, -spett, bet. 3. 

bull-sporre m. IV bullspuri' bullspurk öMor. 
'bröi.- el. degsporre / jagger' (jfr ÖDB III 398). 
Syn.: brödsporre. 

bull-stång f.Ib bu'llstdvu Dju. 'stång, vilande på 
de längsgående takstängerna o. utgörande un-
derlag för brödspetten' (ÖDB III 428). Syn.: 
bröd-spett, bet. 1, -stång; bullstör, bet. 1. 

bull-stöda f.IVa bu'llsgda Rättv. 'hög el. trave 
av brödkakor / pile of loaves' (placerad på bordet 
vid kalas el. under julhelgen). Jfr bullhög. 
Syn.: brödstöda. 

bull-stör m. Ta bu'llstör Soll. bu'llstar Leks. (Silj.). 
1. 'stång, vilande på de längsgående tak-
stängerna o. utgörande underlag för brödspet-
ten' (ÖDB III 428) Soll. Syn.: se brödspett, 
bet. 1; bröd-, bull -stång. 2. 'till takstängerna 
hörande käpp, på vilken hålkakor hängdes upp 
för att torka' Leks. (Silj.). Syn.: se bullpinne. 

bull-ten m.Ia, bu'lltån Soll. = föreg., bet. 2 (se ill.). 
bull-tyckla f.IVb bu'lltykkek Älvd. `(långskaftat) 
spadformigt balmingsredskap, anv. vid bak av 
annat bröd än tunnbröd' (ÖDB III 397, 417). 
Syn.: se bak-, bull-fjöl. 

bulna sv.v. 1. bis'elen Våmh. bö'kna vMor. Ve. 
bölna ••••• bök, öMor. bökn Soll. 	Ors. 

Ore birkna bfarna Rättv. bOrna 
bfi'kna Leks. Ål bEr'kna Bju. Dju. Mock. Ga. 
bå'lfria ,--, bfalla Nås Jä. Unna bgtka Mal. bEr`ria 
ÖVd. (jfr bulgna). 1. 'svälla på grund av fukt 
el. väta / swell on account of damp' (SAOB 1) 
allm. 4'8knuppen a Vikna vSoll. <sädeskornet 
har svällt i vätan'; an ska ful bö'Irn kite däst i 
må'rrgu Soll. 'den (a: båten) skall väl svälla litet 
(o. sålunda tätna) till i morgon'; dkrå a ()farna 
Rättv. 'dörren har svällt av fukt'; tä'vvk, her 
dem-da a'rrtan ska-tå å bfilfria ini då i na'tt 
Leks. 'tänk, hur de där ärterna komma att 
svälla i dig i natt!'. Syn.: se bulgna. 2. (om 
sår:) 'vara sig o. svullna / suppurate, swell (of 
wound)' (SAOB 2) öMor. Soll. Ga. bök, ikriv 
nå'glan öMor. <svullna omkring naglarna (av 
varvärk)'. Syn.: svälla. 3. (om markyta:) 'höja 
sig; reda sig / (of groun.d-surface) rise, break up' 

Rättv. jö'lrå a bgarna 'jorden har rett sig'. — 
Pass.: bFarnas Dju. 'vara motigt / go badly'. 
— Särsk. förb. (till:) å a buykna-ti'lt Våmh. 
(Bon.) <det (a: såret) har börjat varas'; (ut:) 
ärrtår a bskva-fi't Rättv. `ärterna ha svällt'; 
(åter:) d8'ran a bk-a'tt Mal. 'dörren har svällt 
av fukt'; 	e a'ttbk Mal. <hålet har av fukt 
svällt ihop'. — Avi.: bEt'kna ba'ia m. Dju. 
1. <svullnad / swelling' (jfr SAOB). 2. 'fult sår 
/ ugly wound'. 

bult m.Ia bunt OvSi. Rättv.-Mal. Mit vSoll. 
ÖVd. 1. a. 'garnbom i vävstol / yarn-beam of 
boom' (SAOB bult' 2) allm. Jfr garn-. Syn.: se 
bom', bet. 1 b. b. 'tygbom i vävstol / fabric-
beam of boom' Rättv. (Bo.) Flo. Jfr lill-, stor-, 
väv-. Syn.: gumse, bet. 4; klockare, bet. 2; 
klockarås; lillbult; revträ; vävtrissa. 
c. (senare ssgsled:) 'trärulle, varpå väv rullades 
upp / roller round which fabric was wrapped' 
Flo.; se slät-, väv-. 2. a. 'bobin / bobbin' 
(SAOB bult' 3) Ve. Syn.: se bete, bet. 8; 
nystel, bet. 2; nystelkarl; nystkarl, bet. 2. 
b. (senare ssgsled:) 'bobin, varpå långrev linda-
des upp / bobbin used in winding up trot(line)' 
Ve.; se långrevs-. 3. 'avlång träklabb, som 
fästes om halsen på flöjande djur / rectangular 
woodenclub fa,stened round neck of animals 
given to fence-jumping' (jfr SAOB bult' 4, 1) 
Våmh. 4. a. 'åkervält / land-roller' (SAOB 
bult' 5) Ga. Syn.: kuller-, stock-, åker-
vält; kult', bet. 2; vält. b. (senare ssgsled:) 
'tröskvält, dragen av häst / threshing-roller' 
Oro; se kör-. 5. 'kort o. satt (klumpig) individ / 
short and square-built (clumsy) person' (SAOB 
bult' 6) Soll. Leks. Ga. ÖVd. 6. 'valk nedtill 
på kvinnolivstycke / padded hem round bottom 
of bodice' (se snörliv; jfr SAOB bult' 8; ÖDB 
IV 201) Dju. Ga. Mock. Flo. Jä. sa'rlivsbullt 
Dju. li'vbullt Flo. 'dots?. Syn.: bulte; bunt, 
bet. 1; bunta, bet. 1 a-b; valk. 7. `järnbult / 
iron bolt' (SAOB bult' 11; ÖDB II 87) Ga. 
Mal. ÖVd. 8. 'stryklod / (box-iron) heater' 
(SAOB bult' 13) Våmh. stryökbullt Våmh. `dets.'. 
Syn.: stryklod. 9. 'lödkolv / soldering-iron' 
(SAOB bult' 14) Leks. Mal. ÖVd. Jfr löd-. 10. 
'klabb el. kloss i tröskslagas ände, slagklump / 
chunk of wood at end of flair (SAOB bult' 16; 
ÖDB I 446 f.) allm. Jfr kör-, slag-. Syn.: 
dängare; klubb, bet. 2; nacke, bet. 7; slag-
bult, -dängare, -klubb; slagdängan. 11. 
'järnten med fjädrar till bultlås /iron-pin with 
springs for special type of padlock' öMor. Syn.: 
fåderkarl. 12. (i förb. med bära el. taga:) 
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tå' an på bu'lltn Leks. Mal. bå'r an på bu'lltn, Flo. 
(jfr bult, bet. 6) `bära honom grensle över ryg-
gen / carry him on one's back'. Jfr hög-. Syn.: 
bak säck;brindhals, bet. 2; bult-back, -bak. 
Jfr bakar' v.; budda v., bet. 2a;bultalv v., bet. 
1;bultbackav.;putulockav.;tuppilockav. 

(senare ssgsled:) 'stör, på vilken den ogräd- 
dade tunnbrödskakan lindades upp för att föras 
in i bakugnen / pole round which the unbaked 
round of clap-bread was wrapped when taken 
from baking-table to oven' Leks. (Silj.); se bak-. 

(senare ssgsled:) 'mangelvals / mangle-roller' 
Mal.; se kavel-, mangel-. 15. (senare ssgsled; 
jfr bet. 10 och bulta" v., bet. 1:) 'hackspett / 
woodpecker' nÄlvd.; se furu-. 

bulta' sv.v.  .1. bu'llta Älvd. Mor. Ve. ba'llta ÖVd. 
1. 'bobina / wind on a bobbin' (SAOB bulta') 
Ve. Syn.: kota; kramla, bet. 3; kudda; 
kugga"; nysta, bet. 3. 2. 'draga på varp på 
garnbom i vävstol' öMor. Syn.: bomma'; 
draga upp. — Särsk förb. (på:) 
vå'vin Tra. 'draga varpen på garnbommen'; 
(utav:) ba'llt-ta vd' vin Tra. 'linda väven av tyg- 
bommen'; (å:) bult-4' wå'vin Älvd. = bulta' på. 

bulta" sv.  .v .1. bu'llta Ga. 'köra med åkervält / 
take the roller over a field' (SAOB bulta'). 
Syn.: kulta, bet. 3; stockvälta; välta. 

bulta" sv.  .v .1. bu'llta OvSi. Leks. bu'llta Rättv. 
Bju. Dju.-Mal. 1. 'slå, klappa, hamra / beat, 
strike, hammer' (SAOB bulta" 1; ÖDB II 278) 
OvSi. NeSi.-Mal. jä ska bu'llta rna 114"gun, i dä'g 
Rättv. 'jag skall dunka med slagan (a: tröska) 
i dag'. 2. 'stånga / butt, gore' Våmh. (Bon.) 
4 btaitad gni 'hon (: den hornlösa kon) stångade 
mig'. Syn.: nägga; stånga. — Pass.: 1. bu'lltas 

.21å'ss Ors. 'puckla på varandra'. 2. <stångas' 
Våmh. (Bon.) Syn.: buskas. — Ssgr:bu'lltukksä 
m. Våmh. 'ilsken tjur / angry bull'. 

bultalv  sv.v. 1. bu'llta Rättv.-Mal. (utom Leks. 
Ål &latta) Fnatta ÖVd. 1. `bära (barn) grensle (i 
bultband) på ryggen / give (child) a pickaback 
(carry child in bultband)' (jfr bult, bet. 12) 
NeSi. Vd. jä bu'llts li'sskalla hö'Ir vå'jan Rättv. 
'jag bar lillflickan på ryggen hela vägen'; ska 
i bu'llt dä Mal. 'skall jag bära dig på ryggen?'. 
Jfr hög-. Syn.: bakar', budda, bet. 2 a; bult- 
backa; putulocka; tuppilocka. Jfr bak- 
säck; brindhals, bet. 2; bult, bet. 12. 2. 
<bli buren el. rida grensle över ngns rygg / be 
given a pickaback ride' NeSi. Vd. kitt &ila 
bu'llta gvy bä'ttjin Mal. 'låt flickan rida över 
bäcken'. Jfr björn-. Syn.: budda, bet. 2 b; 
kunka v. 3. <bära tung börda på ryggen, kånka 

/ carry a heavy burden on the back' Jä. by` Ila 
s bu'llta 'dots?. Jfr byssja, bet. 4. 

bult-back m.Ia bu'lltbakk Rättv. (Bo.) (i förb. 
med b är a:) brr bu'lltbakk 'bära (barn) på ryggen 
(med den burnes armar om halsen) / give 
(child) a pickaback'. Jfr bultalv  v., bet. 1. 
Syn.: se baksäck; brindhals, bet. 2; bult, 
bet. 12; bultbak. 

bult-backa sv.v.  .1. bu'lltbakka Rättv. 'bära barn 
på ryggen'; jä fök bu'lltbakk an 11'nnd frå bu'dom 
å å'rn 'jag fick bära honom ända från fäbod-
stället o. hem'. Syn.: se bulta', bet. 1. 

bult-bak m.II I bu'lltbåk Leks. (i förb. med 
bära:) bå'r bu'lltbåk = bultback; ska du bå'ras 
bu'lltbåk <skall du bäras på min rygg (med 
armarna omkring min hals)?'. 

bult-band n. la bu'lltbannd Jä. Mal. <brett, hem-
vävt band, varmed barn bands fast, då man bar 
det på ryggen / broad, handwoven band for 
securing child to bearer's back'. Jfr bult alv  v. 

bulle m.III a bu'llta Dju. 'valk nedtill på kvinno-
livstycke (över vilken kjolen knöts fast) / padded 
hem round bottom of bodice'. Syn.: se bult, 
bet. 6. 

bult-lot m.Ia bu'lltfiit Ve. (jfr bult, bet. 2) 
'underrede till bobin / frame-base of bobbin'. 
Syn.: kot-, nyst-fot, bet. 2; nystel-fot, bet. 
2; kot-, kudd-stol; nystkränka. 

bullig adj.I ba'llta Tra. 'klumpig o. stadig i 
clumsy and heavy'; an e bs'llta te gä"han går 
stadigt o. tungt o. stöter fötterna i marken 
under gåendet'. 

bult-lås n.Ia bu'llt1r4s Älvd. (Loka) bu'lltlås Ål 
bu'lltlås Li. 'lås, som låstes gm stift, försett med 
sidofjädrar / (pad)lock which functioned by 
means of an iron pin with side-springs' (se ill.; 
SAOB; Sig. Erixon, På järnets fasta grund, i 
Låsbolaget 100 år, Eskilstuna 1946, s. 68). 
Syn.: fjäder-, fjätter-, fåder-, fåderkarl-, 
task-lås. 

bult-öl n. bu'lltöl öMor. 'bättre dricka (från till-
fällig brygd) / fine beer'. 

bulvan m.Ia bulvå'n Flo. Mal. (Y.) 'vid orrjakt 
anv. uppstoppad lockfågel / stuffed deeoy-bird 
used in blackcock shooting' (SAOB 1; jfr ÖDB I 
15). Syn.: beckorre; luder-fågel, -orre. 

bumla sv.v .1. bu'mnbälr Soll. ba'nmka Oro (jfr 
Rz bumlä; Vll We. GotlOrdb. banala; Bl. bum-
balda; Torp bumma) 'ljuda med dov klang 
(t. ex. om  kyrkklockor, om skälla) / peal dully or 
in hollow fashion (of churchbells, cowbell)'. Jfr 
bamma v.; bånga, bet. 1. — 	bu'Innabäk f. 
Soll. 'skälla med djup ton / bell with hollowtone'. 
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bumling m.Ib bu' mnakig Leks. Al 'stort, oform-
ligt föremål (t.ex. stor sten) / large, shapeless 
object (e.g. large stone)' (SAOB). 

bumma sv.v.1. 	Älvd. 'skvalpa / splash'. — 
Särsk. förb. (över:) e begmär-#"vyr 'det skvalpar 
över'. 

bumman f.IVa best. bu'mma Mock. 'kapellet i 
Mockfjärd / the chapel at Mockfjärd'. Syn.: 
bamma, bet. 2; bånga, bet. 2. 

bums adv. bumms Våmh. (Bon.) bumms Mor. 
Soll. Leks. Bju. Mal. bum(m)s Rättv. bumms(t) 
Ge. 1. 'genast, strax / immediately' (SAOB) 
allm. du ska gå bu'mms Leks. 'du skall gå genast'. 
Syn.: se bränt adv., bet. 1; genast. 2. 'nöd-
vändigt, absolut / necessarily, definitely' Våmh. 
Mor. Mal. qn skuld bu'mms ä' e Våmh. (Bon.) 
'han skulle nödvändigt hava det'; i skull bu'mms 
if däm å'm öMor. 'jag skulle nödvändigt följa 
dem hem'. Syn.: bus, bet. 1; omens; plänt; 
prompt. 

bungel m.Id bo'vvgelr Li. (jfr Roas bungl m.; Jak. 
Shetl. bungel; Fair. bunga f.; Torp bung m.; 
deVries bunga) 'upphöjning över jämn yta; 
knöl, kulle / elevation; swelling; rise in the 
gT ound'. 

bunki m.Ia &munk Älvd. Våmh. (: nom. pl. 
bu'vvkä Våmh.) buk övr.OvSi.; obef. NeSi. Vd. 
`tuvbildande gräs med breda, vassa blad, ut-
görande foder åt kor, men ej gärna åt hästar / 
grass with broad, sharp leaves, growing in 
tussocks; used as cow-fodder, not normally for 
horses' (SAOB bunke 1; Hesselman, Från Ma-
rathon, NTU 7, s. 32 f.; Lindberg, i Ortn.-
sällsk. i Upps. årsskr. 1944, s. 47 f.; ÖDB I 216). 
Syn.: bunke'; örrtuv. — Ssgr: btevvkgräs n. el. 
gr,Csbunvk m. Våmh. 'gräs, som växer i tuvor / 
grass, growing in tussocks'; N'vykrasta f. Våmh. 
(Bon.) 'grästuva, innehållande sammanvuxna 
rötter / grass tussock, containing roots grown 
together'. — 	inevulcut adj. n. Våmh. 'fullt 
av bunk / covered with this grass'. 

bunkn  rn.Ib befunk Älvd. Våmh. buvvle övr.OvSi. 
(utom vSoll.) Rättv.-Mal. hyn/e vSoll. boyyk 
öVd. 1. 'flatbottnat (lagg)kärl utan handtag 
samt med el. utan fötter / flat-bottomed barrel 
without handles and with or without feet' (se 
ill.; SAOB under bunke 5; ÖDB III 352) allm. 
Jfr brugg-, brygg-, dricks-, fil-, flötmat-, 
fot-, kann-, koppar-, kärl-, löp-, malt-, 
messmörs-, mjölk-, mält-, rost-, sil-, skör-, 
stånd-, tjär-, tvätt-. Syn.: bunken. 2. (se-
nare ssgsled:) 'maträtten filbunke / sour whole 
milk' allm.; se fil-. — Ssg: bu'vvkilikkarä m. 

Flo. (skämts.) 'uppnäst el. trubbnäst person / 
pug-nosed or snub-nosed person'. 

bunka sv.v. 1. bu'vvka Bju. bo'vyka Li. (jfr Sdw. 
Torp). 1. 'banka / knock' (SAOB 1) Li. an 
bo'vvIc å .216"han bankade o. slog'. Jfr banka 
v., bet. 1; dunka, bet. 2. 2. 'vänskapligt 
knuffa till / push in a friendly way' Bju. 

bunke' m.IIIa bu'vvkä Våmh. bu'uvkä nvMor. 
(jfr bunki, pl.) `tuvbildande gräs med breda, 
vassa blad' (SAOB 1). Syn.: bunki. 

bunken m.IIIa bu'vulea Bju. bu'nntje App. 'flat-
bottnat (lagg)kärl utan handtag o. med el. utan 
fötter' (SAOB 5). Syn.: bunkn. 

bunk-hacka f. IV a bu'vykakka Våmh. (jfr b u n ki) 
'hacka, varmed tuvor hackades loss på myrjord 
och gamla lindor mattock, hoe, for hacking 
loose tussocks of grass on marshland and fallow-
land' (se ill.). 

bunt m. Ja &gint Älvd. Våmh. bunnt Ors. Leks. 
Bju.-Mal. bun(n)t Rättv. bonnt Tra. 1. 'valk 
nedtill på kvinnolivstycke (snörliv) / padded 
hem round bottom of bodice' (SAOB II 2; ÖDB 
IV 201, 211) Leks. (Silj.) Flo. Nås snö'llövsbunnt 
Näs 'clets: (ÖDB IV 212). Syn.: bult, bet. 6; 
bunta f., bet. 1 a-b; lösröv. 2. 'samling (lika) 
föremål, knippa, packe / collection of similar 
objects, bunch, pack' (SAOB II 5a; ÖDB II 83) 
allm. wevbunnt Älvd. 'bunt garn till väv'; 
stje"ötinn,bunnt vÄlvd. 'knippa vävskeds-tinnar 
el.-rör' (Älvd. arb. 196, 200); spjå'kbunnt Våmh. 
'bunt korgspjälor'; sti`kkbqnnt Våmh. (Bon.) 
'bunt lysstickor' (ÖDB III 298); tännstik-
bunnt Mal. tå' nnstekbonnt Tra. 'bunt tändstickor' 
— Ssg: bu'nntenellev n. Leks. 'snörliv med 
midjevalk / bodice with padded hem round 
bottom'. 

bunta f.IVa bu'nnta öLeks.; pl. bu'nnter vLeks. 
1. a. = föreg., bet. 1 (SAOB under bunt II 2; 
()DB IV 201) öLeks. Li. sne'llivsbonnta Li. 
'dets.' (jfr ÖDB IV 212; C. A. Gottlund, Dagbok 
1817, s. 253). b. (pl.:) `dets.' vLeks. Syn.: se 
bult, bet. 6. 2. 'ring av sammanlindad lös-
fläta och hår, som lades om nacken vid hår-
uppläggning / ring of lösfläta and hair com-
bined, arranged at back of the head' (jfr ÖDB 
IV 231 ff.) öLeks. Jfr fläta f. bet. 1 b; hår-
bandsdon; hår-hark, -lock, -rissla, -valk; 
hög-, lös-fläta; lock; lösring; ring, bet. 4; 
uppbundenställning; valk. 

bunta sv.  .v .1. bu` nnta Nås Mal. bo'nnta Tra. 
'lägga el. binda i bunt(ar) / arrange or tie in 
bundles' (SAOB bunta' 2). — Särsk. förb. 
((i)hop:) allm. bunnt-ihö'p nä'vvra Mal. 'bunta 
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ihop näverstyckena'; bonnt-ihöp dem-då' ve' jon 
Tra. 'bunta ihop de där vidjornar. 

bunt-läder n. Ja bu'nntlår Mal. 'grovt sulläder / 
coarse leather for soles' (SAOB). 

bunt-vis adv. bu'nntvls Mal. bo'nntvls Tra. 'i 
buntar / in bundles' (SAOB). 

bur m.Ia bär öMor. Soll. Ore Bju. Nås Mal. 
ÖVd. 1. 'av stängsel (träspjälor el. dyl.) inne-
slutet rum för djur / cage' (SAOB bur' 4) allm. 
däm sjå mä'r å fiilgäln åld å bfi'rp, öMor. (vid 
giftermål) `de se mera på fågeln än på buren'. 
Syn.: bure. 2. 'fågelholk / nesting-box' (jfr 
SAOB bur' 5) Mal. ÖVd. stärbär 'starholk'. Jfr 
fågel-. Syn.: stunka. 3. 'utrymme under 
hörnskåp för grytor etc. / space under corner-
cupboard for pans etc.' (ÖDB III 209) Soll. Jfr 
handkläd-. 4. (senare ssgsled:) `i jorden delvis 
nedgrävd boning (t.ex. kolkoja) / dwelling 
partly dug into the earth (e.g. charcoal-burner's 
hut)' (se ill.) Soll., se jord-. 

bur n.Ia ber Älvd.; obef. Våmh. Mor. Ve. Tra. 
'stolpbod, härbre / storehouse, hut on poles' 
(se ill.; SAOB' bur 1; Liv. Älvd., s. 18; Älvd. arb., 
s. 115; ÖDB I 148, III 48, 257); e Mr a we å jet 
pre' sstbaur å' å 'det anses hava varit ett till 
prästgården hörande härbre, det'; n'mm(p)-
baur sÄlvd. 'gammal stolpbod'. Jfr fiskar-, 
kyrk-, stolp-, tionde-; stabbur. Syn.: 
härbärge, bet. 1; stolpbod. 

bura sv.v. 1. bä'ra Mal. ÖVd. 'vara trumpen, 
tjura / sulk'. Jfr borra". — Ssg: bit' agubba m. 
Mal. bfi'rknfit m. Li. 	sin läggning) tjurig, 
trumpen el. butter person / sulky person'; 
bfiatötta f. Mal. 'tjurig el. trumpen kvinna / 
sulky woman'. — Avi.: bit'ru Mal. bfers ÖVd. 
adj. 'tjurig, trumpen / sulky'. 

bure m.IIIa bferä Våmh. (Bon.) bfirs Rättv. 
'bur'; 8 vä en Wir bå'ra a så trtin fö'gek Rättv. 
'det var en stor bur åt (en) så liten fågel' (skämts. 
uttr. om  en prästgård). Syn.: bur m., bet. 1. 

burk m.Ib bur(r)k Rättv. burrk Bju. Dju. Ga. 
Mock. Nås Jä. Äpp. barrk (best. bå'atjin) Mal. 

barrk (best. ba'llgin) ÖVd. 1. 'mindre, va,n1. 
jämnvid behållare av trä, plåt el. näver / small 
container made of wood, metal or birch-bark' 
(SAOB 1) allm. Jfr blöt-, krut-, näver-, snus-, 
vaxter-. 2. (senare ssgsled:) Ijärtande man / 
man breaking wind' Äpp.; se fes-. 

burkig adj.I bu'rrku Äpp. Mal. 'grinig, butter / 
sullen' (jfr SAOB). Syn.: buttig, bet. 3; f runt; 
puttig; truntig. 

burrig adj.I bu'rrug Ors. bu'rru Ga. 'envis, mot- 

strävig; förargad / stubborn; angry' (SAOB 2). 
Jfr borrig, bet. 3. 

burs-fot m.Ia ba'affist Älvd. 'en av de hörn-
stolpar, på vilka ett härbre vilade / one of the 
corner poles, on which a storehouse rested' 
(Liv. Älvd., s. 18; Älvd. arb., s. 115; ÖDB III 
146). Syn.: härbärges-fot, -stolpe. 

burs-hjälle m.III a ba'själl Älvd. (jfr hjälle m., 
bet. 4) 'övre våning i stolpbod el. härbre / upper 
floor in storehouse on poles' (se ill.; Liv. Älvd., 
s. 19;.  ÖDB III 260). Syn.: härbärges-
-skulle, -vind; höghärbärge. 

burs-mat m. II bdusmåt Älvd. 'mat, som förvara-
des i härbret (t.ex. kött, mjöl o. messmör) / 
food kept in storehouse (e.g. meat, flour and 
soft wheycheese)'. Syn.: härbärgesmat. 

burs-sten m.Ia bdusstgen Älvd. 'flat sten såsom 
trampsten framför plattformen till stolpbod / 
flat stone used as stepping-stone in front of 
storehouse-platform' (ÖDB III 257 f.; Liv. 
Älvd., s. 19). 

burs-telnar f.Ia pl. ba'ustinner Älvd. 'av två 
klovor bestående plattform framför härbres-
dörr / platform consisting of two split logs, 
kl o vor, in front of door of storehouse' (se ill.; 
ÖDB III 257). Jfr bro, bet. 2. Syn.: här-
bärges-bro, -teln, bet. 2. 

burs-trampor f.IVa pl. bdu8tr4mmpur vÄlvd. 
'trappa från härbres nedre våning till den övre / 
steps from ground floor of storehouse to upper 
floor' (Liv. Älvd., s. 19; ÖDB III 259). Syn.: 
härbärgestrappa. 

bur-säng f.Ib bfersänn Mal. (jfr bur m.) 'vägg-
fast säng med sidoväggar o. tak, skåpsäng / 
bed fixed to the wall with sidewalls and roof' 
(jfr ÖDB III 205 f., 207, fig. 245). Jfr skåpsäng, 
bet. 1. 

burvel m.I bu'r(r)vil Rättv. (jfr VII burvelu; 
Ross burvul) 'ovårdad, tölpig man / churl, lout'. 

buråbergs-gräs n. II bu"råbä(r)sgräs Ve. '(vanl.) 
mästerrot, Peucedanum ostrutium / master-
wort' (tämligen allm. i Buråbergs fäb.). Syn.: 
buråbergsrot(a); kvann; mästarrota; stel-
rot; stickels-blad, -bär, -rot, stinkärt. 

buråbergs-rot(a) f. IV a — la birrubjesräst (best. 
sg. -rä8t4) vÄlvd. bu"rabä(r)sröt Ve. = föreg. 

bus m.Ia bås Våmh. öMor. Soll. Rättv. Leks. 
Dju. Ga. Mock. Flo. Nås Jä. Mal. 1. 'starkt 
strömmande vatten (stråle, våg el. fors) / rushing 
water (jet, wave, torrent)'; å kamm jån ba'8 inn 
yvir bit'tbraddi Soll. 'det kom en vattenkaskad 
in över relingen'; virtubfts Rättv. vdttbäs Bju. 
Dju. Ga. 'vattenstråle'. Jfr holk-. 2. (bildi.:) ä 
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går st« bit'sv, Leks. 'det går åt hastigt / it selLs 
quiekly'. 3. (best.:) 'kraftigt botemedel (mot) / 
strong cure' öMor. Mal. ä mått skull va 	rikti 
få åvulö'isum å öMor. 'det (o: spormjölet) torde 
vara ett starkt botemedel mot huvucllöss(en) 
det'; å då,' vå' full likssm 	häMal. 'det där 
var nog det verksammaste medlet (mot råttorna) 
det'. 4. 'starkt o. hållbart ting / strong and 
solid thing' Ga. Jä. Jfr bus adv., bet. 2. 

bus adv. (interj.) bås Ors. Ga. 1. `nödvändigt / 
necessarily' (jfr SAOB II) Ors. ifiga ska ba's 

Ors. 'Johan skall nödvändigt vara med'. 
Syn.: se bums, bet. 2. 2. 'duktigt, bastant / 
stoutly, solidly' Ga. Jä. e då' va 	h,ä Ga. e-då' 
va bfk's Jä. klet där var stabilt'. Syn.: busbas, 
bet. 1. 3. (interj. i uttr.:) ba's i bg'n Jä. <bra! / 
fine!'. Jfr by m., bet. 4. 

busa f.V, se bussa. 
busa sv.v. 1. — 3. bfisa, Mor. Ve. Ors. Leks. 
Ål (pret. ba'sed vMor. ba'stä Ors. biesa Leks.) 
lyrk's Soll. ba'sa Rättv.—Mal. (pret. btit'stä Jä. — 
bu'88a bu'ast Mal.) 'rinna häftigt, strömma, forsa 
/ rush, stream, gush' (jfr SAOB); ä bfisä keilldan 
i'nn öMor. <det strömmar köld in'; sniö'n bfisät 
um on Soll. <snön formligen stod som vågor om 
den'; 	brk'ss isnom fs'nnsträ Leks. <kölden 
strömmar (in) genom fönstret'; bkö'n bfestä Jä. 
'blodet forsade'; va'ttnä störbfisär fra'mm Äpp. 
<vattnet störtar häftigt fram'. — P. pres.: va'tttbå 
kamm bfison ( bu'sson) Mal. 'vattnet kom 
framstörtande'. — Särsk. förb. (g en o m:) bås-
ii'num Jä. 'sticka (stöta) igenom'; (i:) ä lck'm så 
bft'säd-i' Våmh. (Bon.) 'det kom, så att det 
strömmade'; (till:) bits-tå' Leks. 'plötsligt 
strömma fram'; (ur:) ä basät-4'r an Ve. det 
sprutade fram ur den'; (å:) an båsät-å' on mi'tt 
uti fö'tii Soll. 'han utfor i häftiga förebråelser 
mot henne i allas närvaro'; (över:) bas-i'vär Ve. 
lnis-g`var Leks. bus-i'vir Nås bfcs-g'var Äpp. bus-
g'vy Mal. 'flöda över, koka över'. — Ssg: 
bå'sh,ätta f. Ore `gm jäsning el. ånga bildad upp-
höjning el. blåsa i bröd under gräddningen / air-
bubble or swelling in bread-surface during 
baking, eaused by rising or steam'. Jfr buss-
hätta; bladdra" f., bluddra f. 

bus-bas adv. bii'8-bä8 bfil8-bå,s Ga. 
Äpp. 1. 'duktigt, bastant' (jfr SAOB under bus 
interj. o. adv.) Ga. bfes-bås tå greriisr 'duktiga 
don'. Syn.: bus, bet. 2. 2. <förträffligt, utmärkt 
/ excellent(ly)' Äpp. Mal. hå va då bfi's-bå's att 
vi jö`k på hå då' vi'sä Äpp. 'det var utmärkt, 
att vi gjorde på det sättet'. 

buse m.IIIa bfese Älvd. Nås Li. bit'sä Ve. Ore 

Äpp. biesa Mal. 1. 'fiktivt väsen, som man 
skrämde barn med / bogy-man, bug-bear' 
(SAOB buse' 5); .2laisåg CIA biese nÄlvd. 'som 
en annan buse' (Lev. Älvdalsm., s. 119). 2. 
'skräckinjagande person / horrible person' 
(SAOB buse' 6) Mal. ha'nn vä, full liksom fs'1,rv 
War, få dam ha'nn 'han var väl som själva 
skräckfiguren för dem'. 

bus-hätta f.IVa, se busa v. ssg och busshätta. 
buska sv.v. 1. Vig:ska svMor. bu's(s)ka Rättv. 
bu'sska Leks. (Silj.) bu'sska Bju. Dju. Ga. Flo. 
bs'sska Mal. 'medelst buskar utpricka en väg / 
mark path by means of bushes' (SAOB 1); vi 
skum bu's(s)ka ivir fB'n Rättv. <vi skola med 
buskar markera vägen över sjön (isen)'. 

buskablyg adj. I bti&8kabk98g Våmh. (Bon.) 
bu`s(s)kablrig bus(s)kablri'g Rättv. bu'sskabkig 
Ga. bu'sskabkig Nås bu'a8kabk5g Mal. (endast 
nekat:) 'förlägen, försagd / embarrassed, timid' 
(SAOB). Jfr gred, bet. 3. 

buskas (?) sv.v. 1. pass. bo'sskas Våmh. (Bon.) 
(jfr? V11 buska, bet. 2) 'buffas, stångas / to 
butt'; (om hornlösa kreatur:) dem å-tit el's6V tä 
bo'sskas min `de ha ingenting att stångas med'. 
Syn.: bulta" v. pass., bet. 2. 

buske m.IIIa biessske (Imall. bu' gska) Älvd. 
b'&88skä Våmh. bo'sskä (lmall. &ske) Våmh. 
(Bon.) beesskä vMor. Ve. beessk(e) Soll. lnisskä 
Ors. Ore bu's(s)ks Rättv. bu'sska Leks. bu'llä 
(pl. bu'askar) Bju. beesstie (pl. bu'sskär) Ål 
bu'sska Dju. Ga. Nås Jä. bu'sskä Flo. bu'astie 
Äpp. bu'astii ,,, bs'sstii Mal. Int'sstie öVd. 'växt 
som vanl. tätt grenar sig nära jorden, (risigt) 
mindre träd / bush' (SAOB 1); geklebusssk Älvd. 
å'ld,årbåssk Ve. a'llärbusstie Äpp. älläabusstfi 
Mal. 'albuske'; grebilusskä Våmh. griebsssk 
Ors. `granbuske'; fallbäsbusska, Leks. 'hallon- 
buske'; kriesbäsbusska Dju. `krusbärsbuske'; 
rö'nbusska Ga. `rönnbuske'. Jfr b r a k-, b r a k- 
bärs-, brakveds-, en-, enbarrs-, flur-, get-, 
getbärs-, getlövs-, getris-, gulbarks-, hål-
ved-, källarhals-, mar-, stickelbärs-, 
stiekels-, tis-, tisbast-, törn-, törnros-, 
varg-, vargbärs-, vargved-, vassris-, vill-, 
vägglus-. 

buskig adj.I biessku brisskuMal. bs'ssks öVd.; 
n.: bu`sskut Ål `full av buskar / full of bushes' 
(SAOB 2). 

busk-lie m.IIIa bo'sskirlä Våmh. (Bon.) bu'asklia 
Ål 'kort, kraftig lie, med vilken man slog buskar 
o. årsskott på åkerrenar / short, stout scythe for 
cutting bushes and annual shoots on headland' 
(se ill.; ÖDB 1 212). 
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busk-tungel n.I d b(r8sktuvvgä/r Soll. bs'ssktuuvgel 
öOrs. <måne, som står strax ovanför skogsran-
den / moon visibla just above edge of the forest'. 
Syn.: kryp-, skrymsel-, smyg-tungel. 

buss' m.Ia buss Leks. Mal. 1. 'vän, kamrat / 
friend, companion' (SAOB buss' 1-2) Mal. dem 
töss våd  ss gö` bu' 88ä 88 `de tyckas vara så goda 
kamrater (kumpaner)'. 2. 'morsk o. rask karl 
(el. häst) / bold and brisk man (or horse)' (jfr 
SAOB buss' 3) Leks. Mal. Jfr hurra-. 3. 'stor-
växt o. fet karl / big, fat man' (möjl. till buss") 
Leks. 

buss" m.Ia buss Soll. Bju. Mal. ÖVd. 1. 'tobaks-
buss / quid (of tobacco)' (SAOB buss" 2 b) allm. 
to'bbaksbuss Mal. `dets.'. Jfr tugg-. 2. 'tuss (av 
tyg, papper etc.) i wad (of fabric, paper etc.)' 
(SAOB buss" 2 c) Soll. 3. (senare ssgsled:) 
<risig o. tät buske' Rättv. (Bo.); se flur-. 4. 
(senare ssgsled:) <liten pojke / small boy' Mal.; 
se tugg-. 

buss" m.Ia buss Våmh. Ors. Mock. Flo. Mal. 
bsss vSoll. Ga. ÖVd. 1. 'bussning (tätning, 
lager) i undre kvarnsten / bushing in lower 
millstone' (SAOB bussm; ÖDB I 471, III 274) 
allm. (kvä'ra ä) 13' s i bä' ss?,1 Ga. ta'a i bu' &sam Li. 
`(kvarnen är) glapp i bussningen'; kwennbuss 
Ors. kvä'nnbuss Mal. `dets.'. Syn.: bussen', 
bet. 1; bussning, bet. 1. 2. (bildl.:) lå's i 
bu'ssam Mal. ls'us i bu'ssam Li. 'som är väder-
spänd o. har svårt att hålla sitt väder el. har 
diarré, om människa el. häst / flatulent or 
diarrhoeal (about people or horses)'. Jfr post', 
bet. 2. 

buss adv. (interj.) buss Älvd. Rättv. Mal. Li. puss 
Soll. (hetsrop till hund / expression of incitement 
for dog; SAOB buss adv. 2:) buss 1' an Älvd. 
buss på' -n Rättv. busa-i' el. buss-på' an Mal. 
biess-1' Li. 'buss på honom! / at himr; puss tä.' 
an Soll. `buss, tag honom!'. Jfr bussa" v. 

bussa f.V birså Älvd. parssa (puså Säve) Våmh. 
pirsu Mor. pu"su Soll. bä' sa Ore. bil su pirsu 
Rättv. bu'ssu Leks. Ål Dju.-Tra. bä' su Bju. 
1. 'dålig, oordnad liggplats / makeshift place to 
lie down in' (t. ex. halmbädd för hund el. svin; 
jfr SAOB under busa'; ÖDB I 303) allm. a 
swä'jnen böka-u'pp ss mytje biesur Oro 'har 
grisen bökat upp så många liggropar?'; djd' ge 
äj bu' ssu da i hå' jä Tra. 'göra sig en bädd i höet'; 
hu'nnbussu Äpp. 'liggplats för hund'; klrå'bussu 
Äpp. 'liggplats, anordnad av kläder'; grl'sbussu 
Jä. svi'nbussu Leks. Mal. 'svinläger'. Syn.: 
bölja, bet. 4; tossa". 2. 'plats där människa 
el. djur legat / place where person or animal has 

lain' Oro NeSi. Vd. ä ss'n(n)dss bIrsu ätt-v, 
Rättv. 'det syntes en fördjupning, där han 
legat'; ä e bu'ssu ti haVrmän Ga. 'det är en för-
djupning i halmen'; an så bu`sso ätt bjännam 
Li. 'han såg legan efter björnen'. Syn.: bada" f.; 
bale; läga f., bet. 3. Jfr ägg-. 3. <nedre del 
av täcke el. fäll, lindad om fötterna på den lig-
gande / lower part of coverlet, wrapped round 
feet of person lying down' Leks. Ga. Nås Jä. 
Mal. ÖVd. Syn.: fot-bussa, -koppe, -puta, 
-svep. 4. 'dåligt husrum, kyffe, krypin / hovel' 
Ga. Flo. Jä. 5. 'kvinnligt sexualorgan, curmus, 
vulva / female sexual organ' Rättv. Syn.: 
fesa; fitta, bet. 1 a; fjassai; höna, bet. 3; 
kunta, bet. 1; ludda', bet. 5; mus, bet. 2; 
mussa, bet. 1; puska; skreva, bet. 2; skripa, 
bet. 2; skåra, bet. 4; spjurta; sprutta, bet. 2. 
6. (senare ssgsled:) `vitkålhuvud / cabbage-head' 
Li.; se kål-. 7. 'samling hindersamma ting, 
bråte / hindering things, rubbish' Mal. näj nö 
a ä full vo' tt ge myttjy bu'ssua  je ss 'nej nu har 
det kommit så mycket föremål i vägen här så'. 
Jfr bråte, bet. 4. 

bussa' sv.v. 1. 3. bu'ssa Våmh. Mor. Leks. Ål 
bo'ssa Ors. bu'ssa Dju. Ga. Nås Äpp. Mal. 1. 
'knuffa / push, knock' (SAOB bussa' 2) Ga. 
Nås Äpp. han tog ti rs'kkrägsn å honum s bu`ss 
han no/sr tra'ppo Äpp. 'han grep tag i rock-
kragen på honom o. knuffade honom ned för 
trappan'. Syn.: b u v a. 2. 'stöta; släpa under 
stötar / bump; drag something along, bumping 
it all the time' Ors. Leks. Dju. Ga. an a bo'ssa 
s'llestass 224 n Ors. 'han har släpat den under 
stötar överallt (på den ojämna marken)'; an 
bu'sst stö'rtb in i hä'lrä Dju. `han stack stören in i 
hålet'. 3. 'sticka in / stick, push into' (jfr V11 
bussaw  2 c) Ål Dju. Ga. 4. `sticka foten i, draga 
på / push one's foot into, pull on' Mal. dam va 
te bu'ss på sä `de (o: helsömrnade snösockorna) 
voro till att draga på sig odelade'. — Pass.: 
bu'ssas öMor. bu'eses Ga. bu'ssas Nås. 1. 'knuffas' 
(jfr V11 bussa" 2) Ga. Nås. 2. 'stångas' (jfr 
V11 bussa" 1) öMor. — Särsk. förb. (in:) buss-i'nn 
Ga. 'sticka in'; (in - i:) bå'trj, a bussaö-in' Våmh. 
'båten har stött emot strandkanten'; (kull:) 
buss-ku'll Nås 'knuffa omkull'; (ned:) buss-nä'd 
Leks. buss-nä' Nås 'knuffa ned; stöta ned'; 
(ned -i:) ä va en ki'mm te buss neri' Mal. 'det var 
en brädflake att stöta ned'; (på:) buss-på' sä 
skö'na Dju. 'draga på sig skorna'; buss på' 
lyttjon Ål 'träda upp maskor(na) (på strump-
sticka)'; (till:) bus-tn vMor. buss-tå (a) Nås 
'knuffa, stöta till'; (upp:) buss-u'pp hö'lrå Ve. 
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`med järnspett göra hål (i marken)'. — Ssg: 
bu'sstår m. Al 'spett / spit'. 

bussa" sv. v. 1. Wasa vMor. bu'asa Rättv. Mal. (jfr 
buss"'). 1. 'kila fast kvarnbussning / to wedge 
fast millstone-bushing' (SAOB bussan  2) Mal. 2. 
hindra glappning i hjulnav / prevent gaping or 
looseness in wheel-nave' Rättv. — Särsk. förb. 
(om:) bu'as-uimm vMor. 'göra ny bussning (kil-
ning) till kvarnstenen'; buss-s'mm kvå'nna Mal. 
`dets.'; jä a lata bussa-o'mm tjet'rra Rättv. <jag 
har låtit göra nya hjulnavsbussningar på kärran'. 

bussa" sv. v. 1. pas- Älvd. Soll. buss- Ve. Ga. Mal. 
Tra. (Noreen Ordl. pussa) 'hetsa / set (a dog) on 
(a.p.)' (SAOB bussam); tå' å busas hosnnd på'-
Tra. 'tag o. hetsa hunden på honom!'. — Särsk. 
förb. (k) pus-l' 4n ra'lck4n Älvd. 'bussa hunden 
på honorar; (å:) bu8-4' 4n ra`lck4n Våmh. 'hetsa 
hunden på honom!'; i ska piret-el di ra'kkan Soll. 
'jag skall bussa hunden på dig'. Jfr buss adv. 
(interj.). 

bussalv  sv.v. 1. ptrusd nirtunh. pigg Våmh. 
(Bon.) birs(å) Rättv. (Bo.) bus(s)- Leks. Nås 
busa- Bju. Id'« Mal. bå'sså Tra. (jfr bussa 
f. V) 'stoppa, linda / tuck up, wrap up' (vanl. 
refl. el. i förb. med adv.). — 	pirså-si 
Våmh. (Bon.) 'tillreda en liggplats åt sig'; 
b4'884-se n-i hirje Tra. 'gräva ned sig i höet'; 
wu'errä add pIrsså -si nlöi sny'önn nVåmh. 
'orrarna hade grävt sig ned i snön'. — Särsk. 
förb. (ikring:) buks-ikri'vv må teak. Leks. 
`stoppa om mig fällen'; (ned:) ku'uttzi pilastid-
ni'å si ati å'min nVämh. 'grisen bökade sig ned 
i halmen'; bd'sscl-nå de ti herje Tra. 'gräv ned 
dig i höet!'; (ned-i:) piteschniöl' si Våmh. 
'bädda ned sig i ett hö- el. halmläger'; (om:) 
buss-s'mm Nås bs'ss-smm Li. 'stoppa om'. 
Syn.: kasa"' på; (på:) bus-på' bä'nom, få'llr,. 
Rättv. 'bred över barnen fällen!'; mö'r ha 
busa-på' må Bju. 'mor har stoppat om mig'; 
(återom:) bus-ato'mm bå'når Rättv. 'svep om 
barnen!'; (över:) 	se Tra. <hölja över 
sig med hö el. halm'. 

bussad-släde m. IV 	Ors. 'oskodd släde, 
bred i gången o. med halvrunt flak / unshod, 
broad sleigh with half-rounded upper part'. 

bussare m.IIIc birsår Våmh. (Bon.) nvMor. 
(jfr? SAOB putsare' 3) `stålbit med trähandtag, 
anv. att slutligt putsa mässingskammens tän-
der / piece of steel with wooden handle, used 
for final polishing of teeth of brass-comb' 
(03DB II 113). — Sag: birsärstikka f. nvMor. 
'måttsticka, med vars hjälp putsningen med 
bussaren begränsades till kamämnets tänder / 

yardstick used in marking the space for the 
final polishing of teeth of brass-comb'. 

bussarong m. Ja Va busarö'n busarö'n vRättv 
busarö' Rättv. (Bi.) bu'ssarön Mal. 1. 'arbets-
blus av blaggarnsväv, mansplagg / working 
blouse of tow-yarn fabrie, man's garment' 
(SAOB 1) allm. 2. 'stor, tjock mansperson / 
big, fat man' Mal. 

buss-bleg m. I e bs'ssblregg öVd. (jfr b u s sm, 
bet. 1; bleg) 'kil, som slogs in i nedre kvarn-
stenens bussning, då denna blivit nött / wedge, 
hammered into worn part of lower mill-stone 
bush'. Syn.: buss-kil, -nägel. 

basse' ni. Illa beesså Ors. 'nypa el. näve av mjöl 
el. sleke / handful of flour or lek of flour and 
salt'; 0' i jen mjö'lbussa vOrs. 'får jag en liten 
smula mjöl?'. 

bussen  m.IIIa bu'sset Våmh. Ors. 'hund / dog'; 
a du sitt bu'ssan Våmh. 'har du sett hunden?'; 
(vanl. som proprium:) bu'aget a ketjt-å'v Våmh. 
'hunden (el. Bussa) har sprungit bort'. Syn.: 
se b u b b. 

bussen" ni. Illa UV 8886 Älvd. bu'sset Våmh. (Bon.) 
bs'sset Dju. 1. 'bussning i undre kvarnsten' 
(ÖDB 111 274). Syn.: bussm, bet. 1; bussning, 
bet. 1. 2. 'järnring, insatt i vardera änden av 
hjulnav till vagn el. kärra / axle-casing in wheel-
hub, nave-box' Dju. Syn.: bussring. 

buss-hätta f.IVa bu'ssetta Våmh. Mor. Ors. 
bfe8hätta OTO beesshåttct bu'asåtta bit'sueittct 
Rättv. (jfr busa v. ssg; bussa f.V; bussen  m.) 
`mansmössa av vadmal, försedd med skärm o. 
besättning av hundskinn (ev. skinn av lo, säl 
etc.) / man's homespun hat with brim and 
trimming of dog's fur (possibly lynx or seal 
etc.)' (1:5DB IV 443, 447-451). Jfr plöshätta; 
själskinnshätta. Syn.: gävle-, hund-
skinns-, luden-, bet. 1, rackskinns-, rems-, 
risp-, stor-hätta. 

bussig' adj.I bu' ssin Soll. bu' mu Mal. 1. 'bra, ut-
märkt / good, excellent' (SAOB) allm. hå va 
bu`ssut Mal. 'det var bra!'. 2. 'rätt o. lagom / 
just right' Soll. ä vå tru'ssit å' °num 'det var 
lagom åt honom'. 

bussig" adj. I birsug nÄlvd. bu'ssu Mal. (om 
sovplats; jfr bussa f., bet. 1:) 'oordnad, snuskig / 
disarranged, dirty, squalid'; et a mil gs bu'ssut 
jer-i set'nn(j)in ss Mal. 'det har blivit så rörigt 
här i sängen så'. 

buss-järn n. Ja bu'ssienn Våmh. (Bon.) bu'asjeinn 
vMor. Ve. bs'ssjär Ga. bu'asjår Mock. bu'asjån 
Äpp. bu'ssjåan Mal. 'järn, varmed hål för 
busskilar gjordes i kvarribussningen / iron, 
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by which holes for busskilar (wedges) were 
made in millstone-bushing' (ÖDB III 275). 
Syn.: kil-, nägel-järn. 

buss-kil m. la bu'setilk Våmh. (Bon.) Mal. btisatigk 
Soll. be'estill Ga. bu'estill Mack. `kil, som, då 
bussningen i nedre kvarnstenen blivit nött, slogs 
ned i hål i bussningen / wedge, hammered into 
worn part of lower mill-stone bush' (SAOB; 
ÖDB III 274). Syn.: bussbleg, -nägel. 

bussning f.Ib bu'ssnivg vMor. bu' esniv Mal. 
be' esnivg Li. (jfr bussa" v.). 1. = buss", 
bet. 1 (SAOB 1). 2. lager av mässing för axel i 
urverk / brass axle-easing in a dock' (ÖDB II 
122). 3. 'arbetet med att bussa kvarnsten / 
work of bushing a mill-stone' Mal. 

buss-nägel n.Id bu'eenggek Älvd. (jfr buss", 
bet. 1; nägel) =busskil. 

buss-ring m.Ib 	esrivv Dju. 'i hjulnav insatt, 
utbytbar axelhylsa, hjulbössa / replaceable 
axle-easing in wheel-hub'. Syn.: bussen', bet. 2. 

busta sv.v.1. bu'esta Dju. 'träda ngt på ngt / 
thread, thrust, push (sthg on sthg)'. 

bustig adj.I bu'esttin Våmh. (jfr borsten o. 
börstig) 'som ser ilsken ut / angry-looking'. 
Syn.: borsten; börstig. 

but m.Ia balt Nås Jä. Äpp. Mal. 1. 'klump, 
klimp, sammanpackad massa (t. ex. av snö, som 
föll ned från taket) / lump, clod (e.g. of snow 
falling from roof)' (SAOB 1; jfr Sdw buter; 
Mod6er, Namn- o. ordgeogr. stud., s. 79) Jä. 
Mal. Jfr moln-. 2. 'upphöjning, utbuktning, 
knöl / rise, protuberance, bump' Nås Mal. — 
,414.: ba‘tti adj. Nås 'knölig / bumpy'; bat-ft't 
sv. v. Nås 'bukta ut, puta ut / bulge'. 

butelj m.Ia pirat Älvd. pietet' Våmh. pirtäl 
pegel vMor. 23120'11 öMor. pirtel Ve. pu‘täll Soll. 
pfettill 	‘‘, pute'll Ors. putä'll NeSi. pute'll 
Nås potä'll •••• påtti'll Mal. pe'ttäl ÖVd. 1. 'cy-
linderformig, med avsmalnande hals försedd 
glasflaska / glass bottle' (SAOB 1) allm. 
brä'estputtill öMor. 'butelj med starkt utsvängd 
form nedanför halsen'; letennputäl el. twinttnne-
putta Våmh. 'butelj av grönt glas, tillverkad 
vid Johannesholms glasbruk o. rymmande en 
resp. två kannor' (jfr stopflaska). 2. 'bubbla 
på vattenytan / bubble on surface of water' 
Älvd. 

butelj-axlad adj. I putä'llakkela Leks. 'som har 
starkt sluttande axlar / with sloping shoulders'. 
Jfr buteljhärdar. Syn.: häkaxlad. 

butelj-axlar f.pl. potä'llakkaltia Mal. pa'ttålakkeler 
Li. 'starkt sluttande axlar / sloping shoulders'. 
Syn.: buteljhärdar. 

butelj-härdar f. III pl. pirtilöråer Älvd. = föreg. 
Jfr buteljaxlad. 

hutt' m.Ia butt OvSi. (utom vSoll.) NeSi. NeVd. 
bett vSoll. Mal. ÖVd. (Torp buttn; jfr SAOB 
bytta). 1. a. 'runt el. ovalt (med lock försett) 
laggkärl, avsett för (förvaring av) mat el. väts-
kor / round or oval cask (with lid), in which 
food or liquids were kept' (se ill.; ÖDB I 221, 
III 349) allm. kv& itiOett Li. 'med lock försett 
laggkärl, rymmande ett kvarter'; tgi"tbutt Soll. 
'laggkärl, avs. för förvaring av kött'. Jfr ask-
lock-, brunns-, brädsel-, enträ-, fil-, fil-
mjölk-, fisk-, flask-, flöt-, flötmat-, fyr-
kann-, gässel-, gä,t-, herde-, kann-, kläd-, 
klövje-, kärl-, käs-, lak-, het-, löpels-, 
messmör(s)-, mjölk-, måltid-, näver-, ost-, 
ring-, skör-, ståndfat-, tjär-, tvätt-, vattu-, 
änger-, ös-. b. 'liten, svarvad träask, avs. för 
förvaring av nålar, nipper o. d. / small, turned 
wooden box for needles, trinkets etc.' Älvd. 
Våmh. Jfr svarvad-. e. 'näverdosa, stundom 
med lock av trä, avs. för förvaring av tobak eller 
beck / birch-bark box, sometimes with wooden 
lid, in which tobacco or pitch was kept' Älvd. 
Våmh. Jfr beck-, snus-, tobaks-. d. (senare 
ssgsled:) 'på särsk. sätt tillredd matsäcksranson 
av tjockmjölk / specially prepared portion of 
milk for bag of provisions' Mal.; se ask-, fil-. 

'fodral av trä el. plåt, avs. för förvaring av 
bryne el. svavelstickor (strykstickor) / wood-
en or iron case for whetstone or phosphorous 
matches' Älvd. ÖVd. Jfr bryn-, strykstick-. 

(senare ssgsled:) laggad bytta för upphämt-
ning av vatten ur brunn / wooden well-bucket' 
Mal.; se vind-. 4. (senare ssgsled:) 'fodermossa, 
samlad o. lagd mellan cirkelformigt ställda 
käppar / moss-fodder placed between a circle of 
upright poles' Mal.; se moss-. Jfr buttmossa. 
5. (senare ssgsled:) 'näckrosknopp / water-lily 
bud' Ors.; se nä c k-. 

buttn  m.Ia bett Mal. ÖVd. (Torp butti). 1. 'kort 
o. tjock person / short, stout person'; äjn ettiu 
be'tt Tra. 'en stadig, satt person'. Syn.: glugg-
kab b e, bet. 2. 2. (senare ssgsled:) 'klen, besvär-
lig el. obehaglig person / ailing, delicate, tire-
some or unpleasant person'; se envis-, fyll-, 
kink-, p i ss-. 8. <knuff / push' allm. Syn.: 
buff, bet. 1. 

hutta f.IVa bietta öMor. (jfr buttig adj.). 1. 
'trumpen, surmulen kvinna / sulky woman'. 
Syn.: trunta f. 2. (senare ssgsled:) 'gammal 
skinnkjortel / old fur-skirt'; se skinn-, 

hutta sv.v.l. be'tta Mal. ÖVd. (jfr buttn  m., bet. 
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3) 'knuffa / push, pound'. Syn.: buffa, bet. 1; 
knuffla. — Särsk. förb. (till:) i hitt-å' bstt 
äit di Mal. 'jag råkade stöta el. knuffa till (åt) 
det'. 

butt-färg m. I a bu'ttf ärrg Soll. (jfr b u t m., bet. 1) 
'indigoblått, färgat i kyp i bytta el. butt / 
indigo blue, dyed in tub or barrer (ÖDB IV 
522). Jfr blåsten. Syn.: byttblått; letbutt-, 
surbutt-färg. 

buttig adj .1 bu'ttug nÄlvd. bu'tten Våmh. (Bon.) 
bu'ttun öMor. bu'ttån Soll. (jfr Torp butt 1). 
1. 'trind, korpulent / tubby, corpulent' (SAOB) 
Älvd. 2. 'gropig, ojämn, t. ex. om  väg, om åker / 
rough, uneven (e.g. of road, field)' Soll. 3. 
<som har ett dåsigt (surmulet) ansiktsuttryck / 
with a sullen, surly expression' Våmh. (Bon.) 
öMor. Syn.: burkig; frunt adj.; möglig, 
bet. 2; truntig. 

butt-klubba f.IVa by`ttkIrsbba Li. 'liten träklubba, 
med vilken lock slogs fast i laggat kärl / small 
wooden club with which lid of barrel was ham-
mered down'. 

hutt-lock n.II beettlåk Flo. 'lock på liten butt 
cask-lid'. 

butt-mossa m. IV be'ttmåss Mal. 'fodermossa, 
samlad o. upplagd mellan träspjälor (i moss-
butt) / moss-fodder, placed between a circle 
of upright poles (in mossbutt)' (ÖDB I 202). 
Jfr myrmossa. 

butt-sked f.Ia bs'ttalci Mal. 'träsked (med starkt 
uppböjt skaft), med vilken vallkullan åt ur 
gässelbutten / wooden spoon, used by herds-
rnaid when eating out of gässelbutt'. 

buva sv.v.l. bfiva Våmh. (jfr? Torp buva f.) 
'knuffa / push, shove'. Syn.: bussa", bet. 1. — 
Särsk. förb. (till:) 411, bitvä(d)-ti'lr a ?ni 'han 
knuffade till mig'. 

buxa sv.v. 1. bu`kksa Dju. 'ideligen buga / bow 
repeateclly'. Syn.: bux (t) era, bet. 1. Jfr buga v. 

bux(t)era sv.  .v .1. bu'kkslra Älvd. bu`kkstära Ors. 
bukattra Flo. bu'kksåra bs'kksöra Mal. 1. = 
föreg. allm. 2. `ragla / stagger, totter' Älvd. Jfr 
vegla. Syn.: ragla, bet. 1; slamra, bet. 2; 
slimra. — Reji.: dsm nä'g säg s bskkstr säg s 
mennt dam skull å sss te hu' gm Mal. 'de nego 
och bockade sig och tänkte att de skulle få oss 
att skratta'. 

by oböjl. sbst. bg  Älvd. (jfr Vll We. bya f., bye m.; 
endast i vissa förb. med verb:) du ak war-4-4' 
a6 ass kl'tea nÄlvd. `du skall stanna hos oss litet 
o. få ngt till livs'; du ed uka gö-4-4' aå Q'nndm,f{n 
nÄlvd. 'du borde gå o. besöka Ändmor'; war-4-
W svÄlvd. `gå tillsammans i någon gård i byn 

för 	att utföra gemensamhetsarbete' (t. ex. 
spinna, tälja vävskedsrör etc.); obef. Mor. Ve. 
Jfr bykarl"; by m., bet. 3. 

by m.Va b Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore Leks. 
Bju. Ål Flo. Jä.—Mal. bi öMor. Ve. Ors. Rättv. 
Dju. Ga. Mock. Nås ÖVd. (jfr LD II 178). 1. 'gård 
/ farm' (SAOB by" 1; NoB 1941, s. 35; endast i 
senare ssgsled o. endast i vissa gårdsnamn:) 
kentabg Älvd. `Kammargården'; slcirsmäkäbg 
Älvd. `Skomakargården'; #"r4nb9 Älvd. 'Örjan-
gården'; åebg Älvd. Tidergården'. 2. 'sam-
ling av gårdar, som ur bebyggelsesynpunkt bil-
dade ett helt / group of farms, forming unit, 
village' (SAOB by' 2); jå'r i bg' Älvd. 'häri byn'; 
östr i by'mm Älvd. `i östra delen av byn'; 
n'mmblräst i bg' Våmh. (Bon.) 'äldst i byn'; äc/ 
e bi'mås öMor. det är byns'; ä e by.'umas i la'g 
Soll. 'det är byarnas samfällighet'; et by'ss Älvd. 
et bg's Våmh. (Bon.) vMor. ät by'88 Soll. tä bi'88 
Rättv. tä by'ss Leks. '(fram, hem) till byn, ut i 
byn, till byns centrala delar'. Jfr gränd, bet. 
1 b. 3. (i förb. med fara, gå el. vara:) fä"rå 4 
by'mm Älvd. gö' 4 	Våmh. gö' upå bg'n vMor. 
gö' å bg'n Soll. <vara inhyst som fattighjon turvis 
i byns gårdar / go as a pauper from farm to 
farm, staying a while at each one'; 492, i upg.14'n 
Våmh. (Bon.) 'han inhyses som fattighjon turvis 
i byns gårdar'. Jfr by oböjl. sbst. 4. (i förb. 
med bus interj.:) bfi's i bg'n Jä. 'utmärkt, bra! 
/ fine!'. 

-bya f.IVa -bya -byja Leks. 'kvinna från viss 
by el. del av by el. del av socken / woman from 
certain village, part of village or parish' Leks. 
ntrbya 'kvinna från Noret'; nä' ssbyja Leks. 
'kvinna från Siljansnäs'; so'llbya Leks. (Silj.) 
<kvinna från Sollerön'. Jfr -bye. 

bya-lag n.II bg'kåg Älvd. Våmh. (Bon.) 4'14 
Jä. Äpp. 'bysamfällighet / village community' 
(SAOB 1 a); h,ä lbör htlä 4'laja tå' Äpp. 'det 
tillhör hela bysamfälligheten'. 

by-allmänning m.Ib Wakmänniv Mal. 'av by 
gemensamt ägd (skogs)mark / village forest-land 
owned in common' (SAOB). Syn.: allmän-
ning; byamål. 

bya-mål n.Ia 	Ga. = föreg. (SAOB 2). 
byekla f.IVa btkkka Mal. Li. 'buckla / knob, 
burnp'. Syn.: se buckla f. 

byekla sv. v. 1. by'kkka Leks. Ål böskkka Mal. Li. 
1. 'vara skrymmande, puta ut / be bulky, stick 
out'. Syn.: bäckla, bet. 1. 2. 'krångla / be 
troublesome'. Syn.: b j äc kl a, bet. 4. 3. 'åstad-
komma buckla på / to cause bump in surface; 
crumple' Mal. Li. Syn.: buckla'. — Särsk. 
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förb. (till:) bökkälr-te-' Mal. `dets.'. — Avi.: 
by'kkelr vLeks. by'kkålr söLeks. Al n. 1. 'åbäkig 
individ / clumsy person'. 2. 'krångel / bother, 
trouble'; (i ssg:) by'lekölrarrbet n. Leks. 'besvär-
ligt arbete / troublesome work'. 

byeklig adj.I by'lcklrug Leks. by'lclaru Ål bö'kkku 
Mal. bö'kkkö Li. (jfr byckla v.). 1. 'skrym- 
mande, åbäkig / bulky, awkward'. Syn.: 
bjäcklig, bet. 1; bäcklig, bet. 1. 2. 'krånglig/ 
troublesome'. Syn.: bj äcklig, bet. 3; bäcklig 
bet. 3. 3. 'bucklig / crumpled' Mal. fö'-ttä, 88 
bö'kkku kriaa va' tt `se, så bucklig mjölkflaskan 
blev!'. 

by-dagsverk(e) n. III Ta by'dagswerrtj Älvd. 
bydagswärrtjä Oro 'en dags arbete, för byns 
räkning utfört av vart o. ett av hushållen inom 
byn / a day's work for the village, carried out 
by each of the households within that particular 
village'; å' dji'kk 4 by'dagswerrtjtkm Älvd. 'det 
utfördes genom samfällda bydagsverken'. 

-bye m.IIIa -bys Leks. -byä Leks. (Silj.) -bykt 
Mal. <invånare i viss by, del av by el. del av 
socken / inhabitants of certain village, part of 
village or parish'; mjtargbytt Leks. 'man från 
Mjälgen'; 	rbya Mal. 'invånare i södra delen 
av byn (Fors)'; nti'ssby8 nässbyj Leks. 'man 
från Siljansnäs'; so'llbgti Leks. (Silj.) `Sollerö-
karl' . Jfr -b ya. Syn.: se -b o e. 

by-fogde m.IIIa bi'foggdä Mock. by foggdä Äpp. 
`byföreståndare / headman of a village'. Syn.: 
by(s)-, bet. 2, fjärds-, bet. 2, uppsyns-man. 

by-föra sv.v.3., se boföra. 
by-gata f.V 	ta Våmh. (Bon.) bigata' öMor. 

by' gattu Leks. by' gatu Mal. `(hägnad) huvudväg 
genom en by / main road through village'. Jfr 
by(s)väg. Syn.: storgata. 

bygd f.Ia byggd Älvd. Våmh. vMor. Leks. Bju. 
Flo. Jä. big(g)d Ve. Ors. Rättv. Ga. Nås byggd 
böjd Mal. beggd ÖVd. 'med äldre byar bebyggd 
del av socknen, i motsats mot fäbodarna, 
skogen o. sentida, avlägsen bebyggelse (finnby) 
/ older, inhabited parts of parish, as opposed to 
shielings, forest and later, distant settlements' 
(SAOB I 1-2); ni å 4 by'ggd e Älvd. at 4 by'ggdi 
nVåmh. nid o bi'ggdi Ors. nåd å by'ggda Leks. 
når på by'ggda Flo. `(ned) till den med byar 
bebyggda delen av socknen'; 4 gö'r i by'ggdrot 
Älvd. 'hon går omkring i bygden (med skvaller)' ; 
an a få nid å by'ggdi vMor. 'han har begett sig 
(från fäbodarna) till (hem)byn'; an a ku'mm te 
by'ggda Jä. 'han har kommit hem till byn (från 
skogen)'; him-i bö'jdri, Mal. 'hemma i byn 
(socknen), i hembyn'; nölr-i beggdy, Li. <i byarna 

norrut'; far ti be' ggdit Tra. 'fara ned till Lima'. 
Syn.: bolbygd; socken', bet. 3. 

bygg(-) m.Ib, se bjugg(-). 
bygg n.Ib bygg Våmh. Flo. Jä. Mal. bygg 
byddj vMor. bigg öMor. Ve. Rättv. 1. 'uppåt 
vettande jämn yta av en knutsten el. en vägg- 
stock (motsats till ligg) / upper surface of corner- 
stone or log in wall' (SAOB bygg"; ÖDB III 
167); 66 jr bd gg å by' gg 4 Anda strenim Våmh. 
'det är slät horisontalyta både under o. ovanpå 
den där stenen'. Jfr ligg, bet. 1; lägg n., bet. 2. 
2. 'färdigbyggd del av vägg / part of wall al. 
ready built' Mal. an pa'ss int på by'ddjä 'den (o: 
väggstocken) passar inte för den redan färdig-
byggda delen av väggen'. 

bygga sv.v.3. 1. by'ddja 3. Älvd. Våmh. vMor. 
Ore Leks. Al bi'ddjä öMor. bi'ddja 1. Ve. by'ddja 
1. Soll. bi'ddja 3. Ors. bi'ddja 1. Rättv. bi'ddja 
3. Dju. Ga. Nås by' ddja 3. Bju. Flo. Jä. by` ddja 
bökidja 3. Mal. beddja 3. ÖVd. 1. (vanl. i senare 
ssgsled:) 'för kortare tids arbete o. konsumtion 
vistas i fäbodställe på hösten / live on shieling 
in the autumn for short period of work and 
consumption' (jfr SAOB 1) Våmh.; se höst-. 
2. 'vara bosatt, bo / live' (SAOB 1) Älvd. 
Våmh. Mor. vSoll.; obef. Ve. Soll. Ors. Mal. 
ÖVd. an  by'ddjär i nö'est gä,'rdim vMor. 'han 
bor i nordligaste gården'; war å ä da' bi'ddjär då 
vSoll. 'var är det du bor då?'; (p. pres.:) ed 
by'cldjennd fa'sk dar V ett å'reö Älvd. 'det finns 
folk boende där hela året'; an wart by'ddjend i 
jen stirgu jär vMor. `han kom att bli bosatt här i 
en stuga'. Syn.: bo'. 3. 'lappa, laga (t.ex. om 
tyg, om varptrådar o. solv) / patch, mend (e.g. 
of material, warpthreads and heddles)' (SAOB 6) 
Ve. NeSi. Vd. tä' å beddje brö'tjä ä me, da Tra. 
`tag o. lappa mina byxor, dur. Jfr bygga dä-
dan. 4. 'uppföra (timra, mura etc.) build' 
(SAOB 9) allm. vi  skum tå' å bi'ddja Rättv. `vi 
skola till o. bygga'; ni'biddja Rättv. `nybyggd'; 
bygg få'kut Jä. 'bygga färdigt'; bö'ddji brit'gär 
Mal. 'bygga kavelbroar'. — Refl.: an by'ggd 86 
ti ska'rrpännjä Leks. 'han byggde sin gård i 
Skarpänget'; (i särsk. förb. med till:) dem beggd 
se tå' jä Li. 'de byggde hus för att bosätta sig 
här'. — Pass.: 1. bi'ddjas Rättv. by'ddjas Leks. 
by'ddjes Leks. (Silj.) 'bygga, syssla med bygge'; 
vi ha hulli å by'ggdas i sts‘mmar Leks. 'nybygg-
nad har försiggått hos oss i sommar'; dam badd 
på bi'ddjas Dju. 'de började att bygga hus'; då 
ga‘mmälr prit'sstgån by'ggcliis (el. valt by'ggd) Flo. 
'då gamla prästgården byggdes'. 2. an fas 
by'ddjas dar Älvd. 'han bosatte sig (eg. for byggas) 
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där'. — Särsk. förb. (d ä d a n:) bygg &Cf.% å'na Äl 
`knyta bort en övertalig varptråd i vävskaftets; 
(om:) an skuld biddj-u'mm 	Ors. `han 
skulle bygga om gården': (på:) be'ddje-på' din 
la'pp Li. `sätta på en lapp, dvs. lagas; (till:) an 
bygg-tå' sti nu Flo. `den (o: återväxten) håller på 
att komma igång nu'; (un d e r:) be' ddje-oinncl Tra. 
`nedantill bygga på ett med hjälp av spakar 
upplyft hus': (upp:) ni t e o o'ppbiddja Rättv. 
<nu är den (a: stugan) byggd'; (åt eri:) å'tibyddja 
Soll. `vidbyggd vid en annan byggnads; (över:) 
by'ggd int et rvy 	Våmh. `visst byggde han 
över här' (om tak över gödselstad). — Ssg: 
by' ggårn n. Jä. `garn att laga varptrådar med / 
yarn to mend warpthreads with'. — 
by'ddjasniv Leks. bi'ddjasniv Dju. f. `byggnads-
verksamhet, husbygge / (house-)building work'. 

-byggare m.IIIe -byddjer Älvd. -byddjär (pl. 
-byddjrär) Soll. -biddjär öMor. Ve. `invånare i 
viss del av socken el. by el. fäbodställe / in-
habitant of certain part of parish, village or 
shieling' (jfr SAOB 1); sedärbyddjrär Soll. 
`folket i södra delen av fäbodställets. Jfr orsa-, 
väst-, ytter-, över-. Syn.: se -boe. 

-bygge m.IIIa -byddj Älvd. Soll. -byddjä Våmh. 
Oro -bicicljä öMor. -biddj vSoll. Ors. -biddjs 
Rättv. -byddji -böddji Mal. -beddje ÖVd. (jfr 
Fr. -byggi; Aas. bygg m.) `invånare i viss by el. 
socken, del av by el. del av socken / inhabitant 
of eertain village or parish, part of village or 
parish'; då'Irbyddjä Ore. `invånare i Dalbyn'; 
sir biddjs Rättv. `invånare i Sörbyggefjär-
dingens; hö'gbyddji Mal. `invånare i Holsbyn'; 
mö'byddji ( -byddja) Mal. `man från Mobyn'. 
Jfr nörder-, orsa-, soll-, sud(er)-, sunn-, 
söder-, ut-, väst-, öst-, över-. Syn.: se -boe; 
-bye; -byggare. 

bygge n.III by'ddje Älvd. by'ddjä Våmh. Oro 
Bju. bi'ddjs Rättv. bi'ddjä Dju. Nås bi'ddji Ga. 
by'ddji by'cldjy Mal. be'ddje ÖVd. 1. `nybygge 
/ settlement, new houses' (SAOB 1) Älvd. up i 
by'dcljg 'i vårt nybygge i övre delen av socknens; 
rYttebyddjed `Ryttergårdens nybygge'. Syn.: 
nybygge. 2. `bebyggd plats / settled area' (jfr 
SAOB 1) Älvd. ed a fel wr g4'mmbke8t by'cldjec) 
J'd `det har väl varit den äldsta bebyggda plat- 
sen, det'. 3. `byggnadsföretag, hus under bygg-
nad / building project, house in course of eree-
tion' (SAOB 2) allm. am dek fik wi'r t by'ddj 
Älvd. `vi ha ju ett hus under byggnad nu'. Jfr 
båt-. Syn.: byggelse; byggnad, bet. 1. 

byggelse n.Ia by'ddjels Soll. = föreg., bet. 3 
(SAOB).  

bygg-karl m.Ia by'ddjkall Våmh. (Bon.) vMor. 
bi'ddjkall vOrs. by'ggkCtr Flo. Jä. bi'ggkär Näs 
by'ddjildia  Mal. `man, som sysslade med hus-
bygge / builder'. Jfr timmer-, trä-karl. Syn.: 
byggnadskarl. 

bygg-mästare m.IIIe by'dcljmiester Älvd. byddji-
mässtää  Mal. `person, som ledde byggnadsföre-
tag / building-contra,ctors (SAOB 1); så'gbydj-
miester Älvd. `man, som var kunnig i och ledde 
byggande av strömsåg'. 

byggnad m.I Illa by' ggnad Älvd. by' ggnad 
vMor. bi'ggnad Om. bi'ggna (best. bi'ggnan, pl. 
bi'ggnaclsr) Rättv. (Bi.) by' ggna Bju. Jä. (pl. 
byggnar Bju.) bi'ggn,a Nås by` ggna...,bii`ggnaMal. 
be' ggna Li. 1. `byggnadsföretag / building pro-
ject' (SAOB 2) allm. hall du på' mä by' ggna Jä. 
`håller du på med ett byggnadsföretag?'. Syn.: 
se bygge, bet. 3. 2. (konkret:) `hus / building' 
(SAOB 3) allm. isn-jå by' ggn4tt i seettes Älvd. 
`den här byggnaden är sågens': kå' fftbyggnad 
vMor. `loftsbyggnads; abyggna Mal. `tillbygg-
nad'. 

byggnads-karl m. Ta bi'ggnOskår öOrs. `man, som 
sysslade med husbygge'. Syn.: byggkarl. 

byggning f.Ib by' ggnivg Våmh. by' ggnivg vMor. 
bi'ggnivg Ors. bi'ggniv Rättv. (Bi.) Nås by' ggniv 
Bju. Flo. Jä. Äpp. bYggniv bö'ggniv Mal. 
be'ggnivg ÖVd. `(större) byggnad / (large) 
building' (SAOB 4; Våmhusfj., s. 238) allm. 
presstbiggnindji Ors. `huvudbyggnaden på präst- 
gården': i be'ggni'n Tra. 	byggningens. Jfr 
stuga. 

by-granne m. Illa bygr4nnä brgretn Våmh. 
by grann vMor. Soll. bYgranna Mal. 1. `person, 
som bodde i samma by som den talande o. 
därför var granne med honom / person from 
same village as speaker, neighbours (SAOB) 
Våmh. vMor. Syn.: by(s)karl, bet. 1; by(s)-
man, bet. 1. 2. `person från en (närmare el. 
fjärmare) grannby / person from next village' 
Soll. Jä. 	e bi" grann min fra' nnsfök 
`Nisses Olov är Fransfolkets närmaste granne i 
grannbyn'. Jfr granne. 

by-gås f.Ia gås Jä. Äpp. Mal. 1. `kvinna, som 
gärna sprang omkring i byns gårdar (med 
skvaller) / gossiping woman' allm. Jfr bys väska. 
Syn.: gård-bjäll(r)a, -ranka, -ränna. 2. 
`ko, som gärna löpte ifrån den övriga kreaturs-
hopen / cow whieh often ran away from the 
hord' Jä. Syn.: ränngås. 

byka sv. v., se b ö kall. 
by-karl' rada, se by(s)karl. 
by-karl" m.Ia bykall Älvd. (jfr by s.) `man el. 
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kvinna, som var på besök i en gård / man or 
woman visiting a farm'; 	Icti'mnab 'det 
kommer en person på besök'. 

byke n. III, se b ö ke. 
by-kista f.IVa bi'tjissta Ors. bg'Ijissta Mal. 'kista 
för förvaring av byns handlingar / chest for 
village documents'. Jfr bysask; by-skrin, 
-spann, -äska. 

by-klubba f.IVa bi'lclubb öMor. bg'klrsbba Leks. 
bij'asbba Jä. Mal. 'träklubba, upptagande be- 
teckningar för gårdarna i byn och anv. dels som 
budkavle, dels för kvittering av vissa natura-
tjänster / wooden club bearing farm-signs, used 
partly to indicate order of ta.sks and duties in a 
village, partly to prove that these had been 
carried out in tum by each farm in village com-
munity' (se ill.; SAOB). Jfr b u d-, b y (s)- kavl e; 
fattigklubba; klubba f., bet. 2. 

bylsa sv.v.1. by'lls- vMor. by'll,sa Leks. bi'llsa 
Dju. 1. (endast i särsk. förb. med adv.:) 'bylta / 
do up in a bundle, pile elothes up' Mor. Leks. 
Jfr bud da, bet. 1; dulsa, bet. 2. Syn.: bylta. 
2. 'syssla med ngt oredigt / handla sthg that is in 
a mess' Leks. by'llsa å ta-o'pp så'd 'taga upp säd, 
när denna ligger oredigt'. 3. 'pyssla med onö-
diga ting / busy oneself with unneeessary jobs' 
Dju. — Särsk. förb. (på:) bytts-på' så Leks. 
`kläda på sig hafsigt'; (å:) by'lls-å di brä,' nä 
vMor. 'sätt på dig tjockt med kläder nu!'. Syn.: 
bylta på; pylsa på; pylta på. — Avi.: bylls m. 
Leks. 'slarvig man / careless, untidy man'; byns 
n. Leks. 1. 'byltande / bundling'. 2. `ngt 
oredigt / something untidy'; 	f. Leks. 
<slarvig kvinna / careless, untidy woman'. 
by'llsun vMor. by'llsug Leks. by'llsu Al adj. 1. 
<klädd i obekväma kläder, påbyltad / dressed in 
uncomfortable clothing, bundled up' Mor. 2. 
<hopbyltad, trasslig, oredig / bundled to-
gether, mudelled, confused' Leks. 3. 'åbäkig, 
obekväm att handskas med / awkward, bulky' 
Mor. 4. 'moddig (t.ex. om väg) / slushy (e.g. of 
road)' Al. 

bylta sv.v.1. byllt- Bju. Mal. bitit- Ga. Nås 
(endast i särsk. förb. med adv.) 'linda in el. 
packa ihop (vårdslöst) / bundle, pack care-
lessly' (SAOB); (h o p: ) billt-h,ö'p Ga. 'bylta ihop'; 
(ihop:) byllt-ihö'p Bju. 'vårdslöst packa ihop'; 
ihö'pbylltr, Mal. 'hopbyltad'; (på:) byllt-på' Bju. 
bitit-på' Ga. Nås 'bylta på'. Syn.: byls a på etc. 

bylte n. III bi'lltå Ors. Nås bi'l(l)ts Rättv. by'lltä 
Bju. Jä by'llt Mal. `ngt (vårdslöst) samman-
byltat / bundle, pack' (SAOB). Syn.: b yndan; 
pynde. 

17 — 644097 Dalmålsordboken IV 

byltig adj.I by'lltu Bju.; n.: bi'lltut Nås. 1. 'på-
satt mycket kläder, påbyltad / bundled up with 
clothes' Bju. 2. (n.:) 'moddigt (om väglag) / 
slushy (about road)' Nås. 

by-man m., se by(s)-man. 
by-mellan adv., se mellan prep. 
by-mål' n. Ja 	Ga. bg'måls• Mal. `bydialekt / 
village dialect'. 

by-mål" n.Ia, se bya-mål. 
byndan n.Ia by'nndan Leks (jfr? Aas. bundan n., 
under bundel) <bylte / bundle, pack'. Syn.: se 
bylte. 

byniskap m., se börnads-skap. 
by-racka f.IV a bg'rakka Leks. (Silj.) bg'rakka Flo. 
bg'rakka Mal. 1. 'kringlöpande hund / stray dog' 
(SAOB) Flo. Mal. 2. 'kvinna, som sprang i 
gårdarna (och skvallrade) / gossiping woman' 
Leks. (Silj.) Mal. Jfr bysväska. 

bys-arbete n.Ia bg'sarbilet Våmh. (Bon.) by'ssar-
bå't by'ssa'rrbet vMor.; obef. Ors. <arbete, som 
utfördes för byns räkning o. på byförestånda-
rens order / work carried out on behalf of the 
community, by order of the heaclman of the 
community'. 

bys-ask m.Ib bg'saask by'ssassk Våmh. 'svep-
kärl, vari byns handlingar förvarades / container 
for village documents'. Jfr by-kista, -skrin, 
-spann, -äska. 

bys-bok f. VI bg'sbåsk by'ssbask Våmh. bg'sbök 
svMor. 1. 'officiell förteckning över gårdarnas 
ägomark i byn till grund för beskattningen, 
revbok / official list of farm-properties in village 
for purposes of taxation' Våmh. 2. 'bok, vari 
byns samfällda arbeten o. dagsverken (för väg-
underhåll etc.) infördes efter varje gårds skyl-
digheter / book, in which community work 
(road-maintenance etc.) was entered, according 
to the obligations of eaeh farm' svMor. 

bys-båt m. Ja bysbåt by'ssbåt Våmh. 'kyrkbåt, 
ägd av viss by / church boat, owned by certain 
village' (03DB II 184). Syn.: kyrk-, stor-båt. 

bys-dom m.Ia bg'sdipm Älvd. 'stadga för en by, 
byordning / village bye-law'. 

by(s)-folk n.Ib by-'sfäsk Älvd. b'/ök vMor. 
bi'ssfök Ors. 	 fal& Ore Leks. Mal. 1X/6Z-k 
Rättv. bi' Park Dju. 'folket i byn, folk från den 
talandes hemby / village people, people from 
speaker's village' (SAOB under byfolk 1); sjef 
bYsffiettjeö Älvd. `se, folk från vår by!'. 

bys-härbärge n. III by'astirrbrå Våmh. 'härbre, i 
vilket säd förvarades för byns gemensamma 
räkning / granary, in which com was stored up 
for village community'. Jfr magasin. 
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byskalt  sv.v. 1. by'sstja Ore (jfr byske n.; V11 
byskarl) 'arbeta med något, stöka, knoga / 
bustle; toil'. Syn.: byssja v., bet. 4. 

byskau  sv.v. 1. by'sstia svMor. (särsk. i uttr.) 
by'sstja upå sig 'röra hastigt på sig, vara rask i 
vändningarna / move quickly, bustle'. Jfr 
byskig. 

by(s)-karl m. Ja bY skall Älvd. b' kall vMor. bi'ss-
kall - bnall Ve. bricall Ors. brkär Rättv. 
b7 kar Leks. 1. 'person från samma by som den 
talande, byaman / person from same village as 
speaker' allm. ä wä bara bi' kallär Ors. 'det var 
bara män från byn'. Syn.: bygranne, bet. 1; 
by (s)man, bet. 1. 2. 'person, som från hembyn 
kom till fäbodarna / person from home-village, 
who came out to the shielings' Ve. 

by(s)-kassa m.IIIa bY skass (best. sg. dat. -ka8-
84m) Älvd. bi'kassa Rättv. 'bykassa / village 
funds' (SAOB under bykassa). 

by(s)-kavle m.IIIb by' skaveik Älvd. bY kav* 
Son. 'avlångt stycke trä, upptagande beteck-
ningar för gårdarna (el. hushållen) i byn o. anv. 
vid kvittering av vissa åt byn gjorda natura-
tjänster'. Jfr by-, fattig-klubba. 

byske n.III by' 880 Ore (jfr byskai  v.; Gotl. 
Ordb.) 'halm- el. vedavfall, skräp, boss / waste-
material of straw or wood, rubbish, chaff'. Syn.: 
byssja n., bet. 1. 

byskig adj. I by'sstjun nvMor. (jfr byskall  v.; 
b ös adj.) 'morsk, duktig, arbetsam / bold, vigo-
rous, industrious'. Syn.: b ös, bet. 3; bösig, 
bet. 2; värj sam. 

by-skola m.IIIa bi'skölrs Rättv. bY sköka Bju. 
'skola, förlagd till en by /village-school' (SAOB). 
Syn.: lill-, små-skola. 

by-skrin n.II 	skrgn Älvd. bl'skrin Ve. 'skrin, i 
vilket byns handlingar förvarades / container 
for village documents' (SAOB). Jfr bykista 
m. fl. 

by-sloge m.IIIa 	21ög (best. nom, ack. by- 
.21ögan) vMor. 'slåttermark, som ägdes gemen-
samt av en by / hayfields owned in common by 
village community'. 

by(s)-man m.VI Ja Wam./n (pl. bysm§nner) 
Älvd. Våmh. (Bon.) by' ssm4n nVåmh. by sman 
( -bOmann, bet. 1) vMor. bi'sman öMor. bi'ss-
man Ve. by'ssman Soll. bi' sman bi'ssman vOrs. 
bi'ssm.kn öOrs. Wman Ore bi'man(n) (pl. bi'man-
nar) Rättv. Wmann Jä. 1. 'man från byn, bya-
man / man from village' (SAOB under byaman 
1 a) vMor. Soll. so vir by' ssmännär jum, så bi' 
ä Soll. 'som vi byamän säga, så blir det'. Syn.: 
bygranne, bet. 1; by(s)karl, bet. 1. 2. 'by- 

föreståndare / headman of village' (SAOB under 
byaman 1 b) allm. Jfr bod-. Syn.: byfogde; 
fjärdsman, bet. 2; uppsynsman. 

by-spann m. bi'spann Ve. 'svepkärl, vari byns 
handlingar förvarades'. Syn.: bysask; by-
skrin; bysäska. 

by(s)-pojk m.Ib by-spåjk Älvd. bYpåjk Våmh. 
'yngling från samma by som den talande / 
young man from same village as speaker'. 

by-spruta LIVa bYsprfita Jä. 'mindre, hand-
driven brandspruta, ägd o. underhållen av 
byinnevånarna gemensamt / small fire-engine, 
driven by hand and owned and maintained in 
common by village-inhabitants'. 

bys-rodgård m. Ta bY srU'sgård Älvd. 'gärdesgård, 
som omgav en bys hela inägoområde / fence 
surrounding whole village, infield'. Syn.: 
uterodgård. 

byssja f.IVa by' f fa Jä. Mal. 1. 'oordnad hög av 
kläder, klädesbylte / untidy heap of clothing, 
bundle of elothes' (jfr SAOB byssja' 1-2). Syn.: 
byssja, bet. 2; böke, bet. 3. 2. 'stor o. klumpig 
kvinna / big, clumsy woman' Jä. 

byssja sv.v. 1. by' ffa Leks. bi' ffa Ga. Mock. Nås 
by` ffa Flo. Jä. (jfr byska v.; V11 We.). 1. 
'fnasa, prassla / rustle' Leks. ä by' fis ti ha'kmsn 
'det prasslar i halmen'. 2. 'damma / raise the 
dust' Nås. 3. 'göra långsamma rörelser, söla / 
move slowly, dawdle' Leks. ka`tta fna'ssks å 
by` fis ma n8 'katten gör små, stillsamma rörel-
ser'; du ska hall-å by` ffa ss lännji jä'mmt ss 
'du sölar så länge jämt så'. 4. 'stöka, knoga / 
bustle; toil' Ga. Flo. Jä. by' f fa 8 bu'llta Jä. 
'kånka o. bära något tungt på ryggen'. Jfr 
bultalv, bet. 3. Syn.: byskai. — Särsk. förb. 
(från:) byff-frir sä Äpp. 'hastigt vräka ifrån 
sig'; (hop:) byff-hö'p Jä. <vräka ihop (trasor o. 
dyl.)'; (ned:) byff-nä'd sä Leks. 'prasslande 
krypa ned i bädden'. — Avi.: byff m. Leks. 
'sölig man / loiterer, lounger (niale)'; byff Leks. 
Äpp. biff Ga. n. 1. 'prassel, fnasande / rustling' 
Leks. 2. 'sölande loitering' Leks. 8. 'besvär, 
bestyr, bråk / trouble, bother' Ga. 4. 'bråte, 
skräp / rubbish, lumber' Äpp. 	 ffa f. Leks. 
'sölig kvinna / loitering woman'; by' ffkäl m. 
Leks. <sölig man'. 

lbyssje n.III by' flå Leks. Bju. Ål Nås Jä. bi' ffä 
Mock. (jfr byske n.). 1. 'avfall av lättare 
slag (hö- o. halmboss, multnande spånor, damm 
etc.) / waste material (e.g. hay and straw chaff, 
rotting wood shavings, dust etc.)' allm. Jfr 
mork, bet. 1. Syn.: byske; musk; sammel. 
2. 'bylte (av kläder, av trasor etc.) / bundle (of 
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elothes, rags etc.)' Jä. klrå'bylfä `klädesbylte' 
Syn.: byssja f., bet. 1; böke, bet. 3. 3. 'dåligt 
folk, patrask / rabble, scum (about people)' Bju. 
Mock. Syn.: se pack. 4. 'stök; knog, besvär / 
bustle; toil' Mock. 

byssjig adj.I by' ffug Leks. by' ffu Bju. Flo. Jä. 
Mal. bi` ffu Mock. Nås. 1. 'full av boss, dam- 
mig, skräpig / full of chaff, dusty, untidy'. 2. 
'stökig; besvärlig, knogig / untidy; troublesome, 
toilsome' Mock. Flo. 

by-stryk oböjl.n. bYstrgle bYetrgle Älvd. 	- 
stryk Våmh. vMor.; obef. öMor. 'kroppslig aga, 
besluten på bystämma o. utdelad av män, ut-
sedda därtill av stämman / corporal punishment, 
deeided at village meeting, and carried out 
by men chosen for the purpose' (15DB I 20). 

by-stuga f.V bY ~gå' Älvd. by"stliga Våmh. 
(Bon.) bi"stfiga Ors. Wstugu Rättv. (Bo.) bY - 
stä gu Leks. (i Rättv. Leks. yngre) 'mindre tim-
merbyggnad, där bystämma och skola höllos / 
small wooden building used for meeting of vil-
lage-inhabitants and as village school' (jfr Älvd. 
arb., s. 382; Gruddbo, s. 141). 

by-stämma f. IV bYetemmgn Älvd. beet§mmna 
Våmh. bystemmna vMor. bi'stämmna öMor. 
bi'stämma vSoll. bnstemmna vOrs. bi"8temmn4 
öOrs. bystämma Ore bi'stämma Rättv. bl'-
stämma Dju. Ga. bY stämma Äpp. —bYstämma 
Mal. brstårnma bi'stämmna Li. brstämma Tra. 
'sammankomst av delägare i by (antingen endast 
män el. både män o. kvinnor) för beslutande om 
gemensamma angelägenheter / meeting of mem- 
bers of village (either men only, or both men 
and women) to deal with common matters' 
(SAOB; Liv. Älvd., s. 7 f.); stfi'rbystemmna 
nvMor. `(stor) bystämma, hållen strax efter 
nyåret'. — Ssg: bystemmenkävellr m. nÄlvd. 
'budkavle, som sändes runt i gårdarna vid 
kallelse till bystämma / wooden club, inscribed 
with farm-signs, sent round to call members of 
village to meeting' (Liv. Älvd., s. 8). 

by(s)-väg m.II bY slag nÄlvd. bYugg öÄlvd. 
byvåg Flo. byväg Jä. Mal. '(ohägnad) väg 
genom byn, ledande fram till olika gårdar el. 
från vilken smärre vägar förde in till skilda in-
hägnader (kätt ar) / road through village, 
leading to different farms or from which smaller 
roads lead to various enclosures'. Jfr bygata; 
landsväg. 

bys-väska f.IVa bY ~saka Våmh. 'nyfiken, 
skvalleraktig kvinna / inquisitive, gossiping 
woman'. Jfr bygås, bet. 1; byracka, bet. 2. 

byta sv.v.3. 1. — st.v. byta 3. Älvd. Våmh. 

byta 

( —1. Bon.) Ore Leks. (pret. bY tte Älvd. by'tts 
Leks.) bY ta 3. — 1. vMor. bi'ta 1. öMor. Ve. 
(pret. bi'tät Ve., sup. bi'ta öMor.) byta 1. Soll. 
bi'ta 3. 	1. (sup. bitt bi'ta) Ors. bi'ta 1. (sup. 
bi`ta) Rättv. byta 3. — st.v. (pret. by'ttä ••••• bi3t) 
Bju. bi'ta 3. Dju. Ga. Nås öVd. (pret. bi'tt 
Tra.) b' ta 3. Flo. Jä. Mal. (pret. by'tta Flo. 
by'tt Mal.). 1. a. 'dela / share' (SAOB 1) allm. 
(styr dat. el. ack.:) byt brennciwgneö Älvd. 'dela 
brännvinet'; bg't rfiem Älvd. 'dela rågen' (om 
gemensamt tröskad svedjeråg); 4n bYtäd bu'll4n 
i /'mm dieka Våmh. 'han (ut)skiftade bullen 
i fem delar'; byt brii'no å stjOIrjas-ä Soll. 'dela 
brödet o. skiljas åt'; ä e ö'lika bi'tt jä i vä'lv, Tra. 
'ojämnt falla ödets lotter'. Syn.: dela, bet. 1. 
b. 'skifta, förrätta arvskifte / divide an inherit-
ance' (SAOB 1); då i brtedum i main å'mä 
öMor. 'då vi gjorde arvskifte i mitt hem'; ns 
vi hsild-å byta Leks. 'när vi förrättade arv-
skiftet'; ö`bitt Dju. 'oskiftat'; an ha bi'tt ätt att 
Dju. 'han har gjort arvskifte'; vi a-tit by'tt han-dä 
ilö`gan ns Äpp. `vi ha inte skiftat den där 
slåttermarken (utan bruka den gemensamt)'; 
ve ska te bi'ta nä Tra. `vi skola göra arvskifte 
nu'. Jfr stad-. Syn.: dela, bet. 2; skifta, bet. 
1. 2. 'göra utbyte / change, exchange' (SAOB 3) 
allm. (styr. dat.:) byt kku'kk4m Älvd. bi't klu'k-
kurn Ors. byt klru'kkom Ore. bi't kks'kksr Tra. 
'byta ldockor'; bi't hi's(s)tar Rättv. (Bo.) byt 
h,ä'sstom Mal. 'byta hästar'; bgt kä"84vgten Älvd. 
<byta pälsar'; byt d0g4m Älvd. 'göra ngt en 
annan dag än den tidigare bestämda'; i a bi'ta 
jä'nwmt Ve. 'jag har bytt utan mellanavgift' 
(jfr ChDB II 296); bl't a'rrbet Rättv. 'göra arbets-
byte'. Jfr kast-, skad-. 3. (i förb. med ord; 
SAOB 5:) a. 'tvista, gräla / have words, quarrer 
Ors. ik a a'lldri bi'tt asn„t wgr'rd ml' 4n öOrs. b. 
'utbyta ord el. mening med, tilltala i speak to' 
Mal. i a &lie by'tt ett ök mei om 'jag har aldrig 
tilltalat honom'. 4. 'göra ombyte / change' 
(SAOB 6) allm. — 	bi't Bä gi'ra Mock. 
'göra arbetsbyte'; byt sä så'sksnn fö kvä'nn-
stönäa Mal. 'byta till sig utsäde mot kvarn-
stenar'; bi't se så' Li. 'tillbyta sig säd'. — Pass.: 
o va-nnt må', nå li'kka bi'ttss Rättv. 'hon var 
inte med, då lyckan delades ut'; bitas-u'rnm Ors. 
bytas-wi' Våmh. (Bon.) bgts-v', pret. bytts-v' Mal. 
bi'tes-vå elVd. 'alternera, turas om, avlösa va-
randra'; ä a ju brtas-u'rnm öMor. 'det har ju 
bytts om (el. växlat)'. — Särsk. förb. (av:) 1. 
'byta om (kläder)' Älvd. Våmh. bgt-ii'v si 
bra'stje Älvd. 'byta om byxor'. 2. 'avlösa' allm. 
ska e byt-Xv de Ore ska jet 	dä Leks. sia je 
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bi't-å de Tra. 'skall jag avlösa dig?'; by-å' om 	skifte / exchange, shift'; ä ss mytjy krä'vsk rna 
(dat.) Mal. 'avlösa honom'. 3. 'gm byte få ngt 	didda bytninja Leks. <det är så mycket krångel 
av ngn' Leks. få jä bgt-å' dä didda sva'rrt jå'ta 	med det där bytet (skiftet) / there is such a 
'får jag byta till mig den där svarta geten av 	lot of trouble with that exchange (partitioning 
dig?'; (bort:) tru'lli a bita-bs'rrt kri'ppum Ors. 	of land)'. 
'trollen ha bytt bort barn': 	 tbytt Mal. 1. byte n. III byte Älvd. bytä Våmh. vMor. Soll. 
'tafatt, virrig'. 2. 'förväxlad': (f r ån: ) bit-/rå' sä 

brnom) Rättv. bgt-frö' sä Mal. bi`t-frö se 
Li. 'avträda sin egendom till arvingarna'; (hop:) 
bit-hö'p sä Dju. Ga. Näs bgt-hö'p sä Jä. Äpp. 
`göra arbetsbyte' (ÖDB I 457); (ihop:) 1. byt-
iöp Soll. `(i fäbodarna) växelvis låna mjölk från 
den ena gården till den andra för att få till-
räckligt att ysta av'. 2. byt-ijö'p si nvMor. 
bit-ihö'p sä Rättv. (Bo.) byt-ihö'p sä Leks. Al 
Mal. bit-ihöp se ÖVd. 'göra arbetsbyte el. ge-
mensamt utföra visst större arbete i flera hus-
håll' (ÖDB I 405). Syn.: göra ihop, bet. 2; 
(isär:) bgt-i8 'a  fi'sstjin Mal. bit-iså'r fe'eftjin 
Tra. <dela fiskfångsten'; (itu:) vi ska stå' 8 byt-
ta' hä-da hg'ä tipp. 'vi skola i väg o. dela det 
där höet'; (ned:) bgt-ni'd si Våmh. (Bon.) 'göra 
ett dåligt byte'; (om:) 1. 'skifta, ömsa': byt- 

stjrurtifn (best. sg. dat.) Älvd. bYt-etm 
stjy'örrtum (best. pl. dat.) Våmh. 'byta skjorta': 
byt-um bra'kkum vMor. bit-u'mm bra'kkur Ve. 
bgt-em brrkker Mal. 'byta om byxor': bi't-sm 

vSoll. by-u'mm kkå'dom Oro 'byta om 
kläder': bi't-om fe'rrg Rättv. 'skifta färg'. 2. 
`slå (en viss slåttermark) växelvis' (om två el. 
flera gårdar) Våmh. Mor. byt-u'mm tjå'er4 Våmh. 
'växelvis slå slåtterängarna'. Syn.: år f alla. 
8. byt-s'mm Mal. 'fylla behållaren i kvarnen med 
en ny omgång säd till malning': (sönder:) 

`dela' Mal. ÖVd. bgt-so'nnd kä'ko Mal. 'dela 
(bröd)kakan'. Syn.: dela sönder. 2. 'skifta' 
OvSi. dem a byta-84'nnd dö (dat.) mi'llek si nui 
Våmh. (Bon.) 'de ha skiftat det mellan sig nu'; 	byk, ̀ det var väl han som fick ge sig till slut'. 
(ur:) 	se'vvgallmsn Ors. `byta om säng- bytes-barn n.Ia bi'tesbån Li. 'barn, som ej är 
halm' (ÖDB III 330); (ut:) bit-evt Nås `byta ut'; 	normalt välskapat, bortbyting / changeling, 
rtbita Rättv. 'bortbytt': (åt:) 1. (refl.:) `byta 	deformed or abnormal child' (SAOB; We., bet. 
åt sig' allm. i ska bit-å' mi jen be'tter Ors. 'jag 	1). Syn.: se bannbörding, bet. 1. 
skall tillbyta mig en bättre (häst)'; an skull byt- bytes-karl m.Ia bYtäskär Leks. (jfr byte, bet. 1) 
å'(t) sä krna Mal. <han skulle byta till sig kon'. 	`förrättningsman vid (arv)skifte / bailiff in 

`dela ut' Älvd. byt-ä' kri`ppum giesdaö `dela 	charge of distribution of an inheritance'. Syn.: 
ut godsaker åt barnen'. 3. `göra arbetsbyte, 	bytesman. 
hjälpa varandra' Ve. dåm bited-å' se tri'ssk- bytes-man m.VI bYtesm4nn Våmh. (Bon.) 
dågår 'de (a: kvinnorna från olika gårdar i byn) 	bytäsmann vMor. Soll. bytäsmann Leks. - 
hjälpte varandra med tröskningen (under två 	föreg. (SAOB 1). 
arbetsdagar i varje gård)'; (åter:) byt-a'tt Mal. bytes-skål f. Ta bYtesskålt vMor. Mal. bYtässkiik 

	

bi't-att Li. 'återlämna vad man lånat av va- 	Soll. 'brännvin, som bjöds vid bytesuppgörelse / 
randra el. låta byte gå tillbaka'. — 	bYtniv 	liquor provided when striking a bargain'. 
Leks. bytiv Mal. bi'tivg Tra. f. 'bytande, byte, byting m.Ib byting Älvd. bytivg Soll. Wang 

Oro sLeks. Bju. Åpp. bi'ts Rättv. bi'tä Nås byt 
Mal. brte ÖVd. 1. `(arv)skifte / distribution of 
an inheritance' (SAOB 1) allm. itn a djiviö et-
bytes Älvd. an a dji ät-bYtäs Soll. an a gevi 
ätä-bytäs Oro 'han har lämnat egendomen till 
skifte mellan arvingarna': dem a djort bytä etär 
frdär nå' vMor. 'de ha förrättat arvskifte efter 
sin far nu'; jä fekk 488, stalkuppen på byta 
Leks. 'jag fick denna silverbägare vid arvskiftet'. 
Jfr lantmätar-, stor-bytet. Syn.: skifte, 
bet. 1. 2. 'utbytande; ngt, som byttes / ex-
change, sthg which was exchanged' (SAOB 3; 
jfr 2) allna. ulrum w djIrr fet by 'te Älvd. 'skola vi 
göra ett byte?'; å du no klru'kkby-tä ö' di ä 
Våmh. (Bon.) 'har du ngn klocka på dig, som du 
vill byta bort?'; a ni nå hi's(s)tbits, gu'bbar 
Rättv. (Bo.) 'ha ni ngn häst att byta bort, 
gubbar?'; vi djördum brt(ä) öMor. 'vi gjorde 
arbetsbyte (vid tröskningen)'; ferbgtä Al <om-
byte'. Jfr arbeta-, hop-, om-, ro-, syskon-, 
syster-, väder-. 3. 'sträcka, som roddes utan 
ombyte av roddare / distance rowed without 
changing oarsmen' öMor. Soll. däm ad ru'tt-åut 
bytä Soll. 'de hade rott den bestämda sträckan': 
(äv. som ortn. i uttr.) ru"-dut bytä Soll. 'ro sin 
sträcka fram till Bytet, en viss punkt i Siljan': 
bårt i bi`tä öMor. 'borta i (el. vid) Bytet, där 
ombyte av roddare skedde vid kyrkfärd med 
storbåt'. 4. (i förb. till senaste bytet:) te 
se'sst bfi'ttl, Mal. <till slut, slutligen, omsider / 
at last': ä vå full ha'nn ssm fikk djå' sä te se'sst 
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Ors. bg‘tiv Bju. Flo. Mal. brtiv Nås. 1. 'bort-
byting / changeling, oaf' (SAOB 1) allm. Syn.: 
se bannbörding, bet. 1. 2. 'odygdigt barn, 
rackarunge / naughty child, brat' (jfr SAOB 2) 
Älvd. Flo. Mal. Syn.: bortbyting, bet. 2. 

bytta f.IVa by'tta Älvd. Våmh. vMor. Soll. Oro 
Leks. Ål bi'tta öMor. Ve. vSoll. Ors. bi'tta Rättv. 
Dju. Ga. Nås by' tta Bju. Jä. Äpp. by' tta by' Uti 
Flo. bö'tta Mal. betta ÖVd. 1. a. 'ett slags lagg-
kärl med el. utan lock (för vatten, mjölk, smör 
o. d.) / a sort of barrel, tub, with or without lid 
(for water, milk, butter etc.)' (se ill.; SAOB 1; 
ÖDB I 287; byttan rymde cirka 4 kannor) allm. 
å-nt ns va'tt?a, ti 	Dju. 'det är inte ngt vatten 
i byttan'; mjö'kbytt Älvd. mjs'Irkbitta Rättv. 
mjs'Irkbetta Tra. 'mjölkbytta'; rä'nnInjuIrkbytta 
Leks. 'bytta för skummjölk'; å`nbitta Dju. 
<bytta, rymmande 10-12 liter'; tvåsbitta Dju. 
'bytta, rymmande 20-24 liter'; pi'llsbitta Dju. 
'laggkärl för pölsa'; då'jgbetta Li. 'bytta för till-
fällig förvaring (el. transport) av deg till bröd-
bak'. Jfr blöt-, bruks-, brUnns-, brädsel-, 
dryckes-, fisk-, flöt-, gammelost-, gås-, 
hack-, hand-, häst-, hästdyng-, jäst-, kalv-, 
knapp-, ko-, kvant-, låg-,låta-i-,läck-,löv-, 
messmörs-, pär(on)-, renvattu-, rissel-, 
skval-, skölj-, skör-, smör-, sovel-, stor-, 
surfisk-, svin-, sörp-, tjär-, tunn-, vattu-, 
vind-, yst-, ös-. Jfr ringa' f. b. 'mat el. foder, 
som gavs i bytta / food or fodder given in tub' 
allm. djä"vå Nem bYttur Älvd. djävå däm bettur 
öMor. 'giva dem (o: korna) byttfoder'; nut'rrgo-, 

kvä'lls-bytta Jä. 'särskilt foder, givet i 
bytta åt mjölkande kor till morgon-, middags-
och kvällsmål'; lii'vbytta Äpp. 'viss kvantitet 
löv o. något mjöl, given i bytta'; grätbetta Li. 
<särskilt god gröt, given i bytta åt barnsängs-
kvinna'. Jfr brädsel-, varm-. Jfr byttfoder. 
2. (senare ssgsled:) 'skvallerbytta / tell-tale, 
gossip' (SAOB 2) Äpp; se klago-. 3. (i uttr. få 
på byttan:) o a fänn(j)i på bö'tta Mal. 'hon har 
blivit havande / she has become pregnant'. 

bytt-ask m.Ib by` ttassk Våmh. `svepask med 
lock för förvaring av mjöl / flour container with 
lid' (se ill.). 

bytt-band n.Ia by' ttb4nnd Älvd. Våmh. bi'tt-
bannd öMor. vOrs. Dju. bi`ttban(n)d Rättv. 
by' ttbannd Leks. byttbannd Bju. 1. 'vidjeband, 
som sammanhöll laggad bytta / withe round 
stavas of barrel or tub' allm. 2. '(vidje)handtag 
på bytta / withe-handle' Älvd. Våmh. Rättv. 
Bju. Jfr fattan, bet. 1; grepan, bet. 2. Syn.: 
byttfattan. 

bytt-blått n.IV best. byttbkliaå Älvd. 'indigo-
blått, färgat i kyp i bytta' (SAOB 5; ÖDB IV 
116, 522). Syn.: butt-, letbutt-, surbutt-
färg. 

bytt-fattan n.Ia bö'ttfäton Mal. be'ttfattok Li. 
bettfatto (best.-fattoe) Tra. `bytthandtag'. Syn.: 
byttband, bet. 2. 

bytt-foder n. Id bYttfådär Våmh. (Bon.) bettfådär 
öMor. bì ttfodsr Rättv. bYttför Jä. bö'ttföa  Mal. 
bett/ör Li. 'foder, avs. att givas i byttor / fodder 
given in tubs' (ÖDB I 187). Jfr blötf oder; 
brädsel, bet. a; bytta, bet. 1 b. 

bytt-gräs n.Ia bi'ttgräs öMor. bì ttgrås ( 
gräs) Rättv. by' ttgrås Leks. Äpp. bYttgräs Bju. 
Al Flo. 'älggräs, Filipendula ulmaria / meadow-
sweet' (SAOB 1; om namnet, se E. Abrahamson, 
Västsv. ordstud., s. 87). Syn.: herrkråks-, 
härkråks-, älg-gräs, bet. 1; härkolv; lukt-
gräs, bet. 4; munkar(s)blomma; rönnlövs-
blad; rusk' n., bet. 2. 

bytt-kippa f.IVa bi'ttjipp Ve. 'på laggkärlslasset 
hopfäst bunt av byttor till avsalu / number of 
barrels for sale, tied on cooper's bad of wooden 
vessels' (ÖDB II 359). Jfr såkippa. 

bytt-kittel m. Id — a by' ttkgtil Soll. 'halvstor kop-
parkittel, rymmande innehållet i en vanlig 
(hand-) bytta (dvs. 10-12 kannor) / copper-pot, 
holding about 10-12 pottles' (ÖDB III 442). 
Jfr kittel, bet. 1. 

bytt-knapp m.Ia bö'ttknapp Mal. 'rundad övre del 
av en till handtag förlängd stav i bytta / round-
ed top of tub-handle, made of an extended 
(or protruding) stave'. Jfr knappbytt a. 

bytt-kniv m. Ta bi'ttknejv Ve. 'ett slags laggkniv, 
anv. vid täljning av stavar till byttor / a kind of 
cooper's knife used in shaving staves for barrels' 
(se ill.; ÖDB II 167). Jfr bottenkniv. 

bytt-krok m. Ib bYttkriivk Älvd. Våmh. by' ttkrök 
vMor. Soll. Leks. (Silj.) bi'ttkrök öMor. 1. 'i 
fähusväggen vid varje bås fäst träkrok, på 
vilken foderbyttan hängdes / wooden hook in 
wall by each stall, on which fodder-container was 
hung' (se ill.; ÖDB I 292) Mor. Soll. Leks. 2. 
'krok, vid vilken brunnshinken var fäst / hook, 
to which well-bucket was fastened' Våmh. 
Syn.: öskrok. 

bytt-lock n. II byttlrfkk Älvd. bYttlukk Leks. bytt- 
lök Flo. bö'ttliik Mal. bettliik 	-lök) ÖVd. 'lock 
till bytta / lid of a tub' (SAOB). 

byttlock-knapp m. Ta bytaruknapp Älvd. 'pinne, 
varmed byttlock fästes / peg-fastener of tub 
with lid'. Syn.: byttpinne; lockbyttpinne. 

bytt-pinne m. Illa bYttpinne Våmh. (Bon.) by'tt- 
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pinn vMor. by` ttpinna Leks. bö'ttpinnct Mal. 
bettpinne ÖVd. = föreg. 

bytt-skave m. IV by'ttskä vi' Älvd. 'vid laggning 
anv. skavjärn el. skavhyvel / shaving-plane, 
-iron used in coopering' (se fil.; jfr ÖDB II 
174). 

bytt-ståndfat n. II bi'ttstammfåt Ve. 'laggkärl med 
12 tums bottendiameter / wooden barrel with 
base-diameter of 12 inches'. 

bytt-ås m.Ia by'ttas Leks. längsgående inre 
takås i fähus, bestående av en halvkluven stock 
med den flata sidan uppåt / inner ridge of roof 
plaeed lengthwise in eow-house, consisting of a 
half-split log with flat side upwards' (ÖDB III 
233). Syn.: fähus-hylla, -syll, -ås; kattås; 
klova, bet. 4; stått; stätta; syll; trägg; 
trägge. 

byxa f.IVa bi`k(k)sa Rättv. by'kksa Leks. (Silj.) 
bö'kksa Dju. Ga. Mock. Flo. Nås; pl. b(Vicksur Al 
by'lcksur Bju. 1. a. (pl.:) 'par byxor (såväl knä- 
byxor som långbyxor) / pair of trousers (long 
trousers or breeches)' (SAOB 1; ÖDB IV 377 ff.) 
Al Bju. skå du hä dum-dår sla'rrvu bö'kkson på 
då Al 'skall du ha de där trasiga byxorna på 
dig'. Jfr knä-, slims-, sämskskinns-. Syn.: 
bracka, bet. 1; brok, bet. 1; byxa, bet. 1 b. 
b. (sg.:) = föreg. (jfr SAOB 1) Rättv. Leks. 
(Silj.) Dju.-Nås. Jfr knä-, skinn-. 2. 'byxben / 
trouser-leg' (SAOB 2) Ga. Syn.: håsa, bet. 1; 
håsben. 

byxa sv.v. 1. bi'kks vSoll. by'kksa Soll. by'kksa 
Mal. 1. 'springa omkring utan att uträtta ngt, 
fjanta / run around without doing anything, 
dilly-dally' (jfr SAOB); kö'jt å bi'lcks vSoll. 
'springa o. fjanta'. 2. <gå raskt / walk rapidly' 
Mal. — Särsk. förb. (uppå:) bykks-u'ppå Soll. 
<syssla med brådskande arbete / deal with ur-
gent work'. — Avi.: bykks n. Soll. 'brådska, 
brådskande / haste, bustle'. 

byx-järn n. Ta bi'lcksjår Rättv. `vinkelböjt järn-
band, som under stock- el. vedkälkens tvärslå 
höll fast de båda medarna / iron-band, bent at 
an angla, whieh held two runners of log- or 
wood-sledge together under cross-bar'. 

byx-lock n. II bilicksiskk Bju. `byxlucka / trouser-
flap'. Syn.: brack-lock, -lucka; brok-lock, 
-lucka; byxlucka. 

byx-lucka f. V bi'kksluku Rättv. (Bo.) bö`kkslukku 
Ga. Flo. = föreg. (SAOB 1). 

byxor f.pl., se byxa f., bet. la. 
byx-rem f.Ia by'kksräm Leks. (Silj.) Bju. 'rem 
av sämskskinn, varmed byxornas knälinningar 
tillknötos / chamois-leather strap for fastening 

knee-bands of breeehes' (ÖDB IV 380). Jfr 
brack-, byx-toppa. Syn.: brackrem. 

byx-säck m.Ib by'kksstikk Bju. <byxficka / 
trouserpocket' (SAOB). 

byxsäck(s)-klocka f.IVa bi'lcksäkIrukka bi'lck-
selklrukka Ve. by'lcksåkkiråkka Leks. by'kkssäks- 
klråkka Bju. bef lekas åkskIrskka Näs 'fickur / wateh 
(for pocket)'. Syn.: byxsäckur; vardare. — 
Ssg: by'lcksåkaåkkfikka f. Leks. <byxficka / 
trouser-pocket'. 

byxsäck-ur n. Ta bi'lcksikär Ors. 	 Jä. 
by'lcksikär Mal. = föreg. (SAOB byxsäcksur). 

byx-toppa f.IVa by'kkstuppa Bju. 'tofs el. boll 
i änden av byxans knärem / tassel at end of 
knee-band'. Syn.: bracktoppa. 

by-äska f.IVa byåsstja Mal. 'ovalt svepkärl, vari 
byns handlingar förvarades / oval container in 
whieh village documents were kept'. Jfr bys-
ask; by-skrin, -spann. 

båd m.II b9286 Älvd. nVåmh. basd Våmh. (Bon.) 
böö 	böd Mor. böd Ve. Soll. åsd Ors. Ore NeSi. 
Vd. (jfr Rz 63a bud'; (?) Bl. bo8angurn, bo5ungur; 
Torp badang). 1. 'bål på klädesplagg / body of 
garment' (SAOB båg 4) allm. stjfk'srtbioå Älvd. 
84(7 rtböd Mor. Soll. stjo'rrtbåd Ore 'bål på skjorta'; 
trs'jjbåd Ore 'bål på tröja'. Jfr buling. 
Syn.: bål. 2. a. 'med kjortel fastsytt liv-
stycke / bodiee sewn to skirt' (ÖDB IV 178, 
200f.) OvSi. (utom Älvd.). Jfr bådkjortel; 
bådkläde; skinnbåd, bet. 1. Jfr dräll-, 
grön-, kasungs-, kjortel-, klädes-, nedan-
kasungs-, ros-, röd-, skin-, tupp-, vad-
mals-. Syn.: överdelskläde. b. livdel på 
viss typ av särk / bodice of certain type of shift' 
(ÖDB IV 158, 160, 484) Mor. Soll. Ve. Jfr särk-. 
8. 'löst livstycke / separate bodiee' (ÖDB IV 
205) Älvd. Jfr röd-, bet. 2, tupp-, bet. 2, 
vadmals-. 4. 'pälskofta / fur-jacket' (ÖDB IV 
318, 484) Våmh. Jfr midjeskinn-, skinn-. 
Syn.: kasungs-, skinn-båd, bet. 2; midje-
kasung, -skinnbåd. 

båda pron., r. bå' åer Älvd. 	åä(r) Våmh. bet' där 
bledär Mor. bå'då Ve. bå'dår Soll. Ore bå'clsr 
bå'der Ors. bå'ds Rättv. Leks. &Va Bju. bå'å Al 
Ga. Mock. Nås bå'dA Jä. bå'(å) Äpp. bå' Mal. 
ÖVd. (böjn. LD II 150). 1. 'båda två, bägge / 
both' (SAOB I 1) allm. bcrde git'un nÄlvd. 
&Vått ga'sv (obest.!) Våmh. biedo gö'v (obest.) 
vOrs. 'båda golven'; 4 bå' dum Zrå,'Infm Älvd. å 
bå'd Irk`våm vSoll. 'på båda lavarna'; i bådeon 
a'rrmIfni, Våmh. ti bå'd a'rrmom Ore <i båda 
armarna'; diem sku åajt bå'ået Våmh. 'de skola 
dit båda två'; dsm ära bå'då ä Jä. `de båda 
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andra också'. 2. (substantiviskt:) 'bådadera / 
both' (SAOB I 1 c y) OvSi. Vd. ed i ba'ö Älvd. 
`det är båda delarna' (på fråga, om med ofre-
den menades björn el. varg). 3. (i förb. båda 
två; SAOB I 1 d:) bå'd-twå' vMor. bd' -två' Rättv. 
Bju. Al Nås bd'-ttvå' Mal. bd`-tvii' ÖVd. `båda 
två / both'. 

båda sv.  .v .1. bfeudå Älvd. birsdå Våmh. (Bon.) 
bö"då vMor. Soll. birdå Ors. Rättv. b 'do Ore 
bär'da Leks. bå'a Bju. Ga. bå'da Dju. bå Nås 
bå'ds Jä. bå'du Mal. bå- ÖVd. 1. `varsla om, 
vara förebud för / forebode, portend' (SAOB 4; 
följes av dat., ack. el. för + sbst.) sOvSi. NeSi. Vd. 
ä bå"där ful nå'go Ore `det varslar väl om något'; 
ä bil"dur får li'k Rättv. ä bfe'dur fur li'k Dju. `det 
varslar, att ngn skall dö'; han ska hå' bå' fur 
Nås 'vad kan det förebåda?'; am en hå' sst gnit'ddji 
da-i e li'kfåk, 88 Veds an na'nn fia by'nnom 
Mal. `om en häst gnäggar i ett liktåg, så bådar 
det någons död i byn'. Syn.: betyda, bet. 2; 
spå. 2. `skicka bud; uppbåda; anmana att in-
finna sig / send message, surnmon, call for' 
(SAOB 5; styr dat.) allm. btrsöä ka'llipm Våmh. 
`giv karlarna (mat)bud!'; han bå'du ita 	Jä. 
<han skickade bud till (eg. hitåt) mig'. Jfr bud-
giva. — Pass.: ba'dss ler Mal. `förebåda, 
varsla om'; (i förb. med före:) e bfiedäs-frri 
öÄlvd. `det varslar, förebådar'. — Särsk. förb. 
(för:) må-säj, vänd eta bodär-f5' Soll. `jag kan 
just undra, vad det här förebådar'; ä båd-få'r 
mår kcala Dju. `det förebådar mera köld'; 
Tra. `förebåda'; (före:) e budär-fl"ri nun ska 
dä'ja Ors. `det förebådar, att ngn skall dö'; 
(upp:) bu-s'pp fu'Irk Ga. <uppbåda folk'; (254) 
bodä-å' 	fö'tji Soll. `uppbåda folket'; 
bö"d-å, ratts du gor-föbi' Soll. <säg till, då du 
(ändå) går förbi!'; (åt:) bodå-å' Soll. `uppbåda'. 

bådald m., se badald. 
både konj. (adv.) bod Älvd. bo Våmh. bd Mor. Ve. 
Soll. Rättv. Bju. Flo. Tra. bu Ors. på Ore Jä. 
bd' Äpp. Mal. Li. 1. 'såväl, icke blott / both—
and, not only—but' (alltid i förening med och; 
SAOB 1) allm. bod i'g o öfz' Iarton 95 Älvd. bo 
i'g o die skum gö Våmh. `både jag o. du skola 
gå'; bd naa'nn å kwi'nna vMor. `både man o. 
kvinna'; skä du jå'r på bå'ks a grä'dcla Jä. `skall 
du (göra) både baka o. grädda?'; bd ha'nn å hö' 
vå; da Tra. 'både han o. hon voro där'. 2. 
`till och med, också / even, also' (ofta pleonas- 
tiskt) OvSi. Mal. bo stjå'k djå'r n ö'g Älvd. 
`stjäl gör han också'; e bo rq'jvnär a'utä wre 
Våmh. 'nu regnar det till och med ute'; bod 
ä'd ö'g Älvd. bd å' 4 Soll. '(till och med) det 

båd-spänne 

också'; bd pro'sstrb, wå dar ö'g vMor. 'prosten var 
där också'; i am bd kä'lldu å lenndun 4 öMor. 
'vi hava till och med (en) källa på lindan'; an 
va bd 8kö'4•mä88tär å Mal. 'han var också skol-
lärare'; an djäa  bd' stjä'Ir Mal. 'han t.o.m. stjäl'. 

båd-hängsel f.Ia bö‘dheuvell Ve. 'smalt skuren 
över axeln gående del av kj ortelbåd / shoulder 
strap of kjortelbåd' (ÖDB IV 203). 

båd-kjortelm.IIIabirstja8.2 bu'v(å)tjyöll vÄlvd. 
<plagg för småflickor, bestående av båd o. 
kjortel hopsydda / one-piece garment consisting 
of boclice and skirt for small girls'. Jfr kjortel, 
bet. 2. Syn.: livstyckkjortel. 

båd-kläde n.III f.IVa bö'dklråd(ä) nvMor. 
klråd Ve. bii'dkleldä bå'dkläda Ors. 'tygremsa 
i avvikande färg, ofta broderad, faststickad vid 
vardera framkanten av båd, där snörning el. 
hophäktning skedde / band of material in 
contrasting colour, often embroidered, stitched 
to front edges of båd, where this was laced or 
fastened' (ÖDB IV 201 ff.). Syn.: bådsnep e. 

båd-ledes adv. bå'cREs vMor. båsel-W8 Soll. bå`less 
Mal. bå'ltijs Li. 'på båda sätten / in both ways'. 
Syn.: bådlunda. 

båd-lunda adv. bå'dlund öMor. = föreg. 
båd-märla LIV a bö'dmälla Ve. 'ett av de spännen 
av tenn el. mässing, som i framkanten av båd 
nyttjades vid hopsnörningen / one of the tin or 
brass clasps or rings, sewn into the front edges 
of the båd, through which lacing was threaded' 
(jfr ÖDB IV 201). Jfr bådrem. Syn.: båd-
spänne; snörlivsmärla. 

båd(om)-stans adv. bädumstass öMor. bledum-
sta'as Soll. bå'd-sta'nns Leks. bästass Mal. 'på 
båda ställena / in both places'. 

båd-rem f.Ia bå'dröm Ors. (jfr båd m., bet. 2) 
'smal skinnrem, medelst vilken snörning av liv-
kjolens båd skedde / narrow leather band, by 
which clasps on either side of woman's bodice-
front were fastened together' (ÖDB IV 201). Jfr 
bå,dspänne. 

båd-snepe m.IV bci'dsnipå' öMor. 'tygremsa i av-
vikande färg, faststickad vid framkanten på 
livkjolens båd' (ÖDB IV 200, 203). Syn.: 
bådkläde. 

båd-spänne n.III (I) bå'clupennä vOrs. bå'dspenn 
öOrs. 'ett av de spännen av tenn el. mässing, 
som fastsydda i framkanten av båd nyttjades 
vid hopsnörningen / one of the tin or brass 
clasps or rings, sewn into the front edges of the 
båd, through which lacing was threaded' (ÖDB 
IV 201). Jfr bådrem. Syn.: båd-, snörlivs-
märla. 
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båga f.V bugfe öMor. birgu vSoll. Rättv. birga 
öOrs. bu"ga Ore. bu'ggu Leks. Bju. Ga. bfegu 
Al Dju. Flo.—Mal.; obef. Ålvd. Våmh. vMor. 
vOrs. Ve. ÖVd. (Sdw. suppl. bugha f.). 1. 
`vidjebåge av ene el. rönn i mes el. redskap av 
träbågar o. vidjor för bärning av hö, ved el. 
annan börda / wooden frame (of juniper or 
rowan) of carrier (me s) or construction of wooden 
frames and withes, for carrying hay, wood etc.' 
(se ill.; SAOB båga"; ÖDB 1276; R. Jirlow iYmer 
1935, s. 221) allm. Jfr hö-, knapp-, kaplan-. 
Syn.: båg-, våndel-, hö-mes; mes", bet. 1. 
2. `vidjebåge, fäst vid lieorvet o. åstadkom-
mande, att den mejade säden lade sig i jämna 
strängar / withe-bow or frame, fastened to 
scythe shaft, to make mown grain fall in even 
swaths' (jfr ÖDB 1 411) Mal. jinfigu Mal. `dets.'. 
Jfr båge, bet. 2. Syn.: flagga', bet. 2; fösare; 
klave, bet. 4; kvist, bet. 7; kvistbåge; 
skräkII; skär-båge, -spröte; skördspråte; 
spröte, bet. 5; svepa; väng. 

båga sv. v. 1. bfigå- Älvd. Våmh. bu"gå vSoll. Ors. 
bo"g- öMor. Soll. brög- Rättv. bag- Leks. Dju. 
Nås bög- Al Ga. brig- Mock. bå'gs Mal. Li. (Torp 
boga; jfr SAOB båga, Sdw. bugha, äv. suppl.). 

`böja sig; bocka sig / bend, bow' vSoll. å dit 
åld-å bu"gär å å'gg wi'dtb 'och du står o. bockar 
dig o. hugger ved'. Syn.: bocka', bet. 1; buga. 

'gunga / swing, rock' Ors. 3. 'ringla / coil' 
Mal. an biegs i-vå'g 'den (o: ormen) ringlade i 
väg'. 4. 'arbeta hårt / work hard' (Arborelius 
1813) Ålvd. — Rejl.: 1. 'böja sig / bend' Ors. 
skår i birgå mi 'skall jag böja mig?'. 2. 'gunga, 
bågna (om lös mark, om svag is) / quake, 
totter (about ground, ice)' Ors. Syn.: bågna. 

'ringla sig / coir Mal. an Wegs sä sura en 
s'rrm 'han ringlade sig som en orm'. 4. (särsk. 
förb.; fram:) bög sä fra'mm Rättv. 'armbåga 
sig fram / elbow one's way along'; (ur:) an 
vå' gå-te bå'gs sä ilä  hCenndom å må Mal. 'han 
lyckades slingra sig ur mina händer(s grepp)'. — 
Pass.: birgås Mor. Ve. 'armbåga sig fram'. 
Syn.: b åka pass., bet. 1. — Särsk. förb. (på:) 
'kosta på, vara ansträngande / be an effort, be 
trying' NeSi. Vd. s brögsr-på' fraftdar Rättv. 
'det kostar på fotlederna'; nar ä bfrg-på' va'sst 
Leks. 'när det är som värst ansträngande o. 
brådskande'; int bög ä på' vss ns int Ål 'inte 
kostar det på oss, inte'; (11:) <kosta på, fresta på' 
OvSi. naug bfigär eö Älvd. 'nog kostar det på 
krafterna'; ä Insigäd-C1 di, "-da Våmh. (Bon.) 
'det kostade på dig, det där'; ä bögär int di nå 
Soll. 'det går ingen nöd på dig'. 

båg-bössa f.IVa bu"gåbess(a) Ve. 'armborst / 
crossbow' (SAOB). Syn.: se armborst. 

båge m. IV birgi (obl. Inrgå) Ålvd. Våmh. birgå 
vMor. Ve. Soll. bugi' budji' buil' (obl. bugå') 
öMor. 	Ors. bfeje Ore. brgi Rättv. birga 
Leks. Al bö'ga Bju. birga Dju. Ga. Mock. bå'gä 
Flo. bfs'gs Nås Jä. Äpp. beegs Mal. bfei ÖVd. 
(böjn. se  LD II 177). 1. 'pilbåge; armborst / 
bow, crossbow' (SAOB 1) allm. ä' jbågbfzi Tra. 
'enbåge (eg.: enbarrsbåge)'. Jfr ljuster-, pil-. 
Syn.: se armborst; pilbössa. 2. 'bågformigt 
föremål i allm. / any bow-shaped, curved object' 
(t. ex. om  bågformigt handtag el. redskap el. del 
av redskap, om bågformig ring omkring solen; 
SAOB 4; ÖDB I 103, 411; III 199, 291) allm. 
Jfr band-, enbarrs-, enris-, kass-, kvist-, 
regn(s)., sax-, skar-, skur-, skär-, snes-, 
sol-, sprätt-, såg-, valv-, var-, väder-. Jfr 
båga f., bet. 2. 3. 'infattning el. skalm för 
ögonglas / one of the bows or sidepieces of 
spectacles' Jä. Jfr glasög(on)-. Syn.: skalm, 
bet. 3; skalma, bet. 3; spång, bet. 5. 4. 
(senare ssgsled:) 'korpulent person / corpulent 
person' Våmh. (Bon.); se fet-. 

bågig adj. I bö"gu Rättv. bå'gu Mal. Wegs Li. 
'böjd i båge, bågformig / curved, bowshaped' 
(SAOB). — Ssg: si'dbogu adj. Rättv. <böjd åt 
ena sidan / curved towards one side' (om skida). 

båg-ljuster n.Id blegåjösster Li. (jfr båge in., 
bet. 1) 'fiskljuster, avs. att skjutas iväg med 
hjälp av pilbåge / fishing-spear, shot off by bow' 
(jfr ÖDB I 62 f.). Jfr ljusterbåge. 

båg-mes m.Ia bfigumås Äpp. Mal. biegåmäjs 
ÖVd. (jfr. båga f., båge m.) bärställning av 
träbågar o. vidjor för bärning av bördor på 
ryggen / carrier constructed with wooden frames 
and withes for carrying loads on back'. Syn.: 
se båga f., bet. 1. 

bågna sv.v.1. bm'vygn Älvd. lnemmin Våmh. 
bu'yvän vMor. by'nnän vSoll. bu'mmn(a) Soll. 
bu'yvna vOrs. Ore bo'vnna Rättv. Bju. Dju. 
been(v)na Rättv. (Bi.) bo'vvna Leks. Ål bo'vvna 

bå'vvna Ga. bu'vvna Flo. bå'gna Jä. Äpp. 
bEr'gina Mal. bs`nvna ÖVd. 1. (eg.:) 'böja sig, 
svikta / bend, quake, give way' (SAOB 1) allm. 

bu'vvnär Ore 'isen sviktar av tyngden'; 
gs'kvä bo'vvän Dju. 'golvet bågnar'. 2. (bildi.:) 
'giva sig,, giva vika / (fig.) give way, yield' 
(SAOB 1 e) Ore Rättv. Mal. int må du trö' jä 
bo'v(v)nsr får då' int Rättv. 'inte må du tro, 
att jag viker för dig, inte'; an läa  full ha'nn 
ns'nn gavn bg'gina Mal. 'också han måste väl 
ge vika någon gång'. — P. pret.: ska' jde i du` kkti 
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bu'vvnadn, Våmh. (Bon.) 'skidan är bra böjd'. — 
Särsk. förb. (n e d: ) bov (yn)-nli'd bjs'r(r)tjä Rättv. 
'böj ned björken!'; (nedåt:) tolk a bugyna-
niclä'd Våmh. (Bon.) 'tallen har böjts (nedåt)'. — 
Ssg: blevygnajs Älvd. be' vv nejs vSoll. bu' mmv,åjs 
Soll. rn. 'is, som bågnade, då man gick på den, 
segis / ice that gave, but did not break when one 
trod on it, tough ice'. 

båg-skid(a) f.Ia IVa bergåskejd(a) Ve. `kort 
barnskida försedd med handtag av i båge böjd 
vidja / short child's-ski with handle made of 
bentwithes'. Syn.:hand-,klav-skid; kässja, 
bet. 1; stäckigskida, bet. 2. 

båg-såg f.Ic biegåsåg Våmh. vMor. bir'gsåg Flo. 
bä'gsseig Jä. bet'gssåg Mal. bå'gåsåg öVd. 'hand- 
såg, vars klinga hölls sträckt medelst en själv-
vuxen (en- el. gran-) båge / bow-saw' (SAOB). 
Jfr grind-, krammel-såg. 

båg-tjur n.Ia birgåtjer Älvd. birgåtgör Våmh. 
btrgåtjör vMor. Soll. bugcbjö'r öMor. bå'gstännsb• 
Mal. 'det krökta, fjädrande trä på en pilbåge 
(armborst), vars båda ändar förenades genom 
bågsträngen / back (belly) of bow'. 

båg-trä(d) n.V bugå'trä'j öMor. 1. 'trävirke, 
lämpligt att göra pilbåge av / wood, suitable 
for making bows'. 2. 'smidig käpp, anv. i leken 
slå slant / flexible stick, used in the game slå 
slant (a game with come)'. 

båg-vippa f. IV a b Ogåwipp nÄlvd. 1. 'hävstångs-
anordning, utgörande del av armborst / lever- 
device, forming part of crossbow' (Zornmus., 
Dalpilar 8; R. Cederström i Budkavlen 23, s. 167) 
Älvd. birgdwippa få'öe lara'uvg 'fars bågvippa 
klingade' (ur en sägen; jfr Skansvakten 1942, 
s. 13). Jfr vippa f. 2. 'käpp o. böjlig unggran, 
varmed timmerstockar fastgjordes vid lång- 
släde / stick and flexible young pine, with which 
logs were fastened to sleigh' (03DB I 489). Jfr 
vippa f. Syn.: bänd-racka, bet. 1, -spröte. 

båka sv.v. 1. bIrkå Älvd. Våmh. beekks Mal. 
(jfr V11 We. båkai; Torp böka; Jak. Shetl. bok 
v.; äv. Ordb. över landsm. i Västml. o. Dal. II, 
s. 21). 1. 'stöta till, knuffa / push, shove' 
Våmh. du 14-tit birkå bfilsrdåö `du får inte stöta 
till bordet'. Jfr bockla. 2. 'utföra en rörelse 
med kraft o. våldsamhet, utföra hårt arbete, 
böka / make a violent movement, work hard, 
root' Älvd. Mal. qn bIrkekr o gö'r Älvd. 'han går 
energiskt'; u bä' birkår Älvd. 'så du går an!'. — 
Pass.: 1. binds Våmh. 'armbågas / elbow one's 
way'. Syn.: båga, bånga pass. 2. qnbuktis-mti'vt 
Våmh. 'han gör envist motstånd / he resists 
stubbornly'. — Särsk. förb. (n e d;) du buldt-ni' ö 

skålre Älvd. `du stötte ned skålen'; an båkks-
på' Mal. 'han arbetar raskt o. energiskt'; (till:) 
an bukä-ti'lr a ka'ppQm Älvd. 'han stötte till (åt) 
skålen'; (undan:) an bukår-tenndå örm Älvd. 
'han knuffar undan dem'; (å:) an bukår-4' Älvd. 
'han arbetar energiskt'. — Ssg: bekåtytt(a) f. 
Älvd. 'kvinna, som betedde sig klumpigt el. 
våldsamt / clumsy woman'. — Av!.: bfrkå f. 
Älvd. 'klumpig kvinna / clumsy woman'; du lä' 
so bOkut adj. n. Älvd. `du beter dig så klumpigt 
i you behave so elumsily'. 

bål m.Ia b1.e Ore NeSi. Vd. livdel av skjorta, 
särk etc. / body of shiit, shift etc.' (SAOB båg 
4; ÖDB IV 499); fo'ttbrk Äpp. stjo'itbält Mal. 
`skjortbår; sti'rrkbälr Ore 'bål på särk'; ry'ggbälr 
Äpp. 'ryggstycke på klädesplagg'; trerjjbEllr 
Mock. `tröjbår . Jfr bålväv. Syn.: buling; 
båd, bet. 1. 

bål adj.I bål öMor. bl Ors. bgar Ore NeSi. Vd. 
(SAOB bål; jfr Torp böla). 1. `löpsk (om sugga, 
get el. katta) / in heat (of sow, goat or cat)' 
NeSi. Vd. dem /ör må i bä'lra su'gga Dju. `de 
ledde en löpsk sugga till galten'. Syn.: se 
bols (n)a. 2. 'stark o. duktig / strong and 
capable' (SAOB 1) Ors. jan 	kall te a'rrbåta 
'en duktig karl att arbeta'. Jfr b ö rg. 3. 'stor av 
sig, högfärdig / proud, conceited' (SAOB 3) Ore. 
4. 'nära att explodera (om kolmila) / near 
explosion (of charring.stack)' Tra. 5. (senare 
ssgsled:) `svälld av fukt el. vatten / swollen with 
damp or water' Li.; se vattu-. 6. 'begiven på, 
lysten efter / given to, fond of, greedy for' 
öMor. bål upå tö"batjein 'begiven på tobak'; 
djätår e båletr upå lö'vä `getterna äro lystna efter 
löv(foder)'. — Ssgr: btrlrsugga f. Leks. 'brunstig 
sugga i sow in heat'; birlr-hälr n., -vä,sska f. Jä. 
`hora i whore'. — Av!.: hö a ni'ss btrlra Dju. 
'hon (o: suggan) har nyss varit löpsk'. 

bålig adj.I bo'lrug öLeks. 'svälld av vatten el. fukt 
/ swollen with water or damp'. Syn.: bulen; 
vattu-bulen, 

bål-stark adj.I bä'Irstarrk Mal. `begåvad med stor 
kroppskraft, mycket stark / physically very 
strong'. Syn.: gorrstark; maktig, bet. 2; 
stadig; stöd; stödig. 

bål-virke n. 111 (1) bö"Irvårrtj Soll. 'virke, som svällt 
av fukt / timber whieh has swollen with damp'. 

bål-väv m.II bil'Zrvåv Rättv. bEr`lrvliv Leks. `väv i 
avpassad bredd, vävd till bål i överdelar / 
eloth in suitable widths, woven for body of 
överdelar' (CkDB IV 171). 

bånga f.IVa ba' uyga nÄlvd. bå'vvga Ve. vSoll. 
1. 'kyrkklocka / church bell' nÄlvd. stribeng4 
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`storklockan'; kr/bevg4 lillldockan'. Syn.: 
bamma, bet. 1. 2. (best.:) 'kyrkan (i tal till 
barn) / church (when speaking to children)' 
Älvd. Ve. vSoll. alr du fg' åajt i N'uvg4 Älvd. 
'skall du följa med till kyrkan?'. Syn.: bamma, 
bet. 2; bumman f. best. 

bånga sv.v.1. bevga Älvd. ba'vvga vMor. 
bet'vvga Ve. bå'vva Äpp. ba'vvga Li. (jfr SAOB 
bånga"). 1. 'slå, ringa (om klocka) / ring (of 
bell)' Älvd. vMor. klru'lck4 bevge sjå' Älvd. 
'klockan slår sju'. Jfr bumla. Syn.: bamma, 
bet. 1; ringa". 2. 'vältra sig oroligt (i sängen) / 
roll, tum n restlessly (in bed)' Äpp. — Reji.: 
(i förb. med fram:) ba'vv såg fra'mm nMal. 
ba'vvg se fra'mm Li. 'knuffa o. armbåga sig 
fram / elbow oneself along'. — Pass.: bei'vvgas 
Soll. ba'vvs nMal. 1. 'vara ostyrig (t.ex. om 
kalv, om pojke) / be unruly (e.g. of calf, boy)' 
Soll. 2. 'armbåga sig fram, knuffas / elbow one-
self along, push or edge one's way along' Mal. 
Syn.: båga, båka pass. 

bången adj.I kuvgen nÄlvd. bs'uvgän Ore 
ba' vvin Mal. ba`vvgin Li. (endast vid negation:) 
'oroligt tveksam, rädd, förskräckt / frightened' 
(jfr SAOB bång 1); du 1-v,t b.evgen saj-f4 
nÄlvd. 'du drar dig inte för att säga ifrån'; an 
ö-nt as bs'vvgän Ore 'han är inte så rädd'. 

bångig adj.I beivvu Äpp. (jfr SAOB bång adj., 
avi.) 'svårhanterlig, besvärlig / troublesome, 
tiresome, diffieult'; hyä ä ss stä't 8 bei'vvut 88 

'höet är så styvt o. besvärligt'. 
bång-styrig adj.I 	uvgingrug nÄlvd. bvvstirun 

Ors. bei'vustiru Rättv. beivvstgru Flo. ba'nv-
stgru Mal. 'oregerlig, obändig / unmanageable, 
disorderly' (SAOB). Jfr störig; störjig. Syn.: 
styrig, bet. 1. 

bår f.Ia bår Ve. Rättv. (Bi.) Bju. Nås Jä. nMal. 
'bärredskap, bestående av två gm tvärslåar el. 
på annat sätt förenade parallella stänger / 
hand-barrow, consisting of two parallel poles, 
joined together by erosspieces' (SAOB 1, 3). 
Syn.: b år a, bet. 1. 

bår n., se barr. 
bårs LIVa beer& OvSi. (utom Ve.) Leks. birra 
Rättv. Mal. ÖVd. 1. 'bår (t.ex. om likbår, om 
bär att bära not på, om tillfälligt förfärdigad 
sjukbår, om av två hästar buren bår) / hand-
barrow, stretcher, litter, bier' (jfr ÖDB I 117) 
allm. we steillom-t,'k jena Vero Ore 'vi göra en 
bår'; ll'kbåra Rättv. Mal. 'likbår'. Jfr b är-, jord., 
not-, sten-, ämnes-. Syn.: bär f. 2. 'släpställ-
ning, dragen av en karl el. en häst o. bestående 
av två parallella, gm tvärslåar förenade stänger! 

contrivance consisting of two parallel poles, 
joined together by crosspieces, dragged along 
ground by man or horse' (ÖDB I 49) Älvd. Mor. 
Ors. Ore Rättv. Jfr häst-, hö-, släp-; släpa f., 
bet. 1. Syn.: bårsläpa. 3. <stång att bära hö 
på / pole for carrying hay' vMor. vSoll. Syn.: 
hävel, bet. 1; hö stång. 4. 'ok, på vilket man 
bar vattenbyttor / yoke for carrying water- 
buckets' Mal. Li. Syn.: bära' f., bet. 1; bär- 
aldre; bärel, bet. 1; bär-sele, -trä; hängsel, 
bet. 5; härdbära; kandle; klyngau, bet. 1; 
ok; vattu-båra, -bära, -hängsel, -mes, 
-sele. 5. (senare ssgsled:) 'skottkärra / wheel-
barrow' ÖVd.; se skott-. 6. (senare ssgsled:) 
'gasmassa, pressande i ändtarmen / wind, 
causing flatulence' Mal.; se f e s-. 

håra f.V 'hål / hole', se borra f. V. 
bära' sv.v. 1. bå'rå Li. (jfr borra' v.) 'bära el. 
forsla i skottkärra / earry or transport in wheel-
barrow' (jfr båra LIV, bet. 5); je &Vrå å då 
bei'tter åll je bjel'r å Li. 'jag drar det lättare i 
skottkärra än jag bär det'. 

bårau  sv.v. 1. bara öOrs. 'vara praktfull, vara 
ståtligt utstyrd / be magnificent, radiant, splen-
didly attired'; wå ss fi'n, u'sse ss å bred 
n4 <hon var så grann, så det strålade av henne'. 

bår-bod f.Ia bIerbfzd Dju. 'förvaringshus för lik-
bår vid kyrkan / store-building for bier next to 
chureh'. Syn.: bårhus. 

bård n. m.Ia bärån. Älvd. bård Våmh. Mor. 
Ors. båk m. Leks. (Torp bard; jfr Bl. bara; 
ordb. bal). 1. 'övre kant på ryggstöd (på stol o. 
soffa samt i åkkärra o. åksläde) / upper edge of 
back-rest (of chair and sofa, in cart or sleigh)' 
Älvd. 2. 'utefter hela spismuren (el. rökfånget) 
gående kant (el. hylla), mot vilken spj äll-
stiekorna vid behov stöddes / ridge along 
whole wall of fireplace, against which sp j ä11-
stickorna could be rested' Älvd. 3. 'sidotilja 
i loggolv, försedd med en uppstående kant, som 
bildade underlag för balken / horizontal, stand. 
ing side of board of threshing-floor, supporting 
beam' (ÖDB III 141) Leks. 1Cedubåtr `dets.'. 
4. 'i änden av bräde utskuren tapp, varmed 
brädet fästes i vinkel vid ett annat bräde / 
mortise-joint' (se ill.) Våmh. 5. 'avtryck, märke 
i skinnet av knapp el. strumpeband etc. / im-
pression, mark of button or garter etc.' Mor. 

bår-hus n.IV Ta ba'raus IV (jfr LD II 133) 
Älvd. bleråjs vMor. berrajs Ors.; ba'r(h)us I 
Leks. Bju. Flo. Nås ÖVd. 'hus (vid kyrka), där 
bår förvarades el. lik bisattes / building next to 
chureh, where biers were kept or corpses depo- 
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sked' (SAOB). Jfr bårkammare. Syn.: bår-
bo d. 

bår-kammare m. Ja blerkamår Soll. 'särskilt för-
varingsrum i kyrkans vapenhus för likbårar etc. 
/ storeroom in ehurch porch for biers etc:. Jfr 
bårhus. 

bår-kläde n. III (I) bå'rkkåå Älvd. Våmh. 
Mråd vMor. bå'rklådä öMor. bå'rklräclä Leks. 
bå'rklråä Bju. Flo. Nås <bårtäcke / funeral pall' 
(SAOB; Liv. Älvd., s. 103). Syn.: bår-, lik-
vässel. 

bår-släpa f.IVa bier.2låpa Rättv. `släpställning, 
dragen av häst o. bestående av två parallella, 
gm tvärslåar förenade stänger'. Syn.: b åra 
f.IV, bet. 2; häst-, släp-bära. 

bår-vässel n.Ia 	Våmh. bierwä.2.2 vMor. 
bärväll öMor.; obef. Soll. 'yllevävnad, som lades 
över likkistan vid färden från hemmet till kyr-
kan / woollen eloth, placed over coffin during 
journey from home to chureh'. Syn.: bår-
kläde; likvässel. 

bås n. 	Ms n. Älvd. Våmh. 149 n. öOrs. 
bås n. övr.OvSi. Rättv.—Äpp. bås m. Mal. 
öVd. 1. 'öppen el. avstängd avbalkning i fä-
hus el. fähuslider / stall in cow-house'. (SAOB 
1-2; ÖDB III 232) allm. gok i Urs Älvd. gå i 
bå's Leks. Äpp. `gå in i båset!' (till ko, som skulle 
bindas); je i bå's lägg i &Ve Leks. Al 'lägga en 
hötapp i varje bås, för att korna skola stå stilla, 
medan de bindas'; dum vill int stå i bå's Leks. 
`de vilja inte stå kvar i båsen'; kin& Rättv. 
`kobås'; ä-d'å må'n i vå ka'Irv i kinds, hå Mal. 
'det där vill jag lova var (som) kalv i kobås, 
det' (sagt om en person med alltför vida kläder). 
Jfr agn-, gris-, kalv-, kvant-, ox-, ris-, 
s v in-, v ä gg-. 2. (senare ssgsled: ) 'avbalkning i 
allmänhet / partition'; se kol-. 8. (senare ssgs-
led:) 'båsliknande fälla för större djur / stall-like 
trap for large animal' (ÖDB I 29) Ve. Vd.; se 
björn-, räv-. 4. 'del av golv i får- el. get-
fähus i fäbodställe, markerad gm stockar i 
golvet för åstadkommande av rättvis fördel-
ning av gödseln mellan olika kreatursägare / 
part of the floor of sheep- or goat-house in 
shieling, marked by logs to make sure manure 
was fairly distributed between different owners 
of the eattle' (ÖDB I 149) Älvd. 5. 'stycke 
slåttermark, gm buskar o. småskog avskilt från 
den övriga slåttern / part of hayfield, eut off 
from rest by buskes and brushwood' Älvd. 

bås-balk m.Ib bå'sballk öMor. bäsbakk Leks. 
Bju. Ga. Mock. Flo. Nås Jä. Äpp. Mal. bå'sbeark 
Li. 'skiljevägg mellan två bås i fähus / partition- 

wall between two stalls in cow-house' (SAOB; 
ÖDB III 233); grasnngås a afft 	bcl'sbäten 
Äpp. `Granngås har haft (el. stött) omkull bås-
balken'. 

bås-foder n. Ja bå'sfödär Al ba'sför Flo. `foder (hö 
el. halm), som av ko drogs ner i båset / fodder 
(hay or straw), pulled down in stall by cow'. 
Jfr båshalm; samkdoss; samkor; uräta; 
uräte. Syn.: frånsamk. 

bås-fyll f. Ja bå'elyll Mal. bå'sfill elVd. 'grästorv 
etc., täckande golv i kobås / turfs covering 
floor in stalls of cow-house'. 

bås-halm m.Ia M'shakm Leks. Äpp. 'avfall av 
den halm, som givits korna till foder / waste 
from the hay-fodder given to cows'. Jfr bås-
foder. Syn.: samk-doss, -halm. 

bås-rum n.Ia bå'sröm nvMor. Li. bås sromm Mal. 
'utrymme för kreatursbås i fähus / space for 
stall in cow-house'; ä vant fire hänn tri' bd' sromm 
da Mal. 'det fanns inte utrymme för fler än tre 
bås där'. 

bås-stake m. IV bösstatji vOrs. <vertikalt placerad 
stolpe, som begränsade o. sammanhöll båsbalk 
i fähus / vertical pole, confining and holding 
together stall partition in cow-house' (ÖDB III 
233). Syn.: se balkstaeke. 

båt m.Ia båt allm. 1. (eg.:) 'öppen, med åror 
framdriven farkost / rowing-boat' (SAOB båt' 
1; ÖDB II 183 ff.) um gå'd 	å bertv, bjå'r 
Våmh. (Bon.) 'om Gud vill o. båten håller'; 
da i bå'tarn Tra. 'i båten'; ni'molrabåt nMal. 
'roddbåt av viss typ, vars upphovsman hette 
Niss Ola'. Jfr bys-, gavel-, ko-, kyrk-, lima-, 
ro-, ronings-, rör-, sjö-, skut-, soll-, soll-
bygg-, sten-, stor-, venjans-, vev-, älv-. 
2. (bildi.; jfr SAOB båt' 1 a 6:) dr å äsnnda in i 
bå'tzt Leks. (uttr. av häpnad / expression of 
astonishment). 8. (senare ssgsled:) 'långt o. 
strimmigt moln, bådande regn / long, streaky 
eloud, foreeasting ram' Ors.; se noaks-. 

båta sv.v.l. båt- Våmh. vMor. Ors. Nås (endast i 
särsk. förb.; till:) 'tjäna till, nytta, gagna / 
benef it, help' ; hä båt int mi'ttji tå' Nås 'det tjänar 
inte mycket till'; (å:) 'inverka på, bita på / 
have an effeet on, act' Våmh. vMor. Ors. ä 
båtä int 	na int Våmh. 'det gör henne inte 
gravid'; sö'le båtar int ö' su'mma Ors. 'solen biter 
inte på somliga'. Syn.: b ö t ain  OM. 

båt-aln f. Ja bletän Li. 'måttstock, anv. vid båt-
bygge / measure, used in boat-building'. 

båt-bock m.Ib bertbukk Soll. 1. 'bock av trä, 
anv. vid båtbygge som underlag för kölen / 
wooden jack, trestle, used in boat-building as 
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support for the keel' (ÖDB II 188, 191). Syn.: 
båtkrack, bet. 1. 2. `stödbock för vardera 
stäven vid båtbygge / trestle support for stem-
and stern of boat in boat-building' (se ill.; 
ÖDB II 192). Syn.: stambock. 

båt-bradd f.Ia bå'tbradd Våmh. Flo. båtbra'dd 
öMor. bånbradd Soll. bå'tbradd Jä. Mal. ÖVd. 
'reling / gunwale, rail' (jfr SAOB båtbrädd); 
yvir betbraddn,, Soll. <över relingen'. Syn.: båt-
fäll, -kant, -kvård, -valk; kvård, bet. 4; 
list, bet. 4; svep; valk. 

båt-bräde n.III (I) bietbråå Älvd. Våmh. bå'tbrlid 
Mor. Soll. Ors. Oro bå'tbrå Flo. bit'tbråe Tra. 
1. <längsgående bräde i främre delen av bottnen 
av älvbåt, framför tiljan / plank placed 
lengthwise in front part of bottom of älvbåt, in 
front of tiljan' Älvd. Jfr bottenbräde; båt-
tilja. 2. 'sittbräde i båt, toft / thwart (in boat)' 
öMor. Mal. Tra. Jfr båtpall; sittbräde; tilja, 
bet. 3. 3. 'bord i båt, bordläggningsbräde / 
plank in side of boat' (ÖDB II 193; jfr Gruddbo, 
s. 404) vMor. Soll. Ors. Oro. Jfr nederst-. 
Syn.: bord', bet. 2. 

båt-byggare m.IIIc bå'tbyddjeca  bit'tböddjää  Mal. 
bå'tbeddjar ÖVd. 'person, som byggde båtar / 
boat-builder' (SAOB). Syn.: b åt m ak a r e. 

båt-bygge n. III bå'tbyddji bå'tbåddji Mal. bå't-
beddje ÖVd. 'båttillverkning / boat-making' 
(SAOB; jfr ÖDB II 183 ff.). 

båt-del m.Ia bå' (t)dielt Älvd. bjetdglr Mal. bå'tdåfir 
Li. 'andel i båt / share in boat'. 

båt-titt m.Ia bå'tföjt öMor. 'föreståndare för 
båtlag / headman of båtlag'. 

båt-fåll m.Ia bå'tfolld nÄlvd. 'båtkant, reling / 
gunwale, rail'. Syn.: se båttbradd. 

båt-hus n.IV Ta — III (LD II 133) bä'taus IV 
Älvd. Våmh. lxi"tåjs vMor. båtö'js bå'tåjs 
öMor. bå'tecus... 	Soll. bå'tajs I Ors. betis 
Leks. (Silj.) Rättv. beet(h)fis Leks. bå't(t)us Ga. 
bå'ttså III Jä. biethas I Äpp. Mal. ÖVd. 'för-
varingshus för båt / boat-house' (se ill.; SAOB; 
Liv. Älvd., s. 12; om ett (föråldrat) syn.-ord 
skepphus i Öv.Dal., förekommande i ortn., 
jfr Lp I 244, 271 samt B. Linden i Gruddbo, 
s. 506); in i beetaus4 Älvd. '(inne) i båthuset'; 
bg'sbåtausad Våmh. 'det båthus, i vilket byns 
båt förvarades'; (i ortn.:) bå'tausn's Våmh. 
(Bon.) 'udde, där båt(ar) förvarats i båthus'. 

båt-hål n.II bå'thålt ÖVd. 'hål i båts kölbräde, 
gm vilket vatten vid behov tappades ur / hole 
in keel plank, through which water could be let 
out' (ÖDB II 192). Jfr båtknapp. Syn.: 

dyvika, bet. 1 b; dyvik-, svick-, tapp-hål, 
bet. 1. 

båt-håll n. Ta bå'thall Äpp. 'ögonmärke på stran-
den, any. vid rodd / land-mark on shore, used 
when rowing'; nä ska je tå bå'thall, ss je rör rå'tt 
Äpp. 'nu skall jag ta ögonmärke på ngt på 
stranden, så att jag ror rakt'. Syn.: st amhålln; 
ögnmål; ögon-fäste, -märke. 

båt-kabbe m.IIIa bå'tkabb Son. 'stock av kärn-
full och kvistfri tall, lämplig att såga till båt-
bord / log of hearty pine, free of knots, suitable 
for sawing into boat-boards' (ÖDB II 186). 

båt-kant m.Ia bå'tkan(n)t Rättv. <reling' (SAOB). 
Syn.: se båtbradd. 

båt-karl m.Ia beetkår vMor. bå'tkår Li. 'man, 
som (vid fiske) rodde el. höll till i en båt / man 
who rowed or was in a boat (during fishing)' 
(SAOB; ÖDB I 122). 

båt-kavle m.III a bå'tkavvIra Mal. `träkavle 
(-rulle), över vilken båt drogs upp på land eller 
sköts ut i vattnet / wooden roller, used when 
dragging boat up on land or launching it'. 
Syn.: båtrull. 

båt-klypa f.IVa beetklripa Li. 'vid båtbygge any. 
större klämma av trä / large wooden clip or 
holder, used in boat-building' (vanligen nyttjad 
till att hålla fast borden i rätt läge under 
fästandet med båtkrampor; se ÖDB II 195). 
Syn.: båtklämma. 

båt-klämma LIV a bå'tkIrgmm Älvd. bå'tkiråmm 
Soll. b rd'tklrämrna ÖVd. — föreg. (ÖDB II 195). 

båt-knapp m.Ia bätknapp Älvd. bå'tknapp Li. 
'tapp i bottnen på båt / plug at bottom of 

boat' (Rz 724 b) Älvd. Syn.: båttapp; dy-
vika, bet. la; dyviksticka, bet. la; svicka. 

'över relingen uppskjutande förlängning av 
båtstäv / extension of boat-stem, sticking up 
over gunwale' (ÖDB II 192) Li. 

båt-krack m.Ib bå'tkrakk Li. 1. <bock av trä, any. 
vid båtbygge såsom underlag för lästen, på, 
vilken kölen fästes / wooden jack or trestle, 
used as support for the läst, upon which keel 
was fastened in boat-building' (jfr ÖDB II 
191) Jfr båtläst. Syn.: båtbock, bet. 1. 2. 
'stöd under på stranden uppdragen båt / sup-
port under boat drawn up on shore'. 

båt-krampa f. IVa ba'tkr4nimp Älvd. bå''tkrammp 
Sol!. bå'tkramnzpa Mal. ÖVd. 1. `järnkrampa, 
any. vid hopfogning av båtbord / iron staple, 
used for joining boat planks' (Gruddbo 404 ff.) 
allm. 2. `järnkrampa, inslagen antingen i båt-
huset el. i stock invid båthuset o. any. att fästa 
båt vid / iron staple, for securing boats, ham- 
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mered either into boat-house wall, or to a log 
by boat-house' Älvd. Syn.: båtlycka. 

båt-kvård m. Ja beetkwärd vMor. bli'tkvärd öMor. 
'reling, relingslist / gunwale'. Syn.: se båt-
bradd. 

båt-käng m.Ib bIt'tktivyg ÖVd. 'järnbeslag på 
framstammen o. kölens främsta parti på båt / 
iron band on prow and front part of keel' 
(ÖDB II 193). Syn.: båtsko; stamkäng. 

båt-lag n.II 	Våmh. (Bon.) Soll. Vetlag 
Rättv. 'grupp av gårdar, som gemensamt ägde 
en större båt / group of farmers, who owned large 
boat in common' (Gruddbo, s. 93 f.; jfr SAOB). 

båt-land n. Ja bll't14nnd öOrs. `landningsplats för 
båtar / landing-place for boats'. Syn.: båt-, 
länd-stad; lända. 

båt-led f.Ia M'atij Tra. `för båtar framkomlig, 
djupare o. stenfriare sträckning i vattendrag / 
boat route; deep, stonefree stretch of water' 
(SAOB). Syn.: båtränna; gata, bet. 3; 
ronings-, segel-led. 

båt-lider n.I bit'aridär Soll. bå'tlir Li. 'lider, anv. 
vid båtbygge / boat-building shed' (ÖDB II 188; 
III 15). 

båt-lycka f.IVa 	tlöttict Mal. = båtkrampa, 
bet. 2. 

båt-läst m. Ja bIt'tlaset Li. 'fyrkantig stock, över 
vilken kölen fästes vid båtbygge / square block 
over which keel was fastened in boat-building' 
(ÖDB II 191). Jfr bå,tkrack, bet. 1. 

båt-makare m.IIIe bjetmliketir Älvd. beetna.åkeir 
Soll. birtmäkar ÖVd. 'båtbyggare' (ÖDB II 
184). Syn.: båtbyggare. 

båtna sv. v.1., se battna. 
båt-möte n.IIIa, se båt (s)möte. 
båt-not f.Ia — VI M'tnöt svMor. 'del av fiskenot, 
som vid utläggningen sist släpptes i sjön / part 
of seine which was last let down into lake'. Jfr 
kässj not. 

båt-nål f.Ia beetnåk ÖVd. 'c. 12 tum lång järnten, 
som var fäst i den fria änden av båtens kätting 
och medelst vars nedstickning i sanden på 
älvstranden båten fästes / iron rod, approx. 
12 inches long, fastened to free end of boat 
chain, intended to anehor boat on shore' (ÖDB II 
202). 

båt-pall m.Ia bet'tpall Tra. 'pall med brädfötter, 
anv. som sittbräde i båt / stool with planking 
legs used as boat-seat'. Jfr båtbräde, bet. 2. 
Syn.: ropall. 

båt-rede n.Ia båstråd vSoll. 'tvåhjuligt fordon 
för transport av roddbåt / two-wheeled vehicle 
for transporting rowing-boat' (se ill.). 

båt-rull m. Ja beetrall Li. `träkavle, på vilken båt 
drogs upp på land el. sattes i sjön / wooden 
roller, used when dragging boat up on land or 
launching it'. 

båt-ränna f.IVa bietrenna vOrs. 'för båtar fram-
komlig, djupare o. stenfriare sträckning i vatten-
drag'. Syn.: se båtled. 

båts-hake m.IV bu'ssatiii Älvd. Våmh. bu'ssaki 
Våmh. (Bon.) bu'8.9åket vMor. Soll. bet'saltetki, 
Rättv. (Bo.) bä .984ki 	saaki bv'88cZki sRättv. 
ba'sactka Leks. bå'ssitiika Bju. btl'ashitka, Ål bu'es-
aka Dju. bet'saaka Ga. ba'aahå.ka Nås bet'eshälc8 
Mal.; obef. Jä. 'hake av järn med träskaft, anv. 
till båt; ibland även nyttjad som brandhake / 
boathook, hitcher; chimney-hook' (SAOB). Jfr 
brandhake; kvätta; käxa, bet. 1. 

båt-skaklar m.pl. b -Xtskålekär Soll. 'skaklar, avs. 
att användas vid en större båts uppdragande på 
land med hjälp av häst / shafts, used when 
large boat was pulled up on land by horse'. 

båt-sko m.V Vetskö Jä. Li. 'järnbeslag på för-
stäven till båt / iron band on prow' (ÖDB II 
193). Syn.: båt-, stam-käng. 

båt-slana f.IVa beet.21,åna Mal. lös stång i fiske-
båt, anv. dels att bära näten på, dels såsom 
förtöjningspåle, nedstött i bottnen vid grund-
vatten / loose pole in fishing boat, used for 
carrying net or when mooring in shallow water'. 

båt-smid f.Ia blitanti ÖVd. 'smide till byggande 
av Lima-båt / iron goods used in building Lima-
boat' (ÖDB II 192). 

båt(s)-möte n.III birt(s)mäte Tra. (sannolikt om-
bildning av bordsmöte n.) 'fog mellan borden 
i båt / joint between boat-planks'. Jfr båt(s)-
möt(s)hyvel. Syn.: bordsmöte. 

båt(s)möt(s)-hyvel m.Id bletmä8likel 	b rec'smät- 
hävel Tra. (jfr båt(s)möte n.) 'hyvel varmed 
fogarna mellan båtborden jämnades / plane 
used to level joints between boat-planks'. Syn: 
bordsmöthyvel. 

båt-spalt n. bietspallt nMal. (koll.:) 'tunna bord 
el. bräden, anv. vid båtbygge; båtvirke / thin 
boards, used in boat-building'. Jfr båt-tall. 

båt-spik m.Ib b ret'tspäjk Soll. bå'tspik Tra. 'spik, 
anv. vid båtbygge / nail used in boat-building' 
(SAOB; Sdw. suppl. batspiker; ÖDB II 193). 
Jfr köl-, vrång-spik. 

båt-spole m.IIIa b -ei'tapölre ÖVd. (jfr spolen  m.) 
'avsmalnande bakre ände på båt / narrowing 
back end of boat'; add-tt int fit'j-ti bietspön 98 

add-12, dreekkt .9e 'hade han inte fått tag i båt-
änden, så hade han drunknat'. 

båt-stad m. II — m. I a — m. VI — f. n. bietståå 
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blicka 

m.II Älvd. bå'tstå,d Våmh. (Bon.) Mor. Ors. 
bit'tstä'd f. II (pl. -stadir) vSoll. bå'tståd m. II ••••• VI 
••-• f.VI (best. sg. dat. -stadim -stådti; pl. 
-stadir -stådrär) Soll. båtstäd f.Ia Leks. (Silj.) 
bätståd m.Ia Leks. ba'tstå m. Ål. b rå'tstå n. I a •••• f. 
Flo. Nås Jä. (best. -stäa Flo. -städa Jä) bå'tstå 
(best. sg. dat. -stånurn) m.II f. Äpp. bå'tstå 
f.Ia Mal. ÖVd. (best. -stäa Mal. Li. -stää Tra.) 
`landningsplats för båtar / landing-place for 
boats' (SAOB; Gruddbo 391; jfr B. Lindén DNO 
I:1, s. 95, 102). Syn.: båtland; lända; länd-
stad. 

båt-stam m. n.I 	tstammen n. Älvd.; bå't- 
stammn m. Soll. bå'tstamm Ore Rättv. Leks. Ål 
bå'tstammn Mal. ÖVd. 'för- el. akterstäv på båt / 
prow or stern of boat' (SAOB). 

båt-sten m.Ia bå'tstäjn Li. `sten, anv. som an-
kare / stone, used as anchor'. Syn.: båtsänke; 
dopp-, dyp-, sänk-, tåg-sten. 

båt-stämma f.IVa bå'tstämmn Soll. 'samman-
träde, hållet av delägare i båt (båtlag) / 
meeting held by part-owners of boat'. 

båt-syl m.Ia bå'tsik Tra. 'flat syl, medelst vilken 
hål för krampa åstadkoms i båtbord / flat awl, 
used for making holes in boat-boards for cramp-
iron' (jfr ÖDB II 196; Gruddbo 405). Syn.: 
krampsyl. 

båt-sänke n. III bir tsänntje Li. 'sten, anv. som 
ankare / stone used as anchor'. Syn.: båt-, 
dopp-, dyp-, sänk-, tåg-sten. 

båt-säte n.Ia bå 'tsåt vSoll. 'planka el. brädbak 
på bockar, anv. att sitta på vid båtbygge / 
plank or board on trestles, used to sit on when 
building boat' (ÖDB II 188). Jfr båtkrack. 

båt-tall m.Ia bet'ttall ÖVd. 'stor fura, lämplig till 
båtvirke / big fir-tree suitable as boat-material'. 
Jfr båtspalt. 

båt-tapp m.Ia beit' ttapp ÖVd. `trätapp, medelst 
vilken båthålet i bottnen av båt täpptes igen! 
wooden plug, with which båthålet at bottom 
of boat was stopped up' (ÖDB II 192). Syn.: 
se båtknapp, bet. 1. 

båt-tilja f. IVa bå'ttilr (best. -tIlra) Älvd. beettgH, 
Soll. bå'ttälrja Mal. bå'ttåtrja ÖVd. 'bottenbräde 
el. löstagbar bottenflake i båt / bottom-board 
of boat'. Jfr botten-, båt-bräde, bet. 1; 
tilja, bet. 2. 

båt-valk m.Ib 	tvakk Mal. <reling / gunwale'. 
Syn.: se båtbradd. 

båt-vrång f.Ib beetremug öMor. Soll. 	trurng 
Ore 	travy Mal. bjetravng ÖVd. 'spant i båt / 
rib, frametimber of boat' (SAOB; jfr ÖDB II 
187). Syn.: bå,tvrånga. 

båt-vrånga f.IVa 	treyg (pl. -revgur) Älvd. 
- föreg. 

båt-välp m.Ia bå'tgvakp Li. 'rank båt / cranky 
boat'. 

båt-öra f.IV a bå'töra Äpp. 'årtull / thole' (ÖDB II 
200). Syn.: hål; nötll  n.; vrånga, bet. 2; 
år-sorka, -stol, -tag; öra. 

bäbb m.Ia bäbb ÖVd. (jfr bäbba f.; von Friesen, 
De gerrn. mediagemin., s. 22 f.). 1. <genom in-
klämning vållad knöl på foten bredvid el. bakom 
stor- o. lilltån / bump, caused by pressure on 
foot beside or behind big-toe or little-toe'; 
tasbäbban Tra. 'knölarna på mellanfotens sidor 
vid stor- o. lilltån / bumps on sides of metatarsus 
by big-toe and little-toe'. Jfr Hu. 2. 'en av de 
bakåtriktad° utväxterna under hästens hov 
bakom hornstrålen / one of backward outgrowths 
under the hoof of the horse behind the horny 
frog'. 

biibba f.IVa bä'bba Äpp. (jfr Rz 72a; ordb. 
bäbb m.) 'lat kvinna, latsugga / lazy woman, 
lazy-bones'; hd då v å e ri'kkte bä'bba 'det där 
var en riktig latsugga'. 

bäck m.Ib bekk Älvd. Våmh. vMor. Ors. bäkk 
övr.OvSi. NeSi. Vd. 1. 'mindre, föga djupt 
vattendrag med (ofta) raskt lopp / small, shallow 
watercourse, brook' (SAOB) allm. 231"kåbekk 
Våmh. (Bon.) `dets.'; ed e try' vvinbettjen dån 
vMor. 'vattnet i bäcken flyter lugnt på det där 
stället'; ketmrn, ä ns ti bä'ttjen, ss Mr ä ny ti sä'ttjan 
Leks. 'kommer det ngt (vatten) i bäcken, så 
blir det ngt (spannmål) i säcken'; ä skull ha 
våri o'ppdämmt ti bä' «On Dju. 'det skulle ha 
varit en damm i bäcken'; du a vg' ry nä' mmär 
bä'ttjam än sä'ttjam Mal. `du har varit närmare 
bäcken än (mjöl)säcken' (då gröten kokats för 
tunn). Jfr hjul-, hölj-, kvarn-, käll-, örad-, 
örud-. Jfr källa,' f., bet. 3. 2. `ränna el. kanal, 
genom vilken smält metall hälldes ned i gjut-
form / eanal through which molten metal was 
poured down into mould' (ÖDB II 108) nvMor. 
sta' rbettjen 'huvudkanalen in i gjutformen'; 
smä"bekkär `sidokanaler i gjutformen'. — Ssgr: 
be' ttjdåk In. Våmh. (Bon.) be'ttjgråv f. vMor. 
'dal, i vilken en bäck rann / valley through 
which a brook ran'; be' ttjbra f. vMor. 'bro över 
bäck / bridge over brook'; (som ortn.förled:) 
brkall m. nVåmh. 'innevånare i el. man från 
byn Bäck / inhabitant or man from village of 
Bäck'; b rkalkulla f. nVåmh. 'flicka från byn 
Bäck / girl from village of Bäck' (eg. Bäck-karl 
resp. Bäck-karl-kulla). 

bäcka sv.v. 1. be' ttj - vMor. be' kka Ve. 1. 'bildas 
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bäckar / form brooks' (Ross bekkja); bekk int e 
nå fire wa'rrförd.5.jen, adt bekk int e mät ettår 
he'lld Ve. 'om det inte bildas bäckar (av tö-
vatten) före vårfrudagen, så bildas det inte 
(så) snart efter heller'. 2. 'göra vattenrännor i 
marken / make gullies in ground' Ve. — Särsk. 
förb. (undan:) bettj-u'nndå wa'ttnå vMor. 'leda 
undan vattnet (i bäcken)'. 

bäck-blomma m.IIIa bekkblrj4mm Älvd. bå'ttje-
blomm öMor. benkblröm Ve. 'kabbeleka, Caltha 
palustris / marsh marigold, kingeup' (SAOB 1). 
Syn.: bäck-, klåd-, käll-, näck-, skorv-, 
svad-, sår-toppa; klåd-, käll-, näck-, skop-, 
skorv-, skål-, torsk-, torsklok-, vattu-
blomma; klådnäve; käll-, vattu-blomster. 

bäck-bradd f. Ja berkkbradd Tra. 'brädd, strand-
sluttning vid bäck / brink, edge of brook'. 

bäck-drag n.II bå'kkdräg vSoll. Dju. Tra. 
bä'ttfidräg Mal. bet'ttje,clräg Li., 'långsamt rin-
nande, delvis övervuxen bäck / slowly-running, 
partly overgrown brook' (SAOB 1); d'lld de"da 
befkkdräji uppy"vir vSoll. 'följ (eg. håll) det 
där bäckliknande vattendraget upp emot käl-
lan!'. Syn.: rännil, bet. 1. 

bäck-gylta f.IVa bit'ttfidjöllta Mal. 'stor sim-
bagge el. dykare / big cliving-beetle'. Jfr gylta f. 

bäck-gång m. Ib be'kkgeng nÄlvd. bli'kkgånng 
vMor. `ström(mande vatten) i sjö el. tjärn strax 
utanför bäckmynning / stream(ing water) in 
lake or tarn just outside brook-mouth' (jfr 
Vägvisare för Rots Skans 1940, s. 100). Jfr 
vattu-, å-gång'. 

bäck-huvud n. berkkhavvu Tra. 'bäcks utlopp ur 
källa, sjö el. dyl. (den punkt, där vattnet börjar 
få ett hastigare lopp) / point where brook leaves 
spring, lake etc.'. 

bäck-kvarn f. Ta bå'ttjäkvänn öMor. bä'kkwänn Ore 
bli'lekvär Mock. 'liten vattenkvarn med lodrätt 
stående axel, skvaltkvarn / small water-mill with 
vertical axle' (SAOB; Sdw. suppl. bäkkia qvärn; 
Fr. bekkjarkvern; IDDB III 268). Syn.: fot-
viska; hjulkarl-, skvalt-, skvassel-kvarn; 
skvalta. 

bäck-kvissel (el. -kvill) f.Ia bä'ttfikvill Mal. bå'k-
kval Li. 1. 'ställe, där bäck delade sig på två 
armar; bäckgren / place where brook divided 
into two' Mal. Li. Jfr kvissel, bet. 1. 2. 'ställe, 
där (två) bäckar flöto ihop / place, where (two) 
brooks joined' Mal. Jfr klov. Syn.: bäck-mot, 
-mål. 

bäckla sv.v. 1. bli'lara Ore bä'kkka Nås Jä. (jfr 
ordb. backla, bjäckla, byckla; V11 We. 
bäckla). 1. 'taga stort utrymme, vara skrym- 

mande, puta ut / take up a lot of space, be 
bulky, stick out' Ore. Syn.: byckla, bet. 1. 
2. `skreva med benen / straddle' Ore. Syn.: 
bjäckla, bet. 2; gävlas. 8. 'bära sig tafatt 
(fumligt) åt / be clumsy, awkward' Nås Jä. Syn.: 
backla; bjäckla, bet. 1; bängla, bet. 2. 4. 
'pladdra, prata / chatter, babble' Ore an bå'klrär 
int 'han pratar inte i onödan'. — Pass.: buskkkas 
Leks. 'krångla, vara besvärligt / be troublesome'. 
— Särsk. förb. (av:) an båld red-4' v ti nom-då dj ö' p 
anjö'm Ore 'han stegade i väg i den där djupa 
snön'; (till:) do få -n,,t 	kwi'aata att-då'r 
Ore 'du får inte breda ut kvistarna så där vitt 
omkring'; (ut:) o båklrär-v'jt Ore 'den (o: stången) 
sticker ut'. — 	bå'kkält m. Jä. 'tafatt man 
/ clumsy man'; bti`kklra f. Jä. 'tafatt kvinna / 
clumsy woman'. 

bäcklig adj.I beildrug Ore bei'kkltu Nås Jä. Mal. 
(jfr backlig). 1. 'skrymmande / bulky' Ore 
wi'dn, ligg 88 beeklrug jå' ss 'veden ligger så 
oordentligt utspridd vida omkring här så'. Syn.: 
bjäcklig, bet. 1; bycklig, bet. 1. 2. 'tafatt, 
fumlig / clumsy, awkward' Nås Jä. Syn.: 
backlig; bjäcklig, bet. 2. 8. 'krånglig, be-
svärlig / troublesome, difficult' Nås Jä. Mal. 
Syn.: bjäcklig, bet. 3; bycklig, bet. 2. 

bäck-ljuster n. Id be'kkkjöstär vMor. bli'ttjijöastår 
Mal. bä'kkjösster öVd. 'mindre ljuster, anv. vid 
ljustring av laxöring (gädda o. abborre) / small 
fishing-spear, used for spearing brook- or 
salmon-trout (pike and perch)' (C,DB I 63). 

bäck-mossa m.IV be'kkmiissi' Älvd. 'mossa, 
växande vid bäck(drag) / moss growing along 
brook'. 

bäck-mot n. Ja be'lekinftst Älvd. 'ställe, där (två) 
bäckar möttes / place where (two) brooks joined'. 
Syn.: bäck-kvissel, bet. 2, -mål. 

bäck-mål n. Ta bekkm4lr Älvd. 	föreg. 
bäck-nät n.II be'lckn? Älvd. beskknät vMor. 
'mindre nät, avsett att dragas i bäckar / small 
fishing net intended for brooks and streams' 
(03DB I 117). 

bäck-ruk m.Ib beettjiråk sMal. 'slö o. viljelös 
person / dull and will-less person'. 

bäck-råd f.II be'kkröå (fon. rot) Älvd. (jfr råd 
f. II) 'bäckforell / brook-trout' (jfr ev. SAOB 
bäckrö). Syn.: bäckörud; örad; örud. 

bäck-skval n. II be' kkaktvälr Älvd. bit'kkakvälr Leks. 
Dju. Ga. bet`ttjiskvälr Mal. (Y.) bå'ttjeskvält 
Li. 'helt liten, sakta porlande bäck / small, 
slowly bubbling brook'. Syn.: bäck-skvaller, 
skvassel. 
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bäck-skvaller n.Id bä'klcskwalklär vMor. vSoll. = 
föreg. 

bäck-skvassel n. Ja bä'kk8kwa.2.2 Ore bä'kkskvassel 
Bju. böt'kkskvassi J ä. bä' kkskva.2.21 —bä` ttfi8kva.211 
(bäskkskvall Öje) Mal. bä'ttje8kva.2.21 Li. — föreg. 

bäck-slöda f.IVa bekk.21Bd (best. -215du) vMor. 
'anordning för fiskfångst i vattendrag, mindre 
och enklare konstruerad än slöda / contrivance 
for eatching fish in watercourse, smaller and of 
simpler construction than slöda' (ÖDB I 86). 
Syn.: skinning; slad; slöda. 

bäck-sträte n. III bä' ttfistråt Mal. bättjesträte Li. 
(jfr Sdw. suppl. sträte n., de Vries strwti n.; 
ordb. sträte n.) <vått, risigt område längs en 
bäck / wet, serubby area along banks of brook'. 

bäck-toppa f.IVa bä'kktuppa Leks.; pl. bättji-
tuppöä  nMal. 'kabbleka, Caltha palustris / 
marsh marigold, kingcup'. Syn.: se bäck-
blomma. 

bäck-örud m.II bä'kksurs bä'ttjesurs Li. `(bäck-) 
öring (el. laxöring), Salmo trutta / brook-trout 
(or salmon-trout)'; an fä bä'kksursn e sakta 
ivvgin fe'ssk int 'den här bäcköringen är då inte 
någon (riktig) fisk inte'; an va ra'sson ät bä'ttje-
surs an då' <han var mycket förtjust i bäck-
öring, den där (mannen)'. Jfr örudlax. Syn.: 
bäckråd; örad; örud. 

bädd m.Ia bedd Älvd. Ors. bädd övr.OvSi. NeSi. 
Vd. 1. `(mera tillfälligt anordnad) liggplats för 
människor / (temporary) bedding for people' 
(SAOB 1) allm. a. (eg.:) Niro bä'dcb,a„ Leks. 
'själva bädden' (i motsats mot säng el. annat 
underlag av trä). Jfr bale; syskon-. Syn.: 
bädda, bet. 1 a. b. (bildl.; om underlag av 
strö, mossa, granris etc. för djur / bedding for 
animala, of straw, mosa, fir-twigs etc.; jfr SAOB 
1; ÖDB III 182:) strs'fbäcld Bju. 'ströunderlag i 
bås'; synk' jnbedd öOrs. 'svinläger'. 2. (senare 
ssgsled:) 'kolbotten / charcoal-burning ground'; 
se kol-. 3. (senare ssgsled:) 'underlagsstock 
jämte lager för axeln till vattenhjul / log-base 
and axle-bearing of water-wheel' Leks.; se 
d y n-. 

bädda f.IVa bedda Älvd. vMor. bädda Leks. 
bädda Nås—Tra. (SAOB bädda, under bädd; V11 
We. bädda). 1. a. '(tillfälligt anordnad) bädd' 
Nås—ÖVd. Jfr granris-, hop-, ris-, syskon-. 
Syn.: bädd, bet. 1 a. b. 'djurbädd, djurläger' 
Leks. Nås Jä. hntidda Leks. 'tjockt lager av 
hö, som kreatur dragit under sig'. Jfr halm-. 
Syn.: bädd, bet. 1 b. 2. <stor samling el. stor 
hög av ngt / collection, heap of sthg' Älvd. Jfr 
granris-, kol-, mosa-, ris-. 3. 'mängd av 

tätt växande, frodigt gräs / mass of grass grow-
ing abundantly' Älvd. Mal. ä väskks .2likkt bre' - 
gräs i bäddsr Mal. 'det växer sådant bredgräs 
tätt över stora ytor'. Jfr si-. 

bädda sv.v.l. bedda Älvd. vMor. Ve. Ors. bädda 
öMor. Ore Leks. Ål bädd Sol!. bädda Rättv. 
Bju. Dju.—Vd. 'iordningställa liggplats / make 
a bed' (SAOB 1) allm. så an bäddär få an lisgga 
öMor. 'så som man bäddar får man ligga'; o ha 
bott-pli bti'dda at sä Dju. <hon (o: suggan) har 
börjat på att tillreda liggplats åt sig'. — Särsk. 
förb. (in:) bed,d-i'nn Ors. bädd-i'nn sä Dju. 
'flytta sin bädd från ngt uthus in i stugan'; 
(u p p:) o'pp(b)ädda Rättv. pp(b)äcldv, Mal. 'upp-
bäddad'; (ut:) bädd-öf't ( -å'jt) öMor. bedd-å'jt 
Ve. bädd-s'jt Ore bädd-ä't sä Rättv. 'flytta sin 
bädd från stugan till ngt av uthusen'. — Avi.: 
bä'ddiv —bäddniv Mal. bäddivg ÖVd. f. 'bädd-
ning / bed-making'. 

bädd-stock (?) m.Ib 	sstukk Älvd. Våmh. 
be"stukk 	sstukk be'gstukk vMor. (jfr ev. 
SAOB) 'stock i fähusgolvet mellan båsen o. 
gödselrännan / log in floor of eow-house between 
stall and manure-gutter' (ÖDB III 138, 233). 
Syn.: bänk-, dretväg-, rad-stock. 

bädja sv. v.2. be' öa (pres. bed 	(ler; sup. bett) 
Älvd. bä bä (pret. bä'dd badd) ÖVd.; obef. 
Våmh. Mor. <svetsa, välla / weld' (ÖDB II 77, 
82, 94). Jfr brasa". Syn.: välla sv.v.— Pass.: 
bäss-ihö'p Tra. <svetsas ihop'. — Särsk. förb. 
(fast:) be(ö)-fa'sst Älvd. 'svetsa fast'; (ihop:) 
becl-g'p pI`pu vÄlvd. 'svetsa ihop bösspipan'; 
då dem badd-ihö'p grö'var så‘ kär Li. 'då man 
svetsade ihop grövre saker'. Syn.: välla ihop; 
(å:) 1. b-63-4' fen 8t49rbit Älvd. 'svetsa fast en 
stålbit'; bd-4' 	Älvd. 'välla på ny egg på 
en nött yxa'. 2. be6-4' re"pilv, Älvd. 'breda 
över med hartassen'. 

bädje-krok 'nib, se bägkrok. 
bädje-sand m.Ia be' (å)s4nnd Älvd. bti'sannd—
bä'sannd ÖVd. 'sand, använd vid svetsning, 
vällsand / sand, used in welding' (ÖDB II 63, 
77, 94). Syn.: se badsand. 

bädjesand-låda f. IV a UV sandrtia Li. 'fördjupning 
av flata stenar, anordnad inne i smedjehärden 
o. avs. att förvara vällsand i / hollow of flat 
stones in smithy hearth, in which welding-sand 
was kept' (ÖDB II 64). 

bädje-ten m.Ia b(ö)tie  vÄlvd. 'järnten, som 
under hopslagning o. svetsning av bösspipa 
hölls instucken i loppet för att hindra detta att 
bli för trångt / iron-rod, stuck into bore of a 
gun during welding-process to prevent it from 
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becoming too narrow' (ÖDB II 94, med ill.). 
Syn.: vällten. 

bäg adj.I båg Älvd. vMor. (jfr bägd f.; de Vries 
bågr, bkegja etc.) 'stel i uppträdandet, något 
dumdryg / stiff, vain, cocky'; 4 wa so bå'g so-n 

Älvd. 'hon var så motsträvig, att han 
slutade (uppvakta henne)'. Syn.: bred, bet. 4; 
b örg, bet. 3; bös, bet. 2; dryg, bet. 6. 

bägare m.IIIc beiger Älvd. bergsr vOrs. Jä. bcVgar 
Tra. 'dryckeskärl av trattlik form / funnel-
shaped drinking-vesser (se ill.; SAOB 1). Jfr 
silver-. Syn.: tummen; tummel. 

bägd f.Ia bågd Älvd. (jfr bäg adj.) 'stolthet, 
högfärd / pride'; die gä'rd eå i bå'gdroi 'de gjorde 
det av stolthet'. 

bägel m. Id bå'gtik Jä. 'lång, gänglig person / tall, 
lanky person'. 

bägg(-) m.Ib, se bjugg(-). 
bäg-krok m.Ib bå'krök Li. (jfr Torp baegja) 
'järnkrok, fastsatt (tätt) invid städet o. anv. 
vid krökande av järn / iron-hook, fastened 
(quite close) to anvil and used for bending iron' 
(se ill.; ÖDB II 79). 

bäglai  sv.v.1., se begla v. 
bäglan  sv.v. 1. bel'gtra Jä. 'göra ngt endast för 
syns skull, alldeles i onödan / do something for 
appearance's sake, quite unnecessarily'; kam 
du bå'gkandå må ss full skå'Ira 'kommer du med 
skålen så full alldeles i onödan?' 

bälai  sv.v. 1. bå'ka Älvd. Ve. bå'Irs Mal. (jfr Aas. 
bwla, Torp bwla, pwla). 1. 'bete sig söligt / be 
sluggish, dawdle' Älvd. 	u'pp min apki'lldeå 
'söla med att skjuta spjället'; rnä du bå'kår å 
bå'kär Ve. 'medan du håller på o. sölar'. Syn.: 
päla', bet. 1. 2. 'träla o. arbeta med ngt 
tungt, släpa / work with sthg heavy, toir Mal. i 
tröt- i bå'ks må ferdti'rrvin 'jag tror, att jag släpar 
mig fördärvad'. Jfr bärda f. ssgr. 3. 'koka på 
för svag värme / boil on low heat' Ve. å stå å 
bå'kår 'det står (på spisen) o. kokar för långsamt 
på svag värme'. — Särsk. förb. (ut:) båk-a' ut 
09.'4  dg Älvd. 'låta glöden slockna o. förtäras 
utan att värme åstadkommes / allow embers to 
die without giving off any heat'; (å:)uått bå'ker-4' 
Älvd. 'så långsamt du går!'. Jfr b älig adj. 

bälan  sv.v. 1. bå'ira Älvd. bå'k(a) Soll.; obef. 
Rättv. 1. 'bräka / bleat, bray' (SAOB) Soll. 
Syn.: se bjäla, bet. 3. 2. 'råma / bellow, roar' 
(SAOB) Älvd. Jfr dröna'. Syn.: böla', bet. 1; 
bölja, bet. 1; gala, bet. c; gölj an; ryta, bet. 
1; råma, bet. 1; rötan; ölja. 3. 'gråta hög-
ljutt / weep aloud' Älvd. Jfr rämja, bet. 1. 
Syn.: skvälai, bet. 1; väla, bet. 3. 

18- 844097 Dalmålsordboken IV 

Ulan' sv.v. 1. bå'lra vMor. bå'la öMor.; båk-
Våmh. Ve. Mbs- Mal. (jfr Aas. Ross bw1a) 'dricka 
häftigt, bälga / gulp down' Mor. Jfr bölga. 
Särsk. förb. (i:) bålt-i' si Våmh. Ve. bå'k-1 si 
vMor. 'bälga i sig'; (uti:) båka-ti' så Mal. `dets.'. 
Syn.: bälga i, uti; päla". 

bälg m.I bög Älvd. Våmh. vMor. söMor. Soll. 
båg nöMor. Ors. bök Ve. bäg Ore-Mal. bak 
ÖVd. 1. 'säck el. ryggsäck, beredd av ett el. två 
(sällan flera djurs) skinn / bag or rucksack, made 
from the skins of one or two (seldom mora) 
anirnals' (se ill.; SAOB I 2; ÖDB I 265, 473, 
489; II 7, 50, 108, 174, 257, 365) OvSi. (utom 
Ore); a 6u drenaå-l' mirssåbött ng Älvd. 'har du 
lagt matsäck i den skinnsäck, som vi skola ha 
med på mosstagningen, nu?'; Etn, km å bar-i-
bö'g Våmh. (Bon.) 'han kom o. bar (ngt) i skinn-
säcken'. Jfr bär-, färd-, gässel-, handels-, 
handlings-, hö-, kripp-, läst-, mat-, ox-, 
sked-, skinn-, stor-, strup-, syt-. Jfr bälg-
säck; matsäck, bet. 1-2; skinnsäck. 2. 'blås-
bälg, pust i smedja / bellows' (SAOB I 3; 
ÖDB II 64) Älvd. Ore NeSi. Vd.; obef. Mor. 
Sol'. Ors. Jfr blås-kista, -tunna; smedja-. 
Syn.: bälga, bet. 1; pust, bet. 2. 8. (senare 
ssgsled:) 'bladhylsa omkring ax / sheath round 
ear of grain' (SAOB I 5 a); se ax-. 4. a. 'buk, 
mage / stomach, abdomen' (SAOB I 6) NeSi. 
Vd.; obef. OvSi. få a aå'r bå'kg Rättv. få har 
o'nnt i bä'Irjsn Leks. fe a vo'nnt i bEekin Tra. 
'jag har ont i magen' (jfr äv. bet. 8); o a at fe r 
Uni» Rättv. o har atfi're bit'kfun Leks. 'hon är 
havande i framskridet stadium'; rs'ttsr ma vi'ts 
bå'kgar Leks. 'råttor med vita bukar'; 4 biTekti ti 
bå'kjan Dju. 'det kurrar starkt i magen'; Ket nå, 
ss du får-att 88'mmsrbettrjän Jä. `ät nu, så att 
du får igen magen från i somras' (skämts. till 
person; eg. om kreatur); grö'tbåkg, jö'kpärubåkg 
Leks. 'mage, fylld med gröt (potatis)'; vennd-
s'pp vrtbäkin Mal. (om döende fisk) <vända den 
vita buken upp'. Jfr ister- vattu-. Syn.: 
buk; kved, bet. 1; mage. b. (best.:) 'mellan-
gärdet / diaphragm' (jfr SAOB I 6) Nås Jfr 
blöt-. c. (senare ssgsled:) <strax ovan byxlin-
ningen synlig del av skjorta / visible part of 
shirt just above breeches-waistband' Rättv.; 
se 	skj ort-. 5. (nedsättande om person:) 
<glupsk, envis, pockande, orolig o. irriterande 
individ / (derogatory epithet:) greedy, obstinate, 
importunate and irritating person' (SAOB I 7) 
Ve. Ga.; se avunds-, envis-, getus-, oros-, 
oseds-, tärt-. 6. (skämts., pejorativ:) 'barn-
unge / child, brat' (jfr SAOB I 8) Soll. fån 
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.2lä'jk bö'g 'en sådan där barnunge!'. 7. 'utbukt-
ning, konvexitet, tjockare parti på föremål (t. ex. 
på mitten av tunna, brynsåg, hässja etc.) 
/ protuberance, convexity, thicker part of object 
(e.g. barrel etc.)' (SAOB I 9; ÖDB II 29) Rättv. 
Mal. ÖVd. å'nn a vi nzji3'lr ti ts'nnån op a bä'Irjäm 
Rättv. 'ännu ha vi mjöl i tunnan upp till mitten'; 
ä skull ve bä'Irg på hö' fen Mal. 'det skulle vara 
utvidgning på hässjan (f.o.m. tredje stången)'. 
8. (i uttr. hava ont i bälgen; jfr bet. 4 a:) o a 
vo'n,nt i 	Mal. 'hon är avundsjuk / she is 
envious'. Jfr bälgont(a) n. 

bälga f.IVa !Alla Rättv. bä'lrga Leks. (SAOB 
bälga' f.). 1. 'helt av trä förfärdigad blåsbälg i 
smedja / wooden bellows in smithy' Rättv. 
Syn.: bälg, bet. 2; pust, bet. 2. 2. 'blåsbälg 
till orgel / organ-bellows' Leks. 

bälga sv.v.l. - 3. båg- 1. Älvd. bölrg- Ve.; bäkg- 
3. Ore; 	bä'kja 1. Rättv. bil'Irga Leks. 
bäkg- Bju. Dju. Näs bit'Irga Ga. Äpp. båki- Mal. 
ba'kg- ÖVd. `dricka el. äta glupskt / eat or drink 
greedily' (SAOB bälgan  1); å, va dän-dä,' bä'Irgsr 
Rättv. 'å, så glupskt den där (karlen) dricker!'; 
bä'Irga å dri`kka Leks. bearga v drä'kka Äpp. 
'dricka glupskt'. Jfr bälan". - Särsk. förb. (h) 
bäkg-i' sig Älvd. bökg-i' se Ve. bäkg-i' se Oro Ga. 
'bälga i sig'; a do bältgt-i' de kala mjs'ktf e Oro 'har 
du bälgat i dig all mjölken?'. Syn.: se b älam  i, 
uti; (uti:) bäkg-ti' sä Rättv. (Bi.) bålri-ti' sä Mal. 
ba'Irg-ti se Tra. 'bälga i sig'; bälrga-nt o tf' sä två' 
bi'ttär Dju. 'hon (o: kon) drack sannerligen ur två 
byttor'. Syn.: se bälaln  i, uti. 

bälgig adj.I bö'gqn Våmh. bö'gun söMor. bö'kgsn 
Ve. bä'kgu Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. bä'kgug 
Leks. bå'ku bä'kju Mal. ba'kgs ÖVd. 1. 'som 
har stor buk, bukig / with large stomach, bulging' 
NeSi. Vd. stä'rbäkgug Leks. (Silj.) `dets.'. Syn.: 
bukig, bet. 1; kvedig. 2. 'havande; dräktig / 
pregnant' (ÖDB I 278) NeSi. Vd. o hal-å bi 
bit'ku Rättv. (Bo.) 'hon håller på att bli synligt 
gravid'. Syn.: se bukig, bet. 2. 3. 'envis, 
trumpen, som sätter sig på tvären / stubbom, 
obstinate' OvSi. 

bälg-koppe m. Illa bö'(g)kupp Älvd. bit'Ir(g)kuppa 
Leks. 1. 'brödpåse, som medhades i skinnrygg-
säcken / bread bag, carried in leather rucksack' 
(jfr bälg, bet. 1) Älvd. 2. 'liten mage / little 
stomach' (jfr bälg, bet. 4 a) Leks. o hadd en 
bit'Ir(g)kuppa 'hon började bli synligt havande'. 

bälg-ont(a) n. bå'kgonnta Dju. berkivonnt Mal. 
1. 'ont i magen / stomach-ache'. Jfr mags j uka. 
Syn.: bukrev; rev', bet. 1. 2. 'avundsjuka / 
enviousness' Mal. an .2lä'pp då full nö a berki- 

vonnt fö di-da' han slipper då (nu) vara avund-
sjuk för det där'. Jfr bälg, bet. 8. 

bälg-pipa f.IVa bå'kipipa Li. `trärör som från 
smedjans blåsbälg(ar) ledde luften (in genom 
f ormpip a och forma) till härden / wooden 
pipe, taking air from smithy-bellows (through 
formpipa and forman) to hearth' (SAOB 2). 
Jfr forma, bet. 1. 

bälgs-fättel m.Id bö'gsfetirl Älvd. Våmh. bå' gs-
fetil bö'gsfeti'l Ors. (jfr bälg, bet. 1) 'axelrem 
på skinnsäck / shoulderstrap of leather ruck-
sack' (jfr Liv. Älvd., s. 31). Jfr fättel, bet. 1. 

bälg-skinn n.Ia birkg finn Dju. bå'Iristfinn Mal. 
Velrgstfinn ÖVd. 1. <bukhud / skin of abdomen' 
allm. dra-s' pp bit'lristfinnä ti girå,' så Mal. 'draga 
upp magens hud i glaset' (vid botande av viss 
sjukdom). Syn.: kvedskinn, bet. 1. 2. 'skinn 
i blåsbälg / leather of bellows' Mal. ÖVd. 

bälgs-kittel m.Id bö'gsketi'l Älvd. 'liten kittel, 
som medhades i skinnryggsäcken / small pot or 
pan, carried in leather rucksack'. 

bälgs-runka f.IVa bi3'gsrukk Älvd. (jfr bälg, bet. 
1) `hängvagga, anordnad av en skinnsäck samt 
barnsängkläder / hanging cradle for child con-
sisting of a leather bag and bed-clothes' (se 
ill.; ÖDB III 218). Syn.: se bamma f., bet. 4; 
matsäckfusa. Jfr dingelsäck. 

bälg-stång f. VI bå'lristavy Mal. bå'Iristavvg ÖVd. 
'stång, medelst vilken blåsbälg i smedja sattes 
i rörelse / rod with which smithy bellows were 
set in motion' (jfr SAOB). Syn.: dragstång. 

bälgs-yxa f.III b8'gsökks (best. sg. -ökksc) öÄlvd. 
'liten handyxa, som medfördes i ryggsäcken 
under jakt / small hatchet, taken along in ruck-
sack during hunting'. Syn.: säckyxa. 

bälg-säck na.Ib bö'gsälkk 	bögsä'kk söMor. 
bö'gsäkk nöMor. bö'gsekk Ve. bö"gsäkk Soll. 
bö'gsäkk Oro; obef. Älvd. 'skinnsäck el. ryggsäck 
utan lock, vanl. förfärdigad av två kalvskinn / 
leather bag or rucksack without lid or flap, 
usually made of calfskin' (se ill.; ÖDB I 166; II 
332). Jfr bälg, bet. 1; matsäck, bet. 1-2. 
Syn.: börd-, skinn-säck, bet. 1; skinnbälg; 
strup-bälg, -matsäck, -säck; strypsäck. - 
Ssg: brg8äkkfä'.1.21 m. Soll. 'axelband på bälg-
säck / shoulder-strap of bälgsäck'. Jfr fättel 
m., bet. 1. 

bälg-tråda f.V beekitrådu Mal. W4-än2u ÖVd. 
'trampa, varmed blåsbälgar i smedja sattes i 
rörelse / treadle with which smithy bellows 
were set in motion' (det förekom alltid två 
trampor i par). 

bälg-tunna f.IVa bä'kitunna Li. 'blåsbälg av lag- 
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gad tunna / coopered bellows'. Jfr bl åstunna. 
f. I a bälgull Leks. (Silj.) Äpp. 'sämre ull, 

som växte under fårets buk / inferior wool 
growing under abdomen of sheep'. Syn.: 
kvedull. 

bälg-vand m.Ia bålrivannd Mal. (jfr bälga v.) 
1. 'storbukig, grov o. glupsk man / big-bellied, 
coarse and greedy man'. 2. 'otrevlig, förmäten 
person / unpleasant, presumptuous person'. 

bälg-väska f.IVa beelrgvässka Leks. <kvinna el. 
ko med stor buk / woman or cow with large 
stomach'. 

bälg-äske n. III bli'gesstjä Våmh. 'tämligen stort 
svepkärl, avs. att medföras i skinnsäcken vid 
kortare frånvaro från hemmet / fairly large, 
turned wooden container, to be carried in 
leather bag during short periods of absence 
from home' . Jfr lan d-ä s k e. 

bälig adj. I bå'lrun sÄlvd. (jfr b älai  v.) 'långsam, 
långvarig slow, long'; ed i so bå'kun to'rrk `det 
är så långsam torkning' (av det nyslagna gräset). 

bälka sv.v.3. — 1. bli'tja 3. Älvd. Våmh. bö'tja 
1. Mor. Soll. bölrtja Ve. baj- Ors. bälrtj- Oro 
1. 'balka / partition (box) off' (vanl. i särsk. förb., 
se nedan) allm. Syn.: balka, bet. 1. 2. (abs.:) 
'bygga bås och kättar i fähus / build stalls and 
pens in cow-house' Älvd. Våmh. Mor. Ve. &rum 

bi3lj i mo'rrg4 Älvd. 'vi skola taga itu med 
att bygga bås i morgon'; a du bb"tja åv nylt 
vMor. <har du byggt bås av nytt virke?'. Syn.: 
balka, bet. 2. — Särsk. förb. (av:) 1. böktj-4'v 
Ve. båtj-å'v Ors. bäktj-4'v Oro 'avbalka'. 2. 
(abs.:) wi skum båtj-å'v ajt i fjö`se Ors. `vi skola 
bygga bås i fähuset'; (från:) batj-fr' si Våmh. 
(Bon.) `sluta att bygga bås'; (sönder:) bötj-
su'nnd Älvd. 'dela itu (ett bås) gm avbalkning'; 
an huld-å bäktjer-su'nnd fjå'sä Oro `han häller 
på att gm avbalkningar dela upp fähuset i 
mindre utrymmen'. — Ssg: bö'tjarrk m. vÄlvd. 
`vidjering, anv. att sammanhålla störparen i 
båsbalk / withe joining two poles of stall-division 
together'. 

bälla LIVa bälta Ga. 'penis'. Syn.: ball, bet. 4; 
bjälla, bet. 6; pilla. 

hälla sv.v.3. — 1. bella Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Ors. (pres. be' fler Älvd. bellär Ve. bell Ors.; pret. 
bellte Älvd. belldä belläd Våmh. vMor. 
belltä Ors.; sup. bellt Älvd. bella vMor.) bälta, 
övrOvSi. Leks. (pres. bäll 	Soll. bäll 
Leks.; pret. bälltä öMor. bällta —bälltu Leks.; 
sup. bälla öMor. bällt 	Soll. bällta Leks.) 
bälta övrNeSi. Vd. (pres. ban — bä' llsr Rättv. bäll 
Dju. Nås Äpp. höll Mal. öVd.; pret. beil(l)tu ••••• 

MWs Rättv. bällta Dju. bällt Äpp. Mal. bänd 
öVd.; sup. bäl(l)ta 	Rättv. Dju. &alt 
Mal. ÖVd.) (Hg. Torp bella; de Vries bella 2). 
1. 'kunna, förmå, orka, duga till att / be able, 
capable, manage' Våmh. NeSi.Vd. kå'vin adi,t 
bellt ku‘kka Våmh. 'kalven hade haft förstopp-
ning' (eg. 'kalven hade inte förmått ge avfö-
ring'); oka &ill du Rättv. 'vad förmår du'; 
du nå nä' Rättv. 'förmår du ngt nu?' (fraser av 
flicka till friare, som famlar med handen); 
bänt du lä'ra-n Rättv. 'förmådde du lura 
honom?'; sky bäll vi nä' i mu'rknä Leks. 'vad 
förmå vi nu (göra) i mörkret?'; i'yva mä'nnifa 
Mil nega rå'd må-r, Dju. 'ingen människa kan 
få bukt med honom'; an bällt int så' n9ran, å an 
bällt int gå' häll Tra. 'han förmådde inte säga 
ngt, o. han kunde inte gå heller'. Syn.: duga, 
bet. 2; kunna, bet. 2. 2. 'hava tillfälle till, vara 
oförhindrad att / to have a chance, be at liberty 
to do sthg' (Lev. Älvdalsm., s. 115) allm. i 
baler int ö"dewa,js Älvd. 'jag har inte tillfälle 
att handla på annat sätt'; i bellär int i då'g 
vMor. 'jag har inte tid i dag'; i bell int stell mi 
e'ssagsan eld Ors. 'jag kan väl inte ställa, så jag 
blir utan häst heller'; h,c%v-u` anda på'rräjsä, så i 
bäll grå'vo Ore <ha undan potatisblasten, så att 
jag kan gräva!'; vi bällom int 	prrur 
Rättv. 'vi ha inte tillfälle (tid) att kupa potati-
sen'; hå bäll du djå'ru Mal. 'det kan du gärna 
göra'. Syn.: kunna, bet. 3. 3. (som hjälpverb 
för att uttrycka 'kanske, möjligen' / as auxiliary 
verb to express `perhaps, possibly':) e luennd bel 
ugrd brå'örukker åv dY 5  Älvd. 'kanske det 
blev midjerockar av det'; flög bäll å' hä'n(n)da 
Rättv. (Bo.) 'nog kan det hända'; bäll så' Rättv. 
'kanske det'; Mil hä'n(n)da Bju. `kanhända'; o 
Mil ska fc't Leks. <det kan hända, att hon skall 
ut'; dam Mil ful ska så' ttas snå' rt Leks. 'det kan väl 
hända, att den (o: potatisen) skall sättas snart'; 

ha bällta väri dar Dju. `kanske hon har varit 
där'; o bänt hinn» Mal. 'hon kanske kommer'; 
hå' vii'jt-je 	sakt hienn,cla Li. 'det kan nog 
hända, förstår jag'. Syn.: kunna, bet. 4. 4. 
(som hjälpverb, utan översättbar bet. / as auxi-
liary without equivalent:) an &cid bälla i"tt-å si 
åv ö'kksr, Soll. 'han hade råkat göra illa sig med 
yxan'; vm han bält Vsa Jä. <om han bara iddes!'; 
list/ fu'vväran &Vilt nä' kem ha'rrkan häll 
Mal. 'jag undrar just, om Sjungarfolket kan 
råka komma hemdragande eller (hur det kan 
bli)'; innt bänt da' a fölt o da nytinnd h,ä'rrva 
Mal. 'inte har väl du råkat se den där räfsan med 
nyinsatta pinnar?'; tänylc, am an bänt gå' bat i 
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ukä' se, gusbbin Tra. 'tänk, om det vore så lyck-
ligt, att gubben komme fram till fönstret!'. Jfr 
duga, bet. 5. 5. (i stelnade uttr. / in set phrases:) 
ig e'dd a nit' fe be'lla Älvd. (uttr. av häpnad; eg.:) 
'jag skulle nu ha farit el. börjat kunna'; ma'-,t 
ena bä'lla Soll. (uttr. av harmset avvisande; 
eg.:) `rnå(rme) inte annat (kan) duga!'. 6. 
'komma åt, ge betalt för gammal ost / get at, 
pay 8.0. off, out' Mal. ÖVd. i ska a'llt &al an 
Mal. 'jag skall nog ge honom!'; nä' bit'llt du am 
re'kktit Tra. 'nu gav du honom ordentligt!'. — 
Särsk. förb. (fram:) bäll-fra'mm an klrå'na Mal. 
'tvinga den onde fram med hjälp av besvärjel-
ser'; (på:) i'vven bäll-på' dum Nås 'ingen vågar 
sig på dem'; (till:) int bällta vi tå' å ligg nä 
ö'knug lorrar int Leks. <inte kunde vi ge oss till 
att ligga hos okända män, inte'; (vid:) i bäll int 
wi'd ä na Ve. 'jag kan inte göra det nu'; (å:) 
bäl(l)t du å' no nå Rättv. 'lyckades du hämnas på 
henne?'. 

bälta sv.v. 1. &Vitta Mal. `sy fast en rakad skinn-
rem (el. bältrem) över skarven mellan två 
skinnstycken (i t.ex. en fäll) / sew a band of 
shaved skin over a seam between two pieces of 
skin (e.g. in a skin rug)'. Jfr remma, bet. 1. — 
Av!.: 	f. Mal. 'arbetet med att bälta / 
the work in connection with bälta'. 

bälte n.III be'llte Älvd. be'lltä Våmh. vMor. Ve. 
Ors. Leks. (Silj.) 	Ore Dju. bel'i(l)tu Rättv. 
(Bi.) bient Mal. bä'llte ÖVd. 1. 'livrem för man, 
uppbärande knivslida 0. d., eller brett, med flera 
söljor försett läderbälte för manlig högtids-
dräkt / man's belt holding sheath for knife etc., 
or broad leather belt with buckles, worn with 
man's festal attire' (SAOB 1; ÖDB IV 460 ff.) 
Våmh. Mor. Ore Tra. ka'rr-, kedärbellt vMor. 
`dets.'. Jfr finn-, päls-. Syn.: liv-bälte, 
-gjord, -rem. 2. 'bälte av läder med sölja och 
ringar, buret av kvinna vid vallgång, el. av läder 
eller sämskskinn med beslag av mässing el. tenn 
o. med yllebroderier, buret till högtidsdräkt / 
leather belt with buckle and rings, worn by 
herdswoman, or one of leather or chamois with 
brass or tin mountings and wool embroidery, 
worn with woman's festal attire' (ÖDB IV 76, 
124, 345 f.). Älvd. Våmh. Ve. Ors. Leks. Dju. 
Mal. Li. Jfr brud-, gässel-, skinnhopp-
bälte; knivskedsrem; skärp. 8. (senare 
ssgsled:) 'rem som fäste mansstrumpa stadigare 
nedanför knäet / garter'; se knä-. 

lältes-bonad m. III bä'llsbana Jä. 'knivslida, sax 
i slida o. nålhus, som hängde i vallhjonets bälte / 
knife-sheath, seissors in sheath, and needle-case 

hanging from herdsmaid's belt' (ÖDB IV 72). 
Jfr pjalt. 

bältnings-rem f.I a bä'lltnivström Mal. 'prydnads-
rem framtill på päls / ornamental skinband in 
the front part of fur coat'. 

bält-rem f. Ja bei'lltröm Äpp. Mal. 1. 'livrem för 
man, i vilken lmivslidan var fäst / man's belt, 
holding sheath for knife' Äpp. 2. 'rakad skinn-
rem, som vid skinnskrädderi syddes fast över en 
skarv mellan skinnstycken för att dölja och 
förstärka denna / band of shaved skin which was 
sewn over a seam between two pieces of skin, in 
order to hide and strengthen this' Mal. Jfr 
bälta v., avl. 

bält-söm m.Ia bei'lltsöm Mal. 'söm med raka 
stygn, any. då bältrem (bet. 2) syddes fast / 
seam sewn with straight stitches when fastening 
bältrem (2)'. 

bämsa sv. v. 1. bä'm(m)sa Rättv. (Bo.) (jfr b ä ms i g 
adj.; Torp bamse, V11 barns) <sträcka på sig av 
högfärd, kråma sig, vräka sig / cock one's nose, 
swank'. Syn.: bända v. pass., bet. 1. 

bämsig adj.I bä'm(m)su Rättv. (jfr bämsa v.) 
'högfärdig, framfusig, som uppträder ohövligt/ 
pushing, forward, sauey'. 

bäna sv. v. 1. bå'na Ga. (jfr benam v.) 'genom att 
läsa en räkneramsa (bänlek) utpeka den del-
tagare, som skulle kura etc. i en lek / decide by 
a rhyme (bänlek) the player who was to act 
main role in a game'. Jfr kurd, bet. 2. — Ssg: 
bå'nläk m. Ga. `räkneramsa före lek / counting-
rhyme used before game' (jfr SAOB räkneramsa). 

bänd n. I a bgnnd Älvd. Våmh. benn,d Ve. bännd 
övrOvSi. NeSi. Vd. 1. (förb. i bänd:) 'i klämma, 
fast, spänt / stuck, caught, tight' (SAOB bänd' 
1, 3) allm. sitj i-bennd Älvd. sitt i-bä'nnd Leks. 
sitt i bä'nndär Äpp. sittji i bä'nnd Mal. 'sitta i 
spänn, sitta fast'; setj 	nnd d&rär Älvd. 
'sätta dörren så, att den spännes fast av ngt'; 
åk i bQ'nnd Våmh. <köra så, att man fastnar' 
(t.ex. med ett timmerlass mellan två träd); 
i får cerrman i bä'nnd Mal. ̀ mina armar komma 
i tvångsställning' (i en trång päls). Syn.: bänt. 
2. 'motsträvighet obstinacy' Mal. ÖVd. ä ska 
gå' me nu bä'nnd 	cljä'r Tra. 'det går så 
motsträvigt, allt vad han gör'. 3. 'svetsfog, 
skarv / welding-seam, joint' (ÖDB II 77) Li. 
la'vnge bä'nnd på ta'rugskålrmum 'långa svets-
fogar på tånghandtagen'. Syn.: väll, bet. 1. 

bända f. IV a bä'nncla Ore bä` nnda Äpp. (jfr Rz 75a 
bänna f., Fr. benda f.) `klövjekorg av flätade 
vidjor / pack-horse basket of plaited withes'; 
klt13`vbännda Äpp. `dets.' Syn.: bände'', bet. 1; 
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bördkorg, bet. 2; hank', bet. 7; hark, bet. 
11; klövje-bände, -mes, -mjässa, bet. 1; 
mes, bet. 2; mjässa. 

bända sv.v.3. 1. bennda Älvd. Våmh. bännda 
öMor. Sol!. Ore. be'nnd(a) Ve. bä'nnda Leks. Ål 
bä'n(n)da övr. NeSi. Vd. 1. 'bryta, flytta med 
hävstång etc. / break, work, move with lever' 
(SAOB bända' 2) allm. be lind ringifm, ka'bbq 

'arbeta hårt med vedstockarna'; du bä' nnd 
å bryt, su du brtit ful so'nnd ä-då' Tra. `du bänder 
o. bryter, så du bryter väl sönder det där'. 2. 
(opers.:) <vara väderspänd / (impers:) be flatuent' 
(jfr SAOB bända' 2 b) Tra. ä bä'nn,cl ner i bå'kjam 
å' me 'jag har väderspänningar i buken'. 8. 'visa 
sig motspänstig / prova to be obstinate, stubborn' 
(jfr SAOB bända' 3 a) Mal. ÖVd. an  ska snu'« 
bä' nnda 	ÖVd. 'han skall bara visa sig vrång 
på något sätt'. 4. 'spänna, sitta trångt; fresta 
på / to be tight, stram' (SAOB bända' 3b) då' 
kum ä tä be'nnd Ve. 'då kommer det att fresta 
på' (om vidjorna vid ett visst laggningsarbete); 
ru'ttjän bännclär ivir hå'rdär Ve. 'rocken stramar 
över axlarna'. 5. 'böja sig, sträcka på sig, vrida 
o. vända på sig / band, stretch, twist and tum' 
Dju. Flo. Mal. ÖVd. lä'-ve sö't Ill'k å bännda 
Tra. 'låt bli att sitta så där o. vrida o. vända på 
dig!'. — Pass.: 1. 'brösta sig, vräka sig / swank, 
eock one's nosa' OvSi. repåjleär wik bä' gö o 
benndas Älvd. 'färjpojkarna (dvs, pojkarna i 
gården vid färjan) vilja bara gå o. visa sig i 
sprättiga kläder'; a 8tr4'nnä1i å benndas Våmh. 
'till Mora Strand o. vräka sig' (vanl. uttr. inför 
marknad). Syn.: bämsa. 2. (opera.:) e benndäs 
i kru'ppim öMor. 'jag känner mig stel i kroppen'; 
ä a Vero bä'nndes h,ä'jke tl'ä Tra. 'det har bara 
varit motigheter hela tiden'. — Särsk. förb. 
(itu:) han-då' bännd je snåt Ca' Äpp. `den där 
spränger jag snart isär'; (stad:) bä'nnd-stå ä-
då' Tra. 'bryt loss det där!'; (undan:) ig 
bend-1,enn,cl4 inn-jc% stren Älvd. 'jag skall bända 
undan den här stenen'; (upp:) o'pp(b)än(n)da 
Rättv. u'pp(b)än(n)da Bju. 'med våld uppbruten' 
(t. ex. om  dörr, om kista); (up p å:) bend-up4' 
Våmh. 'med hävstång lyfta upp den (på lasset)'; 
(ut:) bänd-8'ft kwi'dn,, Ore. 'spänna ut magen'; 
(åter-över:) bännda-att8'vär Dju. 'spänna ryg-
gen bakåt, sträcka på sig'. — Ssg: an e å'jtä å 
wä'jsä benndaskuppan vMor. 'han är ute o. 
kråmar sig o. visar sin stora mage'. 

bände' n. III bä'nnä Jä. 'redskap, medelst vilket 
sjömalm lösgjordes från sjöbottnen / implement, 
with which ore was loosened from bottom of 
lake' (jfr SAOB bände'; ÖDB II 44). 

bände" n. III btenndä Sol!. bit'n(n)clu Rättv. (Bo.) 
bä'nnd Mal. bännde ÖVd. 1. `klövjekorg / 
pack-horse basket' (SAOB bände' 3) Rättv. 
(Bo.) Mal. ÖVd. Jfr klövja-. Syn.: se bända 
f. 2. `stegliknande takhylla, horisontalt el. 
vertikalt upphängd under stugtaket o. anv. till 
uppläggning o. torkning av virke, matvaror, 
klädesplagg etc. / ladder-like roof shelf, hung 
horizontally or vertieally under roof of cottage 
and used for storing and drying wood, food, 
clothing etc.' (SAOB bände" 4; ÖDB II 140, 
167; III 220 med ill.) Soll. Jfr lill-bände; 
kluthässja. 

bände" n. III bä'nn,cle ÖVd. (SAOB bände"'; jfr 
Ana. Ross banda; Fr. Bl. bendi). 1. 'rep el. 
grövre snöre att binda ngt med / rope or coarse 
string'. 2. 'knippa av långa halmstrån att binda 
ihop sädeskärve med / bunch of long straw for 
binding sheaves' (ÖDB I 456); djår bä'nnder Li. 
'göra halmband till kärvar'; hearrnbännde Tra. 
`dets.' Syn.: se band, bet. 3; bindband. 

hände! m. I a bä' nndel Äpp. bä'nndil Mal. (SAOB). 
'knippa av långa halmstrån att binda ihop 

sädeskärve med / bunch of long straw for 
binding sheaves' (ÖDB I 417) Äpp. Mal. Jfr 
fot-, snes-, sädes-. Syn.: se bindband. 

'hopvridet band av hö, medelst vilket ett 
mindre parti hö kunde bäras / twined band 
of hay, for carrying small amounts of hay' 
(ÖDB I 343) Äpp. hybänndel 

bänd-häl m. Ta bei'nndhåk Mal. 1. 'hävarm, sittande 
som spärr emot kuggarna i garnbommen i 
vävstol / lever-arm acting as pawl to cogs in 
warp-beam of boom'. Jfr b o mk äp p; föra f., bet. 
3; föra v., bet. 7. Syn.: bändkäpp; förkäpp. 
2. 'motsträvig o. vrång person / obstinate and 
stubborn person'. 	Syn.: truls, tvärt f ör - 
koppa, -kävel. 

händig adj.I benndug nÄlvd. bennd9n Våmh. 
(Bon.) be'nndun Ors. bä'n,ndug Ore bä'n,ndu 
Bju. Ål Ga. Mal. bännclu Tra.; n.: bä' nndut Äpp. 
(jfr ev. SAOB). 1. (om personer:) 'motspänstig, 
som sätter sig på tvären / (about person:) 
obstinate, stubborn' allm. a'u, wa benndug 
då' wå'r nÄlvd. 'å, så tvär o. högfärdig den där 
(mannen) var!'; bit'nndu å tvä'(r)tfus Al bä' nnds å 
tva'afe Tra. 'motspänstig o. omöjlig'. 2. (om 
sysselsättning, förhållande etc.:) 'besvärlig, mö-
dosam / (about oecupation, circumstances etc.:) 
difficult, arduous' Älvd. Mal. ÖVd. ä gå bä'nnclut 
å't am, hu'nn an djå'r Tra. 'det sker med möda, 
vad han än gör'. 3. (om förhållandet mellan 
två personer:) <spänt, dåligt / (of relationship 
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between two people:) strained, unsatisfactory' 
Äpp. Mal. hd e bänndut muta dam Äpp. 'det 
råder ett spänt förhållande mellan dem'. 

bänd-kavle m. Illa bänndkavvka Mal (jfr bända 
v., bet. 1) 'till bindsle över timmerlass hörande 
smal stockbit, lagd tvärs över lasset såsom stöd 
för en käpp (bänd-racka el. -spröte), med 
vars hjälp bindslet spändes ihop / narrow 
piece of log, placed across timber bad to sup-
port stick by which strap round logs was 
fastened' (se ill.; jfr ÖDB I 489). Syn.: bänd-
kävel. 

bänd-käpp m. Ja bänndtjäpp Dju. Jä. 'spärrträ 
för garnbom i vävstol' Syn.: se bändhäl. 

bänd-kävel m. Ja bänndklivil Mal. bännclkåvel 
Li. —bändkavle. 

bänd-pinne m. Illa bänndpinna Dju. 'vågrätt 
ställd sticka i giller, som höll betet / horizontal 
stick in trap, holding the bait' (ÖDB I 24). 
Syn.: gillerten; knekt, bet. 4; klove, bet. 2; 
långsticka, bet. 1; nyckel, bet. 3; språte, 
bet. 2. 

band-maka f.IVa bänndrakka Mal. Li. (jfr bända 
v., bet. 1). 1. 'käpp av björk el. gran, med vars 
hjälp bindslet omkring timmerlass spändes åt / 
birch- or fir-stick used in fastening strap round 
logs upon timber bad' (se ill.; jfr ÖDB I 489) 
Mal. Li. i di' rntjin llä fft bänndrakka, 5 la'ssä 
1 ör-isrä Mal. 'i det ögonblicket släppte b-an och 
lasset föll isär'; bä' jna kis va sam bännclrakkör 
Li. (sagt om hjulbent person) 'hans ben voro 
(böjda) som b-or'. Jfr bänd-kavle, -kävel. 
Syn.: bågvippa, bet. 2; bändspröte; vippa. 
2. 'bärande stock över fallucka i björngiller / 
supporting log over drop-bottom bear-trap' (jfr 
ÖDB I 9) Li. Jfr björn-bås, -stock. Syn.: 
giller-racka. 

bänd-spröte m. Illa bä' nndspraute Li. =föreg., 
bet. 1. 

bänd-stång f.Ib bänndstävvg Soll. (jfr bänden  
n., bet. 2) 'i krokar löst hängande, ofta rikt 
omerad takstång, placerad framme vid stugans 
gavelfönster o. anv. som underlag för stänger, på 
vilka bröd, kött, hudar m.m. lades till tork / 
beam, hung loose on hooks and often very splen-
diclly carved, placed near the gable-window and 
used as support for poles, upon which bread, 
meat, skins etc. were placed to dry' (ÖDB III 
221; Gruddbo, s. 256, 261). 

bängel m.I bänndjäll Soll. bännjil Leks. bänn(j)il 
,...bävvälr Mal. 'mycket lång karl / very tall 
man' (jfr SAOB 2; Burträsk). Jfr rakald. Syn.: 
rake, bet. 2; rakel; rekel; rickel; räk; 

räkel; skran(g)e; skran(g)el; skänkel, bet. 3. 
bängla LIVa bä' vvlra Mal. 'mycket lång kvinna / 
very tall woman'. Jfr skängla f., bet. 1 b. 

bängla sv.v. 1. bä' vvIra Mal. (jfr Rz 75a, We., 
Burträsk bängla; Ross bengla). 1. 'slänga med 
benen, ragla / dangle one's legs, stagger, totter'. 
Jfr bjängla; skänkla, bet. 1; spjängla. 
Syn.: skängla, bet. 1; skänkla, bet. 2. 2. 
'oskickligt hantera ngt (långt) föremål / handle 
(long) Object in clumsy malmer'. Syn.: backla; 
bäckla v., bet. 3; gämsa. 

bänglig adj.I btivv/ru Mal. 'ohanterlig, stor o. 
otymplig / unwieldy, big and clumsy'; an e föä  
stö'r a bä' vvku (om kvarnsten) 'den är för stor o. 
ohanterlig'. 

bänk m.Ib b4jvk Älvd. Våmh. bevvk vMor. Ve. 
Ors. bävvIc öMor. Soll. Ore bäv(v)k NeSi. Vd. 
1. (endast i senare ssgsled:) 'mot husgrunden 
upplagd jordvall / bed of earth (embankment), 
thrown up against foundation of a house' (SAOB 
I 2a) allm.; se mull-. 2. 'fast el. flyttbart säte / 
fixed or moveable seat' (SAOB II) allm. a. 'vägg-
fast bänk / bench fixed to wall' (ÖDB III 193, 
207). Jfr bro-, fåll-, hl!-, lång-, penning-, 
smedj e-, säng-, vägg-. b. (som senare ssgsled:) 
'icke väggfast bänk / moveable bench' (ÖDB III 
196); se skomakar-. e. 'kyrkbänk / church-
pew'; brfc'lc8b4jntjin best. Våmh. `Bäcka bruks 
bänk i Våmhus kyrka'; i'nndkalb.lkkär Våmh. 
'Indorbornas bänkar'; bg`bävykär Soll. `kyrk-
bänkar, avsedda för vissa byar'; sy"ribävukär 
Soll. 'kyrkbänkar för sörjande'. Jfr brud-, 
folks-, klockar-, knekt-, skam-. 3. 'sov- el. 
sittbänk i eldhus, brits / bench (for sleeping or 
sitting on) in eldhus' (jfr SAOB II; ÖDB III 
187) Älvd. Ore Rättv. ÖVd. Syn.: brits; 
lave', bet. 1. 4. 'säte på vält / seat on roller 
or clod-crusher' (jfr SAOB II; ÖDB I 389) 
Våmh. Jfr sitt-. 5. (i förb. läsa i bänk; jfr 
SAOB II a Iv) Älvd. a. (abs.:) 'läsa till bords / 
say grace'. b. (med ack.:) 'läsa bort, mana bort 
(spöke etc.) / exorcize (ghost)'. c. `giva replik, 
så att ngn blir svarslös/ give a crushing repby, 
put s.o. at a loss for words'. 6. (senare ssgsled:) 
`(nedre del av) bord el. pall för verktyg / (lower 
part of) tool table or bench' (SAOB IV, V; 
ÖDB I 308; II 119, 193; III 277); se borr-, 
bryn-, bråk-, böss-, drag-, järntråd-, kam-, 
räck-, sand-, skinnar-, skår-, smedja-, såg-, 
vattu-, verkstads-. 7. (senare ssgsled:) 'av 
stockhalvor byggd gödselränna i fähus / manure-
gutter in cow-house, built of split logs' Ve.; se 
dret-. 8. (senare ssgsled:) <slät berghäll / even 
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rock-face' Mal. Li. hällbeivuk Mal. .211'håll-
båvvk Li. 'slät, svagt sluttande urbergshäll'. 
9. (i förb. med vissa verb:) a. (i uttr. ligga på 
bänk:) `vara avliden, ligga död / be deceased, lie 
dead'; no ligg ha'nn på bå'vvk Mal. 'nu har han 
dött'. Jfr säte. b. (i uttr. lägga i bänk:) 
`slakta / slaughter'; vi skiinom låsget-12, i bd'vvk 
Rättv. (Bo.) `vi skola slakta den (o: grisen)'. 
c. (i uttr. slå i bänk:) `slå sanslös el. till döds, 
bedöva före slakt / knock senseless, stun before 
slaughtering'; 214 o'kkni i bd'vvk Mal. 'slå oxen 
sanslös före slakt (el. stickning med kniv)'. 

bänka f.IVa bänntja Mock. 'redskap, med vilket 
man knackade sönder på slåttermark utkörd 
gödsel / implement for breaking up manure on 
hayfield'. Jfr dyng-grava, -picka. 

bänk-beta sv.v. bänntjibåta Mal. (jfr betan  v., 
bet. 2) 'hastigt beta skinn genom att stryka en 
smet av vatten, mjöl o. salt över köttsidan o. 
sedan förvara skinnen hoprullade i ett par dagar 
under arbetsbänken före skrapningen med räck-
spada / soak skins quickly by applying a solu-
tion of water, flour and salt to fleshy side, and 
then keep them rolled up for a couple of days 
under work-bench, before scraping with räck-
spada'. — Av!.: bänntjibåt f. Mal. 'snabbt ut-
förd betning av skinn! quickly performed soaking 
of skins'. 

bänk-gylta f.IVa bänntjidjöllta Mal. <gråsugga, 
Oniscus / wood-louse'. 

bänk-klo f.VIIb bå'vvklrö Flo. `hålljärn till 
hyvelbänk / bench-stop, holdfast'. 

bänk-lösen oböjl. sbst. be'vvklåsr,, Ors. 'hyra för 
kyrkbänk / rent for church-pew'. Syn.: bänk-
penningar. 

bänk-penningar m.Ib pl. be'vvkpenivgär Ve. = 
föreg. 

bänk-räckare m.IIIc be'vykrettjsr Ors. (V11 
bänkräckjare; jfr räcka' v. pass.) 'lathund, indi-
vid, som helst låg o. drog sig / lazy-bones'. 

bänk-stock no.Ib bd' vvIestskk Jä. Äpp. ÖVd. 
bd' vukstskk ,,,bävutstukk Mal. 'stock i fähus-
golvet framför båsen / log in cow-house floor 
in front of stalls' (ÖDB III 233). Syn.: bädd-, 
dretbänk-, dretväg-, rad-stock. 

bänt adv. bånnt Mal. (jfr Rz 75a bändt; endast i 
förb. sitta bänt:) si'ttji bd'nnt 'sitta fast-
klämt / be stuck, tight'. Syn.: bänd, bet. 1. 

bär 	 bår OvSi. Mr NeSi. Vd. (utom 
Mal. bå(r) ,,,be; Rättv. Leks. f., övr. n.; pl. 
bärer •••bd'rsr ,,,bärsr Rättv. &Yrar...,  -sr Leks.). 
1. 'mjuk o. saftig, mindre frukt; bärliknande bild-
ning; (som senare ssgsled äv.) växt med bär el. 

bärliknande frukt / berry, soft fruit; (as suffix 
also) plant with berry or soft fruit' (jfr SAOB) 
allm. /flin (el. sevk) bä'r§ Älvd. plrokk bå'rsr 
Rättv. sa'vvk bå'et  Mal. 'plocka bär'; bl'åsö'tbår 
öMor. (skämts. om) `blåbär' (eg. 'blå sotbär'); 
(folktro:) e maj bå'rtgm Älvd. 'det snöar bär' 
(sades när det snöade på Vårfrudagen; betydde 
gott bärår). Jfr björn-, blå-, brak-, ekorr-, 
enbarrs-, fall-, falsen-, get-, grön-, hund-, 
hägg-, häst-, jord-, jordkull-, jungfru-, 
kors-, kråk-, kuckel-, källarhals-, ling-, 
löp-, mjöl-, myr-, od-, oh-, rack-, rönn-, 
skog-, skvaller-, smock-, smulter-, snugg-, 
snull-, snupp-, snuttar-, spräng-, söt-, 
tack-, ti(s)bast-, tran-, troll-, tåg-, vin-, 
vändel-, åker-, öl-. 2. (senare ssgsled:) a. 
'potatis / potatoes' Flo.; se malungs-, sätt-. 
b. <honblomma på gran / female flower of fir' 
Ga.; se sädes-. e. 'gallbildning, galläpple / 
gall-nut, oak-apple' Mal.; se gall-, j or d-. — 
Avi.: bå'rut adj. n. Älvd. Ors. 'fullt med bär! full 
of berries'; bärug adj. Rättv. (Bi.) `rik på bär'. 

bär adj., se bar. 
bära' f.V krm vSoll. -bjara Ors. 1. `vattenok / 
yoke for carrying water-buckets' vSoll. Syn.: 
se bära f.IVa, bet. 4. 2. (senare ssgsled:) `ko, 
som skulle kalva vid en viss tid av året / eow, 
who was to calve at a certain time of the year' 
Ors. jö'lbjara 'ko, som skall kalva vid jultiden'; 
stjerubjara `ko, som skall kalva under skörde-
tiden'. Jfr bära v., bet. 3. 

bära" f.V bå‘ru Li. (Torp bera f.) 'björnhona / she-
bear'. Syn.: se björnhona, bet. 1. 

bära st.v. bjd"rå Älvd. Våmh. vMor. bjerå Ve. 
Son. bjeträ öMor. bjå"rå (kar-) Ors. bjrro Oro 
brrå nvRättv. brra svRättv. bära Rättv. (Bi.) 
Bju.—Flo. bä ra Leks. Ål bärs Nås bj13' rs Jä. kärs 
Äpp. Mal. bjärå ,,,bjäro (kär-) ÖVd.; tema, 
se LD II 224. 1. a. (tr.:) 'förflytta, fortskaffa / 
move, convey' (med händerna, på ryggen, i 
bärredskap etc.; SAOB A 1; ÖDB I 240, 468, 
521; III 504) allm. kri bå'r så tu'vvg.ln sä'kk 
Våmh. 'han bar en så tung säck'; 8171, du bier 
i'nnatä vå'p, Jä. 'om du bure in veden!'; i a 
a'kksibitri o-då lä do jii't nMal. 'jag har burit 
(timret till) den där ladan hit på axlarna'. Jfr 
stång-. b. (intr.:) `hålla el. hava i famnen el. 
på ryggen o.d. / hold, earry' (SAOB B 7) allm. 
(p. pr.) han kå'm bjrrånd Ve. 'han kom bärande 
(på ngt)'; (abs.:) ska dil bjärs Mal. 'skall du 
(vara med o.) bära liket till graven?'. e. (i uttr. 
bära i bur:) bjär-i-ba'ur Älvd. 'bära sädes-
säckarna in i stolpboden el. härbret'. 2. (om 
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träd:) 'bära frukt / bear fruit' (SAOB C 12) 
Älvd. Mor. Ore revn4 wi// int bjrrå bå wi'tter 
o semår Älvd. 'rönnen vill inte bära både vinter 
(:snö) och sommar (:bär)'. 3. 'kalva / calve' 
(SAOB C 13; Sdw. 13) Ors. nft' ska ö' til å bjä"rå 
'nu skall hon (o: en viss ko) till o. kalva'. Syn.: 
kalva, bet. 1; lätta av, bet. 2; lättna, bet. 3. 
4. <utstå belastning, hålla / carry bad, hold' 
(SAOB D 14 e a) allm. um  gå'd wi'll å fircrtin 
bjå'r nvMor. <om Gud vill och flotten bär'; å'Ir 
f(rjöti bjå'r vMor. '(isen över) hela myren bär'; 
fiegar brrå Ma' nvRättv. 'sjöarna(s isar) bära 
nu'; ä bä' a på hå' firn Mal. 'det (upplagda höet) låg 
kvar på hässjans stänger'. 5. (i förb. med 
ålder; jfr SAOB E 18 d:) 4n, bjår ö`g4n o'llder 
Älvd. 'han ser gammal ut i förhållande till sin 
ålder' (eg.: bär hög ålder). 6. 'utstå, tåla / bear, 
endure' (SAOB E 19) allm. an  kan bjå'r we'nn 
sam h,ä'llst Ore 'man kan uthärda vad som helst'. 
7. 'leda, föra, gå / lead, go' (SAOB F 21 b) allm. 
bjår i b' okka Älvd. 'störta till marken; gå på tok'; 
u bå'r båt-å o'88-sko jan hä-da Rättv. (Bo.) 'det bär 
(i väg) bort åt (eg. på) Orsaskogen, det där'; ä 
Mr tä-flra'ttus Leks. <det bär åt h-e'; ä vå. 
mätta dit ä bå'r Dju. `det var ingen måtta, hur 
det (a: beslutet, omdömet etc.) än gick'; dit ä 
biet' a bjå'r ä Li. (om humör etc.) 'dit det går, 
så går det (det går än si, än så)'. 8. (om tid:) 
'sträcka sig, nä / extend, last' (SAOB F 23 d) Mal. 
ä då bga la'vyt attätt ti'am 'det där sträcker sig 
långt tillbaka i tiden'. 9. 'tillkomma någon, 
vara någons tur / be someone's tum' (Sdw. 14) 
Älvd. öVd. 	kår e di'g tå saj-å'v Älvd. 'nu 
är det din tur att berätta'; si'a bå'r ä hö'num 
Tra. 'sedan var det hans 'tur'. Syn.: böra, bet. 
1. 	10. (i förb. ditefterl det bär:) `än si, än 
så; ostadig, opålitlig / now this way, now that; 
off and on' Våmh. 4n i 5a'jtär e bjå'r wenndiera 
n'undjin `han är (till humör och handlingssätt) 
än si, än så'. 11. 'likna, vara jämförbar med / be 
similar or comparable to' Mal. hä nå'ra på' bä' 
på hä'sstkraffttia `(så stor styrka att) det nästan 
liknade hästkrafter'. Jfr stödja v., bet. 3. 
- Refl.: 1. ̀ gå väl, gå för sig / go weil, succeed' 
Rättv. Jä. Äpp. int kann då hå-da bå'r så nå 
lit'n(n)ju int Rättv. (Bo.) 'inte kan då det där gå 
väl i längden, inte'; hä bå'r sä int nå' Jä. Äpp. 
'det gick inte alls för sig'. 2. 'jämra sig / groan, 
wall' öVd. Icvl'a å bjå' ge Li. 'jämra sig o. klaga'; 
an bä' tre sa an grå'ni x Li. 'han jämrade sig, 
så han grät till och med'. Syn.: kvena; kvida; 
kvina; kvira. 3. 'bära sig åt, bete sig / 
behave' Äpp. Mal.; (p. pr.; sbst. n.) hukke 

bgeron-sä Mal. 'vilket sätt att bära sig åt!'. 
Jfr bära v., avl. (nedan). Syn.: fara, bet. 8. 

'hålla ihop (om bakat bröd) / keep together 
(about baked bread)' Dju. bfek bå'r int sä på 
skirvIra 'brödkakan höll inte ihop på spaden'. 

(förb. bära sig till:) ä bår sä så' tå' Ål 
'det råkade gå så'. 6. (förb. bära sig åt:) 
allm. u afil bjå 5i å' Våmh. hus då' bjå je å't 
Tra. 'så du bär dig åt!'. Jfr bära v., avl. 
(nedan). 7. (i förb. i året.:) bjår-i-dri't sig 
Älvd. 'bära så att man får brock, förlyfta 
sig'. - Pass.: 1. a. (opers.:) 'börja(s) / start, 
begin' Ore ä bå'rs te-tåls um an-dä"man 
började tala om den där (mannen)'. b. (i förb. 
bäras till:) bjå'-tå Li. 'hända ngt oväntat el. 
olägligt'; å Mas-tö' sa ve mö'tts Mal. `vi råkade 
mötas'; bjå' g ä tä å' de, ss bå'-ta, gå'-jåt Tra. 'om 
tillfälle erbjuder sig för dig, så bed honom gå 
hit!'. Syn.: giva v. pass., bet. 1. e. (i förb. 
bäras vid:) an bjås-wi' 86 88M e'nnt an skuild 
wa fullt fet Ore 'han beter sig som om han inte 
vore riktigt normal'. - Särsk. förb. (av:) 1. 
'bära i väg' allm. a-t e bur-å'v Våmh. 'har du 
inte givit dig i väg (än)?'; hå bär-X nö'Ittär me 
dum Nås `de begiva sig i väg norrut'; ja'ssu, ä 
bjå'r- å fe då' nä Tra. 'jaså, du reser nu'. Jfr 
(bära) åkull. Syn.: bära iväg. 2. 'komma sig, 
komma till' Äpp. Mal. hatt bår ä å'v, då innt du 
ku'mm Äpp. 'varför kom du inte?'; hatt kår å å' 
du ska vär 85 lä' Mal. 'hur kommer det till, 
att du är så elak?'. 3. bär-å lå'du Leks. 'bära 
sädessäckar från ladan till härbret' (13DB I 
468). 4. (om tid:) `nå, sträcka sig' Mor. ä bjär-
å'v lå'vnt ä-tå'n öMor. 'det når mycket långt 
tillbaka i tiden det där (släktförhållandet), det 
är mycket avlägset (släkt)'; (bortur:) 1. `gå 
på tok (för ngn)' Älvd. Mor. Soll. ä å'lld-å 
biår-ber(r)tgr ft; ont" Soll. 'det håller på att 
gå på tok med honom'. 2. ä bär-bårti'r öMor. 
'det började avvika från sanningen'; (efter:) 
bjeirå-ä'ttär Soll. 'hålla i hävlarnas bakre 
ändar vid bärning av hö' (jfr bära före); 
(fram:) 1. bår-fra'mm Flo. bår-fra'mm Nås 
bjär-framm Tra. 'bära (fram) till dopet'. 2. 

jä'llsnivvgär Älvd. 'frambära häls-
ningar'. 8. bär-fra'mm d'undu Rättv. 'inleverera 
tionde'. 4. 'skvallra' Älvd. Äpp. bjä-fr4'mm 
.21a'jkt, so i'nnt-v, ed byövt saj-å'v 'skvallra om 
dylikt, som man inte behöver tala om'; kvi'kk tå 
bjär-fra'mm, Äpp. 'snar att skvallra'. Syn.: 
bära åter, bet. 2; (för:) o båa-/', ä va 
Mal. 'hon lät påskina, att det var slut'; (före:) 
bjärå-fy"ri Soll. 'bära i hävlarnas främre 
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ändar vid bärning av hö' (jfr bära efter); 
(hop:) bjå'r-hö'p hg'ä Äpp. `bära ihop höet'; (i:) 
bjär-1' 4m drl'teö Älvd. `komma med skvaller 
till honom'; (ihop:) 1. bjär-iö'p vMor. bär-iö'p 
Leks. (Silj.) bjå'r-ihöp Tra. 'bära tillsamman 
(hö el. sädeskärvar)'. 2. e bjå-ja'sp fö biem 
Älvd. `det kommer till slagsmål mellan dem'. 

dar o'llt bjä-ja'ap Älvd. `när allt kommer 
omkring'; (in:) um du äd bäri-i'nn vås nån vl'd 
öMor. 'om du bure in litet ved åt oss!'; i'nnburin 
Mal. `inburen'; (i vä g;) bjär-iwå'g Älvd. bär-
ivå'g Leks. bjär-ivå'g Tra. <ge sig av, resa (bort)'. 
Syn.: bära av, bet. 1; (mot:) 1. `vara mot-
bjudande' allm. ä bjå'r-möt å' me Tra: `det bär 
mig emot'. 2. ä bjå'r-möt 	jä Tra. `det är 
stark uppförsbacke här'. 8. qn ad biteri-met'st 
Älvd. `han hade hållit emot (det vältande lasset)'; 
(ned:) 1. `bära ned' (på is el. myr) Mal. Tra. ä 
bä'-nå ne-u 'sam Tra. `det bar ned gm isen'. 
2. e bjä-nl' å Älvd. 'det kommer stark neder-
börd' (regn, snö el. hagel). Syn.: bära ovan; 
(nedur:) ä tö-g bjä-nea' fe me Li. `jag började 
sjunka ned i myren'; (omkring:) dar e bjär 
o'llt 4mri'vvg Älvd. nå a'l(l)t omkri'vn bå'r 
Rättv. `när allt kommer omkring'; (ovan:) e 
bjär-2"v4 Älvd. `det kommer nederbörd'. Jfr 
ovan-bår. Syn.: bära ned, bet. 2; (på:) 1. bär-
på' rå'a Ga. 'bära fram strö på spillningsrännan 
(i fähuset)'. 2. bär-på' mä'llta Leks. (Silj.) `bära 
det mältade kornet till t6rkstugan' (ÖDB III 
504). 8. an bår-på' mä fu'll ha'dä ma ö'våt Rättv. 
(Bo.) 'han gav mig huden full med ovett'; (till:) 

(pers.:) 'börja' Rättv. må"sin bär-tå' å vä'kksa 
pi ska'llam å-nn 'det börjar växa mossa i huvudet 
på honom'; jä bör-tå' å blifda 'jag började blöda'. 

(opera.:) 'bli av, börja(s)' allm. ä bjär-ti'l nu 
öMor. 'det blir barnafödsel nu'; ska ä bjäsr-tik 
nä ä Soll. 'skall det börja(s) nu?'; jö', ä skå' sakt 
tå-te bjå'-te Tra. 'jo, det skall väl bli av då!' 
(iron.). 3. `(råka) hända, slumpa sig' Nås Mal. 
Li. ä bjä-K a(t) di hasln Mal. 'slumpen fogar 
det så'; hå bä-te nja i ä'jtt fe hönam Li. 'det 
råkade bli så för honom, att han måste nysa i 
ett kör'; (under:) 'lägga strö under kreaturen' 
OvSi. 4n åk bjär-4'nnder o'll 4n å'r Älvd. 'man 
skall lägga under allt (strö; dat.!) man har' 
(ÖDB I 270); (upp:) 1. o bår int o'pp kkå'där 
snå'rt Rättv. 'hon är så mager, att kläderna 
snart falla av henne'. 2, uktfm bjär-u'pp 4n i 
tå'tjed Älvd. `vi skola lyfta upp honom i taket' 
(därmed hotades den, som ej spenderade på sin 
namnsdag); (uppåt:) Jul kå'mm du ful te få 
bjå'r-sippat Tra. 'det kommer du nog att få 

umgälla'; (ur:) 1. ä bår-i'r Dju. ä bar-12'r Flo. 
'det avvek från det normala' (om skryt; om upp-
hetsad sinnesstämning etc.). 2. (om missfall:) du 
ålr int bier ni', so au bjär-9' öi kri'ppin Älvd. 'du 
skall inte bära nu, så att du får missfall'. 8. 
bjär-g' sig Älvd. 'vräka ur sig (fula ord, ovett el. 
dyl.); (ut:) 1. a' tbarti Flo. a'tbarin Li. 'utburen'. 
2. (abs.:) bjär-a'ut Älvd. 'bära ut bredhö på 
annan, förut slagen mark'; (utav:) bär-tå' Ga. 
'bära bort mjölsäckarna från kvarnen'; (utur:) 
e bjär-a'utyr Älvd. 'det urartar'; (å:) 1. bjär-4' 
to'rrkstugg' Älvd. bjä"r-å tö'sstugu Soll. 'bära 
säd för torkning till torkstugan' (ÖDB I 
470). 2. bjär-4' 4n 4"ewiteö Älvd. <överfalla 
honom med ovett'. 3. hatt bjår ä å' Mal. 'hur 
kommer det sig?'. 4. dajt 4' bjå'r Älvd. (oöver-
sättlig fras, uttryckande viljelös inriktning än 
åt det ena, än åt det andra hållet); (åkull:) ä 
bår åku'll (el. å-ku'll) (far må) Leks. ä bå'r-å-
ks'll Tra. <det bar omkull (för mig)' (jfr bära 
av); (åt:) 'vara lagom, vara normalt' (endast 
negerat) Mal. ÖVd. ha bjår a'llär å't Mal. ä bjår 
s'ller å't Tra. 'det är alldeles på tok'; ä bjå 46-t 
å't me då', anäl ä bjå clå rä'jnt bata' Tra. 'det är 
då ingen måtta med dig, utan du går rentav 
till opassande ytterligheter'; (åter:) 1. 'föra 
tillbaka, återlämna' Mor. Ors. Äpp. n skuld 
bjår-a'tt e öOrs. 'han skulle bära tillbaka det'. 
2. 'skvallra' Soll. nä ska int da' gö 4 bjå"r-att 
eta älld 'nu får inte du gå o. skvallra om det där'. 
Syn.: bära fram, bet. 4. - 	wgn i .2la'jkt fe 
bjärning-si-å'd Våmh. (Bon.) <vad är det där för 
ett sätt att bära sig åt? / what kind of behaviour 
is that?'; å'kka bärnin-sä-å't Ål hakke bjåron så 
å't Mal. 'ett sådant sätt att bära sig åt, vilket 
beteende! / what behaviourr. Jfr bära v., refl., 
bet. 3 o. 6. 

bäraldre m.IIIb bjå"rtiklar ,,,bjrrelldar (best. sg. 
ack. bjå"relldran) vOrs. (jfr Lindén i ANF 1955, 
s. 196 f.) 'vattenok / yoke for carrying water-
buckets'. Jfr bärel. Syn.: se båra f.IVa, 

bet. 4. 
bär-band n. Ta bjå"råb4nnd -bjå"rub4nnd Våmh. 

(Bon.) bjå"rubannd vMor.; obef. vÄlvd. öMor. 
(jfr bära v.) 'flätat rep el. töm, any. att bära 
hö el. svedjerågskärvar etc. med / plaited rope 
or cord, used for carrying hay or sheaves of rye' 
(SAOB 1; ÖDB I 237, 307, 347). Jfr ~band; 
garn-band, -töm; klövjemjässband. 

bärbands-krok m.Ib bjrrub4nd8kra8k Våmh. 
(Bon.) 'mindre, självvuxen träkrok, som vid 
bärning el. vägning av hö sattes fast i bärban-
det / small natural wooden hook, fastened to 
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bärbandet, used for carrying or weighing hay' 
(se ill.). 

bär-bröd n. bö'rbröå Älvd. bå'rbrö Ve. 'tunnbröd, 
bakat av korn- el. rågmjöl och med inlägg av 
lingonmos / clap-bread, bakad from barley- or 
rye-flotir and covered with red whortleberry-
sauce' (jfr ÖDB III 435). Jfr bär-, bärmos-
bulle. 

bär-bulle m.III a bå'rbull Älvd. Ors. 1. 'runt bröd 
av jäst deg, belagt med lingonmos före grädd-
ningen / round loaf of risen dough, covered with 
red whortleberry sauce before baking' (ÖDB III 
435) Älvd. Jfr bärbröd; bärmosbulle. Syn.: 
bärmoskak a. 2. 'bröd med inbakade hela bär 
(blåbär, hallon, odon el. smultron) / bread 
containing whole fruit (bilberries, raspberries, 
bog whortleberries or wild strawberries)' (ÖDB 
III 435). Syn.: bärkaka; lingbärsbulle. 

bär-båra f.IVa bjärbåra Oro 'bärbår (motsats: 
släpb åra), på vilken man fraktade dels lik, 
dels sjuka människor el. djur / wooden litter, 
upon which dead or sick persons or animals 
were carried'. 

bär-bälg m.Ic bjå"rubag Älvd. `skinnsäck, avs. 
att bära bördor i/ leather bag, used for carrying-
-purposes' (motsats: runkb älg m.fl.). 

bärda f.IVa bå'rda Älvd. bä'rrda —bå'rda Ors. 
bå'rda Oro &Vira Rättv.; best. bå'Ira Mal. 'mag-
sjukdom med svåra plågor / stomach ailment 
causing violent pains'. — Ssgr: bå'Irulöp n. Mal. 
'uppstötningar under häftigt illamående på 
grund av överansträngning el. förlyftning / eruc-
tation while feeling violently sick on account of 
overstrain or lifting heavy object'; bå'kuvattn 
n. Mal. 'uppstött vätska / eructation fluid'. Jfr 
bälai  v., bet. 2. 

bäre m., se bare. 
bärel m.Ia bfrrul söÄlvd. 1. `vattenok / yoke 
for 	carrying water-buckets'. Jfr bär aldr e. 
Syn.: se båra f.IVa, bet. 4. 2. 'redskap, var-
med man bar bördor på ryggen; bärmes / con-
trivance for carrying things on back' (Noreen 
Ordl., s. 18). Syn.: me sin, bet. 3. 

bär-fis m.Ia bå'rfis Bju. Äpp. Li. bå'rfis Mal. 
'stinkfly, Pentatoma baccarum / berry-buse' 
(SAOB). 

bärga sv.v.l. bä'rrga OvSi. (utom Ve. bö'rrga) 
ba'r(r)ga Rättv. ba'rrga Leks. bä'rrga Bju.—Mal. 
Li. 1. 'skörda / harvest, reap' (SAOB 5) albin. 
h8' e vå'Irbar(r)ga i å'r Rättv. 'höet är bärgat 
under gynnsamma förhållanden i år'; ö'bärrgin 
Mal. 'icke inbärgad'; (äv.abs.:) vi skumba'r(r)ga 
i drg Rättv. `vi skola bärga (höet) idag' (sagt om  

hässjning av hö). Jfr hö-, foder-, f ord-. 2. `riva 
gräs till foder / pull up grass for fodder' (ÖDB I 
186) Mal. ÖVd. ftt s bä'rrga två' ga'vv om &Vin 
Mal. '(gå) ut o. riva gräs (äv. repa löv) två 
gånger om dagen (i fäbodarna)'. Syn.: flocka, 
bet. 2; plocka, bet. 1; ryska; snugga, bet. 1. 

'rädda / save' (SAOB 7) Leks. dum varrt då 
ba'rrga a'llihop `de blevo då räddade allihop'. 

'skydda, bevara / protect, keep' (SAOB 8) 
Oro Bju. Mal. br.5.' bä'rrga um fö'ta Oro 'väl 
skyddad om fötterna (o: mot köld o. väta)'. 
— 	1. 'reda sig, hava sin bärgning / ma- 
nage, get along' allm. na'y ed i bä'rrga mi min 
dö' vMor. 'nog skulle jag kunna reda mig 
därmed'; bä'rrg-si öMor. 'vinna i kulspel'; an 
bö'rrgär se brå,' Ve. an ba'r(r)gur sä brå,' Rättv. 
(Bi.) 'han reder sig bra (ekonomiskt)'; o kun(n)d 
int ba'r(r)g sä får-te Rättv. 'hon kunde inte reda 
sig mot honom'; o ba'r(r)g sä-nnt må'Irmilla 
Leks. <hon kan inte reda sig utan mat mellan 
målen'; bä'rrg så fö trntam Mal. 'klara sig el. stå 
emot tröttheten'. 2. 'undertrycka naturbehov / 
suppress a call of nature' Leks. Mal. iä kann 
int ba'rrg må lä'vvur Leks. 'jag kan inte hålla 
mig längre'. 3. (opers.:) hä bä'rrg så 	Ga. 'det 
är nog nu / that is enough now'. —Pass.: bä'rrgas 
Ors. (om säd:) 'inbärgas, skördas'. — Särsk. 
förb. (av:) bär(r)g-å'v Älvd. Oro <avsluta bärg-
ningen (av säd, gräs och löv)'; (från:) barrg-frå' 
så Leks. 'avsluta bärgningen'; (in:) 49n bärrgaö- 
i'nn o'llt 	Älvd. `vi hava fullbordat både 
slåtter o. skörd nu'; i'nnbärrga Ors. i'nnbärrgin 
Mal.'inbärgad' (om skörden). — Av/.: bä'rrga f. 
öMor. '(åter)vinst (av insats) i kulspel / gain in 
game of marbles'; i a då fått mer älld bä'rrgu 
'jag har fått mer vinst än insats av kulor'. 
Jfr klot n.; löpa v. 

bärgad adj. I bä'rrga Bju. bä'rrgin Mal. (jfr bärga 
v., bet. 4) 'som har det ekonomiskt gott ställt / 
weil-to-do, wealthy' (jfr SAOB bärga v.); å va 
vå'Ir bä'rrgin fu'Irk Mal. 'det var välbeställt 
folk'. Syn.: bärgandes; bärglig, bet. 1. 

bärgandes adj. bä'rrgons ,,,bä'rrgandäs Mal. = 
föreg.; bä'rrgons fu'Irk 'välbärgade människor'. 

bärglig adj.I bä'rrglrig nÄlvd. bä'rrglrin Våmh. 
bä'rrglin öMor. Ors. ba'r(r)glrin Rättv. Leks. 
n. bä'rrglrä Mal. 1. =föreg. (SAOB 2 b) allm. 2. 
'tillräcklig, nog mycken / sufficient, enough' 
Mal. fu'll vått clå då' bä'rrglrä må lig"nog blev 
det tillräckligt med hö där'. 

bärgnad m.Ia bä'rrgnad Soll. <bärgning, ut-
komst / livelihood, subsistence'. Syn.: bärg-
ning, bet. 2. 
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bärgning f.Ib bit'rrgnivg öMor. Soll. ba'rrgniv 
Leks. bä'rrgnin Bju. Nås Mal. 1. a. <skörd; 
skördetid / harvest, harvest time' (SAOB 2) 
allm. ä fal ni3'dup8t ma ba'rrgninja lett Leks. 
'det är väl mest bråttom med skörden i alla fall'. 
b. <insamling av gräs (o. löv); slåtter / hay-
making' (jfr bärga, bet. 2) Äpp. Mal. Jfr hö-. 
2. <utkomst / livelihood' (SAOB 6) allm. nög 
har ds'mm sina ba'rrgniv Leks. 'nog ha de det 
de behöva att leva av'. Syn.: bärgnad. — 
Sag: berrrgnivgsvitä best. öMor. bä'rrgnivsvåt 
n. Mal. 'födgeni (eg. bärgningsvett) / eye for 
the main chance'. Jfr vett n.; bti`rrgnivsföä  n. 
Mal. 'allt slags gräs, lämpligt till kreatursfoder 
i all sorts of grass, used as fodder for cattle'. 

bärgnings-korg m. Ib bä'rrgnivsksrrg Mal. `spjäl-
korg, anv. vid insamling av rivet fodergräs (o. 
löv) / chip-basket used in collecting pulled-up 
grass (and leaves) for fodder'. Jfr bärga v., 
bet. 2; löv-, spjälk-, våndel-tuta; tutan. 
Syn.: bördkorg, bet. 1. 

bär-gröt m.Ia be"rgröt Soll. bå'rgråt Ors. brregröt 
,--brregröt Ore 'gröt av mjöl o. (saft av) lingon-
mos / porridge, prepared from flour and red 
whortleberry same' (ÖDB III 460, 462; jfr 
SAOB). 

bärkar  f.IVa, se birka. 
bärkan  f. IV a be'rrtja Älvd. berrka Våmh. berrka 

-,bit'rrka Mor. Soll.; obef. Ors. 'snöfri, men 
frusen mark / frozen ground, free of snow' 
(jfr Aas. Rose; berka f.; ordb. bärkt); n å'k 4 
be'rrkun, so e ti"nä undä mfeöum Våmh. 'han 
kör på barmarken, så det gnistrar under me-
darna'; dem ö'k å bår bä'rrkun vMor. 'de körde 
på rena barmarken'; ä gikk å berrkon öMor. 
'det gick (gled) på barmarken'. Syn.: bara; 
bar-backe, -mark. — Ssgr: berrkfkekk m. 
Våmh. 'snöfri fläck på marken /patch of ground, 
free of snow'; bterrkvittär m. Soll. 'barvinter / 
winter without snow'. — 	ä i be'rrkut i 
ugim adj. n. Våmh. (Bon.). <det är bart (eg. 
bärkigt) på vägen'. 

bär-kaka f.V berkaku Ve. bå'rkälcu Äpp. 'bröd 
med inbakade hela bär (blåbär, hallon, odon el. 
smultron)' (SAOB; ÖDB III 435). Syn.: bär-
bulle, bet. 2; lingbärsbulle. 

bär-kippa f.IVa bö'tjipp Älvd. bå'rtjippa Ors. 
beretjippa brrtjippa Ore. bö'atjippa Mal. 
bd'tjeppa Li. 'klase av bär / cluster of berries'. 
Syn.: bärkylla. 

bär-kont(e) m.I Illa by'rrkunnt I Ve. bje"r-
kunnt vSoll. bå'rksnnta III Al `kont, som bars 
på ryggen, fäst med band över axlarna / chip- 

basket or birch-bark carry-all, fastened by 
straps on person's back'. Syn.: se bastkont; 
bär-korgn, -tutan; -täna; börd-skrinda, 
-skäppa, -tina. 

bär-korg' m. I b bö'alcsrrg Mal. bli'rksrrg Tra. 'korg, 
vari bär insamlades / basket for collecting ber-
ries' (SAOB; ÖDB II 222). 

bär-korg" m.Ib bjd'akurrg Mal. bjel'rksrrg Tra. 
'spånkorg, försedd med axelremmar o. avs. att 
bäras på ryggen / chip-basket with shoulder-
straps, earried on the back'. Syn.: se b astk ont; 
bärkont(e); bördskäppa. 

bärkt adj.In. berrkt Älvd. nVåmh.; obef. Ors. 
(jfr Ross berka v.; Torp berka, under berr; ordb. 
bärkan) 'bart, snöfritt men fruset på marken / 
bare, frozen ground, free of snow'; i skum fel 
Ja öa'jt, bara e werd be'rrkt Våmh. `vi skola väl 
begiva oss dit, bara det blir bart på marken'. 
Syn.: se bar, bet. 2. 

bär-kylla f.IVa bå'rtjylla Äpp. 'klase av bär'. 
Syn.: bärkippa. 

bär-leken mIb best. bå'algtjin Mal. 'viss lek med 
bär för att utröna, om en pojkes (el. flickas) 
kärlek var besvarad / a certain game with berries 
to find out if a boy's (or girl's) love was reci-
procated'. 

bär-lina f.IVa bå'rlina Flo. 'lina varmed lik-
kista bars till graven / rope with which coffin 
was earried to the grave'. 

bär-mos n. oböjl. f. I a bå'möns n. Älvd. b-ermös 
n. vMor. Ors. brrmös n. Soll. brremös brre-
mös ,,,brremös f. Ore bå'rmös f. Al Dju. Äpp. 
ÖVd. ba'rrnös n. Nås Jä. bå'amös f. Mal. 'osockrat 
lingonmos / unsweetened red whortleberry 
sauce' (SAOB; ÖDB III 473); e-dä' bå'me-cus wil 
int l'g <Nå Älvd. 'det där lingonmoset vill jag 
inte hava'; brremöse o e göd ö' Ore lingonmos, 
det är gott, det'; hett a du djo'it-å bå'rmöstt Li. 
'vart har du gjort av lingonsylten?'. Syn.: 
lingbärsmos. — Ssg: 1)0~11 m. Mal. 
'lingonsylt o. mjölk med ibrutet bröd / red 
whortleberry sauce and milk, mixed with pieces 
of bread'. Jfr sull. 

bärmos-bulle m.IIIa bå'rmosbullä Äpp. 'högtids-
bröd, bestående av två brödkakor, som grädda-
des sedan lingonmos lagts mellan dem / party-
fare, consisting of two rounds of bread, baked 
with red-whortleberry sauce spread between 
them' (ÖDB III 435). Jfr bärbröd; bärbulle, 
bet. 1. Syn.: mosbulle. 

bärmos-kaka f.V bå'rmöskeiku Al 'jäst bröd, som 
före gräddningen bestrukits med osötad lingon-
sylt / risen bread, covered with unsweetened 
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red-wortleberry sauce before baking'. Syn.: 
bärbulle, bet. 1. 

bärmos-pannkaka f.V bå'rmo8p4'nnkaka öOrs. 
'maträtt, bestående av två stycken pannkakor 
med mosade lingon inlagda mellan dem / dish 
eonsisting of two pancakes with mashed red-
whortleberries spread between them' (ÖDB III 
467). 

bärmos-ståndfat n. II bå'nuesstenfä't vÄlvd. 
bermosstamfä,lt Soll. bå'rmossta' nnf ät Jä. bå'am,ös-
sta' ntmf at Mal. laggad bytta el. kar, avs. för 
förvaring av lingonsylt / coopered cask or vat, 
in which red-whortleberry sauce was kept'. 
Syn.: mos-ståndfat. 

bärning f. Ib bjernivg Mor. Soll. bjernivg vSoll. 
bjå' aniv Mal. 1. `(extra) grundsten under vägg-
stock el. golvbjälke / (extra) stone under log in 
wall or under flooring-beam' (ÖDB III 104, 
128) Mor. Soll. Mal. Syn.: bärsten. 2. 'sam-
manhållande slana på stolpar i främre delen av 
slåtterbodens tak / wooden cross-bar on posts 
in front part of harvesting-shed roof' (jfr SAOB 
bärning' 2) vSoll. 

bärra f.IVa bä' rra Ors. (jfr bärra' v.) 'naturligt 
mått, bestående av avståndet mellan tummens 
spets o. lillfingrets spets, då de båda fingrarna 
spärrades ut så långt som möjligt / natural 
measure, consisting of distance between tip of 
thumb and tip of little finger when both fingers 
are stretehed out as far as possible'; mät-å'y 
se'kks bå'rrör 'mäta av sex bärror'. 

bärra' sv.  .v .1. berr- Älvd. bå'rra öMor. Soll. Ors.; 
pass. berras Våmh. (jfr Rz 77 b bärr; VII bärra). 
1. 'brösta sig, strama upp sig, bliva utspänd / 
coek one's nose, have stiff bearing, be distended 
Soll. o dji'kk .21å`jken å birrret 'hon gick o. såg så 
spänd ut' (om havande kvinna). 2. 'gå med 
(ut)sträckta armar / walk with arms stretched 
(out)' Ors. — Pass.: 1. 'vräka sig / fling oneself 
about' Älvd. 2., 'envist o. trotsigt ställa sig i 
vägen, trängas / get in the way on purpose, 
push' Älvd. 8. (om erektion / about erection:) 
e berre,s aå 4m Älvd. 'det står på honom'. 4. 
'bråka, vara orolig / be troublesome, disturbing' 
Våmh. 5. (i särsk. förb. med mot:) o bårrås-
mö't öMor. 'hon stretar emot / she offers resi- 
stanee'. — Särsk. förb. (i:) 	ry'kktyt nu 
då Soll. 'tag i, så mycket ni orka, nu dal'; 
(mot:) an bårrår-mö't öMor. 'han stretar emot'; 
(mota:) an bårrsr-lnö'tå upo 	wi's vOrs. 
'han är alltid envis o. trotsig'; (upp:) 492, 
berrer-u'pp ö'gur svÄlvd. <han spärrar upp 
ögonen'; (ut:) berr-a'ut fie8t4 Älvd. 'stå bred- 

bent'. — Av!.: bå'rrån adj. Soll. 'som tar i häf-
tigt, het, ivrig / eager, vehement'. 

bärra" sv.v.1. bärm Soll. 'surra, rassla; skallra, 
(t. ex. om  spinnrock, om kornknarr) / whir, rattle 
(e.g. of spinning-wheel, corricrake)'; ä vä, så å 
bä'rret i' an 'det var, så det (formligen) skallrade 
i honom'. Syn.: pärr a. 

bär-ränna f. IV a bå'rcnn Älvd. bå'rånna berenna 
vMor. be'rrå'nna öMor. beerrånna Dju. öVd. 
bä'rrånna Mal. 'cirka 21 fot lång ränna av trä, 
anv. vid rensning av bär / wooden trough, about 
21 feet long, used when picking over, cleaning 
berries' (se ill.; ÖDB III 473). 

bär-sele m. IV bjrrusih' ( ,,,bja"råsiM) söÄlvd. 
'vattenok'. Syn.: se bära' f., bet. 1. 

bär-slå f.VIIa bå'rslå Al 'tvärslå el. tvärbalk av 
trä, sammanhållande medarna på vissa vinter-
fordon o. samtidigt tjänande till att uppbära 
lasten / wooden cross-bar, keeping together run-
ners on certain sledges, and also used to sup-
port bad'. Syn.: se bankel. 

bär-sten m.Ia bjerstän Ve. `(extra) grundsten 
under väggstock el. golvbjälke / (extra) stone 
under log in wall or under flooring beam' 
(SAOB a; ÖDB III 128). Syn.: bärning, 
bet. 1; underbyggningssten. 

bär-tina f.IVa bja' tina Li. 'laggkärl; något större 
än ämbar o. försett med förlängd stav med hål 
att bära i / (coopered) wooden vessel a little 
bigger than bucket and provided with a long 
stave with a hole for carrying'. Jfr knapp-
bytta. 

bär-trä n.V bjå"rutraj ( ,,,bjå"råtraj) sÄlvd. — 
bärsele (ÖDB I 292; jfr SAOB 1). 

bär-tuta' f.IVa beIrtö'jta öMor. bå' retsjta Ore 
(jfr bär n.) 'spånkorg, avs. att bäras på ryggen 
o. använd vid bärplockning / chip-basket, to be 
carried on back, used when picking berries'. 

bär-tutan f.IVa bjirrutaut Älvd. (jfr bära v.) 
<ryggkorg av spån el. näver, avs. att bära mat-
säck etc. i / chip- or birchbark-basket, containing 
bag of provisions etc., and carried on back'. 
Syn.: se bastkont; bär-kont(e), -täna; 
bördtina. 

bär-täna f.IVa bjå'tåna Li. (jfr bära v.) — 
föreg. (se ill.). Jfr gässeltäna. 

bässe m.IIIa bå' sa Mal. bet' ffe Li. 'gumse i tredje 
året / ram in its third year' (SAOB bässeI). 
Syn.: fåre, bet. 1; gumse, bet. 1. 

bäst adj. superl. besst Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
bås(s)t öMor. Soll. NeSi. Vd.; jfr bättre. 1. 
(attributivt el. predikativt:) a. 'duktigast; ädlast, 
mest framstående / best, finest, etc.' (SAOB 
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under bättre 1 b) allm. gö i be'sst på'jlogn ä'd 
Älvd. <det är den bästa av pojkarna, det'; mem 
e wä, so o'll be'sst Älvd. 'medan det var som allra 
bäst'; ä vij'r bä'ast vm je lls'pp-frö di Li. `det vore 
bäst, om jag sluppe (från) det'. b. `av bästa kva- 
litet el. utrustning / of the best quality' (SAOB 
under bättre i d) allm. be'sst stirgo 	taj-u‘nnda 
Ors. `den bästa stugan har han förbehållit sig'. 
Jfr lik adj., bet. 4; vilk adj.; villre adj. komp. 
2. (substantiviskt:) a. `det värdefullaste o. bäst 
utvecklade / the best' (jfr SAOB under bättre 
3 i) allm. beastad Ors. `stridsäden, säden med 
bästa kärnan'. Jfr bästsäd. b. `nytta, gagn, 
lycka / Use, advantage, benefit' (SAOB under 
bättre 3 i a) allm. um  an äd wl"tåd sett beasta 
Ors. 'om han visste sitt (eget) bästa'. e. `mat 
o. dryck / food and drink' (SAOB under bättre 
3 i a) allm. kfn uld (1"vå noa et be'sst a dem Älvd. 
'han skulle hava ngt att bjuda dem på'; öka 
fivv i tä bä's(s)ta Rättv. 'vad fingo ni till för-
plägnad?'. 

bäst adv. super!. beast Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
bäs(s)t öMor. Soll. NeSi. Vd. 1. a. (eg.:) 'så bra 
som möjligt, på bästa sätt / as good as possible, 
in the best way' (SAOB bättre 3 j) allm. b. 
(bl. a. i uttr. bäst (som):) 'rätt som, just som / 
just as' (SAOB bättre 31) Älvd. Våmh. Soll. besst 
i syrt dar so drile n tf' lr a mi Våmh. 'just som jag 
satt där, så slog han (oförmodat) till (åt) mig'; 
bä'ast i elld-å min dö"da Soll. ̀ just som jag höll 
på med det där'. 2. `helst / rather, preferably' 
Våmh. du will ä 64'nn-dä, be'sst du `du vill helst 
ha den där (asken), du?'. 

Bästa f., se Besta. 
bäst-säd f. Ja best. bei'sstsåa Mal. 'fullmatad säd, 
som vid kastningen föll längst bort / full-eared 
corn, falling at the far end in winnowing'. Jfr 
bäst adj., bet. 2 a. Syn.: stridsäd; väggrand. 

bäst-to n. V btl'esttö Leks. (Silj.) `blånor av finaste 
sort, som togos bort när man grannhäcklade / 
tow of best quality, taken out when dressing 
or combing'. Jfr häckla v. Syn.: fin-, god-, 
grann-blår; finto; grannblån. 

bättra sv.v. 1. be'tter Älvd. be'ttär Våmh. bä'ttra 
batt(s)r- Rättv. ba'ttra Leks. bä'ttra Bju. 

bä'tter- Ga. Nås bä'ttär- Mal. 1. 'förbättra / 
improve' (SAOB I 1) allm. du få bä'ttra di Rättv. 
`du måste göra det bättre'. 2. (uttr. av häpen 
förskräckelse / expression of astonishment and 
fear; jfr SAOB I 5:) båttur i vå'ss Rättv. båttur 
mä Rättv. (Bo.) gu bä'ttär 88 Mal. å gä' bä'tter 
ss Tra. `(Gud) bättre oss!'. — 	be'tte sig 
Älvd. båttur så Leks. bä'tte e Tra. `bättra sig, 

bliva bättre / improve, get better' (om moral, 
hälsa, väder etc.); i ska fell bett& mi nu Våmh. 
`jag skall (väl) bättra mig nu' (sagt av nyss agat 
barn). — Pass.: v bä'ttras Rättv. 'det håller på 
att bli bättre, gå till bättring el. tillfrisknande / 
it is getting better'. — Särsk. förb. (efter:) ja 
skä bättär-iettär en å'v gå' 	Bju. `jag skall för- 
bättra det (utföra det bättre) en annan gång'; 
(på:) bättsr-på' Rättv. (Bo.) `förbättra, för-
stärka, laga'; bä'tter-på djä'iregän Tra. `laga 
gärdesgården'; (upp:) ba'ttr-opp stilsgu Rättv. 
(Bi.) `reparera stugan'; (ä:) du alr better-4' Q'ne 
aö 4m Älvd. `du skall höja hans lön'; betär-4' 49% 
(ritä Våmh. 'gör den (o: kasken) litet starkare! 
(dvs, häll i mera brännvin!)'. 

bättre adj. komp. be'tter(a) Älvd. bettä(r) Våmh. 
vMor. bä'ttär(a) öMor. Soll. Bju. Al Jä. Mal. 
be' tter Ors. bä' tsr b å 'tsr Rättv. bä'ttär Leks. 
(Silj.) ba'ttsr Leks. bä'tter ÖVd.; jfr bäst. 1. a. 
'förträffligare, lämpligare; starkare, finare / bet-
ter, finer etc.' (SAOB in!. o. 1 d) allm. jet 
bette(ra) fi'sstjspfssa Älvd. `ett bättre metspö'; 
jen bä'ttär stö'r vMor. <en bättre käpp'; bä'ttära 
pl•ö'gär öMor. 'bättre plogar'; di bä'tter ö' ä Tra. 
'dess bättre är det'. Jfr lik adj., bet. 4. Syn.: 
villre. b. (i ordspr. etc.; SAOB 1 a:) zr e bä'tsr 
tä ä' en fö'gslr ti a'n(n)dom än tl'å bät i skö'jäm 
Rättv. <det är bättre att ha en fågel i handen 
än tio i skogen'. c. `högre stående i samhället 
/ upper classes of society' (SAOB 1 d p) fu'lrk 
fs'sst v bä'ttär tettä Jä. 'folk först o. (de) bättre 
efter' (skämts. till barn, som vill ha mat före 
de vuxna). Jfr ander-. 2. 'mera gynnad i 
xpore favoured' Våmh. i'nndjin skuld bi 
bettä(r) 'ingen (av fäboddelägarna) skulle bli 
mera gynnad än den andre'. 3. (i uttr. som el. 
så bättre är:) 'som tur är, lyckligtvis, dess-
bättre / happily, fortunately' Ve. Li. så be'ttär ö' 
Ve. `dessbättre'; 88M bä'tter nä', ss lo'nnt je ä å 
skrä'jv-tå di 'dessbättre lånade jag det o. skrev 
av det'. Jfr tybättre adv. 

bättre adv. komp. better(a) Älvd. bettä(r) Våmh. 
bä'ttär Ve. Soll. Dju. Mal. bå'tur Rättv. 1. 'hygg-
ligare, lyckosammare, med större framgång el. 
vinst / better, more successfully etc.' (SAOB 
in!. o 2 a) allm. då had-92, wå'rrka bä'ttär Ve. 'då 
hade han orkat med på bättre säte; ss gikk ä 
nå &Vist- å' däm Rättv. 'så gick det litet bättre 
för dem'. 2. 'hellre / rather' (SAOB 2 f) Våmh. 
will du a gri3'hy, 	ttä 'vill du hellre hava gröt?'. 
3. (konjunktionellt:) 'desto bättre all the better' 
Soll. må'r an elld-å, bä'ttär gö'r ä 'ju mer man 
håller på, desto bättre går det'. 
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bättre-vägen m. best. (endast i uttr. på bättre-
vägen:) på nä'r minfiter vä je på bä' ttervåjam 
Li. 'på några minuter var jag på bättrings-
vägen'. 

bättring f.Ib bättärnin Bju. Flo. Mal. bättring 
(best. sg. bä' ttria) Li. 'förbättring / improve-
ment' (SAOB 1). 

bäva sv.v. 1. bå'va Älvd. Våmh. bcr v(a) Ve. Soll. 
bå'va Nås Mal. ÖVd. 1. 'skälva, darra; ängslas, 
rädas / shiver, tremble, be frightened' (SAOB 
bäfva 4, 5) allm. i bå'väd in i lra'jv§ Våmh. 
(Bon.) `mitt hjärta bävade (eg. jag bävade inne 
i livet)'; bjännhonncler, esm i'nnte bå'v fe 
bjännam Tra. 'björnhundar, som inte darrade 
för björnen'. 2. `svimma / faint' Soll. Syn.: 
dånan; drimna; svimma. — P. pres.: non 
da min bå'vennd lra'jv Älvd. `vi stodo där dödligt 
förskräckta (eg. vi voro där med bävande liv)'. 

bäver m., se bj ur. 
bäver-gäll n. la bEvärjäll Bju. Nås Jä. bå'värjyll 
Äpp. bå'väadjyll Mal. `oljeaktig massa frän vissa 
körtlar hos bäver / oily substance from beaver 
glands' (SAOB bäfvergäll); &Yrt sam bå'värjäll 
Nås. `dyrt som bävergäll'; gällt ssm bå'värjyll 
Äpp. `begärligt som bävergäll'. 

bävlig adj.I bå' vlrin svMor. Soll. Rättv. Leks. 
Bju. Mock. Flo. Nås Wi'vlrä Mal. *som väcker bä-
van, fruktansvärd, förskräcklig / frightening, 
terrifying'; an e bå'vlrin, nå an bi i'lrak Rättv. 
`han är fruktansvärd, då han blir vred'; nög vör 
bå' vlri, om je'lk, kam lö's Leks. 'nog vore det 
förskräckligt, om elden komme lös'; (äv. bildi.:) 
ä vå då 	va du ä då fi'n Ga. `det var då för- 
färligt, så fin du ärr. — 	ba'vlrighet Rättv. 
Leks. beivlrih,et Bju. bå'vlrinhet Ga. f. (vanl. i 
förb. med stor:) an e så sta'r(r)k, så ä e stäm 
bä' vkighet Rättv. (Bo.) `han är så stark, så det är 
alldeles förskräckligt'. 

bävliga adv. bit'vlri Älvd. Soll. Rättv. Leks. Ål. 
Ga.—Flo. bå'vtre Jä. bci'vlrä Mal. 1. `kusligt, 
hemskt / awful, terrible' Soll. Mal. ä kännd,es 
så betsvki Soll. 'det kändes så hemskt'. 2. (allm. 
förstärkande / augmentative word:) bå'vlri stfi'r 
Leks. `ofantligt stor'; bå'vlri rl'k Flo. `väldigt 
rik'; så bli'vlre rö'lre då i ka'mm Jä. `så förfärligt 
roligt, att ni kom(ma) (eg. I kommen)!'. 

Bö(e) oböjl. sbst. bö vSoll. bä' Mal. `fiktivt väsen, 
med vilket barn skrämdes / fietitious being, 
bogy, used to frighten children'; nä' kum 	å 
tä'r di vSoll. `nu kommer Bö och tar dig!'. Jfr 
brunnsgubben; buse; kuse', bet. 3. Syn.: 
bock', bet. 1 c; Bökarlen; Bölan; Böl-
kalven, -oxen; skinnar-bölan, -käringen. 

bögla LIV Wg"gel: —bg'lra Älvd. brgäl• vMor. 
brglra Ve. bö"gälr Soll. ba'jla Ors. birggka Mal. 
(jfr bula f., b ö glan  v. pass.). 1. `buckla / huckle' 
(SAOB bugla 1) allm. Syn.: buckla; buggla; 
bula, bet. 1 a; böla, bet. 2. 2. `ögla på krea-
tursbindsle (för ko el. get) / loop of withe-faste-
ning (for cow or goat)' Mal. 

böglaI  sv. v. 1. bga"gälr Älvd. bö'jla öMor. (jfr b ö gl a 
f.) <buckla, göra bucklor på / buckle, make 
buckles on' (jfr SAOB bugla). Syn.: buckla'. 

böglan  sv. v. 1. bg"gälr vMor. bö'gla 	—bögå'l 
öMor. bö"glra Ve. bä'gla vOrs. bg‘glra, Ore bs'gglra 
Leks. Ål bö'gglra Bju. Mal. bi'glra Dju. bå'glra 
ÖVd.; pass.: birglras Älvd. vMor. Son. bö'glras 
Våmh. ba'jlas öOrs. (jfr b ögla f.) bg`glras 
bö'glras Ore. 'glo stint, blänga ilsket / glare 
angrily' (SAOB bägla) allm. o bs'gglra på mä 
as Leks. `hon glodde så argt på mig'; kö'nä 
bå'ge Tra. `kon blänger'. Syn.: be gla; buggla; 
bölkas, bet. 1; böxtraI; snegla, bet. 2. — 
Pass.: 1. ̀ glo stint, blänga ilsket' Våmh. Son. Ore 
u` kksär bö"glras, män mrnistjor känn ful dä'mm ö' 
Soll. `tjurar blänga ilsket, men människor kunna 
väl, de också'; wa do b -g‘glräs Ore `så du stirrar!'. 
2. 'se, titta / see, look' Älvd. Ors. bösglras a'tter 
Älvd. `se bakåt (eg. åter-efter)'; naug feg 
bö"glras jär Älvd. `nog får jag gå här o. titta' 
(sagt av gammal kvinna, som längtade efter 
döden); an bajlss 	Ors. `han tittar på honom'. 
— Särsk. förb. (till:) hur o bygglra-tå' a dä Leks. 
`så hon blängde till på dig!'. — Ssgr: b&gelrakk s 
f. vÄlvd. 'stort sädesax, skadat av regn /large ear 
of corn, damaged by ram'; bg"geirblradsbltyl ömm 
m. vÄlvd. `hjortron, Rubus chamaemorus, med 
stora blad o. blomma, som ej gav ngn frukt / 
cloudberry with big leaves and flower which bore 
no fruit'; bö"gslrsvarta Rättv. (Bo.) `fiktivt red-
skap, som nyfiket gloende barn skickades att 
hämta / fictitious implement which inquisitive 
child was sent to fetch'; btrgekbråö Älvd. 
binälrbrå ö Våmh. bö"gälrbråd vMor. Soll. n. 
(skämts.) 'spegel / (jokingly) rnirror, looking-
glass'; brisgälrtjyr f. vMor. `ko med stora, kupiga 
o. stirrande ögon / cow with large, round, staring 
eyes'; bö"gälrkök f. Ve. 'kvinna, som säg ond ut / 
angry-looking woman'; ba'jläga Ors. bä'gälrögä 
Dju. n. `nyfiken person / inquisitive person'; 
bö"gelrögtk n. pl. best. Älvd. `glasögon / spectacles'. 
— Avla bö'gäb• Son. bu'ggslr Leks. bö'ggälr Mal. 
bå'gelr ÖVd. m.Id `man, som blängde argt / 
man who glared angrily'; bö'gälr Soll. bs'ggslr 
Leks. bö'ggälr Mal. n. Id. 1. `vredgat utseende / 
angry facial expression'. 2. `person, som såg 
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vred ut / person who looked angry'; bö"gek(a) 
Älvd. bö"gälr vMor. Soll. bs'gglra Leks. bö'gglra 
Mal. bå'glra ÖVd. f. 1. 'kvinna, som blängde 
ilsket el. stirrade fånigt / woman who glared 
angrily or stared idiotically'. 2. (senare ssgsled:) 
bå"kuböglr4,da'jt(e8)böglrq,skii"8mäkäböglrq,ti'mm- 
bebögk4 Älvd. 'fiktivt redskap, som man vid resp. 
bakning, dikning, skomakeriarbete el. timring 
skickade nyfiket gloende småpojkar att hämta / 
fictitious implement, in connection with baking, 
ditching, shoemaking or carpentry, which small 
boys were sent to fetch, in order to get rid of 
them'; bö'gglran n. Mal. 'gloende, stirrande i 
staring'; bö"ghvyg m. Älvd. 1. 'obehagligt stir- 
rande person / person who stared unpleasantly'. 
2. 'stor snöflinga / large snowflake'; bö'glrus m. 
Älvd. 'obehagligt stirrande person / person who 
stared unpleasantly'; åka bij'gälrnin Dju. 'vilket 
blängande! / what staring!'. 

bögligl  adj. I bg"glrug nÄlvd. bg"glrun vMor. 
bö"glrån Soll. ba' jlun Ors. (jfr b ögla f.) <bucklig / 
dented, bumpy'. Jfr bölja f., avi. Syn.: 
bucklig; bulig, bet. 1. 

böglign  adj. I bö"glrug b6"g1run Älvd. bg"glrun 
vMor. bg"glrån Soll. ba'gglrug Leks. bö'gglru Mal. 
(jfr b öglan  v.). 1. 'som stirrar ilsket el. fånigt / 
staring angrily or stupidly' allm. o so bö"glrug ir 
an-då'r Älvd. <så den där (karlen) stirrar!'. 2. 
'parant, iögonenfallande (ex. om  vävnad) / 
striking (about woven cloth)' Älvd. 

böj m.Ia böj Jä. Mal. bau bäj Li. 1. 'böj-
ning, krök / curve, hook' (ÖDB I 222) allm. 
vö'ant ä li'kkää djå'r en bö'j känn ett två't ä knö' 
Mal. 'vore det inte bättre att göra en böjning 
(på vägen) än en tvär vinkel?'. Syn.: se brott, 
bet. 8. 2. 'vedens naturliga böjning i tjurtall / 
natural curve of wood of resinous-pine' Jä. 
Syn.: kuv, bet. 5. 3. 'böjlighet, mjukhet; smi- 
dighet (äv. bildi.) / flexibility' Mal. ä e i'vvin 
bö' j på di 'det är ingen böjlighet i det (o: virket)'. 

böja sv.v.3. b/Pja Ga. Nås Äpp. Mal. bå'ja Li.; 
obef. OvSi. NeSi. 'kröka, bocka / hook, bend, 
bow' (SAOB I 1; ÖDB II 79); du ska'll fall 
clit'gå tö' bå'j reddjin li't Li. 'du (som är ung) 
skulle väl kunna böja ryggen litet'. Jfr bocka, 
bet. 2. Syn.: kroka, bet. 2; kröka, bet. 1; vika, 
bet. 1. - Refl.: bö'j sä Mal. b& j se Li. 'böja sig / 
bend'. - Särsk. förb. (till:) böj-tå' Nås 'böja, 
kröka, vika'; (ut:) böj-ft't Nås 'räta (ut)'. 

bök m.Ib bök Älvd. Ve. buk (lmalf. boyk) Li. 
(Torp bauk m.). 1. (jfr böka' v., bet. 2:) 'man, 
som arbetade kraftigt o. hetsigt / man who wor-
ked hard and violently' Älvd. 2. (jfr böka' v., 

bet. 3 a:) 'starkt forsande o. skummande vatten-
massa, forsvirvel / turbulent water, rapids' Li. 
da dem-då va'ggt ba`ukum 'i de värsta forsvirv-
larna'; blrö' ra"' ba'utjin 'vilt forsande o. skum-
migt vatten'. Jfr böka' f., bet. 3; b öke, bet. 5. 
Syn.: bök n., bet. 2. 3. (senare ssgsled:) 'åker-
sork/ field-mouse' Ve.; se mull-. 

bök n.Ib bök Ve. bök Leks. Mal. (Torp bauk n.; 
jfr böka' v., bet. 2-3). 1. 'kraftigt o. tungt 
arbete / hard and heavy work' Leks. 2. 'starkt 
forsande vatten / turbulent water, rapids' Ve. 
bått i vä'sst bö'kä 'i de häftigaste forsvirvlarna'. 
Syn.: bök m., bet. 2. 3. 'kraftig rörelse i vatten 
av fisk / strong movement in water from fish' 
Mal. an djölr ett bö'k a tö'g krö'tjin v /54  'den 
(o: laxöringen) gjorde en kraftig rörelse i vattnet, 
tog kroken o. for iväg'. 

böka' f. IVa böka Våmh. Ve. Soll. bö`ka Jä. Mal. 
bu'uka ÖVd. 1. (jfr böka' v., bet 1:) 'grop el. 
jordhög åstadkommen av bökande (rotande) 
djur, t. ex. svin / pit or earth-mound, made by 
rooting, grubbing animal, e.g. swine' Våmh. Mal. 
Li. Jfr böke n., bet. 4; vand-. 2. (jfr böka' v., 
bet. 2:) 'hetsigt arbetande kvinna / violently 
hard-working woman' Soll. Tra. Jfr b ö k e, bet. 6. 
3. (jfr böka' v., bet. 3a:) 'stark, forsande rö-
relse i vatten / strong gushing movement of 
water' Ve. Jä. Tra. störä ba'kur Jä. 'kraftiga 
vågor'. Jfr bök m., bet. 2; b ök e, bet. 5. 4. (jfr 
böka' v., bet. 8:) 'slösaktig kvinna / wasteful, 
extravagant woman' Tra. 

böka" f.IVa beitja Soll. Ors. 'liten träspade att 
röra om med (t.ex. i beck, i murbruk) / small 
wooden spoon for stirring (e.g. pitch, mortar)' 
(ÖDB I 513; III 165). 

böka' sv.v. 1. bö'ka OvSi. (utom Ors.) böka (bet. 
1, 2)-bgi'lca (bet. 1) Ors. bÖka (bet. 1) Rättv. 
Flo. Ms/ca Leks. Ål böka (bet. 10) btrka (bet. 1) 
Bju. bö'kaJä.Äpp. Mal. ba'uka ÖVd. (Torp bauka, 
bauk). 1. 'gräva, rota (t. ex. om  gris, åkersork, 
plog, skidor) / dig, grub (e.g. pig, plough, skis)' 
(SAOB 1; ÖDB I 382). 2. 'arbeta intensivt o. 
hetsigt; bete sig våldsamt / work intensively and 
violently; act violently' allm, an bökä å ä'gg 
öMor. 'han högg (timmer) med våldsam energi'; 

böker a få'r öOrs. 'han beter sig överdrivet'. 
Syn.: böka", bet. 3; bösta; böta", bet. 3. 
3. a. 'vara i stark rörelse; forsa (om vatten o. d.) 
/ move with strong current, gush (of water, etc.)' 
allm. e bökär å re'vgnär vMor. 'det forsar o. 
regnar'; ä bö'kticl fr onum öMor. 'det (o: kräk-
ningen) forsade ur honom' (jfr bet. 9); ä bökär 
um bå'tv, Ve. 'det går vågor om båten'; ä bu'ukt 



böka" 
	 288 

	 böla' 

era an Tra. <det forsade om honom'. Jfr böta", 
bet. 5. b. 'åstadkomma vågor i vattenytan (om 
fiskar) / make waves on surface of water (about 
fish)' Son. Mal. 4. 'ryka (t.ex. om damm) / fly 
(of dust)' Mor. ä bö'kär å rå'tjär in i lrå'dv, vMor. 
<det dammar o. ryker i ladan'. 5. 'vräka ned 
(om snö) / come down thickly (of snow)' öMor. 
vSoll. ä bö'kär å snjö'gär vSoll. `snön vräker ned'. 
Syn.: böta", bet. 4. 6. 'kurra i magen / rumble 
(of stomach)' Mor. ä bö'kär in i kwrdem vMor. 
`det kurrar i magen'. Syn.: se bula, bet. 2; bölja, 
bet. 5. 7. 'gorma, väsnas / brawl, make a noise' 
Ors. Tra. o 138'uk å brå'k Tra. 'hon gormar o. 
bråkar'. Syn.: b ö kan, bet. 4. 8. <slösa / waste, be 
extravagant' Mal. ÖVd. hasa hö' kä'lliä bv'uk Tra. 
'hur den hustrun slösar!'. 9. 'kräkas häftigt / 
vomit violently' (jfr bet. 3 a) Våmh. Sol!. 
bö'käd o spi'ddä Våmh. 'han kräktes ymnigt'. 10. 
'slå el. bråka sönder, krossa (t.ex. ben) i smash, 
crush (e.g. bones)' (jfr Hq. boka) Bju. - 
bö'k se jra'mm vMor. 'armbåga sig fram / elbow 
one's way forward'. - Särsk. förf>. (i:) bök-l' 
sig Älvd. 'glupa i sig, äta 1. dricka glupskt'; 
(ned:) bök-ni'd öMor. 'falla ymnigt (om snö)'; ä 
bökär-ni'd snjö'n vSoll. 'det vräker ned snö'; 
(upp:) n böktid-u'pp ga'evä fe mi Våmh. 'den 
(o: grisen) bökade upp golvet för mig'; (upp e -å:) 
jä'nn så bökär-irpå Soll. 'en, som står i o. ar-
betar duktigt'; (ur:) g bökär-7'r si wc'nn 84m-
e'llst Våmh. (Bon.) 'hon häver ur sig vad som 
helst': (åt:) 1. bök-å' 8i(g) Älvd. Våmh. 'taga 
för sig för mycket'. 2. ha'nn huk fal å't, ha'nn 
Tra. 'han arbetar väl lika intensivt, han'. - Avi.: 
bö'kär m. Mor. 'person, som for häftigt fram i 
violent person'. 

böka" sv. v. 3. -1. bå'tja 3. Älvd. Våmh. ( -1.) 
Ve. bå'tja 1. vMor. ba'tja 1. Rättv. Bju. Dju. 
Nås bi3'tja 3. Ål (Torp boykja). 1. 'byka / wash 
(in hot lye)' (SAOB byka 1-2) Bju. Ål. Syn.: 
laka', bet. 2. 2. 'slänga i väg, stänka (t.ex. om 
vatten, om snor, om sand, om stickor) / throw 
away (e.g. of water, mucus from nose, sand, 
sticks)' Älvd. Våmh. Mor. Ve. (styr dat. el. ack.:) 
bå'tj wa'ttnQ Älvd. 'slänga (stänka) vatten om-
kring sig'; bå'tj snrrim Älvd. 'slänga i väg 
snoren' (efter att hava snutit sig i fingrarna); 

bEtjed wå'tnä yvyr an vMor. 'jag vräkte vatten 
över honom'. 3. 'arbeta strängt (intensivt) / 
work hard (intensively)' Rättv. Dju. Syn.: se 
böka', bet. 2. 4. 'väsnas / make a noise' Ors. 
Syn.: böka', bet. 7. 5. 'gnistra / sparkle' Ve. å 
aö'n bå'tjär ä i fe'lldem n42' 'å, så det gnistrar 
från elden nuf . - Särsk. förb. (ur:) bäti-g' sig  

ir8witeå Älvd. `ösa ur sig ovett'; (ut:) båtj-a'ut 
slcwOlruwattnäå Våmh. <slå (slänga) ut slask- 
vattnet'; (å:) i båtjäd-'0' 4n fena ko'lldwatuskfitipu 
Våmh. (Bon.). 'jag vräkte över honom en skopa 
kallt vatten': (åter om:) båtj-at4'mm ö'tt atIon 
råa Våmh. 'hiva iväg höet bakom det där 
(a: hörnet)!'. - Avi.: Kik n. svMor. 'tvätt, byk / 
washing' (jfr bök n.; b öke n.). 

Bö-karlen m. Ja best. bö'kalk, Ors. <fiktivt väsen, 
med vilket barn skrämdes / fictitious being, 
bogy, used to frighten children'. Syn.: se 
B ö(e). 

böke n. III bB'tjä Våmh. Mor. Ve. vLeks. Dju. Nås 
Jä. bö'tja Rättv. öLeks. bB'tje Äpp. bB'tji Mal. 1. 
'byk, stortvätt / (big) wash' (jfr SAOB byke 1, 
under byk) Rättv. (Bi.). Jfr b ök an  v. av!. 2. 'hop, 
följe, pack (t.ex. av barn, av smågrisar) / mass, 
band, mob (e.g. of children, small pigs)' (jfr 
SAOB byke 3, under byk) Våmh. Mor. Ve. Leks. 
(Silj.) Jä. Äpp. Mal. ska' jarbStjä Jä. `tattarpack'. 
Jfr pack n.; o-, tigg-. 3. 'bylte (av kläder el. 
trasor) / bundle (of clothes or rags) ' Leks. Dju. 
Nås Jä. klitsbBtjä Jä. `klädesbylte'. Syn.: 
byssja, bet. 1; byssj e, bet. 2. 4. 'ställe, där 
svin rotat / place where pigs had grubbed' 
Rättv. svi'nbStja `dets.' Syn.: böka' f., bet. 1. 
5. 'skum på vågor el. i forsvirvlar / foam on 
waves or in rapids' Äpp. Mal. yrt bö'tjä gå'r Äpp. 
'det är vitt skum på vågorna': da i vä'asst 
vl'tbkin Mal. <i häftigt forsande, vitskummigt 
vatten'. Jfr bök m., bet. 2; bök n., bet. 2; böka' 
f., bet. 3. 6. <rå, hänsynslös person / coarse, 
ruthless person' Älvd. Våmh. Mor. Ve. Jfr böka' 
f., bet. 2. - Ssg: bö'kläg n. öMor. 'pojkhop / 
niass of boys'. 

bökig adj.I bö'kug uÄlvd. bö'k4n sÄlvd. bö'kun 
vMor. ba'kug Leks. bs'uka Tra. (jfr bök m., n.; 
böka' v.). 1. 'bråkig, våldsam / unruly, violent' 
Älvd. vMor. 2. <arbetsam, mödosam / hard, 
laborious' Leks. 3. 'svulstig, överdriven / turgid, 
exaggerated' Tra. o vå' lite bu'uku te språ'ka 
'hon var litet för överdriven i sitt tal'. 

böla f.IVa böka Våmh. bå'ka Ve. (jfr Torp bola f. 
(baul-); V11 böla f.). 1. 'bubbla / bubble' Våmh. 
Ve. Jfr snor-. 2. 'buckla, bula / buclde, dent' 
(t.ex. på kittel; på sp j älke) Våmh. Syn.: 
buckla; buggla; bula, bet. la; bögla. - 
Avi.: bö'lrmn adj. Våmh. 'bucklig / dented'. 

böla' sv. v. 1. bö'lra Våmh. bå'la Ors. ba'lra Bju.; 
böla Älvd. (Arborelius 1813) (möjl. av b ölj a v.). 
1. 'råma starkt (o. vredgat), ryta / bellow, roar 
loudly (and angrily), bawl' (SAOB 1) allm. Syn.: 
bälall, bet. 2; bölja, bet. 1; gala, bet. c; göljan; 
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ryta, bet. 1; råma, bet. 1; röta"; ölja. 2. 
(opers.:) 'dåna (i is) / rumble (of ice)' Ors. e 

ajt o siå'm Ors. 'det dånar i isen ute på 
sjön'. Syn.: bölja, bet. 4; råma, bet. 4. 

böla" sv.v. 1. böka Våmh. vMor. b?I'ka Ve. (jfr 
Torp baula). 1. 'bubbla! bubbla' allm. e ka'skti, so 
bök& Våmh. 'det kokar, så att det bubblar'; 
e dji'kk so (e) bölråd Våmh. (Bon.) 'det gick, 
så det bubblade efter det'. 2. 'falla i vattnet 
med ett plumsande / fall into water with a 
splash' Våmh. (Bon.). — Pass.: ä bölräs kitå d4'n 
ata 8.5'mem Våmh. (Bon.). 'tyget bucklar sig 
litet där vid sömmen / the material rucks up a 
bit at the seam'. 

Bölan f.IVa best. bö'lrit Älvd. 'fiktivt väsen, med 
vilket barn skrämdes / fictitious being, bogy, to 
frighten children'. Jfr skinnar-. Syn.: se B ö(e); 
Böl-kalven, -oxen. 

bölja f.IVa bg'Ira Älvd. bg'ka-bi‘ka Våmh. (Bon.) 
tvg"ki vMor. Soll. bilja' -bölja' öMor. bö'kja 
Rättv. bö'ka ,,bs'kja Leks. 1. 'blåsa, bubbla / 
bubble, blister' (jfr SAOB billa 1) öMor. Jfr 
vattu-. 2. 'getingbo / wasps' flest' (jfr SAOB 
billa 2) allm. (äv. bildl.:) tu'tt-6 b rkjo Soll. 'tända 
luntan, släppa lös skandalen etc.'. Jfr geting-. 
8. 'buckla / dent, bump' Älvd. 4. 'svinläger / 
bed of straw for pig' vMor. Syn.: se bussa, 
bet. 1. 5. (senare ssgsled:) 'väderspänning / 
flatulence' Leks.; se fes-. — Avi.: by-lrug - 
bg'kun adj. Älvd. 'bucklig / dented, bumpy'. Jfr 
bögligl. 

bölja sv.v. 1. b8"1ri (pres. bli"Irjår) vMor. Soll. 
bö'ke Ve. bå'Irja Ore bi'lrja Rättv. Bju. Ga. Mock. 
Nås bs'lrja Leks. bÖlrja Dju. Äpp. Mal. bå'kja 
ÖVd. (jfr böla'; Torp bylja; Fr. bylja; V11 
bölja v.). 1. 'böla starkt / bellow, roar loudly' 
allm. Syn.: se bälau, bet. 2; böla', bet. 1. 2. 
`vråla, ropa högljutt/ bawl, shout loudly' allm. an  
djekk å bd'Iri å sa'vvg Tra. 'han gick o. vrålade o. 
sjöng'. Syn.: råla; rämj a. 3. 'gråta högljutt / 
weep loudly' Ve. Mal. ÖVd. la'-vve stannd 
.2l1'k å bd'Irja Tra. låt bli o. stå så där o. tjut 
(unge)!'. Syn.: se bula, bet. 1; råma, bet. 3 a. 
4. <dåna (i is)' Leks. Tra. 4 bs'Irjs ti i'srtz Leks. å 
bElri i l'sam Tra. 'det dånar i isen'. Syn.: 
böla', bet. 2; råma, bet. 4. 5. (om kurrande 
ljud i magen / about rumbling noise in stomach:) 
å blads ini' då Leks. `det kurrar i din mage'. 
Syn.: böka', bet. 6. 

bölj-ko f.VIIb ba`kilta Mal. bd`lrikfi Li. (jfr bölja 
v., bet. 1) 'råmande ko, brummare / bellowing 
cow'. Syn.: böl-, gned-, råm-ko. 

Böl-kalven m.Ia best. b8'kkåvin Våmh. 'fiktivt 
19 - 644097 Dalmålsordboken IV 

väsen, varmed barn skrämdes'. Syn.: se Bö(e); 
Bölan. 

bölkas sv.v. 1. pass. birktjås Flo. bli'ktjas Jä. 
(Rz 68 a: bylkäs, 74a: bölkes; V11 We. bölka; 
Gotl. Ordb. bylka, bet. 2). 1. 'titta ilsket / look 
angrily' Flo. Syn.: se b ö gl au v.; pass. 2. 'stångas 
/ butt, gore' Jä. 

böl-ko f.VIIb bå'ktjgr Våmh. (jfr böla', bet. 1) 
'råmande ko, som led av sjukligt stegrad köns-
drift, brummare / bellowing cow suffering from 
abnormal oversexuality'. Syn.: b ölj-, g n e d-, 
råm-ko. 

Böl-oxen m.IIIa best. bli'lrukkstz Älvd. 'fiktivt 
väsen, med vilket barn skrämdes'. Syn.: se 
Bölan. 

bön' f.Ia ben Älvd. bön OvSi. (utom Älvd. o. 
Ors.) NeSi. Vd. (utom ÖVd.) bån Ors. bån ÖVd. 
1, 'hänvändelse till Gud, åkallan, bedjande / 
prayer' (SAOB bön' 2 a) allm. ja'r e bå'n Nås 
'bedja en bön'. Jfr bords-, för-; ståndhols-. 
2. 'utomkyrklig sammankomst för uppbyggelse 
/ edifying prayer-meeting, held in a home' (jfr 
SAOB bön' 2 a (3) allm. ska du fl' bot i bö'n 
(obest.!) 4 Soll. 'skall du följa med på an-
daktsstunden?'. 8. 'sammankomst med bön o. 
visning av liket i den dödes hem omedelbart 
före begravningsprocessionens avfärd från byn 
/ prayer-meeting, at which corpse W EtS shown, 
held at home of deceased immediately before 
funeral' (Liv. Älvd., s. 103) Älvd. Mor. air du 
öajt i bg'öng Älvd. 'skall du på likvisningen?'; 
ålld bö'ni öMor. 'förrätta bön i sm:gehuset'. Jfr 
lik-. 4. `besvärjelse / incantation' (SAOB bön' 
3) Vd. a'sskbån Li. 'besvärjelse, läst då eld 
skulle blåsas fram ur glöden i askan'; fe'sstjebån 
Li. 'besvärjelse, läst för att få fisken att nappa'; 
ii`nnbån Li. 'besvärjelse (på finska)'. 

bön" f.Ia bin Mal. bdn ÖVd. (jfr Sdw. bön; de 
Vries baun) 'böna, frö av baljväxt / bean, seed of 
podded plant' (t.ex. om bruna bönor, kaffe-
bönor); i a-t e ba'n hi'mma Mal. 'jag har inte 
en (kaffe )böna hemma'. Syn.: böna. 

böna f.IVa bk" öna Älvd. b8`na söMor. Ve. Leks. 
bö'n4 öOrs. bö'na Bju. Nås Mal. = föreg. Jfr 
b o n d-. 

böna sv.v. 1. ba'na Dju. Nås 'bönfalla / entreat' 
(SAOB böna'); han Kona å bä' Dju. 'han bad 
enträget'. 

bön-dag m.II bå'ndag Ors. btrndåg Nås bö'n(n)dåg 
Mal. bå'ndlig Li. 'för offentlig bön o. gudstjänst 
avs. dag i intercession day' (SAOB); störbön,clå 
Bju. stödböndåg Mal. 'clets.'; te bÖnndass Mal. 
'till böndagen'. — Ssg: bönnclasjållcla f. best. 



böndags-marknaden 	 290 	 börda' 

Jä. 'bönsöndagen (eg. böndagshelgen) / Roga-
tion Sunday'. Jfr b önsöndag(en). 

böndags-marknaden m. best. bö'nndasmarrknan 
Jä. 'marknad i Falun vid bönsöndagstid / fair at 
Falun, in Rogation Sunday period'. 

böne-man m.VI bi3'nmann Ve. b(rnmann Flo. 
'förespråkare vid frieri / wooer's proxy' (SAOB 
1). Syn.: bedel; bråkmakare, bet. 3. 

bönemans-kalas n. Ja bö'nmannskalits Flo. `kalas, 
hållet den kväll, då bönemannen följt fäst-
mannen till prästen för att taga ut lysning / 
party in the evening, after wooer's proxy has 
accompanied fiancä to priest to put up the 
banns'. 

bönemans-kväll m. Ja bö'nmannskväll Flo. 'kväll, 
då b önemanskalas ägde rum / evening when 
bönemanskalas was held. 

bön-söndag(en) m. (best.) bå'nsundajn Ors. bö'n-
ssndän Bju. ba'nssndajen Nås; bö'nsönncläg Mal. 
'femte söndagen efter påsk / fifth sunday after 
Easter' (SAOB). Jfr böndag, ssg. 

bör m.Ia -bör Flo.-Jä. (Hq. bör; endast som 
senare ssgsled:) 'vind / wind' (SAOB 1). Jfr 
med-, mot-, sido-. 

böra sv.v.3. ba'ra vMor. Leks. bö'r- Soll. Ga. 
b' ra Bju. Äpp.; inf. obef. Älvd. öMor. Ors. 
Rättv. Nås Mal. Tra.; pr.: bör Mor. Soll. Ve. 
Rättv. Leks. Nås bår Ors. bitr Mal. bö Tra.; pret.: 
bö'rd- Ors. ba'rd Soll. bkrd- Rättv. ba'rds 
Leks. bök- Bju. Nås bö'ci Mal., sup.: b?28rt Älvd. 
bört Ors. Bju. bikt bört Leks. böll Nås böt Mal. 
1. (opera.:) 'tillkomma (ngn), vara (ngns) tur / 
be someone's tum' (SAOB 1 a) Mor. Ve. Son. 
Ors. Rättv. Leks. Ga. Nås Mal. (styr dat. el. 
ack.:) ni' bö'r e ö'num v1VIor. 'nu är det hans 
tur'; e bö'r vås i'mmsum öMor. e bö'r Wess 
i'mmsa Ors. ̀ vi komma allihopa i tur'; s bör vå'ss 
ha'll skrs' f(f)tråsa Rättv. (Bo.) 'det är vår tur att 
hålla (prästen med mat och husrum under) 
husförhöret'; irkunr beyr ä nie Soll. he'kkin bgr'r 
ä nä' Mal. 'vems tur är det nu?'; ä bö'r om e'rrk 
i dä'g Mal. 'det är Eriks tur i dag'. Jfr b ör en 
oböjl. m. best. Syn.: bära, bet. 9. 2. <gälla, 
angå / concern, apply to' (jfr SAOB 2) Leks. 

tro'dd ä va nen a'nn ä bö'rde 'hon trodde, att 
det var ngn annan, det gällde'. 3. 'vara lämpligt 
el. nödvändigt; anstå, tillkomma, passa sig / be 
suitable, necessary, be fitting' (SAOB 5); e ena' jr, 
fast eö e'dd int bfi'ert Älvd. 'det snöar, fastän 
det inte borde (göra det)'; je aktat fuk bök jär 
rå'n stik'go Jä. 'jag borde väl göra ren stugan'; 
an bB' djå'r ä Tra. 'han bör göra det'. 4. (tr.:) 
'uppmana, tillsäga, beordra / urge, order' Äpp. 

han skull gr,. dem 'han skulle säga till el. be-
ordra dem'. 

börd' m.Ia bord ,s,bOad Mal.; obef. Äpp. (jfr Torp 
byrd f.) 'tillgång; tillströmning (av vatten i källa) 
/ supply, inflow (of water in a weil)' (jfr? SAOB 
börd A 5); ä å en bO'rd på källa hå ss 'det är en 
sådan tillgång (på vatten) i (den) källan så'. 

börd" m.Ia börd öMor. Leks. (Silj.) Äpp. bård Ors. 
bd Mal. (jfr b ör a, bet. 1; Torp byrd 'pligt, gang, 
tur') 'tur (plikt etc.) / tum (duty etc.)'; de bå'rdv, 
kam-A' dem Ors. 'då turen kom till dem'; äc/ e 
mä' j bö'rd i nå 't öMor. 'det är min tur (att gå 
brandvakt) i natt'; nä ä ä dä'nn bö'rd Leks. 
(Silj.) nä e ä dä'nn bf(ad Mal. 'nu är det din 
tur'. Syn.: b ören. 

bären m.Ia böd Ve. (jfr bördan  v.) 'återgång av 
köp / armulment'; ä vatt bö'd upå (Tran 'det blev 
återgång på det där (köpet)'; an stä`mmd an ti 
bö'd 'han stämde honom inför rätta för att få 
köpet att gå tillbaka'. 

börda f. III -Ta - IV a n. III bö'röe -bö'rde f. III 
Älvd. bö'rdä f. III 	f. I Våmh. Mor. b(i'da 
f. IV Ve. bö'rd(e) f. III Son. bu'rrdä ,s,be'rrd(ä) 
Ors. ba'rde Ore 	-bö'Zre n. III Rättv. bö'ke 
f. III brflra f. IV Leks. bb9ra Ål f. IV bö'Ira Bju.-
Mal. (utom Ga. Mock.) bO'Ira Ga. Mock &Vira 
ÖVd. 1. a. (eg.:) 'föremål, som bars, last; tyngd / 
object earried, bad, weight' (SAOB 2) allm. vi  
fi'vvom bö'lrär ti en bä' kks Rättv. `vi fingo 
(lingon)bördorna i en backe'; jä fekk bö'h Rättv. 
(Bi.) 'jag fick (full) börda'; ja ha tu'nua 
Dju. 'jag har (en) tung börda'; (överfört:) 

a fänn(j)i böka Mal. 'hon har fått börda, dvs. 
är havande'; f Ogelrbörder Älvd. `(mans)bördor 
med fågel'; ka'llbi3rd Våmh. kerbölre Rättv. 
`mansbörda'; lovbri'rd öMor. lö'vberrd Ors. 
Zrrvtjärvbörd Ve. tjä'rrvbölra -lö'vtjärvbölra Leks. 
'börda av lövkärvar'; snå'sbOlra Ga. 'börda av 
störar för sädeskärvar'; fa'mmsbölra Jä. 'så 
mycket (t.ex. av hö), som man på en gång 
kan bära i famnen'; hg'bölra Äpp. 'höbörda'; 
sprä'nndjebälra Tra. <så tung börda att man 
kunde förlyfta sig (eg. sprängbörda)'. Jfr härd-, 
hävel-, klövje-, mes-, svalk-, sveg-, ved-. 
b. (bildi.:) 'tungt o. svårt arbete, möda, bekym-
mer / toil, eares, drudgery' (SAOB 4) allm. jä 
ha släppt-å' i stii'r bö'lra Leks. 'jag har avslutat 
ett svårt arbete'. 2. (senare ssgsled:) 'efterbörd 
/ afterbirth' NeSi. Vd.; se efter-. — Avi.: 
bFarsamm adj. Ga. 'mödosam / laborious'. 

börda' sv.v.  .1. böl- Ve. b(i'ka Nås 'bära tungt / 
earry sthg heavy' (jfr Rz 70 b; börda f.; endast i 
förb. börda och bära:) Nås hur dfc' bti'ke 
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bd' r 'så du står i o. bär!'. — Särsk. förb. (nede-
åt:) i bödet-nid( 402, Ve. 'jag slog (el. pressade) 
ned honom (i brottning)'. 

bördan sv.v. 1. b8'da Ve. bi3'rda Bju. Dju. (jfr 
börd" m.) `återkräva el. återbörda / reclaim or 
restore' (jfr SAOB börda" 2) Bju. Dju. — Särsk. 
förb. (åt:) b5rd-ä.' t sä Dju. `förvärva egendom'; 
(åter:) i bådet-a'tt äran åv an Ve. 'jag återtog 
det där från honom'. 

börd-järn n.Ia bö'räfenn Älvd. lOrdienn .Våmh. 
bö`rdienn vMor. ba'rdjänn öMor. Soll. bii'djenn 
Ve. bu'rrdjann vOrs. bu'rrdjann öOrs. (r)djänn 
Ore brjår Rättv. Leks. Bju. Ål biarjär Ga. 
Mock. bB'lljärn ,,,b(S'Irjdn Mal. bå'kjetri C5Vd. 1. 
<järnspång, inmurad i spiskåpans nedre kant el. 
i bakugnsöppningen o. uppbärande muren / iron 
bar (or beam), built into lower edge of fireplace-
cupola or opening of bake-oven and supporting 
the construction' (SAOB under böl-; CIDB III 
171, 176) allm. Jfr bördsten, bet. 1. Syn.: 
bördspång, bet. 1. 2. 'stödjande järnbeslag på 
undersidan av den mellersta spanten på en flak-
vagn / supporting iron band on under-side of 
frametimber of open-sided wagon' (se ill.) Älvd. 
Våmh. Mor. 

börd-korg m. Ib bö'Irksrrg Bju. Mal. 1. 'spjälkorg, 
anv. vid insamling av fodergräs (o. löv) / chip-
basket used in collecting pulled up grass (and 
leaves) for fodder'. Syn.: bärgningskorg. 
2. 'klövjekorg / basket for pack-saddle' Bju. 
Syn.: se bända f. 

börd-skrinda f.IVa bs'aekrinncla Mock. bb"k-
skrynnda Flo. 'spån- el. näverkorg med axel-
remmar att bära på ryggen / chip- or birchbark-
basket with shoulder-straps for carrying on 
back'. Jfr skrinda, bet. 4. Syn.: se bast- 
kont; bär-kont(e), 	-tutan, -täna; 
börd-skäppa, -tina. 

börd-skäppa f.IVa bii'kfäppa Dju. bs' ffäppa Ga. 
'spånkorg, avs. att bäras på ryggen / chip-
basket, to be carried on back'. Syn.: se 
föreg. 

börd-slå f. Vila ba'lra/å Leks. 'tvärslå el. tvärbalk 
av trä, sammanhållande medarna på vissa med-
don o. samtidigt tjänande till att uppbära 
lasten'. Syn.: bankei; bärslå; manken. 

börd-spång f.VI bö'kspcinv Jä. bö‘ sspeivy Åpp. 1. 
`järnspång, inmurad i spiskåpans nedre kant el. 
i bakugnsöppningen o. uppbärande muren' 
(03DB III 171) App. Syn.: bördjärn, bet. 1. 
2. <fris, avsats i spiskåpans nedre kant / frieze, 
ledge at the lower edge of fireplace-cupola' Jä. 
Äpp. ka'ttgubben går sppå bö'aspånjen App.  

'katthanen går uppe på spiskåpans fris'. Syn.: 
se brik(e). 

börd-sten m.Ia biPrdstie Våmh. (Bon.) bö'kstgn 
Leks. 1. 'stor sten lagd över eldstadens öpp-
ning o. bärande muren till rökgången i kolar-
koja / large stone placed over opening of fire-
place and supporting chimney stones in charcoal-
burner's hut' Våmh. Leks. Jfr bördjärn, bet. 1. 
2. 'sten placerad närmast bördjärn i spismur 
av sten / stone placed close by bördjärn in 
fireplace, built of stones' Våmh. 

börd-stång f.Ib bArtdyv Rättv. Leks. (jfr 
SAOB under böl-). 1. 'stång, på vilken man bar 
vattenså / pole for carrying waterbucket' Leks. 
Syn.: så-, vattu-stång. 2. 'stång att bära 
tunga bördor på (t.ex. mjölsäckar, smörbyttor 
etc.) / pole for carrying heavy loads (e.g. sacka 
of flour, butter-tubs etc.)' Rättv. 

börd-säck m.Ib bö'(r)dsäkk Oro bli'Irsäkk Rättv. 
'av två kalvskinn förfärdigad ryggsäck utan 
lock / rucksaek without flap, made of two calf-
skins' (se ill.; 45DB II 268). Syn.: se bälg-
säck. 

börd-tina f.IVa b' tina -b6'-tina Mal. 'spånkorg 
(med axelremmar), avs. att bäras på ryggen 
(el. i mes) / chip-basket (with shoulderstraps), 
carried on back (or with knapsack-carrier)' 
(se ill.). Jfr bördtäna. Syn.: se bastkont; 
bär-kont(e), -korg", -tutan, -täna; börd-
skrinda, -skäppa. 

börd-täna f. IVa bölr'tåna nMal. bli'ktåna Li. 1. 
= föreg. nMal. 2. 'av breda näverstycken hop-
sydd korg, försedd med lock av samma ma-
terial och handtag av envidjebåge (ofta även 
försedd med axelremmar för att bäras på 
ryggen) / basket made of broad pieces of birch-
bark with lid of the same material and handle 
of juniper bow (often also with shoulderstraps 
for carrying on back)' Li. Jfr bördtina. 

Börel m.Ia bOryl Ålvd. brril Ve. birril Mal. 
1. 'ett mansnamn / man's name' (se Lundgren- 
Brate, Sv. Pers., i Sv. Lm. X. 6-7, s. 26: Bifflrgh- 
ulf; jfr DNO I: 2, s. 1 not 6) Mal. 2. 'piggt 
nyfiken pojke el. man / alert, inquisitive boy 
or man' (jfr? Rz 174 a pyrvel, VII pyrel) Älvd. 
Jfr böröga. 8. `den pojke, som efter badning 
först fick på sig kläderna / the boy who was 
dressed firat after a bathe' Ve. an bl bi"ril 
'han får först på sig kläderna'. Jfr långsugga. 

börda f. bä' rila Mal.= b öreldocka. 
börel-docka f.IVa bir riklekka Mal. 'svarvad 
docka av trä / doll made of turned wood' 
(:äldsta uppslagsgivare var Bärel Britta, och 
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dockan liknade den nutida »Falujungfrun»; se 
ill.). Syn.: börela; börel-drunta, -dunta. 

börel-drunta f.IVa bgerildru`nnta nMal.= föreg. 
börel-dunta f. IV a birrildunnta Mal.(Y.) = föreg. 
börels-tytta f.IVa brristitta Ors. 'bråkig el. litet 
tokig person / troublesome or somewhat crazy 
Person'. 

bören oböjl. m. best. bli'rti Ga. (jfr böra, bet. 1:) 
'tur (plikt etc.) / tum, duty etc.'; å mi'nn W1-q 
'det är min tur'. Syn.: b ör du. 

bör-fast adj.I bå'rfasst Nås bå'rfasst Mal. 1. 
'sjuk o. därför urståndsatt att lämna sängen / 
ffi and therefore confined to one's bed' (jfr 
SAOB). Jfr börläger; väderfast. Syn.: bör-
lagd. 2. 'sittande orubbligt fast i jorden (om 
stor sten) / immovably stuck into the ground 
(about big stone)' Nås. 

börg m. börrg Soll. (jfr börg adj., bet. 3) 'kaxe / 
big-pot, cocky person'. Jfr bise, bet. 3. 

börg adj.I börrg Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. Äpp. 
bårrg vSoll. bsr(r)g Ors. Ore Rättv. Leks. Al Ga. 
Mock. Flo. Nås Mal. börrg ,,,bsrrg Dju. Jä. berrg 
öVd. (Torp byrg). 1. 'duglig, fullgod i sitt slag / 
capable, good at' allm. 4 i fl 4' bö'rrg Älvd. 'visst 
är hon arbetsför'; 4n i bö'rrg glremå Älvd. (om 
barn) 'han är duktig att tala' (jfr börgtalig; 
talbörg); dem å fyra bs'rrgs jö'n Leks. 'de äro 
fyra fullt arbetsdugliga personer i gården'; an e 
be'rrg te djä'r å'ränd Tra. 'han är duktig att ut-
rätta ärenden'. Jfr ar bet s-,d ö rr-,f ull-,g i f t(e s)-, 
kräk-, kör-, red-, skrid-, slakt-, tal-, vitt-
nes-, åk-, ärendes-. 2. 'tämligen stor, rikligt 
tilltagen, ordentlig / quite large, ample, real' 
Våmh. vMor. dm  a bö'rrga fkä'd Våmh. (Bon.) 
'de hava en ganska stor kreatursbesättning'; e 
wa bö'rrg ö've vMor. 'det var en ordentlig älv' 
(sagt om en vid vårfloden uppsvälld å); ed e 
bö'rrga brk, de'jt vMor. 'det är ett bra stycke 
dit'. Jfr bål, bet. 2. 3. 'självmedveten, dryg / 
selfeonfident, self-important' allm. (utom Älvd.) 
an e so bö'rrg å du'kktin å resulrin så Soll. 'han 
är så övermodig o. skrytsam o. högfärdig så'; 
dem vå' ss be'rrget Mock. 'de ville vara så duk-
tiga'; dem-då berrg ö'vvbeckljefsttje Li. 'det där 
högdragna överbygge- (el. Transtrands-) folket'. 
Syn.: bred, bet. 4; bäg; bös, bet. 2; dryg, 
bet. 6; kångs; spansk. 4. (som lekterm:) 'som 
efter provkast fick börja, t. ex. i kulspel / who, 
after test, had to begin, e.g. in game of marbles' 
Leks. bi btirrg 'få börja (kulspelet)'. 

börgsel n.I-f.I b88.91 n. Bju. bs'esl-bs'ssln Dju. 
bs'.2.2ln Ga. Mock.; bö'2.21 f. Flo.; bö'.2.2i n. Nås 
(Envall 269; jfr SAOB byrgsel, under byrgja). 

1. 'besvärligt arbete, hinder i arbete, besvär, 
bestyr / laborious work, ()lastades, trouble' 
allm. i tskkä bs'ssln Dju. 'ett sådant hinder i 
arbetet'; a'llä vä'rcha bö'illsr Flo. 'all världens 
besvärligheter'. 2. <krångel, bråk / bother, 
trouble' Ga. 

börgsla sv.v.l. bs'.2.21a Dju. Ga. Mock.; pass. 
bö'.1.2läs Flo. bö'.2.21o8 Nås. 1. <ha det besvärligt 
o. krångligt; slita o. släpa / have a difficult, 
troublesome time; toil and moir allm. Jfr kånka 
bet. 2. 2. <hindra / prevent' Ga. - Pass.: 
'arbeta under hindersamma förhållanden, slita 
o. släpa, knoga / work under difficult condi-
tions, toil and moir Flo. Nås i fltö'a där bö'.2.2les 
dem s i nil'a där vä'.2.21e8 dem Nås (:veslas 
kännes i Näs genuinare än börgslas) 'i Floda 
där slita de o. släpa och i Nås där uslas de o. 
knoga'. Jfr vesäll adj. 

börgslig adj.I ba'.2.2lu Dju. Ga. Nås; n.: bö'2.2lut 
Våmh. (Bon.) bs'sslut Bju. bs'2.21ut Al Mock. 
1. <besvärlig, som förorsakar hinder o. krångel / 
difficult, causing obstacles and trouble'; (komp.:) 
å mi'ttji bs'.2.2lunar tå Kfr så' Ga. 'det är mycket 
besvärligare att göra så'. 2. (n.:) 'ostädat / 
untidy' Våmh. (Bon.) ä i så bö'2.21ut flin i då'g så 
'det är så ostädat här i dag'. 

börgt adv. börrkt Älvd. bÖlrt Åpp. Mal. 1. 
/ enough' Älvd. eå 1-12,t bö'rrkt wa'rrmt 

Q'nn 'det är inte tillräckligt varmt ännu'. 2. 
'i drygaste laget, väl (mycket) / a bit too ranch' 
Åpp. Mal. hå va böll my'ttjy, hur ha'nn a kasst-
på' Äpp. 'det var väl mycket, (hur) han har 
kostat på'. 

börg-talig adj.I bö'rrgtalreen sÄlvd. (vanligen om 
barn) 'som har god talförmåga / (usually about 
child) who talks weil'. Jfr börg adj., bet. 1. 
Syn.: talbörg. 

börja sv.v. 3. 1. bfir- 3. Älvd. Våmh. brr- vMor. 
bir- (pret. bir(r)d-, sup. bir(r)t-) öMor. brr- vSoll. 
bOr(j)- Soll. bl'ra Ors. bYrja 3. 1. Ore birr(r)ja 
3. 	1. Rättv. Bju. Ga. Jä. (pret. birrdä 
sup. bört ,,,bö'rrja Jä.) bs'rrja 3. -1. Leks. bs'rrja 
3. Dju. Nås bö'rrjabs'rrja 3. -1. (pret. 	- 
bå'ri ,,,bö't1; sup. bö`ri ,,,btrri -böt) Mal. bå'rja 
(pret., sup. bett-) CoVd. 1. a. 'sätta sig i verk-
samhet (för att), taga till att / begin, start' 
(med inf. el. sup.; jfr SAOB A 2 b) allm. an  ber 
ful fu'vv på sä'nsst va'asn, Rättv. (bildi.:) 'han 
börjar väl sjunga på sista versen'; dem a bört 
.211'i nå Jä. 'de ha börjat slå nu'. Jfr begynna. 
Syn.: bära till, bet. 1; börja på; börja å; 
fara, bet. 17. b. (abs.; SAOB A 2 d:) dem 
ba'r(r)då opp i änndan på brn Dju. 'de började 
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längst uppe i byn'. 2. 'ingå i visst tillstånd, 
begynna / antar certain state, begin' (SAOB A 
3); å vå jussam å bara fYma Bju. 'det var just 
när det började skymma'. 3. (följt av med:) 
'först taga itu med, inleda med / set about, begin' 
(SAOB A 4 b a); tet brra ml Ors. tet ba'rrja 
ma Leks. te ba'rrja me Nås te bö'rja me Tra. 
'till att börja med'. Jfr börja ä. Syn.: be-
gynna. — Pass.: ar e bYrdas f'nn Älvd. a ä 
brrdast e'nn Ors. 'har det börjat ännu? / has it 
begun yet?' ; når biris ä-dä' Mal. 'när börjar 
(el. började) det där?'; å be' ttes-tö Tra. 'det 
började(s)'. — Särsk. förb. (på:) burrj-på fearva 
Leks. 'börja skaka (o. darra)'; vi bar(r)d-på' 
sätta Dju. 'vi började sätta (rov- och kålrots. 
frön)'; h,å bar-på' l8-Kmm Äpp. 'det börjar 
dagas'; (t ill: ) nä' ben i å tö' Tra. 'nu börjar det'; ve 
ska fal be"ri-tö Min am mö'ron Tra. 'vi skola väl 
börja dagen på morgonen'; an be' tt-tö jastto Tra. 
'han började att äta'; (ä4) tä byr-4' min Älvd. te 
brj-å min Soll. 'till att börja med' (jfr börja, 
bet. 3); u snigt ska öu bgr-4' M Våmh. 'hur 
snart skall du börja då?'; brr-å få' nå' vMor. 
`börja på att fara nu!'; nä' bir e ö' r4'jn4 Ors. 
'nu börjar det regna'; å bard-å stji'ma Rättv. 
`det började skymma'; an a skö'når å'bur(r)jet 
Rättv. 'han har skorna påbörjade'; (kan i bet. 
<börja med' åtföljas av obj.:) 	dier int b7r-4' 
noge so 8t4nd-kwe'rre Älvd. 'kunna de inte börja 
med en (ko), som står stilla?' (vid mjölkning). 

börja(n) m. 	berjan in. vMor. Son. birjä'n 
öMor. brrjan ,,,b4srjan vSoll. byrjan Oro birrjan 
Rättv. bi'rjan Rättv. (Bi.) ba'rrjän Al bö'rrjan 
Nås Mal.; bö'rja f.IVa ÖVd.; obef. Älvd. Våmh. 
Ors. 1. 'begynnelse, inledning / beginning, 
start' (SAOB 1 o. 2) allm. frå brrf am vSoll. 
frå brrjam (berjan) Soll. frå byrjam Oro 
frå biPrjan Rättv. frå bu'rrjetn Al tro bö`rjan Tra. 
'från början'; i birjä'm öMor. i bö'rjan Li. 'i 
början, till att börja med'; i sIt'g igen b&rjan 
vSoll. 'jag såg ingen möjlighet att börja'; ve a 
vd' -gtä, å djo' tt bö'rja nö Tra. `vi ha varit i väg 
o. börjat nu'. Syn.: börjanände, bet. 2. 2. 
`ngt, som man börjat tillverka / sthg, which one 
has startad to make' Li: å å lit'ubörja ä' an da 
gi"o. en påbörjad lada har han där också'. 

början-bit m. Ta ba'rrjanbit Bju. 'det stycke av en 
väv, som vävdes först / the piece of cloth, which 
was woven first'. 

början-knut m.Ia bOrrjanknät Mal. 'knut på en 
märktråd, från vilken mått beräknades vid 
tillverkning av kläder, pälsar skor etc. knot 
upon a märktråd, used when having a person 

measured for clothes, fur coats, shoes etc.'; dam 
gikk-ft't /ro beirrjanknätam `de gingo (vid mått-
tagningen) ut frän knuten på märktråden'. 

början-ände m.IIIa b`rröknenncl Älvd. ba'rrj(a)-
änn,cla Leks. bu'rrjanånndå Bju.; best. sg. dat. 
brretnennAm Våmh. brrånen,ndam Ors.; obef. 
Rättv. 1. 'garnända, varmed spinning el. varp-
ning etc. beg3mtes / end of yam, with which 
spinning or warping etc. was begun' Älvd. Leks. 
Bju. 2. 'början / beginning' Älvd. Våmh. Ors. 
ukin brninennd 	wä'r Älvd. 'en sådan 
början det här var!'; i berånenndqm Våmh. 
'i början'; mo brrånenndam Ors. `från början'. 
Syn.: början, bet. 1. 

bör-lagd adj.I bgirlaggd Jä. 'sjuk o. därigenom 
urståndsatt att lämna sängen /il! and therefore 
confined to one's bed'. Jfr börläger. Syn.: 
börfast. 

bör-läger n.Id bä'rlågår Äpp. biratågää  Mal. 
'hinder av dåligt väder / hindranee eaused by 
bad weather'; (särsk. i uttr.:) li'gg i bä' rlågär 
'vara uppehållen (på en plats el. i ett arbete) 
på grund av dåligt väder'. Jfr bör -fast, -lagd. 

börnads-don (?) n.Ia benysden Våmh. (Bon.) 
(jfr? Aasen Torp byrnad; koll.:) 'redskap, verk-
tyg / implement, tool'. Jfr bonad-don. Syn.: 
börnads-skap. 

börnads-skap (?) m. II brnyskäp ,,,beniskäp 
Våmh. bi'nniskip vOrs.; obef. Älvd. (jfr föreg.; 
Ihre byniskap;? Aa,sen Torp byrnskap) 'redskap, 
verktyg, husgeråd / implement, too!, utensil'. 
Syn.: börnadsdon. 

börnadsklig (?) adj.I by"nyskkin —beniskIrin 
Våmh. brnuskkin vMor. (jfr föreg.) 'noggrann 
i arbete; arbetsam / hardworking, accurate, 
careful'. 

börsta f. IVa bY ssta Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
Ore bi'ssta öMor. Ve. Ors. ba's(s)ta Rättv. Ga. 
Jä. Äpp. bö'ssta Mal. bessta ÖVd.; obef. Leks. 
Bju. (jfr V11 börstan  f.; ordb. börsta v.). 1. 
'häckla / haekle' allm. lrnbassta Jä. 'clets.'. 
Syn.: häckel; häckla. 2. 'argsint individ 
(t. ex. kvinna, barn el. katta) / angry individual 
(e.g. woman, ehild or she-cat)' Älvd. Våmh. Mor. 

börsta sv.  .v .1. bY ssta Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
Oro bi'ssta öMor. Ors. ba's(s)ta Rättv. Jä. bö'asta 
Mal. bessta Li.; pass. bY &stas Älvd. vMor. 
ba's(s)tas Rättv. Bju. Jä. ba'astäs Äpp. bö`sstes 
Mal. be' sstes ÖVd. (Torp bystai; jfr Fr. byrsta; 
Gotl.Ordb. borsta'; SAOB borsta" 1 a, bösta") 
'häckla (lin el. hampa) / dress, eomb (flax or 
hemp)'. Syn.: häckla. — Pass.: 1. 'resa borst 
/ bristle up' Älvd. 2. 'visa tecken till ilska el. 
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trots / show signs of anger or defianee' allm. 
by'sstes du eld Älvd. 'är du trotsig'?' (vanl. in-
ledning till slagsmål). Syn.: borsta pass., bet. 2. 
8. `vara högfärdig / be proud, conceited' Rättv. 
Bju. Jä. Syn.: brösta v. refl.; yva v. refl. — 
Särsk. förb. (upp:) ur irargöt an där by'sster-
u'pp sig vÄlvd. 'så förskräckligt den där (karlen) 
ilsknar till el. hetsar upp sig'. 

börstig adj.I by'sstug nÄlvd. by'sstun sÄlvd. 
by'sstQn Våmh. (Bon.); n.; be'sstut Ga. 1. 'upp-
käftig, arg / insolent, angry' (SAOB borstig, 
bet. 4) Älvd. Syn.: borsten; bustig. 2. 'som 
har nervöst bråttom / in a hurry or in a flurry' 
Våmh. (Bon.). 3. 'arbetsamt, drygt / labo-
rious, heavy' Ga. 

bör-öga n.rVa berög(a) Älvd. 'piggt nyfiken 
individ / alert, inquisitive individual'. Jfr Börel, 
bet. 2. 

bös adj.I bg5.9—bgs Älvd. bajs Våmh. bös Soll. 
Rättv. Mal.; obef. Li. 1. 'arg, ond, vred / angry, 
cross, irate' (SAOB 1) Våmh. 2. 'stolt, dryg i 
uppträdandet / proud, self-important in mariner' 
Älvd. Rättv. Mal. Syn.: bred, bet. 4; bäg; 
börg, bet. 3; dryg. 8. 'duktig (rask) i arbete / 
eapable, quick at work' Soll. Syn.: byskig, 
bet. 2; bösig, bet. 2. 

bös adv. Ya Älvd. `ivrigt, påträngande, häftigt / 
eagerly, urgently, violently'; an 104'm so bg's 
auti ögö 'han framförde saken så ivrigt o. på-
trängande'. 

bösa sv. v. 1. bEr'sa Ors. 'arbeta häftigt o. ovarsamt 
/ work hard and carelessly'; an bii'sar 5 a'rrbåter 
vOrs. 'han arbetar raskt, men ovårdigt'. Jfr 
bös adj., bet. 3; bösig, bet. 2. 

böse m.IIIa ba'stt (best. bö'sn) öMor. (jfr bös 
adj.). 1. 'buse att skrämma barn med / bogy-
man'. Syn.: se buse. 2. 'den onde, djävulen / 
the evil one, the devil'. Jfr djävul etc. Syn.: 
annan pron., bet. 6; Barkeludne; Dart; 
Dart-Hans; den pron.; fan, bet. a; fienden; 
gamlen, bet. 3; Gammel-, Grå-, Horn-, 
Skrot-Erik; Gammel-Hans; grove, bet. 2; 
klene, bet. 1; krampen; Kratten; lede, bet. 
1; ljute, bet. 2; ljuting, bet. 3; Ljutkarlen; 
Nak; näck, bet. 3; Onde; ondel, bet. 2; ondo, 
bet. 1; rämeni; sj älven, bet. 2; smete; snöde, 
bet. 1; tråde. 

bösig adj.I bY öaug bg.92in Älvd. 	vMor. 
1. 'häftig, uppbrusande / violent, impetuous' 
vMor. 2. 'som arbetar raskt, men ovårdigt / 
who works quicldy but earelessly' Älvd. Syn.: 
byskig; bös, bet. 3. 

böss m.Ia böss Leks. (jfr ev. SAOB byss 1605, 

under bössa f.) 'hjulbössa (för hjulaxeln avsedd 
hylsa i navet) / metal cylinder in the nave of 
cart wheel which surrounds axle, nave-box'. 
Syn.: bössa, bet. 2; bössring; myssla, bet. 6. 

bössa f.IVa by'ssa Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore 
bisssa öMor. vSoll. Ors. bessa Ve. bi'ssa •••••ba'ssa 
Rättv. (Bo.) Nissa sRättv. 	ssa Leks. by'ssa 
Bju. bö‘ssa Dju.—Äpp. be`(r)ssabö'fga Mal. 
begga ÖVd. 1. 'gevär för kula el. hagel; äv. 
bågskjutvapen, slunga el. luftbössa / firearm 
for bullet or shot; also bow, sling or air-gun' 
(SAOB 2; ÖDB I 5 f., 42; II 92 ff.) allm. gö' 
min by'882 Våmh. (Bon.) `jaga'; 	ssa ska fl' 
ka'rrn,,, å i'nnt ka'rrn, t  be'ssa Ve. 'bössan skall 
följa karlen o. inte karlen (följa) bössan'. Jfr 
björn-, brind-,båg-, ekorr-,flintlås-, fågel-, 
hagel-, klav-, knall-, knallhatt-, kol-, kul-, 
lod-, mellan-, pil-, räffel-, skid-, slang-, 
slinger-, sned-, täpp-, ärt-. Syn.: bom-, 
sovel-järn; sovelstör. 2. 'hjulbössa / axle-
box' (SAOB 3) allm. Jfr hjul-, kärr-. Syn.: 
se böss. 3. (senare ssgsled:) 'kista uppställd 
vid kyrkan för insamling av penninggåvor till 
de fattiga / poor-box'; se fattig-. 

böss-bänk m.Ib bö'ffbännk Mal. 'bänk, anv. att 
fasthålla bösspipa, då loppet skulle borras (o. 
räfflas) / bench to which gun-barrel was fastened 
when it was to be bored (or rifled)' (jfr ÖDB II 
94 f.). Jfr borr-, drag-bänk. 

böss-giller n. Id by'ssdjilldär vMor. bessdjilldär 
Ve. bö‘ssfillår Äpp. 'självskjutande bössa / 
string fastened to trigger of hidden loaded gun 
and stretched over elk-path to trap and kill a 
passing elk' (ÖDB I 46). 

böss-håll n. la by'ssålld vMor. bs'sshåll Rättv. 
(Bo.) bö'ashall Nås bö'ffhål Mal. 'avstånd, på 
vilket man kunde träffa med bösskott / range 
of one's gun' (SAOB). 

böss-hölster n. Id by'ssöllster Älvd. bekhellster 
Li. bekhillster Tra. 'bössfodral / gun-case' 
(SAOB). 

böss-kula f.IVa by'sskautr Älvd. ba'sskr.ara Rättv. 
bö'sskftlra Leks. Ål be' fgkaka ÖVd. 'gevärskula / 
bullat' (SAOB). 

böss-lås n.Ia 	öMor. bs' asslås Mal. begflås 
Li. 'avfyringsmekanism på flintlåsgevär / flint-
lock' (SAOB). Syn.: flintlås. 

böss-navare m. Ta — III b by'ssnåvår vÄlvd. 'borr, 
anv. vid borrning av bösspipa / borer used for 
boring a gun-barrel' (ÖDB II 94). Jfr grov-
navare. 

böss-pipa f.IVa by'sspipa vÄlvd. bs'sspipa Rättv. 
bu'asspipa Mal. be' ffplpa ÖVd. 'gevärspipa /gun- 
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barrer (SAOB); dem a vår gå-te fä'j s'rrmin te 
kru'ppi ne-i beggpipa Tra. `de ha kunnat förmå 
ormen att krypa ned i bösspipan' (o. sedan ha 
de skjutit ut den med ett skott). Jfr kulpipa. 

bösspip-städ n. II by'sspipståö vÄlvd. `städ försett 
med rännor på översidan o. anv. av bössmed då 
bössplåt slogs till en rund pipa / anvil with 
some grooves on top, used by gunsmith when 
making a gun-barrel from plate' (se ill.; ÖDB II 
93). 

böss-plåt m.Ia by'ssplråt vÄlvd. `stycke plåt, 
lagom att smida till bösspipa / piece of plate 
out of which a gun-barrel was made' (se ill.; 
ÖDB II 93). 

böss-ring na.Ib bö‘ssrivn Leks. `hjulbössa (för 
hjulaxeln avsedd hylsa i navet) / axle-box'. 
Syn.: se böss. 

böss-smed m.II by'ssmiö Älvd. by` sang Bju. 
bu'asemå Mal. beggmä ÖVd. `smed, som tillver-
kade bössor / gunsmith' (SAOB; jfr ÖDB 11 92 f.). 

böss-stock m. Ib by'sstukk vÄlvd. bi'sstukk öMor. 
`bösskolv / butt-end of gun' (se ill.; ÖDB II 92; 
jfr SAOB). 

bösta sv.v. 1. berg:sta Ore Leks. bö`ssta Bju. Dju. 
Nås. 1. `arbeta (knoga) våldsamt med ngt / 
toil, work hard at sthg' (SAOB 2) Ore Leks. 
Dju. Nås wa e bö'ssted e kwä'js mä jänom stå'n 
Ore. `så jag stretade i går kväll med den där 
stenen!'. Jfr fängta, bet. 3. Syn.: se böka', 
bet. 2; böta", bet. 3. 2. `pusta, stånka / puff, 
blow' Leks. Bju. 

böstei  n.III bö's(s)tu Rättv. (jfr bösta v., bet. 1) 
`klumpigt o. ohanterligt föremål / unwieldy 
thing'. 

Misten n.III bö'sstä Leks. `bog av slaktat svin / 
shoulder of butchered pig' (SAOB böstei). 

böstra sv.v., se bestyra. 
böta f., se böta" v., avi. 
böta' sv.v. 1. -3. bö't 1. Soll. brta Leks.; bö`ta 3. 
Nås; bö"ta 1. Mal.; obef. Älvd. Våmh. `plikta, 
betala böter / pay a fine' (SAOB 4); Iväg fikk 
an brt fö ä Soll. `nog fick han sota för det'. 
Syn.: plikta. 

böta" sv.v.3. 1. bp't'ta 3. Älvd. brt(a) 3. 
Våmh. vMor. Ve. Son. Leks. bå'ta Ors. bö'ta 3. 
Ore birta 1. Rättv. 3. Bju. bEr'ta 3. Dju. brta 1. 
Ga. (jfr Mod(Ser, Namn- o. ordgeogr. stud., s. 76 
f.). 1. `forsla mindre partier (av t. ex. hö, vedel. 
timmer) utefter svårframkomlig väg el. del av väg 
/ transport small loads (e.g. hay, wood or timber) 
along difficult route' (ÖDB I 261) allm. (utom 
Ve.) (styr dat.:) byöt 	(mtr884m, weöin2 
Älvd. `forsla hö (mossa, ved) i etapper'; vi 078 

brta o'pivir Rättv. `vi få forsla (timret) i por-
tioner uppför (backen)'. Jfr hö-, tve-. 2. `med 
hjälp av händerna el. handredskap placera (t. ex. 
hö, säd, ved) till förvaring / store up e.g. hay, 
grain, wood, with help of hands or hand imple-
ment' Ve. Son. Leks. (Silj.); bö't ö' Leks. (Silj.) 
`med blotta händerna bärga hö från hässjor 
direkt in i foderhus'; böt i sta'kk 	Soll. 
`med blotta händerna lägga samman ved i 
högar'; bö't nö'ti Soll. `lägga upp fiskenoten på 
rätt sätt för förvaring'. 3. `bete sig våldsamt, 
arbeta med häftiga rörelser / act violently, work 
with violent movements' Ve. Son. ta' du 
bö'tär min kru'ppim `så du arbetar med hela 
kroppen!'. Syn.: se böka', bet. 2; bösta, bet. 1. 
4. `vräka ned (om snö) / come down heavily (of 
snow)' Soll. fej, ur ä ( vemdärkalk) brtär ̀ hu, så 
det ( -,Väderkarlen) vräker ned (snö)r. 5. (om 
vattenmassa:) `vara upprörd, gå i vågor / (of 
water:) be disturbed, run high' vSoll. donn-da 
wö'n, an birtär, så e fäli far öjtå' an `den där 
(sjön) Van är så orolig, så att det är farligt att 
begiva sig ut på den'. Jfr böka', bet. 3. — Särsk. 
förb. (av:) 1. `med händerna lassa av' Ve. Soll. 
2. brt-åv trtjä Soll. `med händerna plocka brä-
derna av taket'; (fram:) böt-fr4'mm Våmh. böt-
fra'mm vMor. `forsla fram (hö) i mindre poster 
till en lättare framkomlig väg'; (från:) bgöt-fr4' 
si pninvg4 Älvd. `ge ut pengar i småposter'; 
(ihop:) båt-ijö'p Ors. `forsla myrhö i etapper,'; 
(in:) brt-inn 	Soll. `med händerna bärga in 
hö (i foderhusen)' (ÖDB I 262); brt-inn 
Sol!. `lägga in veden (i vedboden)' (ÖDB I 496); 
(ned:) ä båtär-ni'd mitji' öMor. `det vräker ned 
mycket (snö)'; ä bö'tet-nid Soll. `det vräkte ned 
(snö)'; (på:) an bötät-på' Ve. `han arbetade 
våldsamt o. lastade (mycket hö på släden)'; 
(upp:) brt-upp 	Son. `lägga upp hö (på en 
skulle )' ; (u p p e - i: ) an båtet-u"pi Soll. `han ma-
tade kvarntratten med säd'; (ur:) brt-gr Soll. 
`lasta ur el. av med blotta händerna el. med red-
skap'; (åt:) 4n-dr bgöter-r si pfniv3g4 o'llt-
Vett Älvd. `den där (mannen) får in pengar (i 
småposter) ständigt o. jämt'; däm bötet-ä' änä 
av å'll då'kum Soll. `de gåvo henne i småposter 
bidrag av alla slag'. — 	brta f. vMor. Ore 
brta f. sRättv. Krts n. Rättv. (Bo.) `så stor 
mängd (t. ex. av hö, ved, timmer) som på en gång 
forslades fram till den plats, där ett större lass 
kunde ordnas / the amount (e.g. of hay, wood, 
timber) which could be transported at one time 
to place, where a larger bad could be arranged' 
(ÖDB 1 259); ti'mmsr-, virdå-böts nRättv. `viss 
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mängd timmer, resp. ved, framforslad på en 
gång'. 

böta m  sv.v. 1. böt- Älvd. Son. Rättv. (Torp bauta; 
jfr Mod(Ser, Namn- o. ordgeogr. stud., s. 77 f.; 
endast i särsk. förb.; på:) `hava inverkan på, bita 
på i have effect on, make impression on' Rättv. 
ä bötur int på' må nå' ingenting biter på 
mig'; (å:) 1. 'orka, rå med, få bukt med 
/ manage, master' Älvd. Soll. ftnråv böter int 4' 

mt"nq Älvd. 'Olov orkar inte (förmår 
inte äta) pölsa om morgnarna'; i bötär int å' 
ka'bbam nå min 4"-da ö'lekstb Soll. 'jag kan inte 
få bukt med vedklabben med den där yxan'. 
Syn.: båta (å). 2. 'göra intryck på, komma ngn 
vart med / make impression on, get somewhere 
with' Älvd. Soll. e böter int 4' åm Älvd. 'det gör 
intet intryck på honom'; bötet du å' onum nå ä 
Soll. 'kom du ngn vart med honom?'. 

böte n.III, se bötall  v., avl. 
böter' LVIpl. bi3'tär Ore. blPtär Nås Mal. 'penning-
straff / fine' (SAOB); sitt-tå' ba'tar Nås 'sitta av 
böterna'. Jfr gård-, gårdssyn-. Syn.: plikt. 

böter" f. pl. 'botemedel, bot, hjälp', se bot f., 
bet. 1 b (o. 2). 

böt-skrinda LIVa bö'tskrynncla Leks. (jfr böta", 
bet. 1) 'skrinda, mindre än storskrindan o. 
anv. vid körning på mindre framkomlig väg / 
hay-waggon, smaller than storskrindan, used 
on difficult roads'. 

bövel m.Ia 	Bju. 	Mal. 1. 'djävul / 
devil' (SAOB böfvel 2) Bju. Mal. å bii'vi/v, Bju. 
'å f-nr. 2. 'rå, brutal individ, flåbuse / coarse, 
brutal inclividual, boor' Mal. 3. 'ovanligt stor-
vuxen o. robust person / unusually tall, robust 
person' Mal. 

bövels-bit m.Ia bö'vilsbit Mal. 'område omkring 
nackleden hos slaktdjur / area round neck of 
animal to be slaughtered'. Jfr följ. 

bövels-kotan f. IVa best. ba'vilsköta Mal. 'den 
översta halskotan hos slaktdjur / upper cervical 
vertebra of animal to be slaughtered' (jfr SAOB 
bödelskota). 

böxtrai  sv.v. 1. bö'kkstra Mal. (Y.) (jfr? böglau) 
'titta ilsket / look angrily'. Syn.: se böglau. 

bäxtrai  sv.v. 1. (pres.) bö'kkstär Mal. (jfr bestyra 
v.) 'arbeta, styra o. ställa i work, array-1ga'; 
bö'kkstär v få'Ir§ u cerrbeta 'arbeta ivrigt (inten-
sivt)'. 

c 
cedera sv.v. 1. &rara Älvd. srdiera Våmh. srder 
vMor. Soll. si"dera Rättv. si'dera Dju. si'dära 
Mal. srdira öVd. 1. 'göra konkurs / go bank-
rupt' (SAOB 4) Rättv. an si"derur ful nå'r-som-
hä'1(1)8t Rättv. (Bo.) <han går väl i konkurs när 
som helst'. 2. <förlora (pengar), göra förlust i 
lose (money)' allm. i a sl"derad upå '-öa vMor. 
'jag har gjort förlust på det där'; dä'r sl`dera-rj, 
nu'llt Dju. 'där förlorade han åtskilligt'. 

centner m. sän(n)t Soll. Rättv. sä'nntnär Ål sä'nn-
tär Dju. 1, 'vid körning av malm använd 
viktsenhet (100 skålpund) / unit of weight used 
when carting ore' (SAOB 1) Rättv. Ål Dju. 2. 
'stor kvantitet (t. ex. av mat), väldig portion / 
large quantity (e.g. of food), great portion' (jfr 
SAOB 2) Soll. ukän sä'nnt du tar ä' di 'vilken 
stor portion (mat) du lägger för dig!'. 

chalong-förkläde n., se schalongförkläde. 
chiffonjé n. f ef anet  (best. fel anä'rä) Mal. se anår 
Li. 'byrå med fällskiva / chest of drawers with 
escritoire top'; da-i fefang`an Mal. 'i chiffonjén'. 

cikoria m.Ia sikå'r nÄlvd. 'dryck, kokad med 
tillsats av särskilt preparerad cikorierot (o. 
kaffe) / chicory coffee' (SAOB 3). 

cirkel m.I si'rrtjel Älvd. vMor. si'rrtjil öMor. 
Ors. Leks. si'rrtjäl Leks. (Silj.) serrkil Mal. Tra. 
'passare / pair of compasses' (SAOB II 1; ()DB 
II 127, 217, 270). Jfr krum-. Syn.: passare'. 

cittra f.IVb si"tär vMor. Soll. (best. si"tro Soll.) 
sitrå' öMor. 'musikinstrument med platt reso-
nanslåda o. ett större antal metallsträngar / 
zither' (SAOB cittra 3). 

D 
dabba sv.v. 1. dabb- Mor. Ål dabb- Mal. (Torp 
dabba") (endast i särsk. förb.; ihop:) dum 
dabb-ihö'p 8 stå'ss Ål dam dabb-ihö'p 8 slo'kks 

Mal. `de råka ihop o. slåss / fall out about 
sthg and fight'; (till:) dabb-tl'k vMor. 'slå till / 
strike'. 
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dadd m.Ia (endast som senare ssgsled:) `över-
moget hjortron overripe eloudberry'; se blöt-. 

dag m.II dåg allm. (utom Bju.) dåg —då Bju.; 
best. sg. nom. då'ggn, ack. dåv, nvÄlvd.; nom. 
ack. då'ti sÄlvd. Ore Al då/in Våmh. dä'in Mor. 
dajn vOrs. &dn öOrs. då'jun Rättv. Leks. 
dån Bju. Flo. dä'jän, Nås Jä. Äpp. dä'in Mal. 

ÖVd.; nom. pl. då'fflir öMor.; böjning f.ö., 
se LD II 173. 1. `den ljusa delen av dygnet / 
day' (SAOB I 1) allm. mi'tt å då'on Älvd. mi'tt 

d4'jnz öOrs. mi'tt å då'jem Ore. `mitt på 
dagen'; fe dä'in Ors. `för dagen'; 	så 'emu 
dä'jsn å Rättv. `hålla på (o. arbeta), så lång 
dagen är'; ma då'jsn Leks. 'under dagen'. Jfr 
ljus adj. Jfr halv-. 2. (förb. karl (för) (hela) 
dagen; SAOB I 1 a oc:) kå'r fe jå'Ira dä'in vMor. 
ider fur då'jän Äpp. 	häfte 	Li. `redlig 
o. duktig man / fine, upright man'. 3. (förb. om  
dagen; jfr SAOB I 3 a v:) `häromdagen / the 
other day' Leks. Tra. an va hi't om då'jsn Leks. 
`han var hit häromdagen'; å rå am dä'in jä 
Tra. `det var häromdagen'. Syn.: härom-
dagen. 4. (förb. i morgon dag(en); SAOB I 3 
a 	i mu'rrgo då,'jun Leks. i må'ro då'n Flo. i 
må`ro då'g Mal. i mIrro dåg Li. `i morgon dag / 
tomorrow'. 5. (pl. —) `goddagar / an easy-going 
life' (jfr SAOB I 3 e; I 5 b oc) Leks. Jä. Mal. öVd. 
sky &Tgvr o h,å'r Leks. `sådana goddagar hon 
harr; hä e allt å'na ssm a dägur Jä. `det är allt 
en (kvinna) som har goddagar'. Syn.: god-
dagar. 6. `dygn, kalenderdag etc. / a day and 
night, calendar-day, etc.' (SAOB I 4) allm. 
tjugufg` etjinivng gm då'g Älvd. '24 skilling om 
dagen'; an a stennde dar i (14'0 Våmh. `han har 
stått där i flera dagar'; o ad i'vvga wi'88a, dä"gå 
Ors. `hon hade inga bestämda dagar'; 	vm 
då'gor Jä. `nu om dagarna'; ät hö'nsm då" jam Li. 
`efter den dagen'. Jfr hit-till-dags. Jfr bak-, 
bod-, bodväders-, boförs-, dymmel-, e-, 
engät-, fyrtiomartyr-, förkastad-, för-
kastande-, förkastelse-, god-, gång-, gäs-
sel-, gät-, görande-, helg-, häxmall-, jul-, 
lådigs-, löv-, mariemässo-, medel-, mid-
sommars-, märkelse-, märkes-, namns-, 
olycks-, ox-, pingst-, pingstdag-, post-, 
påsk-, sjusovar-, själamäss-, skäkt-, sling-, 
slink-, slånk-, sommar-, vecko-, vär(en)-, 
yrkande-. 7. (förb. i dagarna; jfr SAOB I 
5 a oc 131:) `på tiden / about time' Soll. ä bi vå 
i drgum ni!' det börjar bli på tiden nu (eg. 
det blir vara..)'. 8. (förb. en av dagarna; 
SAOB I 5 a a y:) a. `häromdagen / the other 
day' Mal. öVd. å vå äjn 4 då'om Tra. `det var 

häromdagen'. b. `en av de närmast följande 
dagarna / ona of the days immediately follow-
ing' Mal. 9. (pl.:) `livsdagar, levnad / life, 
days of somone's life' (SAOB I 5 c v1) allm. fl"ri 
fi'sr dci"gå Älvd. `före vår tid'; i killa ma'jna 
då"gå Ors. `i hela mitt liv'; (bildi.:) o ä ss lå'uv i 
sg'na szora a'll vår dä'gur Leks. `hon har så lång-
lagt ansikte som »alla våra dagars'. Jfr gam-
me!-. 10. (förb. av el. utav dagarna; jfr 
SAOB I 5 d:) `ur livet / out of life' Älvd. Våmh. 
Soll. am du ed fajå åv drgum d4-åå'r Älvd. `om 
du finge livet ur den där (kattan)'; an a få" åv 
då"gum Våmh. 'han har dött'; an a by"rt-å 
kumå å'v drgum Soll. `han har börjat bli ålder-
domsslö'; g åv då'gom Ore 'dö'; få'-n tå då'gor 
Jä. 'få honom att dö'. 11. (i emfatiska uttr.; 
SAOB I 5 g:) Vd. lcsn i a'llä (—ålkista) då'gur 
såg då' Jä. `vad i all världen säger du? / what on 
earth did you say?'. 12. (förb. i dag; SAOB I 
6:) allm. va  å ä fyr då' i då'g Bju. `vad är det för 
dag i dag? / what day is it today?'. 13. `dags-
ljus, dager! daylight, dawn' (SAOB II 1) allm. 
drin sg`nnäs Våmh. `dagsljuset börjar synas'; 
ss fo'tt ä vart då'g (dä'in) Mal. `så snart det 
bl3v ljust'. Jfr gro v., bet. 2; dagas. 14. 
(förb. dagsens sanning; SAOB II 1 g y:) 
då''gsäns seniv Rättv. (Bo.) da'klestis 8asnniv 
Mal. `clagsens sanning / gospel truth'. Jfr d agan-
de (s). 15. (förb. säga till dags; jfr SAOB 11 7:) 
`säga ngn (dat.) sanningen / tell s.o. the truth' 
Älvd. du ak saj et-då'gs 4m `du skall säga honom 
det rent ut'. 16. (förb. dag och väg (väl):) 
Älvd. Äpp. Mal. eå 1-it meld dä'g o wå'lr Älvd. 
(h)ä e-nt mer än då'g s vå'g Äpp. Mal. 'det är i 
senaste ögonblicket / at the last moment'. 17. 
(förb. å samma dag:) fncla' wa'r ig 4 su'mrnu 
dä,'e Älvd. `ändå hade jag det lika ställt (vore 
jag samma människa) / yet I should be situated 
as before (I should be the same person)'. 18. 
(förb. göra dag (en):) djel" dä'v, Älvd. `börja sin 
dag, stiga upp / get up, start the day'; djå' a  stinn 
då'g Mal. `göra sin arbetsdel för dagen'. Jfr kväll, 
bet. 4. 19. (förb. uppe i dagen:) `på översidan, 
upptill / on upper side, top-side' Soll. sä'kks 
å'Irnär up-i då'im `sex alnar bred upptill (t.ex. 
om segelskuta)'. 

dag(a)-karl m.Ia då"gukall vMor. clå'gokarr Ore 
då'kar Rättv. Leks. Bju. Flo. då'kär Nås Jä. 
—då,'(g)leär Äpp. då'kär Mal. då'okär öVd. 
`manlig el. kvinnlig dagsverkare el. daglönare / 
male or female hired-hand (day-labourer)' 
(SAOB dagakarl); je vå my'ttjy dar tä då'keir Jä. 
`jag var ofta där som dagavlönad hjälp' (sagt 
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av en kvinna); då'okåranpreesstam Tra. 'prästens 
dagsverkskarlar'. Syn.: dagsverkare; dags-
verk(s)karl; lejkarl. — Ssg: då'kaafakk n. 
Leks. <daglönares familj / family of mala hired-
hand'. 

dagande(s) (endast i förb. med sanning; jfr V11 
We. dagande:) då'gancle sa'nniv Leks. då'gan,dås 
sa`nniv Ga. dägsnde sa'nnig Jä. 'clagsens san-
ning / gospel truth'. Jfr dag, bet. 14. Syn.: 
daglig, bet. 2. 

dagas sv.v.pass. då'gas Ga. då'gäs Flo. Åpp. 
'gry, ljusna till dag / dawn' (SAOB daga I 1); 
hå tår på' s då'gäs Äpp. 'det börjar ljusna, 
dagen börjar gry'. Syn.: gro, bet. 2; gry; 
gryna"; ljusa, bet. 2; ljusna, bet. 1; lysa, 
bet. 3. 

daga-tal (oböjl.) n. pl. drgotåk Leks. Tra. då'gs-
tål- Mal.; best. dä'gåtåirg Älvd. 'flera dagar / 
several clays' (endast i förb. med i; SAOB 2 b:) 

dåg ki‘gg jår i cici"gåtålrc Älvd. 'han orkar 
ligga här i dagar'; an a vår bu' tt i då.'gotåb• Tra. 
'han har varit borta i flera dagar'. 

dag-driva st. v. dägdriva Leks. `gå sysslolös / be 
idle' (SAOB); innt kan ja' gå å då'gdriva innt 
'inte kan jag gå sysslolös'. 

dag-drivare m.IIIc då'gdrivar vOrs. då'gdrivåel  
Mal. då 'gdrivar CiVd. 'sysslolös person, lätting / 
idler, lazybones' (SAOB). 

dager oböjl. sbst. då'ger Älvd. då'går Mal.; obef. 
Leks. Flo. <dagsljus / daylight' (SAOB lb; 2). 
Jfr dagning. Syn.: dagsljus. 

dag-folk n.Ib då'gfekk Äpp. 'för en dag i sänder 
lejt arbetsfolk / hired-hands for one day' (jfr 
SAOB dagefolk). 

dagg m.Ia dagg Li. 'kort rep, anv. som prygel-
redskap / rope's end, used in beating' (se ill.; 
SAOB dagg" 1). 

dagg 	 dogg f. Älvd. Våmh. dågg Mor. 
Ve. Soll. ( ,,,clåddj Ve.) dagg Ors. Ore; dågg,..dagg 
m. Rättv.; dagg —dagg f. Leks.; dagg m. Bju. 
Dju.; dagg f. Al Mock. Näs öVd.; dagg n. Mal. 

'fuktighet, som utfälldes ur nattens kyliga 
luft / dew' (SAOB dagg' 1) allm. ttn spri'vvg etv 
do'ddjin Våmh. 'den (o: rågen) gror av fukten 
från daggen'; då'ddji a ge'nndj-fr grrsi vSoll. 
da'ddjä a gå' j-tii grå'si Tra. <daggen har gått ur 
gräset'; tå' da'ddje vOrs. `slå, medan daggen 
ännu finns kvar på gräset'; vi ska sW ma da'ddja 
sit-t' Leks. 'vi skola slå, medan daggen sitter i'; 
da-i da'ddjin (grav ace. =best. sg. dat. n.) Mal. 'i 
daggen'; i'nna da'ddjå gåa-tå' Mal. 'innan daggen 
går ur (el. utav)'. Syn.: rånad (råna), bet. 2. 

'klar vätska, som avsöndras av ett sår / elear  

diseharge issuing from wound' Mal. öVd. Jfr 
var; väg m.; värk, bet. 3. 8. (senare ssgsled:) 
`bladlusexkrementer / plant-louse exerement' 
Mal. Li.; se honungs-. 

dagga sv.v.l. do'gga. Älvd. då'gga Mor. Ve. Soll. 
da'gga Ors. då'gga Rättv. dagg- Bju. Al Moek. 
Äpp. Mal.; pass. &eggas Leks. 1. <falla dagg / 
to fall (of dew)' (SAOB dagga' 1) Älvd. Mor. 
Rättv. ä a då'gga i na'tt Rättv. 'det har fallit 
dagg i natt'. Syn.: daggf alla. 2. 'duggregna / 
drizzle' Ve. Soll. Jfr däva, bet. 2. Syn.: deva, 
bet. 1; dugga; duska'; dusta; skrugga; 
stinka. — Pass.: duggas-å' Leks. 'torka / dry' 
(efter dagg el. regn); ä får li'gg å daggas-å' inna 
vi ref» Leks. 'det (o: höet) får ligga o. torka, 
innan vi räfsa'. — Särsk. förb. (av:) å a dagga-X v 
Al 'daggen har gått ur gräset'; å'vdaggt Ors. 
Pvdåggt Son. å'vda'ggt Leks. (Silj.) å'clagga 
Leks. 'fritt från dagg'; (ur:) dagg-l'r Ors. dagg-'r 
Al Moek. Mal. 'torka, bli dagglöst' (om gräs); ä e 
l'rdågga Ve. 'det (höet) är fritt från dagg'; 
(utav:) kett hå dagg-tå' Äpp. 'låta daggen gå ur 
det (a: höet)'. 

dagg-falla st.v. da'ggfäla (pret. -fjål, sup. -/Cd) 
Mal. (jfr SAOB) 'falla dagg'. Syn.: dagga, 
bet. 1. — P. pret. då'ggfälli n. vMor. 'fuktigt 
av dagg / damp with dew' (om hö). 

daggig adj.I do'ggign Våmh. då'ggån Soll. då'ggu 
Rättv. du' ggug —dceggug Leks. d,ceggu Ga. Nås 
Äpp. Mal. cla'gga Tra. 1. 'fuktig av dagg / damp 
with dew' (SAOB 1). 2. `(kall)svettig eovered 
with (cold)perspiration' Mal. an va celldelås 
dceggu i pcennan <han var alldeles (kall)svettig 
i pannan'. 

dagg-löst adj. In. do'ggköst Älvd. cicegglös(s)t Äpp. 
Mal. da'gglaust Tra. (endast opera.:) eå i do'gg-
köat i då'g Älvd. ä e da'gglaust i då'g Tra. 'det 
finns ingen dagg i dag / there is no dew today'. 

daggmask m.Ib da'ggmakk Rättv. (Bi.) da'gg-
makk Leks. Al Nås da'ggmakk Äpp. da'ggmakk 
Mal. `Lumbrieus terrestris' (SAOB 3). 

dagg-skål f.Ia da'ggskålr Mal. 'daggkåpa, Alehe-
milla vulgaris / lady's mantla, dew-cup'. Syn.: 
glömsk-, längt-rot; gueku-, marie-, rynk-
tad-kjortel; jungfru-marias-sänghalm; 
kjortels-blad, -blomma; kåpa, bet. 3; 
käringöron, bet. 1; rynk-blad, -röv; val-
borg-med-gröna-kjolen. 

dag-karl, se dag (a)-karl. 
dag-lag n.II dirgkåg vMor.; obef. nvMor. 'sam-
manfattande beteckning för de kvinnor (vare 
sig vallhjon el. ägarinnor), som vallade på en o. 
samma dag / general appellation for women 
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(either herdsmaids or owners) who tended 
cattle on one particular day'. 

dag-mån oböjl. m. dergåmffn Älvd. 'dag för dag 
synlig förändring / change visible from day to 
day' (Far. dagamunur; Burträsk dagmån; jfr 
Fr. dagsmunr; Aasen dagsmun); e we'lckse 
si' dä"gåmftn 'det växer, så man ser skillnad 
dag för dag'. 

daglig adj.I dä'glin Ors. dä'gkin Rättv. Bju. 
dä'gke Li. 1. 'förekommande el. pågående varje 
dag / daily' (SAOB 1) allm. 2. (i förb. med 
sanning:) hå va dä'gke sa'nnigg Li. 'det var 
dagsens sanning'. Syn.: dagande (s). 3. (se-
nare ssgsled:) 'uppenbar / obvious' Äpp.; se 
öppen-; 

dagliga adv. dä'gki Älvd. Bju. dä'gkiga Ore; obef. 
Rättv. (Bo.) (jfr SAOB dagligen) 'dagligen / 
every day'; an kte'fitår nå'r när dä'gkiga Ore 
'han springer o. besöker henne varje dag'. Syn.: 
dagligdags. 

daglig(a)- (-dagligen-) dags adv. däigligenda'kks 
öOrs. dä'gkigdakks Rättv. dä'gkigadakks Leks. 
då'gkeda'kka Flo. dä`glräda'kks Mal. dä'gkeda'kks 
öVd. (jfr Burträsk) =föreg. (SAOB I). 

dag-mot n.Ia då"gåmftst Älvd. 'tidpunkt, då 
natt o. dag möttes, dagning (el. mörkning) 
i daybreak (or nightfall)' (SAOB dagar:not). Jfr 
dagning; dagsätt. 

dag-mån f. dä.`gmön Mal. 'dag för dag synlig för-
ändring (el. förbättring) / change, visible day 
by day' (Far. dagamunur); tii`ttji däg ä minns 
ngro dä`gmön 'tycker du (eg. dig) att det syns 
någon förändring från dag till dag?'. 

dagning f.Ib då,'"gni'vg Älvd. dägnigg Våmh. 
(Bon.) Ors. dä'gnig Rättv. Leks. Bju. Dju. Flo. 
Mal. 'gryning, dagbräckning / dawn, daybreak' 
(SAOB 1); i ffeast degni'vg (obest.) nÄlvd. ti 
fs'sst dä'gninja Dju. <vid första dagbräckningen'; 
vi skum filt i få'sst drgninfrin Rättv. 'vi skola 
ut, så fort dagen gryr'. Jfr dager; d agm ot; 
grå-. 

dagom adv. (i särsk. förb. med gäta 'valla krea-
tur i tend cattle'), se gäta sv.v., bet. 3. 

dag-piga f.IVa då"gåplg Älvd. 'kvinna, som mot 
dagsersättning gick som tillfällig arbetshjälp i 
gårdarna vid bakning, tröskning etc. / woman 
who worked temporarily on the farms, baking, 
threshing etc. and was paid for each day's work'; 
4 i då`sgåpig o få'r i y'nun(p).snnt gä'rdam 'hon 
är dagpiga o. går på arbete i olika gårdar'. 

dag-rand f. degrannd Soll. dä'grannd Ors. Bju.; 
best. degritnnde Älvd. dä'grannda Dju. Flo. Äpp. 
dä'grannda Mal. dä'granndä Tra. `ljusning vid 

horisonten i öster strax före soluppgången / 
dawning on eastern horizon just before surnise' 
(SAOB dagrand 1). Jfr kvällsrand. 

dag-råden f. best. da'rrå'a Mal. (jfr ?Fr., de Vries 
dagrå6 n.) 'bästa hjälpen, utvägen i the best 
possible halp, zresort'. 

dags adv. dägs Älvd. dakks Ors. Leks. Nås Flo. 
Äpp.-Tra. 'tid, tidpunkt på dagen, året etc.; på 
tiden, lägligt / time (of day, year etc.); the 
right time' (SAOB 1); it' dä'gs Älvd. hur da'kks 
Nås 'hur dags?'; ä da'kks 	na Flo. e ä 
da'kks te ks‘mms nä Nås 'är det dags att komma 
nu?'; ä e ss da'kks nö Tra. 'det är så dags nu'; 
jå"tå,clakks Våmh. 'tid för måltid'; l'ekidakks 
Våmh. `helgsmålsdags'; fiö'sdakks Ors. 'tid att 
göra sysslor i fähuset'; gra`tdakke Leks. 'tid att 
koka gröten'; kry'ttyrdakks Jä. 'tid att taga in 
kreaturen i fähuset'. Jfr bind-, daglig-, f äla ds-, 
giv-, gruv-, hittill-, kvälls-, kyrk-, ligg-, 
lägg-, lös-, mjölk-, nylig-, sov-, still-, säng-. 

dags-get f.VI då,'gsjåt nRättv. <så stor yta av 
slåttermark, som slogs på en dag! area of hay-
field, which could be mown in one day'. Jfr 
dags-slåning, -slått. 

dags-gässla f.IVa då'g8ge2.2 Ve. 'betesområde, 
som avbetades på en dag / area grazed in one 
day'. 

dagskost-äske n. III (I) da'kkskustesstj Ors. 'svep-
ask, rymmande behovet av smör o. messmör 
för en dag / turned container, holding daily 
ration of butter and whey-cheese' (se ill.). 

dags-led f. Ta da'kkslåd Rättv. da'kkslå Jä. Mal. 
da'kksläj öVd. 'dagsresa / day's journey' 
(SAOB 1-2); ä e nia da'kkslåd tel sta'nn lä'ttugga 
å två' ma fö'ra Rättv. 'det är en dagsresa till 
staden utan lass o. två med fora'. Syn.: dags-
resa. 

dags-ljus n.Ia dä'gskgös Våmh. da'kksjas Rättv. 
Bju. da'kksjös Mal. 'ljus av solen från dess upp-
gång till dess nedgång, dager / daylight' (SAOB 
1). Syn.: dager. 

dags-lång adj. I då"gskågvg Soll. 'som varar en 
dag / lasting for one day' (SAOB); ä vå drgs-
kåygt Lä gö' Soll. 'det var en färd, som för en 
fotgängare krävde en dag'. 

dags-meja f.IVa da'ggsmeja Leks. da`kksmäjja 
Bju. da'kksmeja Mal.; obef. OvSi. Rättv. 1. 
<den upptinande solvärmen på middagarna 
under senare delen av vintern / the thawing 
warmth from noonday sun during latter part 
of winter' (SAOB) allm. 2. (best.:) 'mitten av 
dagen / noon' Mal. 

dags-penning m. Ib dä'gspgnilgvg Älvd. da'kks- 
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pening öOrs. då'gspiiniv Rättv. da'kkapänniv 
Bju. Äpp. Mal. da'ggspenniv Näs da'kkspännivg 
öVd. 'lön för en dags arbete / day's wages' 
(SAOB); i tiii'une 64 fik då'gspeninndjin Älvd. 
'jag förtjänar då i alla fall (så mycket, att jag 
reder mig med) lönen för dagen'. 

dags-regn n.I då'ger4jun Våmh. ddlcksrävv(en) 
Ga. da'lcksrtivvån Flo. da'kksrävvn Mal. <regn, 
som varade hela dagen / ram, lasting all day' 
(SAOB); e warrd då'gsrajvnttö Våmh. <det blev 
dagsregn(et)'. Jfr alldagsregn. 

dags-resa f.IVa då'garges Älvd. drgsräs Soll. 
da`lcksräaa Bju. Mal. `väglängd, som kunde till-
ryggaläggas på en dag! distance, which could 
be covered in a day' (SAOB 1-2); e mår ie 
då'garfes nord i skerrtjenstugg' Älvd. 'det var en 
dagsresa till Skärtjärnsstugan i norr'. 

dags-slåning f.Ib da'lcksalicniv Bju. 'så stort 
stycke slåttermark som man slog på en dag; 
fodermängden på denna mark / area of hayfield, 
which could be mown in a day; amount of fodder 
in this area'. Jfr dagsget. Syn.: dagsslått. 

dags-slått m. Ta da'kksslått Jä. =föreg. 
dag-stjärnan f.IVa best. dOgstienna Älvd. dä`g-
stjänna Mal. `morgonstjärnan / morning-star' 
(Sdw. daghstiärna, Fr. dagstjarna; jfr SAOB). 

dag-stöd adj.I drgsti-jöö Älvd. då"gatikl vMor. 
Soll. 'som infaller el. infinner sig på en bestämd 
dag / which falls or appears on a certain day' 
(Aasen dagstod, bet. 2); tren4 i då"get06 Älvd. 
`tranan har bestämda dagar' (hon flyttar tre 
veckor före Mikael o. kommer tillbaka två 
veckor före Valborg); pirt'akdån å pi'vs(t)dån e 
drgstlidår min vtirö"där Soll. 'påskdagen o. 
pingstdagen infalla alltid med konstant mellan-
rum mellan varandra'. Syn.: dagviss. 

dag-stött adv. då' gstött Mal. 'varje dag, dag efter 
dag / every day' (Aasen Ross dagstodt); ve 
djö'k dägstött sä'kks trö'jjaa `vi tillverkade sex 
tröjor varje dag'. 

dags-verkare m.IIIe da'lcksvarrkar Äpp. 'man, 
som gjorde dagsverken, daglönare / day-labourer' 
(SAOB). Syn.: dag (a)-, dagsverk(s)-karl. 

dags-verk(e) n. III -I a då'gaiverrtj Älvd. dOgs-
värrtj Soll. da'kkswärrtj Ors. da'lckswärrtjä Ore 
då'gsvar(r)tja Rättv. da`ggavarrk Leks. Dju. 
da'lcksvarrtje Bju. da'lcksvarrk ,,,da`lcksvarrtji Ga. 
da'kksvartjä Flo. dteggsvarrqe Nås Jä. da'lcksväte 

da'ggavätjä (--vätä) Äpp. da`ggamitji Mal. 
(Y.) da'lcksvättje öVd. 'en dags arbetsprestation; 
arbete med lön per dag / one day's work; 
work with wages paid per day' (SAOB 1-2); 
gö då"gavärrtj Son. `gå i arbete, där man har  

betalt för dag'; ä skull va e'tt da'ggsvarrk pet 
nfi'ta Leks. 'det skulle vara (a: man skulle göra) 
ett dagsverke för varje nöt'. Jfr by-, hop-, 
häst-, karl-, kvinnfolks-, lös-, otte-, präst-, 
socken-. 

dagsverk-gång m.Ib drgsvärtjgåvvg Son. (endast. 
i förb. med gå:) gö dOgsvärtjgavvg 'göra dags-
verke(n) / do a day's work'; (äv. bildi.:) gö 
.2lä'jk dOgsvärtjgeivvg 'söla så där i arbetet!'. 

dagsverk(s)-karl m. Ta da'kkswetjkarr Ve. da`kks-
wärtjkår Ors. då'gavas(s)kär Rättv. (Bo.) 'man, 
som gjorde dagsverke(n)' (SAOB dagsverks-
karl 1). Syn.: dag(a)karl; dagsverkare. 

dag-sätt oböjl. sbst. drgsett Älvd. då'gsätt Leks. 
dalcksaätt Bju.; obef. Mor. Rättv. `dagens slut, 
sista skymningen / end of the day, evening-
twilight' (SAOB); e wå då"gsett, mg i Ic.im da'jt 
Älvd. `det var i sista skymningen, som jag kom 
dit'; ed f-vt dä,'"gsett g'nn Älvd. 'det är inte slut, 
på dagen än' (så kan man säga, så länge man ser 
en ljusrand efter solnedgången). Jfr dagmot. 
Syn.: dagsättning. 

dag-sättning f.Ib då"gsetnjvvg Älvd.; obef. Mor. = 
föreg. (SAOB 1; jfr Sdw. suppl. daghsätning); i 
då"gsetninncljin 'i sista skymningen / at evening 
twilight'. 

dag-tjuv m.Ia då'gtjgv Mal.; obef. Våmh. 'lät-
ting / lazybones, idler' (SAOB). Syn.: lat-
binde, -dank, -hund, bet. 1, -kabbe, -oxe, 
-skank, -stock, -säck, -tapp, -varg, -vase, 
-vål. 

dag-vatten n.Id da"gwåtv, vSoll. da,"gvåtv, Soll. 
'ytvatten / surface water' (SAOB). 

dag-vill adj. I då"gwill Älvd. då'gwilld vMor. Ve. 
då'gvilld Soll. Jä. då'gwill vOrs. då'gvill NeSi. 
Vd. (utom Jä.) 'som ej vet, vilken dag i veckan 
det är / not knowing what day of the week it is' 
(Rz 807 b dagviller; Fr. dagvillr; Aasen dagvill). 
Syn.: dagvillad; dagvilsen. 

dag-villad adj. I dcl‘gowilla Ore = föreg. 
dag-vilsen adj. III då' gvillsti Nås = föreg. 
dag-viss adj.I dä,'gviss Mal. 'återkommande varje 
el. viss dag; daglig recurring every (or a cer-
tain) day'; dam vå full dggviss 	ass `de 
besökte oss (väl) varje dag'; då'gvisst hä'a  vikku 
'en viss dag varje vecka'. Syn.: dagstö d. 

dajsa sv. v. 1. da' jsa Ål tia' jsa Dju. Ga. Mal. (Y.) `gå 
o. draga benen efter sig av lättja, gå o. dröna / 
biter, lounge, idle' (jfr SAOB dajsa, under dejsa). 
— 	dajs m. Ga. Jä. 'stor, trög man / large, 
slow man'; tia' jaa f. Ga. Mal. 'stor, trög kvinna / 
large, slow wonaan'. Jfr. draj sa v. 

da-kuta sv.v., se dåkuta. 
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dal m.II 	dåk allm. (utom dål öMor. Ors. 
där Äpp.); jfr Dalarna. 1. 'lägre liggande 
land mellan höjder / valley' (SAOB dal' 1) allm. 
(eg.:) i o'lltgm drktim Älvd. 'i alla dalgångarna'; 
fu'llt i då'kur Jä. 'många dalar'; hå ä en stör en 
då'k da i å'nnja Äpp. 'det är en stor dal i slåtter-
ängen'; (äv. bildl.:) du f2 gö' bot i sjiennd då'ktb, 
Våmh. (Bon.) `du kan dra dit pepparn växer' 
(eg.: `gå bort i sjunde dalen'); (i ortnamn:) up i 
d'å"kim Våmh. (Bon.) 'i Älvdalen'; westr i då'kyi 
Älvd. 'till Västerdalarna'; pi då'kam Mal. 
<(uppe) i Lima o. Transtrand'; pi diCkam Tra. 
<i Sörsjön (eg.: uppe i dalen)'; då'kgböe Tra. 
<invånare i Sörsjön'; dä'dukk Tra. 'folk från 
Sörsjön'; då',8kår Tra. 'man från Sörsjön' (jfr 
dalkarl). Jfr av-, pjuk-, våln-. 2. 'anord-
ning för framställning av tjära (el. kol), tjärdal/ 
device used in tar-boiling (or Charcoal-buming) 
process' (jfr SAOB dal' 4 b; ÖDB I 504 ff.) 
Dju. Jfr beck-, kol-, tjär-. Syn.: tjärkarl, 
bet. 1. 3. 'slöja av rök el. dimma / veil of 
smoke or mist' Leks. di'mma står snm en då' ut 
å frry, `dimman står som en slöja ute på sjön'. 

Dalarna sbst. best. pl. då'kur vSoll. då'kär Soll. 
då'kan då'kan Bju. då'kan Al Tra. då'kar Nås 
då'kor Jä. däkan Mal.; dat. dä'ktpm Älvd. c/.4"/refm 
Våmh. drkum Soll. då,'luma Ors. då'kom Ore 
då'knm(å) Jä. da'knm Äpp. dä`Zrom Mal. dä'kum 
då'kum ÖVd.; jfr dal; 'den nordvästliga del av 
landskapet Dalarna, som i sydost begränsas av 
Gagnef, Al och Bjursås; Övre Dalarna / the upper 
or north-western part of the province of Dalarna, 
limited in the south-east by Gagnef, Al and 
Bjursås' (jfr NoB 1930, s. 43 ff.); då an kamm 
up i då'kår Soll. 'då han kom upp i Dalarna'; 
i vii' sstär då'kan, Al 'i Västerdalarna'; i ä' j.ster 
dåskvm Tra. 'i Österdalarna'; ö`ss(t)dåkan Mock. 
`Österdalarna'; Ordåkan Leks. gå'rdåkor Jä. (jfr 
gorr, bet. 4 b) 'det genuina Dalarna, omfat-
tande socknarna norr om Siljan'. 

dalbo-vant m. Ja då'kbovainnt -vdtt Mal. 'söm-
mad, vit (stundom kulört) vante, broderad med 
blomsterfigurer (införd från Dalby socken i 
norra Värmland) / mitten, sewn of white (some-
times dyed) material and embroidered with 
flower-like pattern (from Dalby parish in the 
north of Värmland )' . Jfr krus (a d) v a n t. 

Dal-dammen m. I a — n. best. då'Irdtkmm2n Älvd. 
då'kdammän Son. då'kdammin Mal. då'kdamme 
Li. 'fiktiv damm i Dalälven, hindrande denna 
att svämma över / fictitious dam in Dalälven, 
preventing this river from overflowing its banks' \ 
(se Skansvakten 1916, s. 4; 1930-31, s. 19 (med 

ill.), 1946, s. 31 f.; Från Västerdalsbygder 1917, 
s. 53). 

dal-dansen m. Ja best. dä3rAnnsn Älvd. dEardåsti 
Mal. 'upproret i Dalarna år 1743, äv. benämnt 
Stora daldansen / the great insurreetion in 
Dalarna in 1743' (SAOB daldans). 

dal-dockor f.IVa pl. då'kdukkur vMor. då'kduk-
kor Soll. då'kdakknr Tra. 'bullerblomster, Trol-
ljus europteus / globeflower' (SAOB daldocka). 
Syn.: huvudblomma. 

dale m.IIIa då'ki Mal. 'lång, gänglig karl (el. 
pojke) / tall and lanky man (or boy)'. Syn.: 
dangel, bet. 2; döle; skran(g)e; skran(g)el; 
spjål, bet. 3; spjåle, bet. 2; spjångel. 

daler m.III c — IV då'ker Älvd. ( 	Våmh. 
då'lår öMor. Soll. Bju. Nås daller öOrs. då'ler 
Rättv. Leks.; då'kår III—då'kn IV Mal. då'ko 
ÖVd. (jfr? banko). 1. 'ett mynt / a coin' 
(SAOB I 1) allm. jänn då'lär ba'vyko Soll. 'en 
daler banko'; ha'nn sum e .21ä'jn te åkt .21a/nnt, 
våk n'ller åjn då'ko Tra. 'den som är slagen till 
slant, blir aldrig en daler'. 2. (i vissa svor-
domar; SAOB IL) då'kerrj, di'g e'llde Älvd. 'akta 
dig du (om du gör så)!'; w2nn då'kerrj, 
du öå' Våmh. 'vad tusan skulle du där att göra!'; 
tå mi då'kår:2, Våmh. (Bon.) tå må då'lnrn Leks. 
tå mä då'län Mal. `ta mig katten!'. 

dal-karl m. Ja då'kkarr (bet. 1)— da"treikall (bet. 3) 
Älvd. då'kkar Våmh. vMor. då,'Irkår Ore. &Virkar 
Rättv. Leks. Jä. dä`kkar dä'kkar Bju. Al Äpp. 
då'kkår Näs ÖVd. då'kkår Mal. (jfr Ericsson 
Ordl., s. 54). 1. 'man från Dalarna / man from 
Dalarna' (i denna bet. är ordet särsk. i de övre 
socknarna halvt riksspråkligt; SAOB 1) allm. 
2. lögnhistoria / made-up story, cock-and-bull 
story' (SAOB 3); du ska Ml int tå å driv-ti' må 
då'kkäre, int Leks <du skall väl inte till o. inbilla 
mig några lögnhistorier?'; slå-tf' an en då'kke 
Mal. 'ljuga för el. narra honom'. Syn.: 
alder-kil, bet. 2; -pligg, bet. 2. 8. (skämts.:) 
'man från Älvdalen / (jokingly) man from Älv-
dalen' Älvd. Syn.: dalmjux. 4. <man från 
Österdalarna / man from Österdalarna' Tra. 
åjn å'j8tdakkår 'en österdaling'. 

dalkarls-svarv m. Ja däkkasswarry nvMor. 'svarv 
i urmakares verkstad / lathe in watchmaker's 
shop' (jfr ÖDB II 122, ill. 118f.). Jfr järnsvarv. 

dall n.Ia dall Älvd. Soll. dall Bju.; obef. Leks. 
1. 'gala / jelly' Älvd. Bju. kievdall 'stelnat avkok 
på kalvkött' Älvd. Syn.: daller n.; löpsåd; 
skälva, bet. 3. 2. 'löst prat / gossip' Son. .21åjkt 
da'll 'sådant löst prat!'. 

dalla sv.  .v .1. da'lla Älvd. da'11(a) Soll. 1. `gå 
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långsamt o. slappt / walk slowly and languidly' 
(jfr SAOB) Älvd. 2. 'dingla, slänga fram o. 
tillbaka / dangle, hang loose' Älvd. e da' ilar eter 
gn(er) `det hänger o. slänger efter henne' (om 
en kvinna, som har mycket bjäfs på sig). 3. 
'prata innehållslöst / talk about nothing in 
Particular' Soll. 

daller m.Id da'llått  Mal. (jfr dallra v., bet. 4) 
`(rädd) person utan stadga o. styrsel, som lätt 
tappade vad han hade i händerna / (frightened) 
powerless and nerveless person, who dropped 
things easily'. — Ssg: da'llebrakkhainn,s m. 
'Glete. (eg. dallerbra,ck-Hans)'. 

daller n.Id da'lldär vMor. Soll. Ore da'lldsr vOrs. 
da'llsr Leks. (Silj.) da' ilar Leks. Flo. Nås da'llää  
Mal. '(kalv)gelé' (jfr SAOB daller'). Syn.: se 
dall, bet. 1. 

daller-gräs n. II da'lldörgrås vMor. Soll. da'lldsr-
gråa vOrs. `Briza media' (Lyttkens 1472). 
Syn.: se bjällergräs. 

daller-hänt adj.I da'llärhännt ( ,,,da'llätthännt) 
Mal. <darrhänt / with shaky, trembling hands'. 
Syn.: dallrig, bet. 2; darr-, datter-, ragel-, 
skälv-hänt. 

dallra sv.  .v .1. da'lldär Soll. da'lldra Ve. Ors. 
Rättv. CoVd. da'llra Leks. da'llra Bju. 

Ga. Flo. Nås da'llra da'lldraMal.; pres. da'lldrär 
Ve. Soll. da'lldrär Äpp. da'llär Mal. 1. 'gunga, 
rista, skaka / shake, tremble' (t.ex. om gelé; 
SAOB 1 a) allm. 2. 'darra, skälva / tremble, 
quiver' (SAOB 3) Nås Äpp. Mal. ho står bå'rå s 
da'lldrär Äpp. 'hon (o: den lilla flickan, som ännu 
ej kan gå) står bara o. darrar (o. vickar)'; a'ssp-
leva da'llär Mal. 'asplöven darra'; 8ä tri:1U, ss i 
da'llää  Mal. 'så trött, att jag skälver'. Syn.: 
darra; dattra, bet. 1; skoppa; bet. 2; skopp- 
la; skälva. 	3. 'vibrera, darra / vibrate, 
tremble' (t. ex. om  röst; jfr SAOB 4) Rättv. 
Leks. Ga. o daslldrs i naå'Iri Rättv. 'hon darrade 
på rösten'. 4. 'vara slö o. släpphänt / be 
nerveless and butterfingered' Mal. Jfr daller m. 
— Särsk. förb. (av:) an vill da'ller-å' i lå'rsm 
Li. 'han börjar bli darrande på benen'. 

dallrig adj. I cla'llru Nås da'lldru Mal. 1. 'ostadig, 
vickig / unsteady' Mal. stå'kun e ss da'lldru 
'stegen är så ostadig'; å sta'nnd ss da'lldrut Mal. 
`det står så vickigt'. 2. <darrhänt' Nås Mal. 
Syn.: se dallerhänt. 3. 'ålderdomssvag; klen, 
skröplig / deerepit, feeble' Mal. ga‘mmslr s 
da'lldru 'gammal o. orkeslös'; i e full ha'Irvdelrg 
da'lldru ä'nn, si i va kirå'n 'jag är väl litet svag o. 
ostadig i benen ännu, efter det att jag var sjuk'. 
Jfr urglyx (t). 

dal-mjus m.Ia då'lråmjukks Älvd. (jfr mjux a) 
'öknamn för man från Älvdalen / nickname for 
man from Älvdalen' (enl. uppgift först anv. av 
Särnaborna). Jfr skrallkrux. Syn.: dalkarl, 
bet. 3. 

dal-mål n.Ia dä'Irmålr Mal. `dialekt i övre Da-
larna / dialect of Upper Dalarna' (SAOB); full 
vå' an fro u'ttanätt ns'asstes, fö an tå'ku då-nt ns 
dä'kmåk int 'nog var han från trakter söder om 
Övre (el. egentliga) Dalarna, för han talade (då) 
inget dalmål'. Syn.: dalska. 

dal-pil m.Ia då'lrpilr Ve. Li. 	Ga. Mal. 1. 
'av dalkarlar brukad pil till armborst / arrow 
for cross-bow used by men of Dalarna' (SAOB) 
allm. 2. `slungpil / sling-arrow' Ve. Jfr sprätt-
båge, bet. 1; vippa, bet. 4. Syn.: drag-, kast-, 
slung-, slyng-, släng-pil; pil-kolv, -slända; 
släng-, spänn-kolv. 

dalska f.IVa då'lska Älvd. Våmh. Mor. Ors. 
då'kska Leks. Ål dö'kska Nås 'dalmål dialeet 
of Dalarna' (SAOB); glremå då'lska Älvd. ttelrå 
då'lsku vMor. 'tala dalmål'; tåld' rå`nade dä`lsko 
öMor. 'tala genuint dalmål' (jfr dalska v.). Jfr 
bortamål; svenska. Syn.: dalmål. 

dalska sv.  .v.l. då'lska Älvd. Våmh.; obef. Oro 
Rättv. Leks. 'tala dalmål / speak dialect of 
Dalarna' (jfr svenska). 

damm m. n.Ia d4mm 	Älvd. c/km Våmh. 
dam 	vMor. damm Ve. Ors. Rättv.-Jä. 
dammn Soll. damm n. -m. Mal. öVd. (best. sg. 
dat. da'mmnim 	 nvMor.). 1. 'fördäm- 
ning / dam' (SAOB damm' I 1; C4DB I 208 ff.) 
allm. å wart jen damm åv tå'llim vMor. 'det blev 
en fördämning av (den fällda) tallen'; mi'tt å 
da‘mmnim Soll. 'mitt på fördämningen'; da'm-
msn, a fltiti-X Rättv. 'fördämningen har flutit 
bort'; je dje'kk ivi hå'Iridarnme Tra. 'jag gick 
över Höljdamm.en'; afirdkm Våmh. (Bon.) 
<dammanordning i sjö utanför åmynning'; 
o'ttårdåm vMor. <fördämning för utterfångst'. 
Jfr håll-, is-, kaj-, ski-, skyl-, skå-, slog-, 
slåtter-. 2. 'uppdämd vattensamling (t. ex. 
för kvarn, såg etc.) / pond (e.g. for flour-mill, 
sawmill etc.)' (SAOB damm' II; ÖDB III 277; 
Liv. Älvd., s. 9 f.) allm. up i ru'mmbodkm 
Våmh. '(uppe) i Rombodamrnen (gammal kvarn-
damm i Indors by)'; da'mme (da`mmin) e fu'llt 
(full) i va'nn Tra. 'dammen är full med vatten'. 
Jfr fisk-, kvarn-, såg-. Syn.: flo(e), bet. 4. 

damm n. -m.Ia Ammb Älvd. Våmh. öOrs. 
dam(m)b övr. OvSi. Rättv. Leks. Nås öVd. 
damm Bju. Dju. Mal. 1. a. 'liten rök / small, 
smoky fire' (SAOB damm" 1) allm. ig åZr 
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fet d.k'mmb fö miegglim Älvd. `jag skall göra en 
liten, rykande eld mot myggen'. Jfr mygg-, 
rök-. Syn.: dumma, bet. 2; dämma", bet. la. 
b. 'pipa tobaksrök / pipe of tobacco' allm. 
da'mmb en da'mmb 	na Leks. 'blås ett 
tobaksmoln mot henne (a: kattan)!'; je vak tå' 
me åfn da'mmb Tra. 'jag måste ta mig en pipa 
rök'. Syn.: dim; däm; dämma", bet. 1 b. 

'töcken, lätt dimma, ånga / haze, mist, steam' 
(SAOB damm" 1 a) NeSi. Vd. å' då fall na 
da'mmb ti ba'rrgan dån, eklut å' mån rä'vvsn äl 
di'mma sLeks. 'det är ngt töcken i bergen där, 
om det nu är regn el. dimma'; da'rnmbe få' f 
fo'tt ,p-ivi ö'nä Tra. 'dimman stryker i väg så 
fort söderut över älven'. Jfr b e r g-, kall-, r e g n- . 
Syn.: damma; dimma; dumma, bet. 1. 

'stoft / dust' (SAOB damm" 2) allm. krdu-
dqmmb Våmh. (Bon.) 'damm av foder el. säd, 
som bildades i ladan'; ösdenmb Våmh. (Bon.) 
'damm, som flög omkring, när man körde in 
det torra höet'. 4. 'ringa mängd av stoftartat 
ämne (t. ex. mjöl, snö) / small amount of 
anything powdery (e.g. flour, snow)' (jfr SAOB 
damm" 2 c) allm. år å nu da'mmb ti lö'pon dan 
Leks. 'är det ngn smula mjöl i mjölasken där?'; 
m#"61rd4mmb Älvd. 'liten kvantitet mjöl'; enjö"-
dammb vMor. 'mycket fin yrsnö'. Syn.: domt; 
dumma, bet. 3. — Ssg: da‘mmbsfig n. öMor. 
'bloss, ett sug av pipan / puff, whiff'. 

damma dEemmba f.IVa Våmh. da'mgreba vMor. 
Ve. Soll. `dimma / mist'; da' mmba Oärär-u'pp Ve. 
sjå', da' mmbu gör-u' pp svMor. '(se) dimman stiger 
upp'; sjä'nn, uku da'mmb å ste"g-upp vå"stå 
vå'jtjen Soll. `se, en sådan dimma det stiger upp 
väster om viken!'. Syn.: damm n., bet. 2; 
dimma; dumma, bet. 1. 

damma sv.v. 1. d4'mmba Älvd. Våmh. öOrs. 
da'mmba Mor. Soll. Oro Leks. da‘m(m)ba Rättv. 
Nås ÖVd. da‘mma Bju. Dju. Mock. Äpp. Mal. 
da‘mma Al. 1. (intr.:) 'ånga, ryka; röka / steam; 
smoke' (SAOB damma' I a-b) Mor. Ve. Son. 
Leks. Mal. ÖVd. ä da‘mmbår åv grad' öMor. 
'det ångar av gräset'; å da‘mmbär ir pl'pon 
öMor. 'det ryker ur pipan'; å da‘mmbår frå 
tjännum Ve. 'dimma stiger upp frän tjärnarna'; 
ä barrj-å da`mmba litå nu Leks. 'det börjar ryka 
litet nu (från elden)'; å da'mmb tu mu'nnam å' 
am Tra. 'det ångar ur munnen på honom'; an 
da'mmbär å rå'tjär öMor. an  da'mmb å rit'jtje 
Tra. 'han blossar o. röker'. Syn.: dimma, 
bet. 1. 2. (intr.; om stoft el. damm:) 'flyga el. 
sväva omkring, ryka / (about dust) fly around' 
(SAOB damma' II 1) Våmh. Oro NeSi. Vd.; 

obef. övr. OvSi. e d.k'mmb itj up yr bS'im Våmh. 
'det dammade el. rök icke ens upp ur säcken' 
(i vilken inte fanns vare sig mjöl el. bröd); ss å 
da`mmbär Ore 'så det dammar!'; ä a da`mmba ti 
lå"dun vå"nssta Rättv. 'det har dammat åtskil-
ligt i ladan'; o .2li'vvd dem på la'sse, ss å da'mmb 
Li. 'hon slängde dem (o: säckarna) på lasset, så 
att det dammade'. Syn.: dimma, bet. 2. 8. 
(tr.:) 'betäcka el. smutsa med damm / eover 
or dirty with dust' (jfr SAOB damma/  II 3 a; 
endast i förb. med full:) allm. si', har du ha 
dammba-fu'll då Leks. `se, hur du har dammat 
ned dig!'. 4. (i förb. med slå; jfr SAOB dammar 
II 5-7:) an da'mmb å .215' Tra. 'han gick på o. 
slog / he kept on beating'. — Särsk. förb. (av:) 
dgmmb-å'v skå'ped Älvd. 'torka dammet av 
skåpet'; trl'a e å'dam(m)ba a dä nå Rättv. 'din 
tröja är dammad nu'; (ned:) damm-nö'r Mal. 
`smutsa med damm'; (till:) o damma-tå' åt-v, 
Dju. `hon slog till honom'; han dammb-tå' ä' me 
Tra. `han slog mig'; (å:) i d4mmbed4 n du'kktit 
öOrs. 'jag pryglade honom ordentligt'; (åt:) 'en-
vist o. energiskt syssla med ngt' Tra. an da'mmb-
ät å 114"han står i o. slår'; an da'mmb-ät me di 
sa‘mmu 'han går envist på med samma saker'. 

damm-bord n.Ia da'mmbök Oro Leks. Bju. Nås 
da`mmbok Mal. da`mmålr Mock. 1. 'dammlucka 
framför kvarnränna / dam-gate against mill-run' 
(Rz 83 b; SAOB 1; jfr ÖDB III 269) Leks. Mock. 
Syn.: dammlucka; stäm-lucka, -räka, 
-tyckla; stämma; stämne. 2. 'på fördämning 
byggd (horisontell) brädbeklädnad, över vilken 
vattnet strömmade / (horizontal) revetment, 
built upon dam, over which water flowed' 
(SAOB 2; ÖDB III 268) allm. Syn.: ski; 
skibord; sluss-slode; tröskel, bet. 2. 

dammig adj.I d.I'mmbug nÄlvd. d4'mmbign Våmh. 
da‘mmbun Mor. Ve. da‘mmbån Soll. da‘m(m)bu 
Rättv. Nås da'm(m)bug Rättv. (Bi.) Leks. 
da'mmu Bju. Dju. Flo. Mal. da'mmbs ÖVd. 
1. 'dammhöljd; orenlig / covered with dust; 
dirty' (SAOB 1) allm. mjö'tje i d4'mmbug Älvd. 
'det är orenlighet på mjölkens yta'. 2. (n.:) 
'dimmigt / misty' vMor. Ve. Soll. Leks. Dju. e 
da'mmbot ö'jto vSoll. å da'mmut irtei Dju. 'det 
är dimmigt ute'. Syn.: dimmigt; dim-, dum-
tjockt. 

damm-lucka f.V da'mmluku Ve. da‘mmlukku 
Bju. Mock. Nås da‘mmlukku Mal. ÖVd. 'lucka 
på dammanläggning (framför kvarnränna) / 
gate in dam (in front of mil-run)' (SAOB 1; 
ÖDB III 269). Syn.: se dammbord, bet. 1. 

damm-slått(er) m.Ia da‘mmilått Ma. Li. 'slåtter- 
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mark, försedd med bevattnings- el. översil-
ningsdarnrn(ar) / harvesting ground with irriga- 
tion system of dams' (jfr ÖDB I 206 ff.). Jfr 
löft f.; skyl-, slog-damm; stam" m. —n. 
Syn.: vattu-sloga, -slått(er). 

damm-sopp m.Ia da‘mmsapp Jä. Äpp. 'röksvamp 
(på sporstadiet), Lycoperdon / puff-ball' (jfr 
SAOB dammsvamp). Syn.: se blindmöla. 

damm-vatten n. Id da‘mmwattn Ors. da'mmvattn,, 
Mal. 'vatten i kvarndamm / water in mill-pond' 
(SAOB; jfr ÖDB III 269). Syn.: dämma' f.; 
dämning; kvarn-, mal-vatten. 

dana sig sv.v. 1. refl. d4'n sig Älvd. 'arta sig, 
utveckla sig hoppgivande / tum out weil, de-
velop' (jfr SAOB II c); 4 d4'ne si brä"hon 
kvigan) artar sig bra'. 

dandera sv. v. 1., se domdera. 
dangel m.Id då'vvalr Leks. då'vvel Ga. da'vvälr 

Äpp. Mal. (jfr dangla v.). 1. 'slö o. lat man / 
idle, lazy man' allm. 2. 'lång o. gänglig karl el. 
pojke / tall and lanky man or boy' Leks. Syn.: 
dale; däle; skran(g)e; skran(g)el; spjål, 
bet. 3; spjåle, bet. 2; spjångel. 

dangel ii. Id da'vvgel öOrs. då'vvalt Leks. 1. <lat 
o. håglös person / lazy, indolent person' allm. 
2. 'trögt utförande av en sak / carrying out 
something slowly' öOrs. Syn.: dingel m., bet. 1. 

dangla sv. v. 1. dtt'uvgek ,--,devge(r Älvd. da`vvgälr 
,-då'vvgäk vMor. deivvgäk Soll. dez`vv(g)tra Ore 

dd'uvira Leks. då'v(v)Zra Rättv. Bju. Dju. Ga. 
da'/ta Nås Äpp. Mal. 1. `gå och slänga, 
vingla, vackla / dangle, totter, shake' (SAOB 1) 
allm. devgelt ete wåkm Älvd. `gå o. dra efter 
vägen'; di'vvIra s da'vvlra Nås `gå ostadigt'. 
2. <slå dank / idle, loaf about' (jfr SAOB 1 
slutet) allm. du går bär å deev(v)kar Rättv. `du 
går bara o. slår dank'. Jfr dank". Syn.: 
danka, bet. 1; davla; slinga, bet. 3. — Särsk. 
förb. (iv ä g: ) dåvugäl-ivö'g min jett .21d fkt pa'kkä 
öMor. 'dra åstad med ett sådant patrask'. — 
Ssg: det'vvaIrdäs m. Leks. 'trög, senfärdig man / 
slow, dilatory man'. — Avi.: deivvira f. Leks. 
'trög, lat kvinna / slow, lazy woman'; då'vvgirus 
m. Ore. 'man el. pojke, som slog dank, lätting / 
man or boy idling about'. 

danglig adj. I dei'v(v)Itu Rättv. Ga. då' vvkug Leks. 
'slö, trög / lazy, slow' allm. Syn.: dankig. 
'skranglig, lång o. gänglig / tall and lanky' 

Leks. Ga. 
Daniel m. denil Älvd. öOrs. da"nil vOrs. 
Leks. Ål Mal. 1. `ett mansnamn / a man's 
name' (jfr Älvd. arb., s. 436 b) Älvd. Ors. Leks. 
Mal. dänilda Ors. (ss. gårdsnamn). 2. 'boksta- 

ven D / the letter D' Leks. Mal. en deenil Mal 
'ett D'. 

dank' m., se dank(e). 
dank' oböjl. sbst. dåvvk Ve. Bju. Ga. Mock. Nås 
Avvk öOrs. davvk Mal. ÖVd. (endast i uttr. slå 
dank:) `gå sysslolös o. driva, lata sig / biter, 
laze about' (SAOB dank]:!)  allm. .214 d4'vvk öOrs. 
.21å clå'vvk Ga. Mock. slå da'vvk Mal. ÖVd. 'slå 
dank'. Jfr dangla, bet. 2; danka v., bet. 1. 

dankm  m.Ib dåvvk Bju. Ål Ga. Nås davvk Mal. 
'trög, lättjefull person / slow, lazy person' 
(SAOB dankm  1). Jfr davel-, kläm-, lat-, 
piss-, rå-. 

danka sv. v. 1. då'vvk(a)Soll. da' vvka Ors. då' vvka 
Bju. Ga. Flo.; obef. Mal. ÖVd. 1. 'slå dank / 
biter, laze about' (SAOB danka') Ors. Bju. Ga. 
Flo. gå a deivvka a .214' hö'ladrn Flo. `gå sysslo-
lös hela dagen'. Jfr dank". Syn.: dangla, 
bet. 2; slinga, bet. 3. 2. 'hänga o. slänga, 
dingla / hang, dangle' vSoll. Syn.: dingla, 
bet. 1; dinka; slinga, bet. 2. 3. 'vara ovårdad 
i hållning o. klädsel / be careless in posture and 
clothing' Soll. 

dank(e) m.Ib 	dauvk I Våmh. davvk I 
vMor. vOrs. Mal. dåvvk I ,,,då'vvkä III Soll. 
da`vukä III öOrs. davvk I Rättv. dåvvk I Bju. 
Ål Dju. Ga. 'talgljus av sämsta sort; dåligt ljus 
i allm. / tallow-candle of worst kind, bad light 
in general' (SAOB dank'; ÖDB III 303, 306); 

ta'kj-dåvvk Ål ta'Zrgdåvvk Ore ta'Irgdåvvk 
Dju. 'dots'. Jfr piss-. Syn.: dankljus; ljus-
dank(e); strånke, bet. 2; tydel, bet. 2. 

dankig adj.I då'vvku Bju. Ga.; obef. Mal. 'trög, 
lättjefull, som drar fötterna efter sig / slow, 
lazy, loitering'. Syn.: danglig. 

dank-led m.II då'vvklö Ga. (jfr dank m.) 'av-
stånd el. mellanrum vid eftersläpning (i mots. 
till försprång) / space or distance with regard to 
dropping behind'; an för sa stör dei'vvklö 'han 
sackar efter så mycket el. han blir så långt 
efter (i raden av forkörare)'. 

dank-ljus n.Ia deevvkjfis Ga. 'dank; dåligt ljus' 
(ÖDB III 306). Syn.: se dank(e). 

danmarks-trasa f.V d4'nnmarkstrasal Våmh. 
dainnmarkstrasä' öMor. `huvudduk el. mans-
halsduk köpt i Danmark' (ÖDB IV 259). 

dann adj. I Ann Våmh. dann öMor. Ve. —dann 
Rättv. dann Nås Äpp. dann Mal. 1. 'kär i; 
ängsligt öm om / in love with, fond of' (SAOB 
2 a); däm e så da'nnär ätär än öMor. 'de äro så 
förtjusta i henne'; o e så da'nn ma kfilnom 
Rättv. <hon är så öm mot korna'; dam e sa 
da'nn mä äräsr Mal. `de äro sådana goda vänner'. 
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Syn.: vat, bet. 2 a. 2. (opers.; SAOB 2 b f3:) s e 
så da'n(n)t rna di-da ks'llån Rättv. 'det pjoskas 
så med den där flickan'; å bl da'nnur å da'nnsr 
mala däm-dä' Rättv. 'vänskapen (kärleken) blir 
hetare o. hetare mellan de där (båda)'. Syn.: 
fält, bet. 2; grym, bet. 5; vat, bet. 2 b.; vida. 
3. (opers.; jfr SAOB 2 b f3:) <besvärligt, tråkigt / 
annoying, unfortunate' Våmh. Äpp. e wå fe 
d4'nnt Våmh. hå va firr 4a'nnt Äpp. 'det var 
för svårt'. 

danne-man m.IV da'nnemann Mal. (endast vid 
utbringande av skål för brudgum o. brud / only 
when proposing a toast for bridegroom and 
bride; jfr SAOB 3:) får da'nnemann ii da'nne-
manna fru'! (varefter brännvin dracks, serverat 
i kosa, och pengar skänktes i en skål, som 
hölls fram av bruden). 

dans' m.Ia Anns Älvd. Våmh. öOrs. danns övr. 
OvSi. Bju. Ga. Flo. Jä. dan(n)s Rättv. Leks. 
Ål Nås Äpp. dås Mal. ÖVd. 1. <av flera personer 
(parvis) utförd rytmisk rörelse till musik el. 
sång / dance, dancing' (SAOB 1) allm. wgn i 
.21a'jkt fö d4'nns Älvd. <vad är det där för slags 
dans?'; en mu'rrgodanns, en mi'ddasdanns s en 
letrob e'nn vm kvå'llar Jä. (sångramsa, då man 
höll ett litet barn upprätt i sitt knä); mgaruusdä8 
Mal. <ett slags polska'. Jfr björn-, brud-, för-, 
halm-, in-, kabb-, krok-, kryck-, kråk-, 
lång-, ox-, par-, ring-, släng-, stabb-, 
sving-, sväng-, särna-. 2. 'danstillställning / 
dance party' (SAOB 2) allm. dier aut 4 dq'nns 
Älvd. 'de skola besöka en danstillställning'; 
bå'nelsAnnu öOrs. 'dans, anordnad på första lys-
ningsdagen' (jfr björnöl). Jfr bjudnings-, 
björn-, efter-, fästnings-, förstgångs-, 
gästabuds-, lysnings-, ryttarstäm-, soc-
ken-, staffans-, stor-, tredjedags-, tret-
tonde-, ut-, vak-. Syn.: dansstuga, bet. 2. 
8. (överfört:) a. 'vissa insekters flykt upp o. ned 
i svärm / night up and down of certain insects 
in a swarm' (SAOB 7 a a) allm. Jfr my-, mygg-. 
b. (senare ssgsled:) <virvelvind / whirlwind' 
(SAOB 7 a(3) Älvd.; se sörvel-. 4. a. 'älvors 
dans i dimma / fairy dance' (jfr SAOB 1 a f3) 
allm.. dum då sum hål-då'8 Mal. 'de där (a: äl-
vorna), som hålla dans (i dimslöjorna över 
vattnet)'. Jfr troll-, älv (es)-. b. (senare 
ssgsled:) 'ring i gräs el. mossa (lav) efter älvors el. 
trolls dans, älvring / fairy-ring' Älvd. Ve. Jfr 
sörvel-, troll-, älv(es)-. 

dans" m.Ia (senare ssgsled:) 'en maträtt / a 
dish'; se get-, kalv-, killing-. 

dansa sv. v. 1. 3. d4'nnsa Älvd. Våmh. öOrs. 
20 — 644097 Dalmålsordboken IV 

da'nne vSoll. da'nnsa övr.OvSi. da'n(n)sa Rättv. 
Nås Äpp. (pret. da`nnutå Nås) da'nn8U. Leks. Ål 
da'nnsa Bju. Ga. Flo. (pret. da'nnsta Flo.) dä'sa 
Mal. ÖVd. (pret. da'aut Mal.) 'utföra dans / to 
dance' (SAOB 1); dan» bå'kmåsn (el. uti' g-
valtal), at å'vut) vMor. 'dansa vals baklänges i 
långsam takt (o. niga i dansen)'; dum da'nnså 
på frf gam v ti å'Irven Äpp. 'de (a: älvorna) dan-
sade på sjöarna o. ute på älven'. — Särsk. fört:. 
(från:) o mstt full ska ha dannua-frje 	Leks. 
'hon torde ha dansat färdigt (för återstoden av 
sitt liv)'; (ihop:) d4n8-iö'p gö'v Ors. 'gm dans få 
golvet (i en nybyggd lada) att sjunka, så att 
det tätnade'; (u p p:) dans-o'pp brtYgomun Rättv. 
'under dans bära brudgummen på axlarna'; (ut:) 
dqnnu-a'ut djit'ssbiiså Älvd. dannu dje'suböd d'jt 
Ve. 'dansa slutdansen på bröllopet' (jfr Liv. 
Älvd., s. 101); dannu-å'jt jö'li öMor. danns-fc't 
Kara Leks. dås-fet Kara Mal. 'dansa ut julen 
(vid tjugondedag Knut)'. Jfr leka ut. — Sag: 
då'sfuttje n. best. Tra. 'dansfolket' (öknamn på 
folket i Sörsjön). — Avi.: clå:son n. Mal. (Y.) 
'dansande'. 

dansare m. III e då'sää Mal. då'sar ÖVd. 'dansör/ 
dancer' (SAOB 1). 

dansar-sjuka f.IVa da'nnsarfika Nås 'danssjuka 
/ St Vitus' dance' (jfr SAOB dansare 3). 

danska f.IV a da'nnska Mal. ÖVd. 'dansk kvinna / 
Danish woman' (SAOB 1). 

dansk(e) m.Ib 	Anns* Älvd. da'nnskå Ors. 
Ore dannsk Leks. da,'nnstji Mal. da,'nngtje (pl. 
da'nneker) Tra. 'dansk man / Dane' (SAOB, 
under dansk). 

dans-kåt adj.I da`nnuköt vOrs. 'danslysten / 
wanting to dance'. 

dans-lada f.V da'n(n)slädu Rättv. da'nnsläu Bju. 
'större trösklada, i vilken man brukade dansa 
under bröllop / large threshing-barn, where 
wedding-dances were held'. Jfr dans-rum, 
-stuga, bet. 1. 

dans-rum n.Ia da'n(n)uröm Rättv. då' sröm Tra. 
'utrymme, där ungdomarna fingo dansa / place 
where young people could dance'. Jfr föreg. 

dans-stuga f. V da'nnsstiku vMor. Ve. Soll. dainns-
stugfi' öMor. da'nnastugai Ors. da'nnustäga Ore 
da`nnustuggu Leks. då' sutuggu Mal. ÖVd. 1. 
'stuga el. del av stuga (anderstuga), i vilken 
man dansade (på bröllop) / cotta.  ge  or part of 
cottage where (wedding-)dances were held' 
(SAOB); däm byrd-å 	bårt i da'nnsuiiigun 
vMor. 'de började slåss (borta) i danslokalen'. 
Jfr danslada. Syn.: lekstuga, bet: 1. 2. 
'danstillställning / a dance' (jfr SAOB) öMor. 
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Ore; i gi'vvgurn, upå dainn88tug22' öMor. `vi 
gingo på danstillställningen'. Syn.: dans', 
bet. 2. 

dant n. Ta dannt Älvd. dannt Rättv. Leks. Dju. 
dannt Bju. Mal. <missunnsamt el. småsnålt klan-
der / envious fault-finding, carping' (SAOB; Rz 
84 b); uka da'nnt min 	Älvd. 'vilket bråk 
om att man äter för mycket!'; ja Ur int äna än 
da'nnt Dju. `jag hör inte annat än missunnsamt 
klander'; i vill int hå'r nu da'nnt fö di-då.' int 
Mal. `jag vill inte höra något missunnsamt klan-
der för det där'. 

danta sv.v.l. d4'nnta Älvd. da'nnt(a) Mor. Son. 
da‘n(n)ta Rättv. Dju. da'nnta Leks. da'nnta 
Bju. Flo. Mal. Li. 'missunnsamt el. småsnålt 
klandra / carp, find fault with (out of envy)' 
(SAOB; Rz 84 b); Etn d4'nnte m fö ru'Ujin Älvd. 
lan yttrade sig klandrande o. missunnsamt om 
min nya rock'; an da' nntår jrtå ini' me vMor 'han 
klandrar mig avundsjukt för att jag äter (för 
mycket)'; o da.'nntår 	ätär onum Soll. `hon 
anmärker avundsjukt på hans kläder'; sa du 
da'n(n)t må.'ttt tf må sRättv. 'skall du bjuda mig 
mat med hemlig missunnsamhet?'; dem da'nnt tV 
me må‘ttb Li. 'de ge mig maten under missunn-
samt klander' (jfr förb. med uti); an da'n(n)ts får 
jä vå får öss(s)ld'in Rättv. (Bo.) 'han klandrade 
(mig), för att jag var för slösaktig'; kå'ri da'nnta 
på na fyr o h,a,cld sä'llrinnjon Leks. 'Kan i kland-
rade henne, för att hon hade silverringen'; i 
agöks int 14 jrtcl fen grö'tkopp ir8d4nnta dy° 
Älvd. 'jag tycks inte ens få äta en grötklimp 
oklandrad' (jfr o d an t ande s). — Pass.: 'miss-
unnsamt giva el. bjuda; göra narr av / offer 
begrudgingly; mock at' vMor. Dju. fö'Zra skull 
da'nntaa tf'-2, Dju. 'man bjöd honom maten med 
missunnsam snålhet'. — Särsk. förb. (u t i: ) han 
sitt s dannt-tl' mä må'tv, Äpp. 'han sitter o. 
missunnar mig den mat, jag äter'; (ä:) 
Älvd. dant-å' öMor. da'nnt-å Soll. (med person-
obj.:) 'klandra, pika för ngt, go uttryck åt 
missunnsamhet'; i Ante-4' 4n, wiso 4n söv so 
Zr.l'indj 14m mt'nEk Älvd. <jag frågade honom 
klandrande, varför han sov så länge om morg- 
narna'; då da'nnt an å'-v, fe 	Li. 'då gjorde 
han klandrande narr av honom för det där'. 

dant-bit m. Ja d4'nntbit Våmh, da'nntbit öMor. 
vOrs.; pl. da'nntbitär Äpp. da'nntbitär Mal. 
da'nnt biter Li. <mat, som endast motvilligt 
bjudes ngn / food, given begrudgingly'; få jan 
da'nntbit i gå'rdum öMor. 'bli bjuden en liten bit 
mat i gårdarna under (hemlig) missunnsamhet'; 
jå' akå-v, jrtå dq'nntbit4 (best. pl. ack.) Våmh.  

`här skall man sitta o. höra klander för varje bit 
man äter'; je belu5v int stä'll måg, ss je ska tå' 
»rå cla'nntbitär Äpp. 'jag behöver inte ställa 
till så för mig, att jag skall ta emot missunnsamt 
bjuden mat'. 

dantig adj.I da'nntu Rättv. da‘nntu Bju.; obef. 
Mal. `missunnsam(t klandrande) / carping 
enviously'. Jfr dantsam. 

dantsam adj.I da' nntsam Al 'kinkig, missurm-
sam(t kritisk), snål / carping, grudging, parsi-
monious'. 

dappla sv.  .v.l. dcepplra Li. (jfr Torp dap n., 
Blöndal dapla) 'halka ur ngn, slungas ut (om 
ord i hastigt mod) / happen to escape someone, 
throw out (about words said unpremeditatedly)'; 
ve a sakkt ma`vvge 	ssm kåm da'ppkancle 

'vi ha sagt mänga ord, som komma hal-
kande ur en så där'. 

darra f.IVa da'rra Mal. Li. 'av sjukdom el. ålder-
domssvaghet förorsakad darrning i hela krop-
pen / trembling throughout whole body, eaused 
by old-age or illness'; an a fänn(j)i da'rra Mal. 
'han har fått darrning i kroppen'. Jfr skälva f., 
bet. 1. 

darra sv. v.1 da'rra Älvd. Mor. Ors. da'rra Rättv. 
Bju. Dju. Nås Äpp. Mal. Li. da'rra Leks. 
'skaka, skälva / shake, quake' (SAOB 3); an 
skuplär å da'rrär i bå'num öMor. 'han skakar o. 
skälver i benen'; da'rra i a'n(n)dom sRättv. 
<darra i händerna'; ja da'rra ti knå'vekkom 
Dju. 'jag darrade i knävecken'; an da'rrär i 
hä'nnclom sa vi'da ss Äpp. 'hans händer darra 
så starkt så'. Syn.: se dallra, bet. 2. — P. pr.: 
da:rrend Ors. da'rrvds Rättv. (Bi.) 'som darrar'. 
Syn.: darren; darrig; skoppla v., p. pr. — 
Särsk. förb. (till:) darr-tå' s säj hd Äpp. `råka 
säga (el. undfalla sig) det'. 

darren adj.III da'rm, Leks. da'rrin Ål Ml, Dju. 
'som darrar / trembling'; dän?, ti hä'nndom 
Dju. 'darrhänt'. Syn.: se darra v., p. pr. 

darr-gräs n.II da'rrgrå.s vMor. (—då.'rgrå,$) Ors. 
'Briza media' (SAOB). Syn.: se bjällergräs. 

darr-hänt adj.I da'rränt Soll. da‘rrennt Ors. da'rr-
hän(n)t Rättv. (Bo. Bi.) Bju. Dju. Mal. da'rrennt 
sRättv. da'rrännt öLeks. 'vars händer darra / 
with shaky, trembling hands' (SAOB). Syn.: 
se dallerhänt. 

darrig adj. I da'rru Bju. Ga. Flo. Nås 'som darrar' 
(SAOB a). Syn.: se darra v., p. pr. 

bart oböjl. m. datt Mal. (jfr? Ross dartil m.; Rz 
84b dartä; We. dart) 'den Onde / the Devil'; 
et hå' r å om da' tt 'ett hår av Hin'. Jfr krampen. 
Syn.: se böse, bet. 2; Dart-Hans; fan, bet. a. 
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Dart-Hans oböjl. m. da'ithås Mal. =föreg. 
darv m.I a darrv (pl. da'rrvär) Ve. (jfr? V11, Matras 
Fr. darva v.). 1. `småväxt, klen individ, fattig 
liten stackare / small, weak person, poor wretch'. 
2. (pl.:) `enligt sägnen Venjans första invånare / 
a,ccording to tradition, the firat inhabitants of 
Venjan'. 

das m.Ia däs vSoll. Rättv. Leks. Bju. Dju. Ga. 
(jfr Rz 85a; V11; Torp dasa). 1. `ovårdad, obehag-
lig el. underhaltig individ, lätting / untidy, un-
pleasant or inferior person, idler' allm. skä'ggdås 
Rättv. fä'ggdås Leks. Bju. `starkt skäggig man'; 
1,6'r(t)då,s Rättv. lo' ttdås Leks. Ål `i kroppsvanor 
el. tal snuskig man'; snä"rdås Rättv. snå`rdas 
Dju. `snorigt barn'; gri‘ndås Rättv. Ål r6'mdå,8 
Leks. `grinigt barn'; skrå'kdås Leks. vend& Ga. 
`liten pojke, som gråter på ett skränigt sätt'; 
tji'vykdås Rättv. Leks. `kinkig individ'; fOpsk-
dås Rättv. (Bo.) `fumlig man'; fy'lldås Leks. 
`fyllbullt'; lå'tdås Ål Ga. lätting'; kresdäs Mock. 
`person full med löss'. Jfr ask-, f e s-, glopp-, 
slek-. 2. `klumpigt ting, föremål, som befann 
sig i underhaltigt skick / lumbering object, in 
inferior condition' Rättv. Leks. Ål kö'ddås 
Rättv. `träd med kådfyllda sprickor mellan 
årsringarna'; jå'rdås Rättv. `dålig (järn)kniv'; 
då'gclås Rättv. Leks. Ål `degklump'; lå'rdå,s 
Rättv. Leks. `lerklump'. 

dasa sv.v.1. då'sa, Soll. Ors. Leks. Ål då'sa Rättv. 
Bju. Ga. (jfr de Vries dasast; Hq. under dåsa) 
`bete sig slött o. lättjefullt / behave lazily, 
languidly' (SAOB 1); däsa å gå' Leks. `dra benen 
efter sig'; ligg å då'sa Ga. `ligga o. slöa'. — 
Ms si Soll. `göra sig goddagar / have an easy 
life' (SAOB 1 a (3). — Avi.: dä'ss m. Leks. 'tjock, 
trög man / stout, slow man'; d&'« f. Leks. 
`tjock, trög kvinna / fat, slow woman'; då'son 
vSoll. då,' sug Leks. adj. `tjock o. trög / fat and 
slow'. 

dask m.Ib das(s)k Ors. Rättv. Bju. dassk Mal. 
`lättare slag / smack, light blow' (SAOB dask' 

1 b) allm. an  slög sä i ba'kke, så ä bå're sa da'ssk 
ätten- Rättv. `han slog sig i backen, så att det 
bara sade dask efter det'. Syn.: smick; täsk. 

`kort men häftig nederbörd, vanligen snö 
(stundom regn) / short, but heavy fall of snow 
(or ram)' Mal. ä kamm full en brå,' da'ssk i natt 
sam vä,"det kom väl ett duktigt, men kortvarigt 
snöfall sistlidna natt'; (överfört:) an fikk en 
brå,' da'ssk ätt rj, fa'sstää  `han fick ärva en god del 
pengar efter faster'. Jfr dämp m.; snö-. 

dask n.Ib dass* Tra. (jfr Torp dasken, under 
daska') 'liten, fuktig myr / small, wet swamp'. 

dask adj. I dass* Bju. `trött, dåsig / tired, drowsy' 
(Rz 85 a). 

daska sv.v. 1. da'.981ca öMor. Ors. Leks. da'sska 
Rättv. Bju. da'sska Mal. 1. `slå till helt lätt 
med handflatan / hit lightly with the flat of 
the hand' (SAOB 1) allm. i ska da'ssk di upå 
anad asö'lä öMor. `jag skall slå dig på bara 
stjärten'. Syn.: smeka sv.v.1.; smicka; 
täska sv. v. 2. `falla pladask, dimpa Ifall, 
tumble, flop' (SAOB 2) Rättv. 8. 'falla häftig, 
men kortvarig nederbörd, särskilt snö (stundom 
regn) / fall of heavy snow (or ram) for a short 
time' (SAOB 3) Mal. ä da'ssk a snjirg `det snöar 
starkt, ehuru i korta perioder'. — Särsk. förb. 
(ned:) a dasks-nii'd så mitji sn' å tit'stji Rättv. 
`det föll ned så mycket snö från taket'; (till:) jä 
daskstå' a-nn Rättv. `jag slog till (åt) honom'; (å:) 
dassk-ö' vOrs. `smälla el. slå på'. — Avi.: lök 
da'sskus Mal. `leka Daskus, ett slags blindbocks-
lek / play D., a sort of blindman's buff' (i vilken 
»blindbocken», som höll en person i handen, på 
ett givet tecken försökte träffa denne med ett 
slag av sin fria hand). 

dato oböjl. sbst., se datum. 
datta sv. v. 1. da'tta Älvd. 'stöta, gå el. åka stötigt / 
jolt, bump, jog' (jfr SAOB datt); 4n, ktonmb 
da'ttcnnd min eå Älvd. `han kommer »stötande» 
med det' (dvs, bärande stötvis på det). — Särsk. 
förb. (iväg:) datt-iwå'g Älvd. `fara åstad stötigt 
på stenig pl. ojämn väg'. 

datter-hänt adj. I da`ttärhännt Mal. cla`tterhånnt 
öVd. `darrhänt with shaky, trembling hands'. 
Syn.: se dallerhänt. 

dattra sv.  .v.l. da'ttra Dju. Ga. App. Mal. öVd. 
1. `darra, skaka / tremble, shake' allm. i fra's 88 
i da'ttää  Mal. `jag fryser, så att jag skakar'; an 
da'tter i hä'jire krs'ppam Tra. `han skakar i hela 
kroppen'. Syn.: se dallra, bet. 2. 2. `dallra 
i luften av värme / vibrate from heat in air' 
Mal. lu'ffta da'ttär yvy 	`luften dallrar (av 
värme) över gärdena'. Syn.: se br aga, bet. 2; 
dryfta, bet. 4; flykta', bet. 2. 

datum sbst. dåt m.Ia Älvd. årta f.IVa Soll. 
då'to oböjl. öMor. Ors. Flo. Mal. dä'tu f.V Li. 
`datum; viss, bestämd dag / date; certain day' 
(SAOB datum' 2); ulrtim sakt gt"'t a mPtjältdåkm 
Älvd. `visst skola vi valla till det hävdvunna 
datum, Mikaelsmässan'; vänn am i fö då'to i 
då'g öMor. vänd e ä fö då't i då'g Soll. `vad ha vi 
resp. är det för datum?'; då' dä`to Flo. `den 
dagen el. den tiden'. 

david(s)-dag m. II då'visdåg Ors. Oro då'vedåg 
då'vidåg Rättv. (jfr Lind, Norsk-isl. dopn., s. 
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198: Dåvi5). 1. (obest. - best.) `Davidsdagen 
(25/6) / David's day' allm. ä e då'vedåg i drg, så 
jet såt-på' må sli'v(v)kkZrådår Rättv. 'det är 
Davidsdagen i dag, så jag sätter på mig de halv-
fina kläderna'. 2. 'fridag i allm., som ej var 
helgdag / any holiday, which was not a religious 
festival' Rättv. 

davla sv.v. 1. då.'vka Rättv. Dju. då'vira Leks. 
(jfr? Torp day; Vii dava v.) 'gå o. driva, slå 
dank / idle, loaf about'. Syn.: se dangla, bet. 2. 
-Ssg: då'vekdåvnk Leks. m. 'dagdrivare / idler'. 
- Av!.: då'vak Rättv. då'vålr Dju. Flo. m. 1. 
'dagdrivare / idler, loafer'. 2. 'långvuxen per- 
son / tall person'; 	f. Rättv. 'lättjefull 
kvinna / lazy woman'. 

de pron. pl., se den. 
deg m. I c dg Älvd. Våmh. dög övr. OvSi. Rättv.-
Nås Äpp. Mal. dåg Jä. dåjg ÖVd. 1. 'knådad 
massa av (kokad o. skalad) potatis (el. av vätska) 
o. mjöl, varav bröd bakades / dough' (SAOB 1; 
ÖDB III 408, 415, 420) allm. &c -nt jrtå 

fe d'if drajt du di i n-4't Våmh. (Bon.) 
'du får inte äta deg, för då skiter du på dig i 
natt'; trrdå dtjen vMor. djetrå' dtjän öMor. 
djerå dtjän vSoll. trta dtgån Bju. <laga till o. 
knåda deg(en)'; gni litå dtji öOrs. 'med litet 
deg'; jö'Irpäronsdög Flo. 'deg av mjöl o. (kokad 
o. skalad) potatis'. Jfr j ä s (e n)-, la k-, m j u k-, 
ärtp alt-. 2. 'degliknande massa, mos; smet, 
röra / mixture, mush, pulp' (SAOB 3) allm. 
Jfr dega f.; ask-, pär(on)-, rot-. 8. 'maträtt 
av mjöl o. någon vätska / dish, consisting of 
flour and some kind of liquid' (ÖDB III 452) 
allm. Jfr bjugg-, gubb-, malt-, mes-, mjölk-, 
pann-, råg-, söt-. Syn.: söta, bet. 3. 

dega f.IVa dga Våmh. (Bon.) `jordblandad, 
våt, massa / wet, muddy earth'; dga står up 

skå'un4 'vägmodden når över skorna'. Jfr 
deg, bet. 2. Syn.: dike n., bet. 2. 

dega' sv.v. 1. dega  Älvd. Våmh. dtga Mor. Ors. 
Rättv. (långstav.; jfr deg m.); drgå Ve. &Vys 
Jä. Äpp. Mal. (eg. kortstav.; jfr dega" v.); 
pass. degås Ve. dti'jges pres. Li. 1. <smeta med 
deg / make a mess with dough' (SAOB 1); du 
få-nnt vå jån å bö'Iri å dtga Rättv. 'du får inte 
vara här på bordet o. smeta med deg'. 2. 
'klibba / stick' (jfr SAOB 2) Våmh. Rättv. Ga. 
kwe'nnQ dregel åv dQm-da Kim% Våmh. (Bon.) 
'kvarnen klibbar av den där rågen'; å di'egä(r) 
Våmh. 'det (o: mjölet) klibbar vid yttre randen 
av kvarnstenarna'. 3. 'slaska; snaska ned / 
make a mess, slobber' Älvd. u 	di'ege min 

'tun 'så du slaskar med maten!'; an &rugg 
bra`kle4 fö åig 'han (o: den slickande kalven) 
snaskar ned byxorna för dig'; n dregär auti öys 
Våmh. 'han kladdar (ut)i det'. 4. <arbeta med 
ngt smetigt, kladda, kludda / work at sthg 
messy, make a mess' vMor. du dtgår å få'r `du 
kladdar o. arbetar'. 5. 'regna ihållande / ramn 
continuously' Ve. å håll-8 drgår å re'vynår 
je'mmt nå 'det regnar och slaskar jämt nu'. - 
Refl.: 'bliva degig' Oro Mal. å'lles dtger an se 
i'nnani Oro 'annars blir den (a: bullen) degig 
inuti'. - Pass.: 1. 'bli degig, bildas degrand 
(i bröd) / be doughy, form sodden mark (in 
bread)' Li. 2. 'lösas upp, klimpas' (om våt 
jord) / clog (of wet earth)' Ve. 3. (i förb. med 
ihop:) 14-84, ur e-då' dieges-jit'sp 	Älvd. 
'få se, hur det där »degar ihop sig* till slut' (om 
två ungdomars kärlek). 4. (i förb. med vid:) e 
dieges-wi'ö Älvd. 'degen fastnar vid bords-
skivan'. - Särsk. förb.: (fast:) dg-fa'sst Älvd. 
'fästa med hjälp av deg'; dg-fa'sst sig Älvd. 
'fastna som deg' (jfr ÖDB III 413); (ned:) 1. 
dåga-nt Jä. 'smutsa ned med deg'; an diegå-ni' 
si Våmh. 'han kladdar el. smetar ned sig'. 2. 
'smutsa ned' (i allm.) Våmh. (Bon.) 3. (bik11.:) 
an a degå-ni'd se ri'kktet drnan Ve. 'han har 
försänkt sig i stora skulder, den där (mannen)'; 
(vid:) dög-vä' Leks. (Silj.) 'fastna vid bakbordet 
el. kaveln' (om kaka vid bakning; ÖDB III 412); 
(å:) 1. dög-ö' vOrs 'smeta ned; smeta på'; du 
fö-?t deg-ö' sajl sä"du får inte smeta på sovel 
så'. 2. ä diegtir-4' ku2Knni Våmh. 'mjölet klib-
bar fast vid yttre randen av kvarnstenarna'; 
(åter:) 'smeta igen med deg' allm. dög-a'tt 
spru'nndå vMor. 'täta sprundet (på dricks-
tunnan) med deg' (ÖDB III 515). 

dega" sv.v. 1. drgå Ve. vSoll. då'g8 Mal. (jfr 
Torp diga, Jak.Shetl. dig) 'trampa / tread'; me 
du stå å dä"går Ve. 'medan du ändå står där och 
trampar'; deiga i btnom Mal. 'gå el. stå o. 
trampa med långsamma rörelser av benen'. - 
Särsk. förb. (ned:) drgå-nt-ni'd grå's sö'n Ve. 
'trampa inte ned gräset sår. - Ssg: da'gskål m. 
Mal. 'karl, som stod o. trampade trögt o. 
obeslutsamt o. ej kom ur fläcken / man who trod 
slowly and undecidedly and could not move 
from the spot'. 

deg-ben n.Ia dtgbän Rättv. <bogblad av kalv, 
använt att skrapa degtråg med / shoulder-
blade of calf, for scraping dough-trough' (ÖDB 
III 395, 412). Jfr deg-kytta, -skotta. 

deg-bredda f.IVa dtgbredda Dju. 'stycke tyg, 
som breddes över degen (medan den jäste) / 
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piece of material, spread over dough (while it 
was rising)'. Syn.: deg-slarva, -trasa. 

deg-bräde n. III derjgbråe Li. 'bräde, på vilket 
brödkakor lades till jäsning / board on which 
bread was placed to rise before baking' (jfr 
ÖDB III 417). Syn.: se bakbräden; bröd-, 
bull-, kak-bräde. 

degel m. Id da'jjälr vMor. drgel Li. 'smältdegel / 
melting-pot' (SAOB degel' 1; se ill., ÖDB II 108). 

degel n.Id 	Älvd. di'gel öOrs. <dregel / 
slobber'; 	Irrp y mtenn@m aå 4m Älvd. 
'dreglet rinner (eg. löper) ur munnen på (eg. åt) 
honom'. Syn.: dregel. 

degel-sträng m.Ib drgek8tr4jvg Älvd. 'lång, seg 
slimsa av dregel / long, viscous mass of slobber'. 
Syn.: dregelsträng. 

degel-tång f. Ib da'jjäktåvvg vMor. drgeltavvg Li. 
'tång, varmed den heta smältdegeln fattades / a 
pair of tongs used for grippipg the hot melting-
pot' (SAOB; se ill., ÖDB II 107, 109 f.). 

deg-hasse m.IIIa drgass vMor. dega'ss öMor. 
drgass Ors. 'på grund av degighet underhaltigt 
bröd / inferior doughy bread'. 

deg-hål n. II dä'jghålr Li. 'hål, som stacks i degen 
för att pröva dess jäsning / hole made in the 
dough to test its rising'; a du sett em dä'jghiike a 
jEsi-aitt 'har du sett om hålet i degen har jäst 
igen?'. 

degig adj. I di'egug nÄlvd. dragit?? di'eggn 
Våmh. drgu Rättv. Bju. Nås Mal. dä'jgs ÖVd. 
1. `degaktig, degartad / doughy' (SAOB 1) allm. 
fd'sst greeddninjä vart drgu Rättv. 'första 
omgången gräddat bröd blev degig'. 2. 'smetig, 
smutsig; moddig / dirty, slushy' Våmh. ur 
dregzkn du l'r 	 Våmh. 'så kladdig du 
är om munnen'; ig a fisrrt so di'egtin t&m  fie8t4 
Våmh. <jag har blivit så smutsig om fötterna'; 
etä di'egugern torg Våmh. (Bon.) 'efter (en) mod-
dig väg'. 3. 'blöt / wet' (om halm, om hö, om 
väder) Älvd. Våmh. eå i dregut wråär Våmh. 
'det råder segt, ihållande regnväder'. 

deg-kavle m.IIIb drgkävlra Ga. 'brödkavle / 
rolling-pin' (SAOB). Syn.: bak-, bröd-kavle; 
brödkavel. 

deg-kniv m.Ia drykniv Dju. Mal. dit'igkniv Li. 
`(bords)kniv, medelst vilken ämnen skuros till 
av bakdegen / knife, used to cut out dough for 
loaves' (SAOB; ÖDB III 395). Syn.: bak-
kniv. 

deg-krok m.Ib drgkrök Soll. Leks. (Silj.) 'lång-
revskrok, avs. för bete av deg / hook used for 
baiting with dough' (se ill.; ÖDB I 78 f.). 

degla sv.v. 1. di"geZr Älvd. dikta 	Ors. 

(Rz 87 b; jfr Sdw. suppl. dighlare; Torp digen, 
under diga, droygla, slutet). 1. 'dregla / slobber' 
Älvd. Ors. Syn.: dregla; släva. 2. <bli blåsur 
o. simmig (om mjölk) / tum n sour and thick 
(about milk)' Älvd. 	Ssg: drgekbutt m. Älvd. 
'dreglande man el. pojke'. — Avi.: disglrug adj. 
nÄlvd. 1. 'som dreglar'. 2. 'blåsur o. simmig' 
(om mjölk). 

deg-kytta f.V di'egtjYtd 	 Våmh. (jfr 
kytta f.) <tunn spade, varmed baktråg o. bak-
bord rengjordes o. ämnen skuros av degen / 
thin peel used to scrape baking table and 
kneading-trough and to cut out dough for loaves'. 
Jfr deg-ben, -sked, bet. 1. Syn.: se bak-
sköva; deg-skotta, -skytta, -skörd, -sköv, 
-sköva, -spada, -spade, -tvete; kytta; 
skotta. 

deg-malla f.IVa drgrnalla Nås (jfr malla f.) 
'nedtill med korta, självväxta grenar försett 
redskap att röra i degen med / implement with 
short self-grown twigs at the end, used for 
stirring or mixing dough'. Jfr deg-år(a), -ösa. 

deg-rand f. VI dr grannd Leks. dr grannd Mal. dä'jg-
rannd Li. 1. 'stålrand, dödrand / sad (sodden) 
mark (in slack-baked bread)' (SAOB) allm. bråe e 
rerine dä'jgrännclan Li. 'brödet består blott o. 
bart av degränder'. Syn.: blå-, stål-rand. 
2. 'kaka av fett, som fälldes ut vid tredje 
tvättningen av sämskade skinn / eake of fat 
which was deposited at the third washing of 
shammy' Leks. Jfr fetlut. 

deg-sked f.Ia di'egstfieå Våmh. 1. 'tunn spade 
av järn med träskaft, medelst vilken ämnen 
skuros av degen vid bakning / thin iron peel, 
with wooden handle, used to cut out dough for 
loaves' (ÖDB III 395). Jfr degkytta. 2. 
'skvallerkäring / gossiping old woman'. 

deg-skotta f.V drgskatai Ors. =degkytta. 
deg-skytta f.V di'egstjyta' Våmh. drgstjytu vMor. 

=föreg. (se ill.; ÖDB III 423). 
deg-skål f.Ia drgskåk vMor. Mal. det'jgskåk 
ÖVd. 'skål i vilken deg bereddes / bowl, in 
which dough was prepared' (jfr ÖDB III 394). 
Jfr degtråg. Syn.: bakskål. 

degskål-kaka f.V dä'jgskearkåku Li. 'brödkaka, 
bakad av avskrap ur degtråget / loaf, baked 
from waste-dough'. Syn.: degtråggris; skov-
bulle. 

deg-skörd m.(?) drgfrilr Bju. 'träkniv el. spade, 
varmed ämnen skuros av degen vid bakning'. 
Syn.: se baksköva; degkytta. 

deg-sköv m.Ia drgstii3v söMor. Ors. Rättv. 
drgstjöv nöMor. 'verktyg av trä el. järn el. trä 
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o. järn, med vilket degtråg o. bakbord skrapades 
efter slutat bak och ämnen till kakor etc. sku-
ros av degen'. Syn.: se baksköva; degkytta. 

deg-sköva f.IVa dregstig% Älvd. dreg.905va 
Våmh. =föreg. (se ill.; ÖDB III 423). 

deg-slarva f.IVa dg'gslarrva Mal. derkslarrva Li. 
`(vitt) tygstycke, som breddes över jäsande deg / 
(white) piece of material, spread over rising 
dough'. Syn.: deg-bredda, -trasa. 

deg-spad n.II då'gspäd Ve. dö'gspå, Al Mal. 
clägspä, Jä. `vätska, anv. vid degberedning / 
liquid, used in preparation of dough' (SAOB). 
Syn.: degvatten. 

deg-spada f.V dö'gepåelet Ve. = degsköv etc. 
(ÖDB III 395). 

deg-spade m.IV dä'jgspäi Tra. =föreg. (SAOB 1). 
deg-stöpa f.IVa dregstcip Älvd. (jfr stöpa f.) `av 
den stora degen skuret stycke el. ämne, lagom 
stort för en brödkaka / piece of dough, cut just 
the right size for loaf' (Liv. Älvd., s. 91). Syn.: 
deg(s)ämne, bet. 2; degtydla. 

deg(s)-ämne n.III (I) då'gemmn Ve. Ors. clå'gäm-
men Leks. de''gämmnä Flo. Äpp. då'gämtnnä 
Jä. dö'g(e)ämenn Mal. clä'jgämmne ÖVd. 1. 'det 
material, av vilket en deg tillreddes / material 
or ingredients, from which dough was prepared' 
Ve. Jä. 2. 'avskuret stycke knådad deg, lagom 
stort för en brödkaka / piece of kneaded dough, 
just the right size for loaf' (jfr ÖDB III 386; 
410) Leks. Flo. Äpp. Mal. Syn.: deg-stöpa, 
-tydla. 

deg-trasa fy dä'jgträsu Li. 'stycke tyg, som 
breddes över degen medan den jäste / piece of 
material, spread over dough while it was rising' 
(jfr ÖDB III 422). Syn.: deg-bredda, 
-81 ar va. 

deg-tråg n. II di'egtrag Älvd. de'gtrag Mor. Ors. 
de"gtruj Ve. cU`gtrirg Rättv.—Mal. dä'jgtråg — 
dä'jgtrlig ÖVd. 'baktråg / baking-trough' (SAOB; 
se ill., ÖDB III 394). Jfr degskål. Syn.: bak-, 
stöp-tråg. 

degtråg-gris m.Ia deektröggris Tra. 'brödkaka, 
bakad av avskrap ur degtråget, vare sig av 
jäst el. av ojäst deg / loaf, baked from waste-
dough, either risen or unrisen'. Syn.: degskål. 
kaka; skovbulle. 

deg-tvete m. IV de'gtvsti Rättv. = de gskö v. 
deg-tydla f.IVa cll' egtg(ö)/ Älvd. (jfr tydla f.) 
'degbit, lagom stor till kaka; degklimp / piece 
of dough, cut just the right size for loaf; pat of 
dough'. Syn.: degstöpa; deg(s)ämne, bet. 2. 

deg-vatten n.Id då'gwähj, Ve. däsgvätv, Rättv. 

dö'gvattv, Dju. Flo. drl'jgvann Li. 'vätska, anv. 
vid degberedning' (SAOB). Syn.: degspad. 

deg-år(a) f.Ia 	dö'glir(a) Äpp. 'träspade, 
med vilken man rörde om i degen / wooden 
peel, for mixing dough' (ÖDB III 395). Jfr 
deg-malla, -ösa. 

deg-ämne n., se deg(s) ämne. 
deg-ösa f.IVa dergb'ea Jä. dö'gika Äpp. <slev, 
medelst vilken man rörde om (i) degen vid 
bakning / scoop, used when stirring dough' 
(ÖDB III 395). Jfr deg-malla, -år(a). 

deja f.IVa da'ja Älvd. Våmh.; obef. Ors. ÖVd. 1. 
'kvinna, som på ett fäbodställe skötte arbete 
på fäbodvallen, men ej deltog i vallningsarbete / 
woman who worked on the summer pasture 
but did not take part in herding' (ÖDB I 168; 
Lev. Våmhusfj., s. 34; jfr SAOB 2) Våmh. 
mrkdaja Våmh. `dets.s. Syn.: se bodmor. 
2. 'vördig kvinna, matrona / dignified woman, 
matrona' Älvd. 

deka sv.v.1 di"kcl öOrs.; obef. Mor. Ore (jfr 
Torp dika; Vll dicka) 'prata dumheter / talk 
nonsense'. Syn.: galla, bet. 2. — Särsk. förb. 
(i:) diket-i' dem .21a'jlet öOrs. 'inbilla dem dylikt'. 

dekel n.Id di'kker Älvd. di'kär vMor. 
vSoll. di'kkälr Soll. 	 vOrs. di'kkel 
öOrs. (jfr Jak.Shetl. dikel) 'sumpigt ställe med 
stenar att kliva på / swampy, marshy patch of 
ground with stepping-stones'; åellfm treij di'kker 
ette wg'em Älvd. 'vi hade tre sumpiga ställen, 
där vi måste kliva på stenar, efter (fäbod)vägen'; 
ä 81"gär /rå up i dimiclri dan vSoll. 'det sipprar 
(vatten) från det sumpiga stället med stenarna 
där uppe'; drrdikkel öOrs. 'dyig vattengöl, där 
man stiger från sten till sten'. Jfr skvassel, 
bet. 2. 

del m.Ia dielr Älvd. Våmh. dålr vMor. Ve. Soll. 
Ore Rättv. Leks. Nås Äpp. Mal. da öMor. Ors. 
Bju. Ga. Jä. däft ÖVd. 1. 'stycke, parti / piece, 
part' (SAOB I) allm. Jfr efter-, fjärde-, fram-, 
nedan-, ned (er)-, snurp-, över-. 2. 'bestånds-
del, ingrediens / ingredient, constituent' (SAOB 
I 1 e p) allm. an  ha kukkka-ihö'p 88 my'ttjy dö'lrar 
Leks. 'han har blandat ihop så många ingredien-
ser'. 3. <lika del, jämn del / equal part' (SAOB I 
5 a cc) allm. 8i2e nncla Ors. 'sjundedel'. Jfr fjärde-, 
sex-, sjätte-. 4. 'visst antal, viss mängd / certain 
number, certain amount' (SAOB II 1-2) allm. 
naug 	åle öa, stret di'ek, Älvd. 'nog voro de 
där (till) större delen'; em an skä få lå'vet räjnt 
hs'se-p, vi'll äjn dä'jk Li. 'om man skall få leva, 
precis, hur man vill — en del (människor)'. 
5. (med pronominell karaktär el. i förb. med vissa 
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pronomina o. pronominella adjektiv; SAOB III 
1-2:) 'sak, ting / thing'; ä kan /st vd de'mm 
clä'jlran, ssm e va'rr te djä`ro äll ä-då' Tra. 'det 
kan väl finnas saker (eg.: de delarna), som äro 
svårare att utföra än det där'; o inksät upå an 
yvyr å'll döslrum Soll. 'hon grälade på honom 
över allt möjligt (eg.: alla delarna)'; an kann 

då' lan Bju. 'han kan allt möjligt'; je vås da s 
jirlrp dem ba`kko 8 u'll dä'jlran Tra. 'jag var där 
o. hjälpte dem att baka o. göra allt, som före-
kom'; å e mdevvg Okär, så a fäsvu`nni Soll. <det 
är mångt o. mycket (eg.: många delar), som har 
försvunnit'; hd e ma'vv då'lre ssm i'nnt 1' vå't 
Mal. 'det är många saker (el. mycket) som inte 
jag vet (el. känner till)'; ä-då' va mång dä'jlrer 
hd Tra. 'det där var många olika saker o. ting, 
det'; an kan få å'r y`mms då'Zra, Soll. 'man kan 
få höra än det ena, än det andra (eg.: ömse 
delar)'; hå' e fsl e`mms dä'jlrer Tra. 'det är väl än 
si o. än så'. 6. (i förb. för - del:) 'för - skull/ 
for the sake of' (SAOB III 1 b p) allm. för 4'nn 
drek ed i sakt gå'rt eå Älvd. 'utan hinder av 
den omständigheten skulle jag nog kunna göra 
det'; fur rit' ffsninjas då'Ir Leks. 'för räfsningens 
skull'; fö mrnom då'Ir Mal. <för min skull'; hå` kan 
fsl gå' fe hönsm dä'jlram Tra, <det kan väl gå, 
utan att den omständigheten utgör ngt hinder'. 

a. <andel el. lott, som enligt lag etc. tillhör ngn 
i egendom o. d. / legal share, lot' (SAOB V 1 a; 
ÖDB I 252) allm. ig a drelr i bite dum Våmh. 'jag 
har andel i fäbodarna'; dem jåg stä`r 	åv 
ka'llölim Ors. 'de äga största delen av Kall-
holen'; bieddål öMor. Ors. bå'd,clölr Leks. (Silj.) 
<andel i fäbodställe'. b. 'tilldelning, behållning, 
vinst / profit' (SAOB V 1 c; ÖDB I 90; II 15) 
allm. djem sku å kas jka drelra i ta'utun Våmh. 
'de böra ha lika (stora) andelar el. (stor) 
tilldelning i hökorgen (av det gemensamt 
slagna gräset)'. e. 'ranson, portion (av mat el. 
foder) / ration, portion (of food or fodder)' 
(SAOB V I c-e) allm. huken grå'tdäjIr w stö'r Tra. 
<vilken stor grötportion!' (särsk. om  julhög; jfr 
Liv.Älvd., s. 94); hösdål Ga. 'portion hö'; ha'Irm-
dål Ga. 'portion halm'. Jfr giva f.; vånda; 
våndla: d. (föreg. av prep. på; SAOB V I f a:) 
hå' a kå'mm på mi'nn 	Tra. 'det har kommit 
på min lott'. Jfr arve-, broder-, brors-, bröd-, 
fattig-, färn-, gård-, hund-, kvarn-, mat-, 
not-, rack-, stor-, syster-, sämjo-, täkt-. 

(i förb. båda delarna:) 'tvekönad / bisexual, 
hermaphrodite' allra. an  å bå'd dä`lrar Rättv. 
an e bd' dö`kan Mal. an e bd' dä'jkan Li. 'han är 
hermafrodit'; ho bd' då'Ira Äpp. 'hon är tve- 

könad'. Jfr tvetoling. 9. (senare ssgsled:) `al-
fabet / alphabet' Mal.; se abc-. 

dela f.IVa drelra Älvd. (jfr Rz 82 a) 'tvist / 
dispute' (SAOB dela'); die  kim i drehl nÄlvd. 
'de råkade i tvist'. 

dela sv. v. 	1. d' 8 'a Älvd. Våmh. (pret. 
dr elde,,, dr elreö 	 vMor. 	öMor. 
dä` la 3. - 1. Ors. dä`lia 1. Rättv. Dju. dVa 1. Rättv. 
(Bi.) Bju. Flo. då'lra 3. Leks. då' (pret. dä'Irtä, sup. 
dålrt) Nås Jä. då'Ira (pret. de'lld, sup. de'llt, p. perf. 
då'n,) Mal. däfta 3. ÖVd. 1. 'uppdela / divide' 
(SAOB dela' A 1) alka. (styr. dat. el. ack) dem 
då'lräcl sta`kkum vMor. 'de delade (hö)stackarna'; 
däm a då'la ba'nndum öMor. 'de ha delat (sädes-) 
kärvarna'; då'Ir 	ttv,, Mal. <dela köttet'; ska 

dä'jlr fe'sstjin Tra. <skall du dela fisken?' 
(vid lottning). Syn.: byta, bet. la. 2. 'skifta / 
divide' (SAOB dela' B) Leks. Rättv. Flo. Mal. 
skö'jsn ä då'lrol Leks. 'skogen är skiftad'; 
ä ks'sst my`ttjy te dr di Mal. 'det kostade 
mycket att skifta det'. Syn.: byta, bet. 1 b; 
skifta, bet. 1. 3. 'tvista / dispute' (SAOB 
dela' F 22) Älvd. Våmh.; obef. Mor. Ors. dm 
wå'Ir si drek um in  rrepskräsk Våmh. `de 
skämmas ej att tvista om en reps krok'; 
i'nntnoö irsdielrad Älvd. 'vi hava ingenting 
otalt'. 4. 'gräla (på), banna / quarrel, curse' 
(Sclw. 7) Älvd. a'aua'u, ur 4n dreld 4 mig 
Älvd. 'oj, så han grälade på mig!'. — P. prat.: 
dem va 11`kdäjci Tra. 'de hade lika stora andelar 
(eg. de voro lika delade)'. — Pass.: je vå int 
fä'dd je, då lekka dä'jlrcles-fi't Tra. 'jag var inte 
född, då lyckan delades ut'. — Särsk. förb. 
(från:) dålr-/rå' sä a bitsnsm Äpp. 'skifta sin 
egendom mellan barnen'; (sönder:) del-su'nwl 
Ors. 'dela upp'. Syn.: byta sönder, bet. 1; 
(till:) d1er far diel-t11. ea Älvd. 'de skola lägga 
det i olika högar'; (ut:) del-ft't Dju. Nås 'dela 
ut'; (å:) die  bra`k 	4num sö' Älvd. 'de 
bruka giva var sin del åt honom på detta sätt'. 

delning f.I b då'lniv Bju. då'lrniv -di v Mal. 
'uppdelande; styckning; skifte / division, parti-
tion; distribution' (SAOB 4). 

delo sbst., se dela f. 
den pron. Ann Älvd. Våmh. dånn Mor. dann Ve. 
dånn 	Soll. dänn Rättv. Bju. Ål Dju. Ga. 
Mock. Jä. dann Leks. Flo. Nås Äpp. Mal. (n. 
gå Älvd. Våmh. åö ,,,e7dIkl Mor. ö Ve. åd Ors. å 
Soll. Oro å -hå Rättv. hå .-.,dc% Leks. hd övr.); 
f. ö. ang. böjn., se LD II 214-215; jfr han, hon 
pron. 1. (demonstr.:) 'den där, den här / that, 
this' a. (adjektiviskt; SAOB All, II1:) atr i 
6941 	Älvd. i dB' trdv, Soll. upå dernn 
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Ve. 'på den tiden'; i &emu& åsrum Soll. då'mm 
å'rär Rättv. '(under) de åren'; n I ss fe'ssta wi 
å'd a'rrbåt öOrs. 'han är så upptagen av det (där) 
arbetet'. Syn.: han, bet. 7; hon, bet. 6. 
b. (substantiviskt; SAOB A I 2, II 2:) 6 at du 
djå'r Älvd. då' at du ja'r Leks. 'jo, det gör du el. 
det gör du visst!'; gajnurn å'd wart n belter 
öOrs. 'därigenom blev han bättre'; må då' resdd-u, 
se Ore 'därmed redde han sig'; wcn will du 
0'5  Älvd. 'vad har du att göra med den saken?'; 
på'r ä ss si`nnu åv dg' ss Jä. 'Per är så förargad 
för det så'; nåj å' i'nnt i vål Soll. 'nej, det vet 
jag inte'; flög kan jå hå' jö`ra Leks. 'nog kan jag 
göra det'; skall du-ta hå' få Li. 'skulle du inte 
få (göra) det?'. e. (demonstr.- el. determ.-relat., 
starkt emfatiskt, föregånget av och:) 'och det 
en, som / and the one, who (which)' (SAOB 
All 2 a f3); si jå' n få du en kni'v, å da'nn du` kktig 
å å Leks. `se, här får du en kniv, och det en, 
som är duktig, också'. Syn.: han, bet. 5. d. 
(temporalt färgat i uttr. med det:) 'efter att 
hava sagt det; med det beskedet / having said 
that, after that answer' (jfr SAOB AII2 g a); 

fieur fi'ssk-ann min dg'6  Älvd. 'sedan gick 
Fisk Anna sin väg med det beskedet'; s må di' 
88 fö'r o Mal. ̀ o. efter att hava sagt det (så) gick 
hon'; aa`vvok gi'kk 0, s må di' vålr Mal. 'så gick 
hon, och därmed var saken utagerad'. 2. (de-
term.:) a. (adjektiviskt; SAOB A III 1:) da'nn 
kalk, så vå jån i-jå's Soll. 'den gubben, som var 
här i jåns'. b. (substantiviskt med underför-
stått sbst.; SAOB A III 2:) naug å'txpn d4 wi'r 
e'ssttjOte, An so dre'lekt si nid i `vin Älvd. 'nog 
åto då vi köttet av den hästen, som dränkte sig 
i älven'; (ofta i sig innefattande relativt pron.:) 
war i 64 l'g uld rvo Älvd. <var är den (a: byt-
tan), som jag skulle hava?'; dann i språ'kåt um 
Ve. 'den (o: mannen), som jag talade om'; jå 
skull tå då tu'rrast vå.' Leks. 'jag skulle ta det, 
som var torrast'; hå få jå'r Rättv. (Bo.) 'det, 
som jag gör'. Syn.: han, bet. 4. c. (substanti-
viskt, utan underförstått sbst.:) 'en sådan per-
son, en, någon / such a person' (SAOB A III 3 b); 
(h)o fekk fuk då'nn ssm 	o då Jä. 'hon fick 
väl en person, som försvarade henne då'. d. (i 
elliptiska uttr.:) '(ack) om man el. jag / would 
that I (were) ..' (jfr SAOB A III 3 c 8 cc1); dann, 
ssm vö'r fre'ssk Mal. 'den, som vore frisk!'. 
e. (substantiviskt neutr. med underförstått 
sbst.; jfr SAOB A III 4 a:) hd jå jå'r Rättv. 'det, 
som jag gör'; jå skull tå då ts`rrast vål Leks. 'jag 
skulle taga det, som var torrast'. 1. (neutr.:) 
<så mycket (som); så vitt / as much as; as far as' 

(jfr SAOB A III 4 a e 81—y1); die jrtå bkrbåre 
å' die wrka Älvd. `de få äta blåbär så mycket 
de vilja'; nu a jå drå'ji het je' lurr(r)ksr Rättv. 
(nBo.) 'nu har jag dragit, så mycket jag orkar'; 
hå i misnna Mal. 'så vitt jag minns'. g. (i viss 
emfas för att beteckna ngn, ngt etc. ss. bekant; 
SAOB A IV 2 c (3:) dior a'rrmiyvgår Älvd. `de 
stackarna!'. 3. (ss. anaforiskt pron.; SAOB 
B V 1:) an ad taja-i'nn i fg' öså 	Våmh. 'han 
hade tagit in dem (a: de vilsegångna korna) i 
fähuset'; de'rnmas wa'jk iettå mi-fPrkalwajtj§ Våmh. 
(Bon.) 'deras vik heter Myrkarlviken'; få'där 
döras Soll. 'deras fader' allt sv'å'rt va clå'nn 
Rättv. (Bi.) 'alldeles svart var den (a: spök-
hunden)'; å låg-på' må, å så å`sa-r-s nåd vs 
så'nnja Leks. 'det låg på mig (om en tyngd), o. 
så hasade det nere vid sängen'; ha'mmnon dåje 
Tra. 'deras lägerplatser'; (med upprepat de:) 
die lrå'r intj di" kirina Älvd. (ironiskt) 'nej, inte 
komma de (människorna)!'; dam bäll ful deimm 
dirrei å Soll. `de kunna gärna göra det (själva)'. 
Jfr han, bet. 1; hon, bet. 1. 4. (ss. formellt 
subj. i neutr. sg.; SAOB B VI 1, 3; VII 1:) 
'det lit (there)'; nug e å' stjå'k mi'nn Soll. 'nog 
är det anledning att göra (det)'; å tåliy1 int tå 
gå' dar Leks. 'det tillät inte (eg.: det tålde inte), 
att man gick där' (om ett råstråk); (ofta är 
det utelämnat, särsk. i förb. det är el. är det:) 

i'nnt-tb wann grrvå so mrtjiö, o fft's ra' Men 
Älvd. 'då han inte hann gräva så mycket o. det 
började regna'; o strö (4'864 yvy greving, o wirr 
ö'sttb, Älvd. 'och i väg o. vada över Gryvelån, och 
det var höst'; n api'dd så Vikta i' Våmh. 
(Bon.) 'han spydde, så det forsade'; wen i'r 
Våmh. <vad är det?'; å-12,2 gålt wrtå, wår dåm å' 
Ve. 'det är inte gott att veta, var de äro'; ä då 
vi'sst hå' Al 'det är då visst det'; å ss mi`ttji 
å' -r-ä, å få'rbatt Dju. <det är så pass, att det nätt 
och jämnt är farbart'. 5. (pl. i bet. av obest. 
pron.:) 'man, folk / one, people' (SAOB B VIII 
1 a—b) allm. dem brfek kåll ed så' vMor. 'man 
brukar kalla det så'; dum ha`dd i tskks ga`mmakt 
hå'dniskt ta'mmsk får Leks. <man hade ett sådant 
gammalt hedniskt prat förr'. Syn.: han, bet. 9. 
6. (best. fristående artikel:) a. (vid sbst., som 
bestämmes av adjektiviskt ord; jfr SAOB 
D XII 1 c y:) ä va di va'asta fervåclsr få ha silt 
Leks. 'det var det värsta yrväder, jag har sett'; 
hd vii`kkista brb'' vi å' Jä. det bästa brödet vi 
hava'. b. (vid adjektiviskt ord; SAOB D XIII 
1-2:) don fastti Soll. `den fattige'; mot di å'ra 
vå' Jä. <mot vad de andra voro'; dan stö'ra Mal. 
'den store'; dån tre' jjs Rättv. dan treje Nås 'den 
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tredje'. Syn.: han, bet. 8; hon, bet. 7. 7. (pl. 
ss. bestämning till sbst. i sg.:) ds'mm fs'ttjä e 88 

b'8 d5' så ss Mal. 'de människorna äro så dryga 
av sig så'. Jfr dendär, bet. 3. 8. (affektbetonat 
vid sbst. i best. form:) jä ska ha besvå'rä å, dl 
ga`mmunslla si-ddu Leks. 'jag skall vara ny-
fiken också, den (dvs, min) gamla nucka(n), ser 
dur; tö`ka deras Leks. 'din tokar; o passa-nt 
å' -n ns, slii`na deras Leks. 'hon (o: kattan) ville 
inte ha den, den slynanr. 9. (pleonastiskt det:) 
e wår og ä' ö Älvd. 'det var då ...r; ed ir a ni 1' 
so Irjii'st so Älvd. 'det är (då) så fult så'; e Zrå fel 
int 1' wä so fa'llit Våmh. 'det lär väl inte vara så 
farligt'; ä va då å' ö je stä'llnivg så' Soll. 'det 
var då också ett eländer; ja, wgt i å', um i ska 
si`tt nå Ve. 'ja, jag vet inte (eg.: ja, vet jag det), 
om jag skall sitta (något)'; um ä skä'jn sö'Iri 
upå frIrdän, bl ä gå'tt å'r Soll. `om solen skiner 
på juldagen, blir det (ett) gott år'; ä bra'nn-upp 
gå'rdn, lär dem tu)g'r gs`vnga öOrs. 'gården brann 
upp för dem två gånger'. 10. (i uttr. för det 
och annat:) 'av alla krafter / with might and 
main'; die tjisnn för ö'å og enad Älvd. 'de 
kärna, så mycket de orka'. 11. (neutr., anv. 
efter verb med bet. 'råka ut för':) 'svårigheter, 
obehag / difficulties, trouble'; vi ha ful ju'88t 
kummi-ti' -n-ä ss Leks. 'vi ha minsann råkat i 
svårigheter!'. 12. (subst. neutr.:) `semen vin' 
Mal. Syn.: se ballspyor; gorr, bet. 7. 

den-där pron. danclå'r (f. d4ää'r, n. edå'r, pl. 
die-Mr) Älvd. da'nnda (f. d4' öa, n. '6a) Våmh. 
då' 	(f. dö` ös, —drda, n. ö' da) vMor. do'n(n)da 
(f. do"da, n. e"ta)Soll. de'nnda (f. dö'da, n. då'da) 
Ors. dä'nnda (n. ädå') öMor. Ore däsrincla (f. 
&Nia, n. lu(1'da ,,,då"da, pl. cliemmcla) Rättv. 
dä'n(n)da (f. di'da, n. hå'da) Rättv. (Bi.) dcenn-
da(r) .dä` nnda(r) (f. di'dda(r), n. hå' dda(r) - 
cltisdda(r), pl. dusmmda(r)) Leks. dändå'r Bju. (f. 
dedå'r, n. dädå'r) Mock. dändä'r Dju. (f. n. dedå'r 
Ål, f. didå', n. edå' Jä.; jfr hand är (na); Sv.Lm. 
1964, s. 141). 1. (om ngt närvarande) '(just) 
den / that (one), those' allm. a. (adjektiviskt; 
SAOB 1 a:) dKI'v mi dö"ös, skå'Iri Våmh. <giv mig 
den där skålen!'; dii'mmda ( ,,,de'mmda) ku'llur 
e rkepprär Soll. 'de (där) flickorna äro koketta 
(el. fåfänga)'; a'll did(d)a sa'nndä nLeks. <all den 
(där) sanden'. b. (substantiviskt; SAOB 1 c:) 
8tjynnd-4' deföå'r Älvd. 'driv på den där (kon)!'; 
är-4' min di'emmda xm n wi'll Våmh. 'fråga 
den där mannen om han vill!'; då'nnda ska ta 
i fri'd dö"da vMor. <den där (karlen) skall skydda 
den där (kvinnan)'; drda e tå'Irv cl'r Rättv. 'den 
där (flickan) är tolv år'; hann d hädr /sr en Wir 

Äpp. 'vad är det där för en karl?'. Syn.: 
dendärdär(na) bet. 1; dendärna; den-na; 
handär (na). 2. (om ngt omtalat el. bekant) 
a. 	(adjektiviskt; SAOB 2 a, 3 a:) ?iv dg' ö aa 
( —draa) .21.5.' i Våmh. <av det (där) slaget'; 
wa' jda döda .21e`nnda min nrvåm Ors. 'vrida 
den där sländan med handen'; durnda ni'sss 
Leks. `(det där) folket i Nissesgården'; då skull 
a'nndusss didda trY ja, didda grå'r trY ja, två' ttas 
Leks. <då skulle Anders tröja, den (där) grå 
tröjan, tvättas'; eks sn, ä dan i dädda sta' kkalrm 
Leks. 'ett sådant oväsen det är i (det där) 
Stockholm!'; dädda dyr bffi's-karis jä` sspsd Leks. 
`Björs Karis för dess dyrhet bekanta bröllop'; 
ka'pplran prådika om didda tjö'rrka å tjö'rrka 
Leks. `kaplanen predikade om kyrkan och 
kyrkan'. b. (substantiviskt; SAOB 2 b, 3 b:) 
de'mmdä wa 88 le'vv(g)wårder Ors. 'de där 
(människorna) voro så långsinta'. 3. (pl. vid 
sbst. i sg.:) ve a djott a'rrbäjsbite me dem-då' 
fs' ttfä Tra. 'vi ha gjort arbetsbyte med det där 
folket (el. de där människorna)'. Jfr den, bet. 7. 

den-där-där(na) pron. dåncladä'n —dåndadå' (n. 
eåadå'n —edadå'n, pl. dåmdadä'n) vMor. dann-
dadä'n (n. etadrn, pl. dämdadå'n) Soll. dänela-
dåln(s) (n. hädadå'n(s), pl. dämdadrn(s)) Rättv.; 
jfr dendärna. 1. 'den där / that, those' allm. 
Irä'jk dödadå'n ku'llun (dat.) svMor. 'lik den 
där flickan'; gök bot a dödadåln Soll. 'gå (bort) 
till den där (kvinnan)!'; h,ätladå'n så vill då int 

bri nä 1' nå int Rättv. 'det där vill då inte 
jag befatta mig med'. Syn.: se dendär, bet. 1 b. 
2. (n.:) 'menstruation' Rättv. jä a hädadå'ns 
Rättv. (Bo.) 'jag har månadsrening'. Syn.: jäs, 
bet. 1; lårfång; målare, bet. 2; månads-
klenhet, -sjuka; ordning, bet. 5; rening; 
ruk, bet. 3; sak, bet. 4; styggveckan; tid, 
bet. 7; tomtkarl, bet. 3; älvdalskarl, bet. 3. 
Jfr makt, bet. 3. 

den-därna pron. dan,clå'n (f. dodå'n, n. ätä'n) 
öMor. dä`nan (f. dö‘dan —dö`ran, n. &dan) Ve. 
de'nnda 	(f. dö'ci4 ,,,dod4', n. då' da — dede 
öOrs.; n. rtan Soll.; ett i öMor. belagt n. 
etandå'ne innehåller närmast det därnadärn a; 
jfr dendärdär(na); se f.ö. Sv. Lm. 1964, s. 
141 ff.) `den där'; dandå'n i bi'l a mig öMor. 
'den där (mannen) är farbror till mig'; an watt 
dji'fft min doclan i`nclibånä Ve. 'han blev gift 
med den där (tidigare omtalade) Ingeborg'; i 
dod -4' ti'di öOrs. 'på den tiden'; an wa brö'r mi 
domda jä'rrka öOrs. 'han var bror till den nyss 
omtalade Erik'. Syn.: se dendär, bet. 1 b. 

den-här(na) dänjå'n (f. dijå'n, pl. demjå'n) öLeks. 
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denhå'r (n. dehå'r) Ga. dänhä'r (f. dehå'r) Mock. 
dänhä'r (f. n. dehä'r, pl. dsmhå'r) Ål Flo.; pl. 
dsmje ...dsmjer Mal. dernjå' Li. (jfr hanhär (na) 
pron.) <denne, den just omtalade / the latter, 
that person' (SAOB 1-4). Syn.: denhärhärna; 
denne; dennehär; dennehärna; hanhär-
(na). 

den-här-härna pron. danärjå'n (pl. dsmärjå'n) 
sLeks. =föreg. 

den-na pron. da'nnä (f. dö'nnä; pl. deimmnä; n. 
se dendärna) öMor. da'nn(e) (f. de'nn(e) -dån, 
n. liårin; pl. da'mmne) Nås (se f.ö. Björklund i 
Sv. Lm. 1964, s. 141 ff.) 'den där / that'; du få 
da'nnå öMor. `du får den där'; dö'nnd ku'lla 
öMor. 'den där flickan'; frå dö'nnå så' jdon öMor. 
'från den där sidan'; e-nt ä int i clii'mmnä öMor. 
'är det inte i de där (o: böckerna)?'; de`tta e mi' 
ldrs`kka; hull eg de'nn(e) Nås 'det här är min 
klocka; vem äger den där?'; ds'mmne e bä'tter 
el de sse Nås `de där äro bättre än de här'. Jfr 
denne, seg. Syn.: se dendär, bet. 1 b. 

denne pron. Pain Älvd. l'sn Våmh. vMor. Ve. 
Soll. isi'n(n) öMor. i'ssn,, Ors. esti, 	Ore 

Rättv. ds'ssn, Leks. Mun ,--,de`8812, (pl. 
de' sse) Nås er8 8 7.1 Jä.; obef. Bju.-Flo. Äpp.-Tra.; 
böjn., se LD II 215 (jfr SAOB 886; Hq.; Kock 
Sv. Lj. I 7; Hesselman Ordgeogr. i NTU 9, 
s. 129, 143; Gotl. Ordb. dessen, dissen, hissen; 
V11 We. dessen, hissen; Björklund i Sv. Lm. 1964, 
s. 141 f.) 'den här / this'; i i"84n &När 
(obest.!) so a nu' gaj-fr4'mm Älvd. 'under den 
nu gångna sommaren'; isttad 	Älvd. i'tta 
(obest.!) Våmh. 'detta hö'; så ig ed dugå bå'rrg 
i'tta me'tt Våmh. (Bon.) 'så jag skulle kunna 
rädda mitt eget (eg. detta mitt)'; å i"sum 
gå'rdim vMor. 'på den här gården'; isi'n(n) ska 
i säljee öMor. 'den här (hästen) skall jag sälja'; 
kenns du wi'd i"su ku'lla Ve. 'känner du igen 
den här flickan?'; i kum te sta'rrv min Nå Soll. 
'jag kommer att gå bet på det här'; an å mer 
/sr ha'nnd ds'ssn,, ån va'nn Leks. 'han är mera 
händig, den nu omtalade (mannen), än vår (hus-
bonde)'; kft'na vill int å't ds`tta ö' nöLeks. 'kon 
vill inte äta detta hö'; dssar firrmidagon Leks. 
<dessa förmiddagarna'; i d'sso vå'lra Jä. 'i den 
här världen'; på inta vi'sä Jä. `på detta vis'; 
d'sssma hu'rindar Jä. `de här hundarna'. Syn.: 
se denhär (na). — Ssg: n. i'ttan svMor. Soll. 
itå'(n) öMor. (innehåller ev. detta-därna, äldre 
hittat-parna; jfr LD II 215 o. not h samt Sv. Lm. 
1964, s. 145 not 1); pl. i8å'mninä öMor. (ev. till 
äldre hissum-na; jfr den-na) 'det där el. det 
här, resp. de där el. de här/that or this'; isä'mmnä  

pö'jkår (pännur) öMor. `de där el. de här 
pojkarna (pennorna)'. Jfr dendärna; den -na; 
denne-här, -härna. 

denne-här pron. isn,,jå'r nÄlvd. Ore äsn,jå' 
äsrjajå' (pl. åssmajå') Jä. (jfr Gotl. Ordb. V11 We. 
hissenhjär) 'den här' (SAOB); ed ir inmjå'res 
Älvd. 'det är den här mannens (pojkens)'; på 
isom-jå' atöl•em Ore. 'på den här stolen' (endast 
om minst tre alternativ föreligga; vid endast två 
alternativ användes alltid denne); äsojå' ku'lla 
må'n je Jä. 'den här flickan menar jag'. Syn.: 
se denhär(na). 

denne-härna pron. 	 Älvd. isnjå'n 
(n. ita(n)jä'n, jfr under denne ssg. o. dendärna 
öMor.) Mor.Soll. istijen Ve. isnjå'n 	Ors. 
dssnjen -,dssnjå'n Rättv. destijä'n Leks. (Silj.) 
(jfr SAOB dennehär, änsv.-herana, -härne; V11 
hissenhärna) 'den här'; dsskijå'n bå'nomss få'r 
Rättv. 'de här barnens far'; e 22ä så klre'n(n)t rna 
ds8ojen Rättv. 'det var så dåligt (ställt) med 
den här (flickan)' . Syn.: se denhär (na). 

den-samma pron. Ans4'mmu Älvd. dan-så'mu 
Mal.; n. däsiemnau öMor. de"' mmu Nås (jfr 
samma; hansamma). 1. (uttryckande iden-
titet; substantiviskt:) 'en o. samma / the same' 
(SAOB A I 2 a); e gö' för e-stemmu, ö' d Älvd. 
'det gör jag för samma ersättning'. 2. (neutr.:) 
'likgiltigt; lika gott / the same, as good' (SAOB 
A 1 2 d) allm. å' vå, cläsa,' mma Soll. ä wå, däste mmo 
Ore 'det gör detsamma (det bryr jag mig inte 
om)'; då' er a åsa'rnma tå vänd-a'tt Rättv. 'då 
(a: om man möter kvinnfolk, när man skall på 
fiske) är det lika gott att vända om'; å va 
disa`mma, hä'r du bår då å't Leks. 'det är lik-
giltigt, hur du bär dig åt'; hå' jr' fult desu`mmu 
Nås 'det gör väl detsamma'; fu'll bå'llt å då viers 
fö disa`mmu Mal. 'nog kan det lika gott få vara 
(ogjort)'. 8. (lika med ngn el. ngt förut nämnt:) 
'samme / the same'. a. (substantiviskt; SAOB A 
II 2) allm. e wå, fik e-då,' degtemmu Älvd. <nog 
var det där samma kvinna'; e ?a filr e-då' 
diestemmu Älvd. 'nog var det där samma perso-
ner'; dansti'mu a-nt fö'tt si la'ny i vå'an Mal. 
'den (omtalade) har jag inte sett sedan mycket 
länge'. b. (adjektiviskt; SAOB A III 1) danså'mu 
88M a'llär a vyry klren vät full isvvan d' Mal. 
'den som aldrig har varit sjuk vet väl inte av 
några svårigheter'. Syn.: hans amma; samma, 
bet. 1 b; samma-en. 4. (senare ssgsled i 
neutr., uttr. tid:) <genast, strax / instantly, 
imrnediately' (SAOB A II 2 c a al); se med-. 

deppla sv. v.1., se dippla. 
desperat adj.I dispurå't Älvd.Ve. disporå't Leks. 
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Ga. Äpp. Mal. (V11). 1. `ursinnig, förgrymmad / 
furious, annoyed' (SAOB 5) Älvd. Äpp. 2. 
<yster, lössläppt lekfull / giddy, playful' (t. ex. 
om  en kattunge) Leks. 3. `morsk, kaxig / 
cocksure, overbearing' Ve. Ga. Mal. Syn.: 
spotsk. bet. 2. 

dess adv. 458 Älvd. des dös Ors. dis(s) NeSi. Vd. 
(jfr ty). 1. (frfr komparativ, för att beteckna 
en stegring i orsaksförh.:) `därför, för det, ändå / 
therefore, yet' (jfr SAOB 1 a); jä bl di'ss f 
Rättv. `ändå blir jag bara sjukare' (fast jag tar 
medicin). 2. (frfr komparativ:) `så mycket, 
desto / so much, all the (better etc.)' (SAOB 1 b 
-y); diss baltsr Leks. diss bä'ttär Nås Äpp. dis 
bälter Li. 'dess bättre'; dis vä'r Tra. 'desto 
värre'. 8. (frfr komparativ:) 'ju, desto / the ... 
the (SAOB 3 a); dges willde beller n re'nna 
Älvd. 'desto bättre kan man åka' (på skidorna); 
ä bi kallar å kallar, dis lä'vvsr kalk, stå'r Leks. 
'det blir kallare o. kallare, ju längre kölden står 
sig'; dis må'r an 	ti en di'vvstakk, dis mö'r 
lu'fft ä Dju. (ordspråk) <ju mer man rör i en 
dyngstack, desto mer luktar det'; dis lä' vvär 
ho stå' Näs 'ju längre den (a: ladan) står'; (ofta 
utelämnat:) beltär ar e wr si öu Våmh. 'desto 
bättre har det varit, ser du'; ä klrei`jäs mrer, 
mrer du ra'jv Våmh. (Bon.) <det kliar mera, ju 
mera du river'. Syn.: ty. 4. (frfr komparativ:) 
<mer än vanligt / more than usually' Tra. vm 
i'nnt du ö' då di'ss du`mmar Tra. 'om du inte 
är mer än vanligt dum'. 5. (frfr superlativ:) 'så 
(mycket), allt (vad) / as (much) ... as, all (that)' 
Leks. Dju. ja lä-i-vå' g diss mö' ssta ja hs`rrka Dju. 
'jag sprang, så mycket jag orkade'. Jfr första 
konj. 

dess-(e)mellan adv. de'asimilla Ga. dä'ssmilla 
dässmilla Näs Jä. 'däremellan / in between' 
(SAOB 2). 

dessen pron., se denne. 
det pron. n., se den. 
det konj. dä Bju. Al Mock. Flo. hå 	Äpp. Mal. 
ÖVd. 'att / that' (SAOB 1 b); trö'r du dä ja 
jfigär Bju. 'tror du, att jag ljuger?'; trö' du 
dä an ku`nna Flo. `tror du, att han kunde?'; 
an me`nnt, hå' 1 skull djå'r ä Mal. 'han ansåg, att 
jag skulle göra det'; ä va äjn le' kkträff hå je 
ka‘mm da då Tra. 'det var en lycklig slump, att 
jag kom där (a: vägen fram) då.' Jfr att, bet. 1. 

det-dit pron. n. 'det där / that' (endast efter 
föreg. dit:) du al: .214' äajt e-da'jt ii'rneö Älvd. 
'du skall slå in i det där hörnet (av änge t)'. 

deva sv.v. 1. drvå Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. 
Soll. divå' öMor. (jfr V11 devarl; ordb. däva). 

'duggregna / drizzle' Älvd. Våmh. (Bon.) 
vMor. Jfr däva, bet. 2. Syn.: se dagga, bet. 2. 

<ånga / steam, mist up, be damp' öMor. Soll. 
sjå' ur äd divå'r jän i'nno öMor. 'se hur det 
ångar (el. immar) här inne'; ä drvär dån i'nn så 
Soll. 'det ångar så där inne'. — Pass.: devås 
vSoll. 'bildas imma el. fukt / steam, mist up, be 
damp'. 

deve m.IV divi' (best. nom. divi'n) öMor. di"vå 
(nom. =ack.) Soll. (jfr Vii deve'). 1. 'ånga, 
imma / steam, mist' allm. di"vån .2lå"r-å weggär 
vSoll. 'ångan slår sig på väggarna'. 2. 'värme-
dallring i luften / heat-haze' Soll. Syn.: se 
bragvind; vår-häst, -skälva. — Avi.: divu't 
öMor. drvut Soll. 'immigt / misty'. Jfr diger, 
bet. 4. 

dev-varmt adj. n. di'vulva'rrmt öMor., drvåvarrmt 
Soll. (jfr dev a v., deve m.) 'fuktigt och kval-
migt / humid and close'. 

dev-väder n. Id drvwedä'r vMor. 'mulet o. milt 
väder / cloudy, mild weather'. Syn.: fågel-
väder. 

di adv., se ty. 
di-bättre adv., se ty-bättre. 
<Ilsket ( dieker) n., se dekel. 
dig pron., se du. 
diger adj. I cli'ger (pl. drgrer) Älvd. drgär Våmh. 
vMor. Ve. Soll. Ore Mock. Nås (pl. drgrä(r) 
Våmh.) gär öMor. di'ggsr vOrs. drger öOrs. 
di'gsr Rättv. di'ggär Äpp. di'gär ,,,di'ggär Mal. 
de" ger ÖVd. 1. 'tjock, stor o. grov / fat, large 
and stout' (SAOB 1 a) allm. a au srtt in-da 
drge ska`uhniesterv Älvd. 'har du sett den där 
tjocka skolmästaren?'; tä'g drgrest.ln, Älvd. 'tag 
den tjockare!' (om två salubjudna hästar); 
snjen gör upek drgrest breneö Älvd. 'snön går 
upp på vaden' (jfr digerben); e wä di`ggrasta 
rö'ti Ors. 'det var den tjockaste roten'; an a 
di`gär nrvå vSoll. 'han har feta händer': dö'gre 

kker Tra. 'grova stockar'. Jfr tjock, bet. 2. 
Syn.: fet, bet. 1. 2. (om både kvinna o. djur:) 
'havande, dräktig / pregnant, big with young 
(of woman and female anixnal)' (SAOB 3 a) 
Älvd. Våmh. Mor. Ors. Mock. Nås Mal. sjäkks 
drge krlivvger Älvd. 'sex havande hustrur'. 
Jfr fål-, gris-, killing-, kripp-, lamm-, ung-. 
Syn.: se bukig, bet. 2. 8. (om is el. tjäle:) 
'tjock, djup el. djupt nående / deep, solid, deep 
into the ground (of ice or frost)' Li. då`ger 	(el. 
kkaltji) 'tjock is (el. djup tjäle)'. 4. 'immig / 
misty' Ors. Jfr deve m., avl. — Ssg: dr gefrunnt 
f. Älvd. 'tjock kvinna / fat woman' (Liv. Älvd., 
s. 52); drgekeli'vvg f. Älvd. 'havande kvinna / 
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pregnant woman'; di"gärärr m. vMor. 'fet herre / 
/ fat gentleman'. 

diger-ben n.Ia di"gerbfe(n) Älvd.; obef. vMor. 
'vad / calf (of leg)'. Jfr diger, bet. 1. Syn.: 
benkalv; tjockben. 

diger-bröd n.Ia di"gebr5å vÄlvd. (koll.) 'bröd av 
digerkakor / bread of digerkakor'. 

diger-bulle m.IIIa di"gebull Älvd. di"gerbull Ors.; 
obef. Rättv. (Bo.) <av rågmjöl bakad, jäst, 
rund (högtids)bulle / round, risen bread, baked 
from rye-meal' (ÖDB III 386, 420; Liv. Älvd., 
s. 91). Syn.: jul-, mjuk-, tjock-bulle; tjock-
bröd. 

diger-döden m. best. di"ged5k Älvd. di`gärdödti 
öMor. di`ggärdön Mal. dg`geclän ÖVd.; obef. 
Rättv. (Bo.) 'härjande farsot, pest / epidemic, 
(especially of dysentery)' (SAOB 2). 

diger-fet adj. I di"gäfåt vMor. 'mycket korpulent / 
extremely corpulent'. 

diger-huvud n. di"gtirhuvu Jä. `grodlarv / tadpole'. 
Syn.: halpadda; klund(er)skalle, bet. 1; 
klundhuvud; pringla, bet. 1. 

diger-kabbe m.IIIa di"gärkabbå Våmh. 1. 'grov 
timmerstock / thick timber-log'. 2. 'korpulent 
manlig individ / corpulent man'. Syn.: diger-
kult. 

diger-kaka f.V drgekåk81  vÄlvd. då'gerkäku Li.; 
obef. Rättv. (Bo.) 'av rågmjöl bakad, jäst, rund 
brödkaka / round, risen bread, bakad from rye-
meal'. Syn.: rågkaka. 

diger-kult m. Ta di"gärkullt Våmh. 'korpulent 
manlig individ'. Syn.: digerkabbe. bet. 2. 

diger-kultas sv.v. 1. pass. di"gärkulltas Våmh. 
'leka en lek, som bestod däri, att en yngling o. 
en flicka lade sig på marken, hårt omfamnande 
varandra, o. i denna ställning rullade utför en 
backe / game, in which a boy and girl lay on 
ground with their arms round each other and 
rolled down a hill in this position' (jfr Våm-
husfj., s. 65). Syn.: diger-, katt-, lång-vält; 
vältstabbe. 

diger-kvedig adj. I di"gekwiduig nÄlvd. 'som har 
en stor (tjock) mage / with a large stomach'. 

diger-vält m. Ta di"gerwellt sÄlvd. di"gärwellt 
Våmh. (endast i förb. med göra:) djrrå di"ger- 
welltti sÄlvd. djrrå 	di"gärwellt Våmh. = 
digerkultas. 

diger-vässel n.Ia di"gsrwe.2.21 vOrs. 'fälltäcke, 
vävt i rosengång / rug, woven in the "rosengång" 
pattern'. Syn.: tjockvässel. 

diger-ytig adj. I di"geråjtug nÄlvd. 'som har tjock 
ytved / with thick surface-wood' (t. ex. om  tim-
merstock). 

diger-ände m.IIIa di"gercnndå Våmh. di"gärännd 
vSoll. di"gerennd öOrs. di"gsrän(n)ds Rättv. 
di`ggåreInnclaMal. då'gertiinn,cle Li. 1. 'tjockända 
/ thick (butt-)end' allm.. Syn.: tjockände. 
2. <förmögen person, storgubbe / well-to-do 
person, important man' vSoll. 

digna sv.v. 1. di'vven Älvd. di'yven Ors. di'vvna 
Mal. Li. deuvna Tra. 'maktlöst sjunka samman, 
falla av trötthet, signa (ned) / collapse with 
weakness' (SAOB 1) allm. i syöks fa di'vygn 
Älvd. 'jag tror att jag dignar'. Jfr signa. — 
Särsk. förb. (ned:) divven-ni'd Ors. `dets.'. 

di-heller adv., se ty-heller. 
dika f.IVa dika (pl. di'kur) Mock. 'dike / ditch'; 
e brä'a di' ka 'ett brett dike'. Syn.: dikan; dike 
n., bet. 1. 

dika sv.v.3. 1. da'jtja 3. Älvd. då' jtja 1. Mor. 
Ore da'jka 1. Ors. di'tja 1. •••••3. Rättv. Bju. Flo_ 
di'ka 1. Leks. dna 1. Ga. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 
'gräva dike / dig ditch(es)' (SAOB 1) allm. avi 
da'jkt jär eld Älvd. 'ha ni dikat här?'. — Särsk. 
förb. (bortåt:) dajtj-botå' si wa'ttnå Våmh. 
(Bon.) `gm diken leda fram vattnet' (t. ex. till 
en kvarn); (upp:) däjtj-u'pp stu'ttjen Ore 'hugga 
upp en rand i stocken' (innan den klövs med 
hjälp av träkilar, som slogos in i randen); (ur:) 
dika-ii'r Flo. 'dika ut'; (p. pret.) myra valt 
ii'rdfka Flo. <myren blev utdikad'; (ut:) dajk-a'jt 
Ors. 'dika ut'; (p. pret.) 92'tditja Rättv. 
Mal. 'utdikad'. 

dikan n.Ia dr/can Leks. Ål Dju. Ga. Vd. `dike'; 
två'alrudikan Äpp. 'i övre kanten två alnar 
brett dike'. Jfr krono-. Syn.: dika f., dike n., 
bet. 1. 

dikan-klo n. di' kankkö Ål 'ett slags hacka el. 
tjuga av järn, anv. vid dikning / a kind of iron 
hoe or fork, used in ditching' (jfr SAOB dikesklo). 
Syn.: dikes-grama, -hätta, bet. 2; dik(es)-
ram; dikgrava. 

dikans-bro f.VIIa di`kansbrii Mal. ÖVd. 'bro 
över (grävt) dike / bridge over (dug) ditch'. 

dikans-fåll m.Ia di`kan,sfsll Li. di`kansfid Tra. `ur 
dike uppkastad jord, liggande (i en vall) längs 
dikets kanter / mound of earth and soil, thrown 
up along sides of ditch; på di' kansfsllarn Li. <på 
jordvallen längs dikeskanten'. Jfr dikansmull. 
Syn.: dik-vall, -valle. 

dikan(s)-mull f. la di`kanmull Äpp. di`kansmsll 
Mal. 'uppgrävd dikesjord / soil, dug up in 
ditching'. Jfr dikansfåll. Syn.: dikes-fyll-
ning, -jord, -mull, -varp. 

dikare m.IIIc da'jtjer Älvd. da' jksr vOrs. di`kar 
Mal. ÖVd. `dikesgrävare / ditch-digger' (SAOB 1). 
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dikar-tross m. Ja drkartråras Li. 'rep markerande 
dikeskant vid dikningsarbete / rope marking out 
ditch-edge for the ditch-digger'. 

dike m.IIIa da'jke Älvd. da'jkä Våmh. dejkä 
vMor. då'jk(e) Son. da'jkä Ors. dä'jkä Ore drkv 
Rättv.; obef. Leks. 1. ̀ helt liten myr, som tidvis 
låg torr / small bog, sometirnes dried up' (jfr 
SAOB dike n. 2) allm. ut å dä'jkam Soll. '(ute) 
på den lilla myren'; an di"gler as-n i aum en 
da'jkä öOrs. <han dreglar, så han är som en 
liten myr'; je gå'r nåkma drkarn jen Rättv. 
<jag går här på norra sidan av den lilla myren'; 
(i ortnamn:) kå'vvgdäjk svMor. 'sankt område 
vid Budsäls fäbodställe sv. om Vika by' (se f.ö. 
B. Linden DNO I:1, s. 112). Jfr myr, bet. 1. 
2. (senare ssgsled:) 'snorigt barn / snivelling 
child, child with runny nose' Ors.; se snor-. — 
Ssg: då'jkrännäl m. Soll. 'liten, långsträckt myr / 
small, longish bog'. 

dike n. III da'jtje Älvd. da'jtjä Våmh. Ors. 
då'jtjä Mor. dä'jtj(e) Soll. Ore drtjts Rättv. 
drtjä Bju. Flo. drtje Ål ÖVd. drtji Ga. Mal. 
1. 'mer el. mindre djupgrävd fåra för vattens 
bortledande / furrow, dug to lead off water' 
(SAOB 1 a; jfr ÖDB I 357 ff.) allm. jå ska stå' 
å ta-o'pp e drtjs Rättv. 'jag skall i väg o. gräva 
ett dike'; kkö`v-, ö"vu-dajtj Våmh. `sido-, huvud-
dike på myrodling'. Jfr rännil, bet. 2; krono-, 
lagg-, rå-, sten-, stor-, styck-, tjär-. Syn.: 
dika; dikan. 2. `vägsmuts, gyttja på uppblött 
väg / mud on wet road' (jfr Fr. diki, bet. 1; 
Aasen dike, bet. 1) Flo. Mal. ÖVd. Jfr skur-. 
Syn.: dega f. 8. (senare ssgsled:) 'område med 
flera i rad liggande källådror / area with number 
of vems of water'; se käll-. — Avla dltji- Mal. 
drtje- Li. v. (i särsk. förb. med ned:) <smutsa 
ned med vägsmuts eller uppblött jord / get 
dirty with soil or wet earth'; haa  hö' a dikkt-n'ä  
så Mal. 'så hon har smutsat ned sie. Jfr dega', 
bet. 3. 

diker n.Id, se dekel. 
dikes-bila f.IVa drtjesbilw Tra. 'bila, med vilken 
man högg upp ränder för dike / axe with which 
edges for ditch were hewn in ground' (jfr SAOB). 

dikes-fyllning f. Ib drtjsafyllniv nLeks. `ur dike 
uppgrävd jord / soil, dug up in ditching'. Syn.: 
se dikan(s)mull. 

dikes-grama f.IVa dä'jtjåsgräma öMor. (jfr 
grama f.,v.) '(femklos)hacka, anv. att draga 
upp mull etc. vid dikesgrävning / (five-tined) 
hoe, used in breaking up earth or soil etc. in 
ditching'. Syn.: se dikanklo. 

dikes-hätta f.IVa da'jtjesett Älvd. 1. (skämts.:) 

`mansmössa med skärm o. med kulle djupast 
i mitten, kaskett / man's peaked cap' (jfr 
ÖDB IV 450). 2. 'med träskaft försett järn-
redskap, medelst vilket dy östes upp ur dike 
vid grävning / iron implement with wooden 
shaft, with which mud was removed from ditch 
during digging' (ÖDB I 359). Syn.: se dikan-
klo . 

dikes-jord f. la clerjtjäsjörd öMor. da'jtjssjörd 
Ors. Jord, uppkastad vid grävning el. upprens-
ning av dike / earth removed during digging or 
clearing ditch' (SAOB). Syn.: se dikan(s)mull. 

dikes-mull f.Ia drkarnull Nås =föreg. (SAOB). 
dik(es)-ram f. Ta dasjtje8K4m Älvd. da'jk8r4m 
Våmh. däsjtjråm Soll. 'ett slags hacka el. tjuga, 
anv. vid dikning / a kind of hoe or pitchfork, 
used in ditching' (se ill.; ÖDB I 359). Syn.: se 
dikanklo. 

dikes-varp n. Ja drtjsavar(r)p Rättv. `dikesjord / 
earth or soil from ditch'. Syn.: se dikan(s)-
m u 11. 

dik-grava f.V da'jtjgråva Våmh. (Bon.) då'jtjgråvu 
Ve. 'hacka, anv. vid dikesrensning el. -grävning / 
hoe, used in clearing or digging ditch'. Syn.: se 
dikanklo. 

dikig adj.I drtju Flo. Nås Mal. drtja ÖVd. (jfr 
dike n., bet. 2) 'gyttjig, smutsig av våt jord / 
muddy, soiled with wet earth'. 

dik-lok m.Ib drtjilök Mal. (jfr dike n., bet. 2) 
'grund gyttjepöl / shallow muddy puddle'. 

dikning f. Ib da'jtjnivvg Älvd. diejtjnivg Mor. 
da'jknivg Ors. drkniv Leks. Mal. drknivg ÖVd. 
<dikesgrävning, dikningsarbete / ditch-digging, 
ditching-work' (SAOB; ÖDB I 393 ff.); an a frö 
4 da'jtjnivvg Älvd. 'han har begivit sig på dik-
ningsarbete'. 

dik-starr f. Ja drtfistää  Mal. 'knagglestarr, Carex 
flava (m. fl. Carex-arter) / yellow sedge' (ofta 
anv. aa. fyllning i kuddar o. d.) Syn.: dik-
stärring. 

dik-stärring m. Ib drtfistärriv Mal. (Gä.) = föreg. 
dikt f. Ja dikkt Leks. Bju. Mal. dekkt ÖVd. 'något 
uppdiktat, osann berättelse / something ficti-
tious, untrue story' (SAOB dikt' 4 b); hå' å 
då barå di'kkt Leks. 'det är då bara något, som 
är uppdiktat'; r-en di'kkta Mal. 'rena osanningen'. 

dikta' sv.v. 1. drkkta Son. Leks. di`k(k)ta Rättv. 
Bju. Nås Mal. de/acta ÖVd. 'hitta på osanna 
historier / tell untrue stores, fib' (SAOB dikta' 
4 b); di'lekt ky'vvnår Soll. 'clets.'; du e brå' tå 
di`k(k)ta Rättv. `du är duktig att ljuga'; nö hall 
du fal på' å &Vekt Tra. 'nu håller du väl på o. 
ljuger!'. — Särsk. förb. (ihop:) dikt-ihöp Leks. 
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dekkt-ihöip Tra. 'fantisera ihop, fritt uppfinna'; 
(upp:) dikt-o'pp Rättv. Leks. dekkt-epp Tra. 
'uppdikta, hitta på'. 

diktan  sv.v. 1. di`kkta Älvd. Mor. Soll. Leks. Ål 
di'kkta Rättv. Bju. Ga. - Mal. &Våta öVd. 
'täta väggfogar med mossa el. drev / caulk 
wall-joints with moss or oakum' (SAOB diktan) 
— Ssgr: di`kktienn Älvd. di'kktgir Leks. dekkt-
jän Li. n. 'järn (mejsel), anv. vid diktning av 
väggar' (SAOB diktjärn); di`kktlleddj f. Älvd. 
'slägga, med vilken man slog på diktjärnet'. 

dik-vall m.Ia d,ä`jtjvall Soll. 'vall av jord m.m., 
uppkastad längs ett dike / mound of earth etc., 
thrown up along sides of ditch' (SAOB dikesvall). 
Syn.: dikansfåll; dikv alle. 

dik-valle m. Illa da'jtjwallä (best. sg. nom. -walk, 
dat. -wallen) Våmh. (Bon.) = föreg. du /-nt 
gö' o da'jtjwall4m 'du får ej gå på dikesvallen'. 

dill m.Ia dill Rättv. (Bo.) `sniåfånig person/ half 
idiotic or silly person'. 

dilla sv. v. 1. di` lla öMor. Ore di'll vSoll. di` lla Mal.; 
obef. Rättv. (Torp dilla; jfr Rz Bl. dilla, Jak. 
Shetl. dill v., bet. 1). 1. 'hänga o. dingla / 
hang and dangle' Ore ä di'llär eity nomdä"tra-
sorna hänga o. slänga om den där (mannen)'. 
Syn.: dylla, bet. 1. 2. 'springa o. ranta / keep 
running around, fidgeting' öMor. vSoll. ur du 
di'llär ätär mi vSoll. 'så du rantar efter mig!'. 
3. (om häst:) 'småspringa oavbrutet / trot along 
incessantly (of horse)' Mal. — 	di'lla f. 
vSoll. 'rantande kvinna'; di'llning f. vSoll. 'ran-
tande'. 

dille m. Illa di'llä Ors. (jfr Jak.Shetl. dill) 
1. 'ngt, som hänger o. dinglar / something which 
hangs and dangles' (t. ex. om  snorslimsa; om 
garnhärva; om droppformig slaggbildning); 
i'kå'vdill 'slemsträng, hängande ur dräktig kos 
könsorgan' (jfr ikalv); snirrdill `snorslimsa'. 
Jfr dylla f., bet. 1; dylle. 2. (senare ssgsled:) 
'slag med bakspaden / blow with baker's peeP 
Ors.; se bak-. 

dim m. Ta dimmb Ors. 'bloss (vid tobaksrökning) / 
puff, whiff (in connection with smoking tobacco)'; 
i skä fel drä' nen di'mmb 'jag skall väl draga ett 
bloss'. Syn.: se damm n., bet. 1 b. 

dimjon sbst. di'mnajon Nås 'groblad, Plantago 
media / hoary plantain'. — Ssg: di'mmjonsfrå n. 
Nås. 'frö av groblad / seed(s) from hoary plan-
tain'. 

dimma f. IV a di'mmba Våmh. di'mmba Mor. 
Ors. di'mma Ål di'mma Bju. Dju. (jfr Sdw. 
dimba f.) 'över marken svävande, kondenserad 

vattenånga / mist, fog' (SAOB 1). Jfr kall-. 
Syn.: se damm n., bet. 2. 

dimma st.v. di'mmba Älvd. Våmh. di'mrnba Mor. 
Ors. Ore di'mmb(a) Soll. di'mma Mal.; pret. 
d4mmb ,-,d4mmb Älvd. Våmh. dammb övr. OvSi. 
damm Mal.; sup. du'rnmbed Älvd. diemmbiö 
Våmh. dzimmbiö 	vMor. du`mmbi övr. 
OvSi.; obef. NeSi. (SAOB dimma sbst., etym.). 
1. (itr.:) 'ånga, ryka / smoke, steam; shed pollen 
(of graM)' allm. e di'mmb åv jä'lld§m Älvd. 'det 
ryker från elden'; snjq'sn di'mmb Älvd. 'snön 
ryker'; e c/./'mmb d4' öOrs. <det rykte (ur skor-
stenen) där'; ä di'mmb åv rfegstyttje Ore 'det 
ryker från rågåkern' (när rågen blommar); ä 
da`mm sosvvok i kvä'llst Mal. 'det steg upp så 
mycket dimma i går kväll'. Syn.: damma, 
bet. 1. 2. 'damma / be dusty' allm. e di' mmb 
in i ö' gu 4 mig Älvd. 'det dammar i ögonen på 
mig'; ä di'mmb ut å vIrjim Soll. e di'mmb ajt o 
wrjem vOrs. 'det dammar (ute) på vägen'. Syn.: 
damma, bet. 2. — P. pres.: (anv. som förstär-
kande adv.:) di'mmbennd jantåk Älvd. 'blixt-
rande arg'. — Särsk. förb. (in:) dimmb-i'nn Älvd. 
dirnmb-i'nn vOrs. 'ryka in'; (s t a d: ) ed a dummbe-
stä' ö fren i a'sskun Älvd. 'det har visat sig en 
liten rök (framme) i askan (i spisen)'; (upp -ur:) 
e dimmb-upg'r Våmh. 'det stiger upp dimma (ur 
tjärnen)'; (ur:) ä tå'rrkä å dammb-i'r öMor. <det 
torkade o. upplöstes i damm'. 

dimmigt adj.In. di'mm,but Våmh. dismmut Bju. 
'fyllt av dimma / misty, foggy' (jfr SAOB 
dimmig 1). Syn.: se dammig, bet. 2. 

dimpa st.v. di'mmpa Älvd. 	 mrrap(a) 
svMor. Soll. di' m(m)pa dä` na(m)pa Rättv. 
dtemmpa Dju. Ga. Flo. Äpp. då' mmpa Leks. 
di'mmpa Bju. Nås Mal.; pret. Ammp Älvd. 
Våmh. dammp Äpp. Mal. dammp övr.; sup. 
dtemmpe6 Älvd. du`mmpe Ore. de`mmpi Flo. 
Näs de`mmpe Äpp. dosmmp Mal. du'rnmpi övr.; 
till formerna med ä, jfr SAOB dämpa' 2). 
1. 'falla handlöst, plötsligt o. tungt / flop, 
tumble, fall down suddenly and heavily' 
(SAOB) allm. 4n d.I'mmp i bo'kka Älvd. 'han 
föll till marken med en duns'; ä di'mmp ir 
skö` jem Ve. 'det faller (snö) från grenarna i 
skogen'; a do du'mmpe 5 stö'tt de Ore 'har du 
fallit o. stött dig?'; (bildi.:) keessten a du`mmpi 
Soll. 'en kvinna har fött' (eg.: 'skorstenen har 
ramlat ned'); ja häll-på dämmpa Dju. 'jag höll 
på att ramla. Jfr dätta. 2. `dunka dovt / 
thump, thud' Flo. 3. (om stjärna:) 'falla / fall 
(about star)' Soll. sjä'nn, ä e je gitt' fln så dä'mmp 
'se, det är en stjärna, som faller!'. Syn.: rinna, 
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bet. 4; ränna, bet. 11.— Särsk. förb. (kull:) an 
damp-ku'll Leks. an damp-ku'll Äpp. <han föll om- 
kull'; (ned:) clirmmp-nid vMor. 'falla (ned)'; jä a 
schul'r dumpi-nä'd Rättv. 'det var nära, att jag 
ramlade ned'; (n e d å t:) an dämmp-ni"da Soll. 
'den (a: gärdesgården) faller sönder'; (omkull:) 
dämp-urnku'll Son. 'falla omkull'; (sönder:) 
dOmmp-sunnd Soll. 'falla sönder'; (ur:) ä elld-å 
dtrnamp-yr tjg'rv, jti'mmt Soll. 'det håller på o. 
faller (spillning) ur (den där) kon jämt'; (uti:) 
fa'-nnt så du dämmp-uti' Soll. 'bete dig inte så 
att du faller i (gropen)!'; dämp-ti' Äpp. 'falla i'; 
(åter:) ö`gor difnamp-att Soll. 'ögonen falla 
igen'; ä dimmp-a'tt i fö're Ore (om tilta vid 
plöjning) 'det faller tillbaka ned i fåran'. 

dim-tjockt adj.In. di`nontjekkt Äpp. 'dimmigt / 
misty'. Syn.: se dammig, bet. 2. 

din pron. denn Älvd. Våmh. denn vMor. Ve. Ors. 
dänn öMor. Soll. Ore Rättv. Leks. Dju. Flo.- 
Mal. dinn Al Bju. Ga. Moek. öVd.; böjn. se  min, 
jfr LD II 212; om uddljudande å, se LD II 12. 
1. (vanl. adjektiviskt; ofta postponerat, jfr Lev. 
Älvdalsm. § 173; SAOB anm. 3:0) 'gen. av du / 
your(s)'; nest ma'jttyttu 64' jnär Våmh. <hos din 
moster Mait'; gok remat d4jna Våmh. `gå hem 
till ditt!'; få'äe å§nn Älvd. /(där dänn öMor. 
fä'r dänn Rättv. fa'ddin Al fa'cl(län ,,,  fa'cklen 
Äpp. 'din fader'; mik'n dj Älvd. mö`na däj 
öMor. mö'r dina Rättv. mo'ddina Al mo'ddi Äpp. 
'din moder'; dins må'lrar åt du 6 Leks. 'dina mål 
(mat) äter du också'. 2. (framför okvädinsord:) 
`du, din / you' (SAOB II); di snii‘ta Rättv. 'din 
uppkäftiga jänta!'; di o'ttyga Äpp. 'din stygga!'; 
din klrö'na Li. 'din djävul!'. 4. (n.:) 'ditt öde / 
your fate' Ål Mal. ä vä, fäll di'tt Ål 'det var väl 
ditt öde'; du a-ta genn(j)i dä'tt ä'nn du Mal. 'du 
har inte mött ditt öde än, du'. Jfr min pron., 
bet. 2; sin pron., bet. 4. 

dingel m.Id di'vvvir Leks. di'vvälr Dju. Ga. Mal. 
'gänglig, i rörelser och gång ostadig man / 

lanky man' Mal. Syn.: se dangel m., bet. 2. 
lat, långsam man / lazy, slow person' Leks. 

Dju. Ga. Jfr dingel n., bet. 3; hjåm, bet. 1. 
dinge' n.Id di'vvgälr Soll. di'v(v)sk Rättv. Leks. 
di'vvälr Mal. 1. `ngt som hänger o. dinglar / 
sthg which hangs and dangles' Soll. Mal. 2. 
'slött, långsamt utförande av en sak / listless, 
slow way of doing sthg' Leks. 3. 'långsam, 
drumlig person / slow, blundering person' 
Rättv. Leks. Jfr dingel m., bet. 2. 

dingel-band n. Ja cli'vvgåkbEtnnd Våmh. di'vvgälr-
bannd Soll. di'vvgslbannd vOrs. 'band, slingat 
av lingarn, i vilket hängvaggan, dinglan, 

hängde / band, plaited in linen yarn, in which 
the hanging-cradle, dinglan, hung'. Syn.: 
dingeltåg. 

dingel-krok m. Ib cif u3gä1rkrft8k Våmh. disvvgälr-
krök Soll. 'järnkrok i vardera änden av ett 
dingelband (dingeltåg) / iron hook in both 
ends of a dingelband (dingeltåg)'. 

dingel-säck m.Ib di'vvgälrsäkk Soll. 'skinnsäck 
(bälgsäck el. krippsäck), ingående som del i 
hängvagga, dingla / hide-bag (bälgsäck or 
krippsäck), forming part of a hanging-cradle, 
dingla'. Jfr bamma f., bet. 4; bälgsrunka. 

dingel-tåg n.II di'vvgälrtåg Soll. 'band, i vilket 
dinglan hängde'. Syn.: dingelband. 

dingla f.IV a di'vvglra Våmh. di'vvgtik vMor. Son. 
di'vvlra Rättv. Jä. di'vvIra Leks. 1. 'häng-
vagga, bestående av en skinnsäck (dingelsäck) 
och ett band (dingelband), fäst upp i stug-
taket el. i ett träd el. i en hässja etc. / hanging-
cradle, consisting of a hide-bag (dingelsäck) 
and a band (dingelband), fastened in roof, or 
tree, or drying-hurdle etc.' (ÖDB III 218) 
Våmh. Soll. kri'ppdivvgälr Soll. `dets.'. Syn.: 
se bamma, bet. 4. 2. <gunga, upphängd mellan 
två träd / swing, hanging between two trees' 
vMor. Syn.: dusa; fusa; roga, bet. 1; runka, 
bet. 1; vissa. 3. 'nött o. trasigt klädesplagg, 
trasa / ragged garment, rag' Jä. en ö'n di'vvka 
he'ttä s de ä`ra drår-tå' (skämts. om  slitna plagg) 
'den ena trasan höter, o. den andra slår 
Jfr trasa. Syn.: klut, bet. 1; slarva, bet. 1; 
slör j a, bet. 2. 4. 'slö kvinna etc. / lazy, listless 
woman etc.' Rättv. Leks. Jfr dingla v., bet. 2. 

dingla sv.v.l. cli'vvgelr Älvd. di'vvgä4. vMor. Ve. 
Soll. di'v(v)Zra Rättv. Bju. Dju. Ga. Nås Mal. 
di'vvlra Leks. di'vvglra Li. 1. 'hänga o. slänga 
av o. an / hang and dangle to and fro' (SAOB 1) 
allm. Syn.: danka, bet. 2; dinka. 2. 'arbeta 
långsamt el. resultatlöst, slöa, söla, drumla / 
work slowly and without result, laze, dawdle, 
bungle' (SAOB 4) allm. bä' cli'vvgelr i a'rrmipck 
Älvd. 'bara syssla med detta föga givande 
arbete!' (om myrslåtter); gö' 6 di'vvgäk vMor. 
gå' 6 di'vvka Ga. 'gå o. hänga; vara drumlig'; 
ska vi di'vvlra litä Dju. <skola vi taga arbetet 
litet saktare en stund?'. Syn.: fnalla, bet. 3; 
fnossai, bet. 2; hjåma; kangla; masa', bet. 1; 
mjugga; mjuggla; mjägla, bet. 2; segla"; 
s ö lan; tå t a; t öla', bet. 1. — Särsk. förb. (av:) 
divälr-å' Nås 'slött giva sig i väg'. — Ssgr: 
di'vvelrclås m. Leks. 'senfärdig karl / slow man'; 
di'v(v)cdrkål m. Rättv. `dets.'; di'vvälråtta f. Bju. 
'liknöjd, slö person / indifferent, slow person'. 
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— Avi.: di'v(v)lrss n. Rättv. (Bo.) 'slöande, 
sölande / lazing, dawdling'; töki di'v(v)4-s8 'ett 
sådant slöande!' 

dinglig adj. I di'vvtrug Leks. di'vvZru Dju. Nås 
'slö, långsam! lazy, slow'. Syn.: da nglig, bet. 1. 

dinka sv. v. 1. disk vSoll. di:ynka Mal. ÖVd. 
(jfr Rz 90b dinka, under dingla). 1. = dingla, 
bet. 1 allm. 2. 'böja knäna upprepade gånger, stå 
o. knäa / repeatedly bend one's knees' ÖVd. 
få' -tte kv' lla, hyss o sta' nnd å di'vvk Li. `se på (den 
lilla) flickan, så hon står o. gungar i knäna o. niger 
i takt med musiken'. — Avi.: disvyku adj. Mal. 
<hängig, med dålig kroppshållning / droopy, 
listles,s, with bad posture'. — Ssg. disvvkfis na. 
Mal. 'odåga / good-for-nothing fellow'; di'vvk-
makk m. Mal. 1. 'lång, från metkroken hängande 
mask / long angling-worm, hanging from the fish-
hook'. 2. 'slö, lat person / slow, lazy person'. 

dippla sv.v. 1. de`pplra Mal. 'fumla, bete sig val- 
hänt / fumble'; 	du gå-te de'ppålr s .2lå-nå'a  
mjEi'lja 'kunde du fumla och slå ner (el. ut) 
mjölken!'. Syn.: fimla, bet. 1; fippla, bet. 1. 
— Avi.: de'ppälr m. Mal. 'fumlig pojke el. man / 
fumbling boy or man'; depplra f. Mal. 'fumlig, 
släpphänt kvinna / fumbling woman'; depplru 
adj. Mal. 'fumlig, ovarsam / fumbling, careless'. 
Jfr fippla v., avl. 

Diss f. di'sa Soll. di'sa Rättv. Mal. ÖVd. <per-
sonifikation av den månmånad, som innehåller 
Disadagen (3/2) / personification of the lunar 
month containing Disadagen (3/2)' (jfr SAOB 
dis'); di'sa Nitar Irå'rär vSoll. o cli`sa lä'gg i lå`ra 
Mal. 'Disa fyller (sädes)lårarna (Mal. Iåre)' (a: 
om det snöar under Disa-månaden, blir årsväxten 
god); di'sa firäkksår-i' stjä`ppo Soll.' Disa fläktar i 
skäppan' (o: om det råder snöstorm under Disa-
månaden, blir sädesskörden riklig); om jä 
.som sistsr di'sa, så skul jå lat fris-ijälr bd tji"- 
livar s gri`sar Rättv. 'om jag vore som syster 
Disa, så skulle jag låta både killingar o. grisar 
frysa ihjäl' (sagt av ngn annan månmånads- 
personifikation); e gka pa'ss er fe-92, di'sa, lcu'llsr 
Li. `ni skola (eg.: I skolen) akta eder för Disa, 
flickor!' (fruktbarheten ansågs särskilt stor 
unåer Disa-månaden); vm o di'sa lå ä'vu, sksll å 
vålr misttji hörsr vm å're Tra. 'om Disa låg avig 
(a: om månen vände sin båge nedåt, dvs, låg på 
rygg), skulle det bli mycket horor under året'. 
Jfr disatunglet: Disen. 

disa sv.v. 3. di'« Älvd. Våmh. Mor. Ors. diss(a) 
Soll. (jfr Rz 737 b disa, under tissi; V11 disan). 
1. 'dia / feed at the breast'; 492, a di'st meennu, 
mes 47/, djikk i 8kö'14m öOrs. 'han har diat (sin) 

mor (mona), (ännu) när han gick i skolan'; 
(substantiverat:) n ä,-ta fa'jö int di'sa Våmh. 
'han har inte fått ngt di'. Syn.: draga, bet. 
23; mamma; pappa; poppa; tåga, bet. 3. 

'suga i allmänhet / suck (in general)'; an 
di'sår trvirindjen vMor. 'han suger på tummen'; 

fi'vvgri Soll. 'suga på fingrarna'. 
disa-tunglet n. best. drstunngkeö Älvd. di'stiovg-

lrå(å) Våmh. di'stuvvglä öMor. di's(a)tunvglrå 
vSoll. disstuovgal vOrs. di`stuvuge/ öOrs. &Ps- 
tuvvglt Oro cinstuvks Rättv. 'den månmånad, i 
vilken Disadagen (3/2) ingår / the lunar month 
containing Disadagen (3/2)' (SAOB); d!'stig- 
eö 	 flreks-i' lrå`r4 Älvd. `disatunglet skulle 

fläkta i lärarna' (a: det borde storma under Disa- 
månaden, ty då blev sädesskörden riklig); 
di`stuvvgs/ i jånåkt vOrs. `disatunglet är elakt' 
(a: om ny inföll omkring 3/2, skulle stark köld 
inträda). Syn.: distingen, bet. 1; disting-
tunglet. 

discipel m. Id djesi`ppil Mal. desi`ppel jesi`ppel 
Li. 1. 'skolpojke / school-boy' (SAOB 1 b) Mal. 
Li. 2. 'odygdig pojke, kanalje / naughty boy, 
scoundrer Mal. Li. Jfr Bartolomeus, bet. 3; 
käng, bet. 8. 

dise m.IIIa disse Älvd. di'så Våmh. Mor. Ors. 
Oro di's(e) Soll.; obef. Mal. ÖVd. 1. 'spene (på 
djur) / dug, teat (of animal)' allm. 4 i så'r i 
fewant &Paa Älvd. <hon (a: suggan) har ont i en 
spene'. Syn.: kick, bet. 1; kicke, bet. 1; 
spene, bet. 1. 2. 'bröst; bröstvårta (på kvinna) 
/ breast, nipple (of woman)' allm. 4 add så`ra 
dl' sa Våmh. 'hon hade ont i bröstvårtorna'; för i 
di'san å'v di vOrs. 'får jag bröstet av dig?'. Jfr 
bröst, bet. 1; snål-. Syn.: kick, bet. 2; 
kicke, bet. 2; pappe; poppe; snutt, bet. 3. 

'stycke fin tuggkåda / piece of fine chewable 
resin' Våmh. (Bon.) kwå'ddiså Våmh. kvå'ddia 
öMor. `dets.'. 4. (senare ssgsled:) 'vårta på spene 
/ wart on dug' Ore; se ök-. 

Disen n. pl. best. di'se sÄlvd. (jfr? SAOB dis') 'per-
sonifikation av den månmånad, till vilken Disa- 
dagen (3/2) hör'; (endast i uttr.:) di's§ firekksa 
'Di sen fläkta' (om storm under Disamånmå-
nade,n, bådande god sädesskörd). Jfr Disa. 

dis-fåle m.IV cli'sfäsIri' Älvd. (jfr disa v.) 	/ 
sucking-foar . Syn.: disunge, bet. 2 b; diunge; 
pappfåle; tissunge. 

dis-horn n.Ia di'sif'snn Älvd. Våmh. di'svånn 
öMor. (jfr disa v.) 'kreaturshorn, anv. som 
diflaska / horn of animal, used as a baby's feed-
ing-bottle'. Syn.: mamm-, papp-, popp-, 
tåg-horn. 
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