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dolsk' adj. I dök .«-dössk Mal. deggk Tra. (jfr 
Sdw. dylsker el. de Vries dwIskr) 'slö, slapp / 
dull, listless' (jfr SAOB dölsk o. dolsk'; Bur-
träsk dolsk). Syn.: dorsk. 

dölsku  adj. I deggk -dålfgk ÖVd. 'lömsk, som 
döljer ngt / treacherous, crafty' (Wennberg 
deksk; jfr SAOB dölska); an a vott deggle Li. 
'han har blivit lömsk'; gädda sto deggk da-i 
ftenna Li. 'gäddan stod gömd o. lurade där i 
fräknet'; atannd då'lrgk Tra. 'stå gömd'; an legg 
delfgk Tra. 'han ligger o. låtsas sova'. Jfr då. 
Syn.: dolsk'. 

dölska f . IV a dö` kaka dö'ggka Mal. (jfr d öls 
adj.; dödska f.) 'slöhet, likgiltighet / dullness, 
listlessness'; (särsk. i uttr. slå dölskan vid; 
jfr SAOB under dolska':) Jui va e'nn ssm i`nnt 
.2lög dö` saka vg"det var en som inte låg o. 
slöade'; 214 dö`sska. ve'-88ä Mal. `vara slö o. 
ointresserad' (eg. 'slå d-n vid sig'). Jfr lätta 
f. -n., bet. 4. 

döma sv.v.3. ", 1. «Vm& 3. Älvd. däm& 1. (pret. 
dö` med, sup. dö`mad) vMor. Soll. då'm4 3. öOrs. 
dö` ma 3. Ore Leks. dö' ma dö' mma 3. Rättv. 
Flo. Äpp. Mal. dri'ma 3. Bju. Ga. Nås (pret. 
dö`mmdä Nås) då` ma 3. (pret. dämmd, sup. 
dämmt) ÖVd. 1. 'fälla dom över / judge, con-
demn' (SAOB 1) allm. 2. <uttala sin åsikt, 
bedöma / judge' (SAOB 2) Rättv. Äpp. Mal. 
om jå' få däma så Rättv. (Bo.) `om jag får säga 
min mening'. — Särsk. förb. (till:) vill då dömm-
tå' ä ssm du vi'll Mal. 'avgör det där som du vill!'. 

dön n.II dn Våmh. dn Soll. 'dån, dunder / 
rumble, roll, noise' (SAOB 1); ä vårrt je dyn 
Soll. 'det blev ett dånande' (om ljudet från en 
stor fågels vingar). Jfr tor-. Syn.: brak, bet. 1; 
dån', bet. 1. 

döna sv.v.2. dg`na Älvd. Våmh. (pres. dn Älvd. 
dg`när Våmh.; pret. dg` ncle Älvd.) dän& vMor. 
'dåna, dundra / thunder, boom, rumble' (SAOB); 
an drå' se so e dyn i bo' kkan Älvd. 'han springer, 
så det dånar i marken'. Syn.: dåna', bet. 1. 

döna sv.v.3. 	Älvd.; obef. Våmh. vMor. 
'stinka, lukta illa / stink, smell bad' (Sdw. VII 
döna 1; Fr. Bl. deyna); e dt'ne dy`nndjan, 'det 
luktar gödsel'; twV ur e dg`nd åv 4m `fy, så det 
luktade av honom!'. 

döpel m.I drpyl Älvd. Våmh. dY'"pyk vMor. 
Soll. di"pil Ve. (jfr Torp depel; 

de Vries depill). 1. 'djupt ställe i sjö, vatten-
drag el. myr deep part of lake, watercourse 
or naarsh' (Ross dypil under depel) allm. ti i 
fullt i drpylem i Nem be`ttjem, Våmh. (Bon.) 
'det är fullt av gölar i den här bäcken'; (äv. i 
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ortnamn:) nib i ru'lldwpyl Våmh. '(nere) i Rull-
gälen'. 2. 'djup matskål / deep bowr Älvd. nå' 
14 du irtå i dy` pplgm 'nu får du äta ur den 
djupa skålen'. 

döpla sv.v.l. dY pka Ore (jfr Rz 91a) 'störta 
brant (ex. om  vatten) / rush, hur! downwards 
(of water)'; wå.'tnä dypkär jå'nä 'vattnet störtar 
brant ned här'. 

dörja f.IVa dy" ra Våmh. 1. <skidspår (el. kana), 
som hålles vid stånd hela vintern / ski-track (or 
slide), kept up the whole winter' (Aasen Rosa 
dyrgja, bet. 2); ska' jddgra. 'permanent skidspår'; 
alcirsr@ndgra 'permanent kana'. Syn.: se an- 
dörj a. 2. 'långsträckt grop el. svacka, ränna / 
longish hollow or depression'. Jfr röv-, svin-. 

dörr f.II pl. 	 sg. pl. n.III dörnrär 
f. II pl. Älvd. Våmh. Ve. -c/4"rii n. III Våmh. 
dö"rär dö'rär f. pl. - 	n.III vMor. dö'rär 
f. pl. -cg'ret n.III 	f.I öMor. dri'rär (dat. 
dö"rum) Soll. därär drrär (dat. därma 
drräri) n. Ors. dör Ore dår (best. då'rä dkrä) f. 
Rättv. der f.Ia Leks. Bju.-Äpp. der 
då'reia  (best. då'ran) Mal. därer (best. dat. då' - 
ram) ÖVd. 'dörröppning samt anordning varmed 
sådan öppning tillslutes door' (SAOB 1-2; 
ÖDB III 184, 230, 252, 257, 263); old int le pp 
dä"ram Älvd. 'håll inte dörren öppen!'; it ny'tt 
dö"rä Våmh. 'en ny dörr'; föl å döru'mm öMor. 
'fel på dörren'; å je då"rär di' öOrs. 'det är en 
dörr där'; gå'k frå 4'1, å sä'tt de Ore gakk tro 
då'rom s fra'mm a sä'tt dög Mal. 'kom in o. sätt 
digr ; täpp-o'pp st& ggudåra å latt iVtadära va ijå' n 
Leks. 'öppna innerdörren o. låt ytterdörren vara 
igen!'; i 704' ä tie f ft i då'rom Mal. 'jag hörde 
dörren öppnas o. stängas (eg. jag hörde det 
täppte i dörren)'; lwerrer å hosnncler täpp s'ller 
a'tt däran Li. 'herrar och hundar stänga aldrig 
dörren efter sig'; brfi'dåra (best.) Leks. 'sidodörr 
i kyrkan, gm vilken brudpar o. kyrkfolk efter 
vigseln gingo ut'; kievådörä'r Älvd. Våmh. kirvå-
därär Ors. ka`mmardår Leks. Bju.ka`mmadårÄpp. 
kävådårer Tra. 'dörr, som ledde in till kamma-
ren'; S'gko(r)nsdårä Rättv. 'dörren till högkoret'; 
a`nndärstågdår Bju. 'dörr till anderstugan'; 
kkä stå gdår Bju. 'dots .'; sta' gd9r, men ng' stugudår 
Äpp. '(ny)stug(u)dörr'; keduclår lä'dår Mal. (Y.) 
'ladudörr'. Jfr förstugu-, förstövs-, halv-, 
häst-, lan-, mellan-, tve-. 

dörr-bod f. Ja ää"råbåd vMor. 'hölada med dörr, 
gjord av kluvna bräder / hay-barn with door, 
made of split boards' (o. ej av skyttlar el. 
stängslar, som annars var vanligt). 

dörr-börg adj. I då'rbsrrg Leks. 'i stånd att öppna 
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o. gå igenom dörren / able to open the door or to 
go in (or out) through it'; diennda å-nt dii`rberrg 
`den där (fyllbulten) kan inte komma in igenom 
dörren'. Syn.: dör.  r f ör. 

dörr-foder n.I &Prål -Mär vSoll. dä"rfödur Rättv. 
dif rfädär Bju. dgt`rför Nås dgia  f öa  Mal. ̀ träinram-
ning omkring dörr wooden frame round door' 
(SAOB). Syn.: dörr-fodring, -kista, -klove. 

dörr-fodring f.Ibdif aföltniv ,,,c/ij‘rfölviv Mal. då'rå-
förivg Tra. =föreg. br5t-frö' dgs' a födnivan Mal. 
`bryta bort (eg. från) dörrfodren'. 

dörr-för adj. I dgirför Leks. dgirföd(d) Dju. 
stånd att öppna el. komma in igenom dörren'; 
åleän å'r ä sum int ä dit'rföd(d) Dju. `vem är det 
(utanför), som inte kan öppna dörren?'. Syn.: 
dörrbörg. 

dörr-glugg m.Ib diNåglrugg Ve. dkruglrugg Mal. 
då'rågkrigg ÖVd. 'dörröppning / door opening'. 
Syn.: dörrgång, bet. 1; dörrhål. 

dörr-grepan n. Ja diNågråpan Ve. dasr(o)gripon 
Ore då'rgripan Rättv. dgr'rgröpan —dgs`rgreppan 
Leks. dgt`rgapan 	derrugråpon ,,,dåsru- 
gräpon Mal. 'dörrhandtag / door-handle' (SAOB; 
ÖDB III 200 f.). Syn.: dörr-grepp, -hållan; 
fattan, bet. 2; grep, bet. 6; grepan, bet. 1; 
grepe; handhava; hållan. 

dörr-grepp n.Ia dgi'rgrp Mock. dö'rrgröp 
grepp AL då'rsgröp Mal. =föreg. 

dörr-gång m.Ib di3"råge?jg Älvd. dö"rågåvng 
vMor. då'rsgavu Mal. då'rågavvg ÖVd. 1. 'dörr-
öppning' Älvd. ÖVd. Syn.: dörr -glugg, -hål. 
2. 'dörr med dess inramning el. karm / door and 
its case' (jfr gång, bet. 17) vMor. Mal. ÖVd. Jfr 
dörrkarm. Syn.: dörrpar, bet. 1. 3. 'pas-
sage mellan förstuns ytterdörr o. innerdörr i 
passage through entry between front door and 
inner door' Älvd. 

dörr-gåt 	 d6"råg4t VI Älvd. Våmh. 
d'd'rågåt vMor. Soll. diProgåt I Ore da"rgåt Rättv. 
dgirgåt I Leks. Bju. Ål Dju. Ga. Flo. dirrgåt VI 
Åpp.—då'rsgåt Mal. VI (pl. dg,' rgättär Äpp. då' - 
gåtää  Mal.) då'rågåt (pl. dåsrågåter) ÖVd. 'verti-
kalt sidostycke till dörröppning, infällt i vägg-
stockarna o. bidragande till att hålla dessa i 
läge / door post' (SAOB dörrgåt; jfr ÖDB III 
123). Syn.: dörrgåta. 

dörr-gåta f.IVa dgr'rgåta Dju. Nås Jä. =föreg. 
(SAOB); å'n dgiwrgåta 8å'tt 15'8 Dju. 'den ena 
dörrposten satt lös'. 

dörr-hylla f.III —IVa defrill III Våmh. 
III vMor. då'rhills III Rättv. (Bo.) dgisrila IV 
Bju. dii`rhilla Ål dirrhilla Nås då'ruhölla Mal. 

då'rethilla ÖVd. 'hylla över dörr / shelf over door' 
(ÖDB III 215, 217: ill.). 

dörr-hål n.II -'Ja d'd‘räfeek Älvd. dri"rhiik Rättv. 
dge'rhiilt Ga. Flo. dhgr Mal. dåsråhgar Tra. 1. 
'dörröppning' (särskilt om öppning i husvägg, 
vari dörrkarm insattes); a dum täj-epp nu 
dgidligilt Mal. <ha de tagit upp något hål för en 
dörr?'. Syn.: dörr-glugg, -gång, bet. 1. 

dörr-hållan n.I a då'råhullan ÖVd. 'dörrhandtag'. 
Syn.: se dörrgrepan. 

dörr-karm m. la dö"råkalrm Soll. diProkarrm Ore 
dgrsrkarrm Bju. Ga. 'dörrinfattning / door-case' 
(SAOB). Jfr dörrgång, bet. 2; dörrkista. 

dörr-kista LIVa då'råtjeaata Tra. 'träinramning 
omkring en dörr, dörrkarm o. foder'. Jfr dörr-
karm. Syn.: dörr-foder, -fodring, -klove. 

dörr-klinka f.IVa drkli'gvka öMor. dgirkkinvka 
Bju. Nås 'klinka (varmed dörr öppnades o. 
stängdes samt äv. hölls på glänt) / door-latch'. 

dörr-klove m. IV dgisalcMvs ,,,clgt`rkkåvs Mal. 'träin-
ramning omkring dörr, dörrfoder'. Syn.: dörr-
foder, -fodring, -kista. 

dörr-krok m.Ib dcisrskrök Mal. då'råkrök ÖVd. 
'hasp, varmed dörr stängdes /door-catch' (SAOB 
2). Jfr hasp; haspe; hasple; häspa; krok, 
bet. 2. 

dörr-lamm f. Ja då'rulamm Mal. 'på dörr anbragt 
gångjärnshängsle (med hål för krok, sittande i 
dörrkarmen) / door-hinge'. Syn.: dörrlan, 
bet. 1; lamm; lamma; lammjärn; lan', bet. 1; 
lanjärn. 

dörr-lan n.II dg"redrän vSoll. clgt`rlän Flo. Jä. 
'ihåligt järn, medelst vilket dörr hänger på 

dörrhake, dörrhängsel / door-hinge' vSoll. 
Syn.: se dörrlamm. 2. 'ett av de bräden, 
varmed dörröppning till hölada stänges / one of 
the boards by which door-opening of hay-barn 
was shut' (jfr ÖDB III 152) Flo. Jä. Syn.: 
dörrskyttel; lan"; laneu; ledskyttel, bet. 
2; skyttel, bet. 2; skyttelklubb; stockel; 
stocklan; stängsel; åter-lock, -lucka. 

dörr-par n.II diPrelpär Älvd. vMor. Ve. då'rupäa  
Mal. 1. 'dörr med dess inramning el. karm'; ed 
i ta'u d6"ropär 4 bri"å Älvd. å två' då'rspää  te 
bre'dde8 Mal. `det är två dörrar i bredd'. Syn.: 
dörrgång, bet. 2. 2. 'två bredvid varandra 
placerade dörrar i stugan, av vilka den ena förde 
in i kammaren (koven) o. den andra ut i för-
stugan (lanen) / two doors placed together in 
the house, one of which opened into the small 
chamber and the other into the entry' Mal. 

dörr-skyttel m. Id dirrfy881 Leks.= dörrlan, bet. 
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dörr-skyve n.III då'rfivä Ga. 'litet skyddstak 
över dörröppning / small shelter over door-
opening'. 

döst m.Ia däjst Li. (jfr dösta v.) 'stöt, knuff, 
skakning / knock, shaking'. Jfr röv-. 

dösta sv.v. 1. då' fata ÖVd. (Torp deysta) 'stöta, 
skaka / knock, shake'; ä då' f st-ny  lite i brö'sste Li. 
'det stötte honom litet för bröstet'. Syn.: se 
dr uls an. 

döv adj. I döv OvSi. (utom Ors.) Rättv. Leks. 
Bju. Dju. dåv Ors. döv -cltiv Ål d& Ga.-sMal. 
dir-uv Mal. (Öje) da% ÖVd. 1. `som hör illa el. 
som saknar hörselförmåga / deaf' (SAOB döf 1) 
allm. ho va. clei'vär 	Äpp. `hon blir allt 
dövare'. Jfr sten-, vill-, vind-, vörd-. 2. 
`osaltad / unsalted' (jfr SAOB döf 6) ÖVd. 
grå`tv, e celldeles clu'uv Tra. `gröten är alldeles 
osaltad'; de% gcl's (clu'uvgås) Tra. `osaltat 
smör'; ä valt fe du'u ft Li. `det blev för litet saltat'. 
Jfr sten-. — Ssg: clu'utmökin p. adj. Tra. `en 
smula osaltad / a little unsalted'. — Avi.: 
dö'ven, Våmh. (Bon.) dö'vän Soll. dö`vin Mal. m. 
best. `den döve mannen / the deaf man'; dö`vo 
Soll. dri'va Mal. f. best. `den döva kvinnan / the 
deaf woman'; dö'vä m. Bju. `dövstum man / 
deaf and dumb man'. Jfr dumbe. 

döva sv.v. 1. clieva OvSi. Rättv. Leks. Ål då'va.,  
cla'va Dju. dö‘va Ga.-Mal. dee jva ÖVd. 1. (om 
smärta:) `lindra, mildra / ease (of pain)' (SAOB 
döfvai 2) Rättv. Mal. skull vi int kun då'va-d 
ma nsntiv Rättv. `skulle vi inte kunna lindra 
det (o: smärtan) med ngt?'; ä dB‘v ä full //`tet 
Mal. `det lindrar väl (smärtan) ngt'. 2. `bedöva 
/ stun' (särsk. om  att bedöva fisk gm att slå 
med (döv)klubba på isen; SAOB döfvai  2 a; ÖDB 
I 60) allm. i ska burt u dEva Ors. `jag skall ut o. 
döva fisk'; clå`v gäddor Son. `döva gäddor'; &tv 
kä'lcå Våmh. då'v låkå' öMor. 	lå'lca Ga. cl5`v 
1A' kv Mal. &riv lcettji Tra. `döva lake'. Syn.: 
skrälla sv. v. 3. `behandla med (hett) vatten / 
treat with (hot) water' (SAOB döfvai  2 d; ÖDB 
III 506) allm. &N så'da Dju. `begjuta säden (i 
mältrännan) med vatten'; cla`v ga'nnä Mal. 
dtejv gcenne Tra. `behandla garnet med hett 
vatten'. Jfr döda, bet. 2. 4. 'slå, dunka; 
kasta / bang, thump; throw' Våmh. Mor. Soll. 
Ors. ska i 	di i ry'ddfin Våmh. (Bon.) `skall 
jag dunka dig i ryggen?'; an &Tydd fen stö'n i 
we'ddfi vOrs. `han kastade (slog) en sten i väg-
gen'. 5. dåv å gö' (kö'jta) vMor. `gå (springa) 
med smällande steg / walk (run) with thumping 
steps'. — P. pret.: die jvin Li. `modfälld, ned-
slagen / discouraged'. — Särsk. förb. (in-i:) 

clåväd-fn' tri' tfiska Våmh. (Bon.) `han slog i 
tre kilar'; (ned:) dcrv-nid vMor. 'slå ned (el. 
omkull)' ; (till:) dåv-tf' lr a Våmh. (Bon.) &Vy- tik a 
vMor. dåv-ti'l a Ors. dcu' jv-t t Tra. <slå till' (styr 
dat.); (ut:) då"v-öft 	vSoll. `dämpa elden'. 

döv-hugg n.Ib clå`vhugg •-•,cicrvugg Rättv. 1. <be-
dövande slag / stunning blow'; an fik clåsvuddjs 
`han fick ett slag, så att han stöp'. Syn.: döv-
slag. 2. (bildl.:) <svar, som tystar munnen på 
antagonisten / stupefying answer'. 3. `svårt 
slag av ödet / terrible stroke of fate'. 

döv-hörd adj. I dö`vh,&/ Mal. 'lomhörd el. oupp-
märksam / hard of hearing, rather deaf or 
inattentive'. 

dövika f.IVa, se dyvika. 
döv-is m.Ia då'vajs Våmh. Ors. då'vetfs Mor. Soll. 
dB`vis Ål Jä. clå'vis Mal. &rids ÖVd. 'is, lämplig 
att döva fisk på / ice, suitable for stunning fish' 
(ÖDB I 59). 

döv-klubba f. IVa då'vkkubb vÄlvd. Soll. då' v-
kkubba Våmh. Mor. dti'vkkabba. Leks. (Silj.) 
'träklubba, medelst vilken man dövade fisk gm 
isen / wooden-club, with which fish were stunned 
through the ice' (ÖDB I 59 f. med ill.). Syn.: 
fiskklubba. 

dövlig adj. I dö`vkig nÄlvd. dö'vkin, sÄlvd. Våmh. 
dö'vkin vMor. Ve. Soll. 	Ors. dösvvlreiMal. 
clu'uvke ÖVd. (jfr Fr. daufligr; Aasen Roos dauv-
leg; Sdw. döflika adv.) 'tråkig, trist, sorgsen, 
sorglig / sad, miserable'; eå i dö'vkikt eter 4m 
nÄlvd. `det är tomt efter honom'; e wår fen 
dö'vkin kå'r sÄlvd. `det var en tråkig karl'; qrt 
spi"lrä so dö'vkinn f en lrå't so Våmh. `han spelar 
en så trist melodi'; ä ss ti'st s då'vli g`ma vOrs. 
`det är så tyst o. ensligt hemma'; ä vält. fa 
ds'uvIre(t), si da a flt`r Tra. 'det blir så tråkigt, 
då du har farit'. Jfr ensklig, bet. 2 a. 

dövliga adv. dösvki Älvd. Våmh. vMor. dösvli 
öMor. Soll. dö'vke Ve. dö' vvitä Mal. clu'uvlre ÖVd. 
(jfr dövlig adj.) 'dystert, sorgligt, trist / sadly, 
miserably'; 0 a /äti så dö'vli öMor. `hon har 
låtit så dystert (hemskt)'; ä hennes så deivki 
Soll. 'det känns så tomt o. trist'. 

döv-skalle m.IIIa dö'vskalla Mal. dusuvskulle Li. 
'döv person / deaf person'. Syn.: dövskrock. 

döv-skrock m.Ib dösvskråkk Rättv. Leks. dösv-
skrukk Dju. cOvskrukk Nås =föreg. 

döv-slag n.II e..• I då'ullåg Ors. 4'13'4 Ga. Flo. 
'bedövande slag / stunning blow'. Syn.: döv-
hugg, bet. 1. 

döv-slå st. v. dö`u21å Älvd. då`vilå Ors. <bedöva 
med ett slag, slå medvetslös / stun with a blow, 
knock unconscious' (om person, om slaktdjur). 
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echappera sv.v.; se schapper a. 
ed m.Ia På Älvd. åd Ve. Soll. Ors. Ore Rättv. 
Leks. å Bju. Ga. Flo. Nås Mal. äj (best. ä' jn) 
ÖVd. 1. 'högtidlig försäkran / oath' (SAOB 
eclI 1) allm. gö rev, Älvd. gå å''dv. Leks. djärd å'dv, 
Soll. för å' Bju. Nås 'avlägga ed'; an a Oj fn 
på` ä Tra. 'han har avlagt ed därpå'. Jfr skin-
nar-. 2. 'svordom, kraftord / profane-oath' 
(SAOB ed' 2) allm. an  gev-å'y jän å'd Soll. 'han 
svor till'; jö'r en ä' Nås `svära'; fe svd' dan stes gg 
tein el. fe sv& (id äjn ste'gg ä'f på', stt... Tra. 'jag 
svär den fula eden på, att ...' (uttr. av förargelse, 
särsk. anv. av kvinnor). 3. (senare ssgsled; i 
förb. med läsa:) 'skämts. lek med katt / amus-
ing game with cat' Mal.; se katt-. 

eda f.V röd Älvd. 	rdu vMor. 1,"dö vSoll. 
r da Ore i'u Ga. Mock. Flo. Äpp. ÖVd. Cdu Ja. 
Mal.; obef. öMor. Soll. Ors. Rättv. (jfr LP I 
137 f.) <strandinskärning el. ställe i vattendrag, 
där vattnet rör sig i bakström; bakvattensvir-
vel / part of watercourse, where water moved 
in backflow' (SAOB; jfr V11; Torp ida f.) wi 
se`ttjum nå'ti in i rdun dan vMor. 'vi sätta 
(ut) näten där inne i edan'; temmbre gå i ru Tra. 
'timret går i bakvatten'; (bildi.:) grifvelr in i 
Påtg Älvd. (om barn) 'krypa in mellan en vuxen 
persons knän'; (i ortn.:) nidi gå' ffsidun nvMor. 
'nere vid bakvattenströmmen vid Gopshus'. 
Syn.: se bakeda. 

eda' sv.v.l. ra Flo. d's (pres. &ur, pret. era) Äpp. 
(jfr eda f. o. LDI 136; Torp ida v.). 1. 'röra sig, 
i virvlar (om vatten el. luft) / eddy, whirr 
(V11; SAOB eda") Flo. Äpp. 1'a s blrå`sa Flo. 
'blåsa virvelvindar'. 2. 'vända en båt runt 
genom att bromsa el. ro  baklänges med ena 
åran / tum n boat round by braking or rowing 
backwards with one oar' Äpp. Jfr myndai, 
bet. 1 (2); skarran, bet. 1; ära", bet. 1. 

eda" sv .v.1. &ds ( Eks) Mal. (möjligen till eda'; 
jfr ordb. äla o. ävla v.) 'arbeta ihärdigt, sträva, 
slita / work hard, struggle'; di-må'r an å'ds, di-
må'r di'vvk ä (talesätt) 'ju mer man sliter o. 
arbetar, desto mer hänger trasorna o. slänger om 
kroppen'. Jfr edig adj. Syn.: knega', bet. 2; 
streta, bet. 1; sträva'; ävla(s), bet. 1. 

e-dagarna m.II best. pl. (endast i uttr.:) bslr-i 
ä'dågon Mal. (jfr ä adv.?) 'till sista stunden el. 
yttersta minuten / to (at) the last minute'; du 
drå'r ä bslt-i å'dågon 'du uppskjuter (eg. drar) 
det till sista stunden'. 

ede n.III å'(ä) Mal. <fors / rapids' (jfr Fr. eibi; 
SAOB under ed", bet. 1); hå' å'ä i' må'n <den 
forsen, (som) jag menar'. 

eder pers. pron., se I. 
eder poss. pron. rdär Älvd. rdär "där vMor. 

öMor. rddr Ve. 'När Soll. irdetn ii"dan — 
irdan Rättv. å' dan Leks. å'rn Dju. Ål Ga. 
Mock. å'ran Bju. å'rn Flo. å'ren Nås—Mal. å'rå 
ÖVd.; böjn. se  LP II 213 (postponerat, se 
Lev. Älvdalsm., s. 109); obef. Våmh. Ors. Ore 
(likvärdigt med gen. av 2. pers. pron. pl.). 1. 
(adjektiviskt; SAOB I 1:) <er. / your'; måls iöä'r 
Älvd. <eder Mats'; dannda å'dan pd'jle Leks. 'den 
där till eder familj hörande pojken'. Syn.: 
icker. 2. (substantiviskt; SAOB I 2:) didda 
å'da Leks. 'den där till eder familj hörande 
(flickan)'. 

edlg adj. I &du Mal. (jfr eda" v.) <ihärdig, sträv-
sam / persevering, assiduous'. 

ed-svuren adj. III resiisrin Älvd. g'clsorin (pl. 
å'dsöriger) öOrs. å'dsvurin Leks. åssörin Bju. Ga. 
å 'söm, Nås å'svarin Mal. 'som avlagt ed / sworn in 
(of person)' (SAOB 1); jä jekk tä n&mmkarn, 
sem va då å'dsourin kä'r Leks. <jag vände mig till 
nämndemannen, som var edsvuren'. 

efter prep. ette(r)—ete —et Älvd. että(r) ,,,etät 
Våmh. e`ttär —ä`ttär Mor. ettär Ve. dt(t)är e-,  ä' t(t) 
Soll. Ore e't(t)sr ,,,e't(t)er Ors. et`ttsr Rättv. ä'tts 
tett Leks. tettär Bju. Al ett Nås lett Äpp.—Tra.; 
styr dat. el. ack. i bet. 1-8, gen. i bet. Di OvSi., 
dat. i NeSi. o. Vd. 1. (lokalt:) 'bakom; il behind; 
in' (SAOB I A 1-2) allm. du alt gö etter e'sstv, og 
i'nnt frri e'sstn, Älvd. <du skall gå efter o. inte 
före hästen' (vid klövjning); o dfikk &när ka`r-
rum Soll. 'hon följde efter (bakom) karlarna'; 
i dfi'kk etter spirruma vOrs. 'jag följde i spåren'; 
(bildl.:) ä fl'ä i'vngu että Våmh. (Bon.) 'det är 
helt meningslöst (eg. det följer ingenting efter)'. 
Jfr bakefter. 2. 'längs med, utefter / along' 
(ofta postponerat; jfr SAOB I A 3) Våmh. Ors. 
Leks. etä a'nndgösstajgon Våmh. 'längs (med) 
stigen till Andjusen'; eter ö'num we' jem Ors. 
'längs den vägen'; an me'tt ful fs'lrj ägtva ä'tts 
Leks. <den tycks följa (längs med) älven'. Jfr 
bak-, fram-, hit-, ned-, nedan-, nord-, 
sud(er)-, upp-, väst(er)-, åter-, öst(er)-. 3. 
'(härrörande) från, (gjord) av / (coming) from, 
(made) by' (SAOB I B 6) allm. du ska fal 
ka' ska så ä blrl jå"tend etä di Våmh. (Bon.) 'du 
skall väl koka så, att det blir ätbart efter dig; 
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eg. så att det du lagar blir »ätande», dvs. möj-
ligt att äta' (jfr LD II 167); e will int jå't 
emB'rå ätår när Ore 'jag vill inte äta det smör 
hon har kärnat (eg. efter henne)'; a'dd damm 
ns'nn Crtt så Mal. 'hade de någon avkomma efter 
sig?'; å isvygin ätt se ä' dem hien Tra. 'och ingen 
efterkommande ha de heller (efter sig)'. 4. 
'(uppkommen) av el. ur / from, through' 
(SAOB I B 7a; styr dat.) allm. fä ya e skrå'ma ätt 

Rättv. 'jag fick en skråma av slaget'. 
5. (betecknande mål, syfte:) <för (att få el. finna 
etc.) / for' (SAOB I C 9; styr dat.:) du gå"pär ete 
swemmn§m Älvd. <du gäspar (eg. du gapar efter 
sömnen)'; an i tö'kun eter ku'lluma öOrs. 'han 
är tokig efter flickor(na)'; han gå' clu s snö'kär ät 
Äpp. 'vad går du och snokar efter?'; an båsrs 
fä'r ätt te retts Mal. 'han bara strävar efter att 
(få) retas'. 6. (temporalt; styr ack. i OvSi., ack. 
el. dat. i NeSi o. Vd.:) 'från (och med), sedan / 
after' (SAOB I D 11) allm. etär å'ö så' int l'g 

mi'er Våmh. 'efter den betan såg jag honom 
inte vidare'; ä'ttär sä du fö'r öMor. 'efter det att 
du for'; eett 	Soll. 'efter julen'; etts,. så`nindji 
Ors. 'efter såningstiden'; ä'tt-di' Mal. Li. 'efter 
det, därefter, sedan dess' (jfr därefter adv.); 
ätt meddain (— me'cldå fam) Tra. `efter midda-
gen'; (1'ff i ms`rrgo Jä. ä'tt i må`ro Li. `i över-
morgon'. 7. 'i förhållande till, för / in relation 
to; for' (jfr SAOB I F 15 c; styr dat.) OvSi. 
trå`tuppa uld wä"rå etc d'ä"gum 	Älvd. 'trå- 
dockan (som pojkarna fingo av flickorna vid 
jultiden) skulle stå i förhållande till den dag, då 
den gavs' (tre varv på tredjedagen etc.); fen" 
då'g etä w6"rä tfy'r Våmh. `(man vallade) en 
dag för varje ko'; dåna, 	dåm etär wi`ss 
lesvvdär Ve. `de kapa dem (o: ämnena till delarna 
av ett laggkärl) i förhållande till vissa längder'; 
ätt crrom å'-nt an så du'mm Mal. 'i förhållande 
till åren (el. sin ålder) är han inte så dum'; ätt 
a'lldram Mal. 'med hänsyn till åldern'. 8. (i 
förb. med pers. pron.:) (tillbaka) till (utgångs-
punkten) / (back) to (where one started)' OvSi. 
Rättv. i M` fel 14 go-a'tter e`tte mig sÄlvd. 'jag 
måste väl gå hem (till mig) igen'; an kam ö'm 
ifettä si fån gå'vvg ändå' öMor. <han kom hem 
(till sig) till slut ändå'; do ska kum-a'ttär ä'ttår de 
Oro `du skall komma tillbaka hem igen'; kom du 
täbå'kar ätt dä Rättv. 'kommer du tillbaka (till 
dig)?' (sagt till en person, som nyss gått sin väg); 
o går-a'tt ätt sä Rättv. 'hon (o: den döda) går 
igen (eg. går åter till sig)'. 9. (med gen.; 
betecknande riktning; jfr efter adv., bet. 10). a. 
(lokalt:) 'till / to' OvSi. (utom Oro; jfr till prep.; 

se f. ö. LD II 312 not 4; Östergren i SoS 1917, 
s. 129 ff., 170, dens. i Nysv. stud. 2, s. 201 f.; 
Björklund Älvd. 1622, s. 142 not 11; Alfvegren 
r-gen. o. are-komp., s. 25; Bergfors s. 30 not 2); 
et bg's Älvd. etä by'ss Våmh. 'till bys'; Ingn et 
ffesks Älvd. 'komma till hyggligt folk'; et dfiesst-
bäss Älvd. 'till bröllop'; et ma'rrknås Älvd. 'till 
marknaden'; et kwenner Älvd. 'till kvarnen'; et 
jå'per Älvd. 'till hjälp'; et messer Älvd. etar 
me'ssur Ors. 'till (hög)mässan (el. kyrkan)'; et 
skrip'ter 'till skrift' (m. fl. ex., se Lev. Älvdalsm., 
s. 96); et brusnnsbjäss öÄlvd. 'till byn Brunns-
berg'; etä ku'vys Våmh. 'till kungs'; etä skfi'sgs 
Våmh. åt skö'gs Mor. Soll. 'till skogs'; åt llu'ss 
Mor. Soll. 'till slut'; ät Ira'nns Soll. 	lands'; 
åt ti`nndets Soll. 'till slut(et), ända fram (till 
målet)'. b. (temporalt:) 'till, om, under / to, on, 
during'; et jå'gder Älvd. 'till (el. under) helgen'; 
et su`nndågs Älvd. 'till om söndag'; et mo'rrgus 
Älvd. 'ända till morgonen'; et kwe'llds Älvd. 
'till kvällen'; i'elra da'fflin etä laa's Våmh. `hela 
dagen ända till kvällen'. Syn.: till; åt. e. 
(andra stående uttr. med olika beteckning:) 'till, 
på, i etc. / to, on, in etc.'; gö et ffeess Älvd. `gå till 
fots'; et ira'jvs Älvd. 'vid liv'; sa' et-då'gs 
Älvd. 'säga ngn ngt rent ut, utan omsvep; till-
rättavisa (eg. säga efter dags)'; e sk.I'fn et ra'inv-
ner Älvd. 'det (o: solen) skiner (strax) före 
regnet'; e ska'fn et wnäes Älvd. 'det (a: solen) 
skiner om kvällen, vilket varslar vackert väder 
följande dag (eg. det skiner efter väders)'; etä 
wegs (jfr ätter wägs Säve) Våmh. ät wä'gs Soll. 
'till vägs el. på väg'; etä fri'ss Våmh. `till freds el. 
i fred'. Jfr driva v., p. pret. (Älvd.); lögn, bet. 
2. Jfr eft(er)- ssgr nedan. d. (som senare 
ssgsled, betecknande riktning; jfr efter prep., 
bet. 2; efter adv., bet. 10) 'åt, till, mot etc. / 
up to, towards'; se bak-, dit-, ditan-, fram-, 
hit-, in-, innan-, ned-, nedan-, nord-, ovan-, 
sud(er)-, upp-, ut-, utan-, väst(er)-, åter-, 
öster-. 

efter adv. etter Älvd. että(r) Våmh. e`ttär —Cettär 
Mor. ettär Ve. å'ttår Soll. Oro Bju. Ål Ga. Flo. 
Nås etts?. etter Ors. ä' ttar Rättv. tetts Leks. 
Cettå Dju. Mock. Jä. Äpp. tett Mal. öVd. 1. 
(lokalt:) <bakom, på efterkälken / behind' 
(SAOB II A 1) allm. o warrt lit etta?. Ors. 'hon 
blev litet efter'; du varrt fal å'tta Leks. `du blev 
väl på efterkälken'. Syn.: efteråt, bet. 1; 
efterå, bet. 1. 2. 'efteråt; kvar / (left) behind' 
(SAOB II A 2) allm. i fåni kom-irttur Rättv. `ni 
få komma (el. följa) efteråt (el. senare)'; ä kamm 
ä' tt mä si' a Mal. 'det kom jag att tänka på efteråt 
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(eg. det kom efter mig sedan)' (jfr bet. 5). 3. 
'kvar, efterlämnad / left behind' (SAOB II B 6) 
allm. n wart etter Älvd. an vat trtt Li. `den 
(o: säcken) råkade bli kvar(glömd)'; i a lakt-trtt ä 
Mal. 'jag har förlagt det (el. glömt det kvar)'. 
4. (om strävan att hämta el. samla ngt kvarbli-
vet / expressing attempt to fetch or find sthg 
left behind; jfr SAOB II C 8:) ja hy da-ve så'ka, i 
skfill a vgry trtt Mal. `jag har hö vid fäbodarna, 
som jag skulle ha farit (eg. varit) efter, dvs. 
hämtat'; ta-trtt antrjshiiksm Li. 'räfsa upp (spill-
säd o. halm) på platserna för sneshålen (sedan 
störarna avlägsnats från fältet)'. 5. (temporalt) 
'senare, efteråt / after(wards)' (SAOB II D 9) 
allm. jä"tå trttär Soll. 'äta efter (el. senare än) 
de andra i hushållet'; n li'vd int lenndjä etter 
öOrs. 'han levde inte länge efter (detta)'; je-
tistts Leks. 'ge efteråt, dvs, sista utfordringen 
för dagen'; hd kanon tisttär Äpp. (om skräck el. 
skakning) 'det kom efteråt' (jfr bet. 2); (överfört:) 
v ana ä'tt 88 Mal. 'och sedan (vidare, dessutom)'. 
Jfr där-. Syn.: efter-sen, -ty (bet. 2), -å, 
bet. 2, -åt, bet. 2. 6. (i uttr. för energi, kraft 
o. d. / in expressions for energy, force etc.; 
SAOB II D 10:) allm. .qn fik fet .21å/g i rö've so e 
mnaill etter Älvd. 'han fick ett (så hårt) slag i 
baken, så det smällde efter (det)'. 7. 'längs 
färdriktningen, (ut) med / in the direction of the 
course, along' allm. e kaut-etter Älvd. ä ketutär-
trttär Soll. ä /fit-ti`it Mal. 'det är medlut'; e bkeis-
ä'ttär Soll. 'det är medvind'. 8. (om rak sträcka 
el. rad / about long, straight row:) m ed 
Irvt etter Älvd. <om det är en lång, rak 
sträcka (av gärdsgård)'; rä'tt trttä Dju. 'i rad 
efter varandra'. 9. 'för sent / too late' allm. 
Bov-etter Älvd. 'försova sig'; kfon-tettär Nås 
'komma för sent'. Syn.: efteråt, bet. 3. 10. 
(som senare ssgsled, betecknande riktning; jfr 
efter prep., bet. 9 d:) a. 'åt, till, mot! towards'; 
se bak-, dit-, ditan-, dädan-, fram-, fram-
man-, hit-, in-, innan-, nord-, nordan-, 
ovan-, sud(er)-, sunnan-, upp-, uppför-, ut-, 
utan-, utför-, västan-, väst(er)-', östan-, 
öst(er)-. b. sl'a å'-mä-tär å hemtam Äpp. 'den 
sida av hästen, som är vänd åt mig till (eg. 
sidan åt-mig-efter av hästen)'. 

efter konj. ti`ttär Soll. ettsr vOrs. eiwtt Leks. Tra. 
1. (kausalt:) 'eftersom, emedan / as, since' 
(SAOB III 2) Soll. Leks. uken vernntär du nfe , 
ättär du a atisaa-u'pp frön Soll. 'vem väntar du 
nu, eftersom du har gjort så fint?'. Syn.: 
eftersom, bet. 2; efterså(ss), bet. 1; efterty, 
bet. 2. 2. 'allt eftersom / (aecording) as' öVd. 

du kan c10`r ä, ä'tt du få'r 'du kan göra det, allt 
eftersom ditt arbete fortskrider'. Syn.: e f ter-
så(ss), bet. 2. 

efter-backe m. Illa tettbåkks Rättv. ä' ttbakka 
Dju. 'utförsbacke/ downhill'. Syn.: efter -1 and, 
-lut, -luta; med-land, -lut, -luta. 

eft(er)-bakar adv. etbå'ker Älvd. etbäkär Mor. 
ä,tbå"kår Ve. titbå'ktir Son. (jfr efter prep., bet. 8, 
9). 1. (lokalt:) 'tillbaka, åter / back' allm. n,/ a 
kwnid-etbå'ker Älvd. 'han har kommit åter'; an 
sprätt etbåskä nvMor. 'han studsade tillbaka'; i 
kum ätbå'kär Soll. 'jag kommer åter'. Syn.: 
tillbaka, bet. 1; åter; återefter. 2. (tempo-
ralt) 'förut, tidigare / before, earlier' Soll. 
Irå'vvt ätbir kär 'långt tidigare'. Syn.: tillbaka, 
bet. 2. 

efter-band n.Ia ettebefnd nÄlvd. `hälband (el. 
bakrem) (av vidja) i skidbindsle / heel-fastening 
on skis'; ska'ideteb4nnd nÄlvd. `elets.'. Jfr skid-
hark. Syn.: bak-, efter-hälla; hälband. 

efter-bit m.Ia ettäbit Våmh. 'den del av locket 
till en spånkorg, som utgjordes av en träskiva 
o. ej av spånor / part of lid of a chip-basket 
which was made of a piece of wood and not of 
chips' (se ill.). 

efter-bulle m.III a trttärbullä Flo. <bröd, bakat av 
avskrapet ur baktråget, sedan degen i övrigt 
bakats färdig / bread, baked from scrapings 
left in baking-trough, when the rest of the dough 
had been baked'. Syn.: elegskålkaka; deg-
tråggris; efteråtbulle; gnaghasse, bet. 1; 
skov-, skrap-bulle, bet. 1. 

efter-bör m.Ia tr ttbö(r)d Flo. trttbör Nås Jä. (Torp 
byr; jfr Sdw. byr; Fr. byrr) <medvind / fair, 
following wind'. Syn.: efter-vind, -väder; 
medväder. 

efter-börd(a) f.Ia 	 ettebörö I Älvd. 
ettäb5rd Våmh. ti`ttärbörd öMor. Ore trttbörd 
Soll. etterbörd öOrs.; trttarbrilru III Rättv.; 
ä'ttbBira IV Leks.; tettärbök Bju. tettbök I Dju.—
Nås Äpp.; ä:ttbigra IV Jä. Mal. trttbälta Li. 1. 
'del av fosterägget, som avgår efter fostrets 
framfödande (endast om kvinnans efterbörd / 
afterbirth (of woman)' (SAOB I); ho a 13'8t ä'tt-
böka Mock. 'hon har blivit fri från efterbörden'. 
Jfr hela' f., bet. 1, m. fl. 2. 'den, som efter bad 
fick på sig kläderna sist / the one who was dres-
sed last after bathing' Äpp. Syn.: kläd-, lög-, 
sim-fitta. 

efter-dans m.Ia trttädanns Äpp. 'danstillställning 
i bröllopsgården på den tredje bröllopsdagens 
kväll / dance held at farm on third day of 
wedding-feast'. 
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efter-del m.Ia e`ttediek Älvd. eftdål öMor. 1. 
'bakdel på djur / hind-quarters of an animal' 
(SAOB) Älvd. 2. 'bakre del av fisknotens påse 
(el. koppe) / bag-shaped back part of seine' 
öMor. 

efter-fot m.Ia esttefråst Älvd. e' ttåtåst Våmh. 
esttårföt vMor. <bakben, bakfot / hindleg, hind-
foot'; etteffistr, lfiret4m Älvd. <djävulens bakfot 
el. bockfot i the Devil's hindfoot' (äv. överfört 
om 'elak person / wicked person'; jfr ljute, 
bet. 2). Syn.: bakfot, bet. 1; återefterfot; 
återfot. 

eft(er)-freds adj.; adv. etfri'ss nÄlvd. etå fri'as 
Våmh. etfri'ss vMor. dit fr'. Soll. (jfr efter 
prep., bet. 9) 'i fred, i ostördhet / in peace'; 
Etn får o'llde war etfrl'as får i gärden Älvd. 
'man får aldrig vara i lugn o. ro här i gården'. 
Syn.: tillfreds, bet. 2. 

eft(er)-godo(r) adv. etgfi'våer nÄlvd. etga' klär 
Våmh. (Bon.) etgö'då nvMor. åtgö`dor Soll. (jfr 
efter prep., bet. 9). 1. <till nytta, vinst el. för-
tjänst / of use, profit' Älvd. 4n fikk tf' rikkedä`lrer 
etgfi'våer 'han fick tio riksdaler i förtjänst'. 
Syn.: tillgodo(r), bet. 1. 2. (i förb. med 
hålla v.:) o'lld etgassåer Älvd. o'lld etgiendår 
Våmh. (Bon.) 'vara nöjd, tillfreds (med) / be 
satisfied'. Syn.: tillgodo (r), bet. 2. 3. (i 
förb. med göra v.:) dfår åtgö` dor u"på Son. 
'giva ersättning för (t. ex. skuld) / give compen-
sation, recompense for'. 

efter-grann adj. I ä'ttgrann Leks. Ga. 'iförd bröl-
lopskläder söndagen efter bröllopet (om brud, 
brudgum o. bröllopsfölje) / dressed in wedding-
clothes the Sunday after the wedding' (ÖDB IV 
114). Jfr granna v., bet. 2. 

efter-gå st. v. ettegö sÄlvd. å' ttgä Mal. 1. 'ta reda 
på, utröna / find out' (SAOB 3) Mal. hå' e full 
int vi'llt å'ttgä 'det är nog inte lätt att få reda på'. 
2. <ärva någons egenskaper, släktas el. brås på 
någon / show likeness to, take after' sÄlvd. 4n 
a stås/i-inf«) e`ttegö <han släktas på fint folk (eg. 
han har storfolk(et) att eftergå, el. brås på)'. Jfr 
brå,I; brås. 

efter-gässelkarl m.Ia ettågånall vMor. 'biträde 
åt vallhjonet (kvinna el. pojke), som under vall-
gången hade sin plats efter hjorden / herds-
maid's assistant (woman or boy) who walked 
behind the herd'. 

eft(er)-hopa adv. ätö'pa 	Soll. (jfr efter 
prep., bet. 9) 'tillhopa, tillsammans / together'; 
krjö`p-ätösp(a) (om får) 'ställa sig tätt tillsam-
mans'. Syn.: tillhopa. 

efter-hälla f.IVa etterelld Älvd. `hälbindsle till 

skida / heel-fastening on skis' (jfr skidband). 
Syn.: bakhälla; efter-, häl-band. 

efter-höst m.Ia å'ttethösst :hipp. tthösst Mal. 'sen-
höst / late autumn' (SAOB); hå vä en däg på 
ä'ttåhöastv, Äpp. 'det var en dag på senhösten'. 

efterjuls-vinter m. Id dttjukvinntår Mal. 'vinter 
(närmast) efter jul / winter after Christmas'; 
hö'k åttjukgvinntårn fikk i gä ?nä di da `hela 
vinter(tide)n efter jul fick jag gå med det där 
(onda)'. Jfr förejulsvinter. 

efter-kamma f.IVa ettekeninb svÄlvd. <kort 
(smal) kamma, liggande i hässjans näst översta 
skift / short (narrow) rakeful of hay (kamma), 
lying in the top but one division of the hurdle'. 
Syn.: stuntkamma. 

efter-klen adj. I ettekkien Älvd. 'sjuk, sedan 
efterbörden avgått (om kvinna el. ko) / 
following discharge of afterbirth (of woman or 
cow)'. Syn.: eftersjuk. 

eft(er)-känno(r) adv. ettjenner Älvd. (jfr efter 
prep., bet. 9; i förb. med giva v.:) djåv ettjenner 
'göra känt, visa / make known; show'. Syn.: 
tillkänno(r). 

efter-lack n.Ib e`ttårlakk Ve. åsttlakk Nås (jfr 
efterlank) 'vid brännvinsbränning sist er-
hållen, alkoholsvag, finkelhaltig destillations-
produkt, lank / tailings of distilled liquor' 
(SAOB; Wennberg, s. 88 b; ÖDB III 526). Syn.: 
se drank, bet. 3. 

efter-laka f. V tettltiku Jä.; pl.: e' ttekaku'r 
sÄlvd. e`ttäkaikur Våmh. ettel(r)lra'kur e'tt'a'-
kur vMor. ettärkäkör Ve. eettårläkur Ore ä' tt-
låkur å'ttlakkur Li. 1. (sg. el. pl.:) =föreg. 
(ÖDB III 526) allm. 2. (pl.:) 'sämre talg, som 
vid ljusstöpning sist blev kvar i kärnan / in-
ferior tallow left at the end of oandle-dipping 
process' (ÖDB III 306) Jä. 

efter-laka sv.v.l. tettlä les Mal. 'hälla vatten över 
bykklädema, innan de vredos o. hängdes / pour 
water over washing, before it was wrung out 
and hung up to dry'. 

efter-lake m. IV ä'ttärIrclkå Soll. ä'ttsrlaki sRättv. 
ä' ttläks Äpp. Mal. 1. =efterlack (ÖDB III 
526) Soll. Äpp. 2. 'vid brygd av dricka sist 
erhållen, sämre produkt / inferior small-beer, 
wish-wash' Rättv. Jfr drank-spisöl, -öl; 
spisöl, bet. 2. 3. `vatten, i vilket bykkläder 
lågo, innan de vredos o. hängdes / water in 
which washing lay to soak before it was wrung 
out and hung up' Mal. 

efter-land n.Ia dttlan(n)d Rättv. entlannd Flo. 
<utförsbacke, sluttning / downhill, slope'. Syn.: 
se efterbacke. 
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efter-lank m.Ib tett/ank Leks. = efterlack 
(SAOB; Wennberg, s. 88 b; ÖDB III 526). 

efter-lut f. -n. I a ettekftt (best. dat. -kate) n. 
Älvd. iftautt f. Dju. ti`ttlitt f. Jä. 'utförsbacke, 
sluttning / downhill, slope'; i ettekftte Älvd. 'i 
sluttningen'. Jfr motlut. Syn.: se ef terb acke. 

efter-luta f.IVa -V tettärket (best. dat. -ketuton) 
IV Soll. ä'ttlfau V Mal. ertauttu V ÖVd. =föreg. 

efter-middag m. II e`ttemicläg Älvd. ä'ttärmid(d)ag 
öMor. etturmiddåg vOrs. tettumid4 -ättmiddåg 
Rättv. tettmiciclag Leks. Dju. Nås Mal. dttär-
rnicicia Bju. tettärmidelag Flo. ertemicläg Äpp. 
tettmedda Li. 'tiden efter kl. 12 / afternoon' 
(SAOB); fnlm 4 e'ttemid4m Älvd. 'fram på efter-
middagen'. 

efter-märla f.IVa ettente'll Älvd. `hälband el. 
bakrem (av vidja) i skidbindsle / heel-fastening 
on skis'. Jfr fram-, skid-märla. Syn.: se 
efterband. 

efter-pjank m.Ib ä'ttärpjcivuk Soll. =efterlack 
(ÖDB III 526). 

eft(er)-reds adj., adv. etri"ss Älvd. ätre'.98 Mor. 
titre'ss (i)trg'8(8) Soll. (jfr efter prep., bet. 9). 
1. (i förb. med vara v.:) 'beredd, färdig, tillreds / 
ready' allm. du etri"ss Älvd. du (i)t9V88 Soll. 
<är du färdig (att fara etc.)'; sit'di e ätre'ay Mor. 
'säden är färdig (dvs, mogen att skäras)'. Jfr 
fal, bet. 3; färdig, bet. 4-6. Syn.: redo; 
tillreds, bet. 1. 2. (i förb. med trans. verb:) 
'färdigt, förberett; till hands / ready; at hand' 
Älvd. å' k etrl'ess 'köra färdigt'; et`gg etri"88 
'hugga (gärdselvirke) för att ha till hands vid 
behov'; tag-j'nn si'llde etri"as `hämta in sillen, 
så att den är till hands'. 

efter-räfs n.Ia ii`ttärräfft (!) Ore ä' WO Leks. 
Dju. 'hö, som återstod att räfsa, sedan det 
mesta lagts upp på hässjan / hay, whieh still 
remained to be raked after most of the hay had 
been put up on the hurdle'. Jfr avräfs. Syn.: 
efter-tag, -taga. 

efter-sen adv. dttäså Äpp. 'efteråt / afterwards'. 
Syn.: efter adv., bet. 5; efter-å, -åt, bet. 2. 

efter-sjuk adj. I e`ttesja8k Älvd. 'sjuk, sedan 
efterbörden avgått (om kvinna el. ko) /ill, follow-
ing discharge of afterbirth (of woman or cow)'. 
Synd efterklen. 

efter-släng m.Ib että.214kg Våmh. ä'ttän2/ävvg 
Soll. Ore (PU84/än Rättv. ä'ttskin Leks. Dju. 
tettänstävu Bju. tettänflän Mock. Flo. Nås. 
1. 'lätt återfall av sjukdom, svit / slight relapse 
or return, after-effeets of illness' (SAOB 2) Bju. 
Mock. Flo. Nås. 2. 'åldrande hustrus sista barn, 
fött långt efter syskonen / aging wife's last child, 

bom long after the others' (jfr SAOB 5) Våmh. 
Soll. Ore Rättv. Leks. Dju. Jfr gnaghasse, 
bet. 2. Syn.: efterslärp; efteråter-slurp, 
-släng; efteråtklimp; käringgris, bet. 1; 
skrapbulle, bet. 2. 3. 'liten sträng, som vid 
kalvens födelse kom efter efterbörden / small 
fibrous strand, which was diseharged after the 
afterbirth' Våmh. 4. 'efterfest, efterkalas, litet 
kalas på resterna efter en fest / small party on 
the remnants of a feast' Mock. 

efter-släppt adj.I dttärlltippt Soll. 'efterlåten / 
indulgent, lax'. 

efter-slärp m. la ettellerrp sÄlvd. 'åldrande 
kvinnas sista barn, fött långt efter syskonen'. 
Syn.: se eftersläng, bet. 2. 

efter-som konj. ättssm Nås Mal. ätssm ÖVd. 
1. <i enlighet med vad, enligt vad / according to' 
(SAOB 1 a) Nås Mal. Li. ättstolt ha'nn 8.5.' Nås. 
'enligt vad han sade'; ättssm å Wc/ (ism Mal. 
'enligt tur o. ordning (eg. efter som det borde 
dem)'. 2. 'då, enär, emedan / as, since' Mal. 
ÖVd. hunn å ha'nn a få'r me fe ö`deggd ätsum dem 
0'42, Tra. 'vad har han gjort (eg. farit med) för 
galet (el. odygd), emedan de togo fast honom?'. 
Syn.: efter konj., bet. 1; efterså(ss), bet. 1. 

efter-sommar m. Id ä'ttuummua  Mal. 'sensommar / 
late summer'. 

eftersta superl. adj. (adv.) ti'fft öMor. et`ttuta Mal.; 
adv.: OM -,öffut Soll. 	Ore äfit -tisttutu 
(:eftersto) Mal. (jfr eftre) 'bakersta, bakre / 
back' (jfr SAOB under eftre 1 a); i ?elit 

öMor. 'i den bakre sitsen'; å trift bä'nn-
tjim öMor. 'på den bakersta bänken'; an tettuta 
Mal. 'den bakersta; ölfat i' Soll. 'baktill, baki- 
från'; ö'ffut 	Soll. 'längst bak'; ä'fft i utjä'tjam 
Mal. 'ytterst på (fisk)stjärten'; hö' kamm 
tettetu Mal. 'hon kom allra längst bak'. Syn.: 
återsta. 

efter-stada f.V dttutäu Li. 'efter skogsbrand el. 
timmerdrivning ensamt kvarstående träd, torr-
fura / single tree still standing after forest fire 
or tree-felling'. Syn.: efteråterstada, bet. 1; 
återstada. 

efter-stick n. Ib ä' ttärutikk Flo. ä' ttstikk Mal. 'efter-
stygn / backstitch'. 

efter-ströms adv. tt`ttär8tröm8 vSoll. 'med ström-
men / with the current'. 

eft(er)-städes adv. etstö's(s) Älvd. nvMor. etste'88 
Våmh. svMor. titutö'8(8) Soll. (jfr efter prep., 
bet. 9) 'framme, hemma, anträffbar, tillstädes; 
till rätta / there, at home, available, present, 
to be found'; i evä-n,t etutg's8 me-tt 1c4'm Älvd. 
'jag var inte hemma, när han kom'; a-tx lakmiö 
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etstö'ss 'nr& Älvd. 'har han kommit tillrätta än?' 
(om vilsegången); ktemå etstes nvMor. 'komma 
hem (från en resa)'; a däm kemi ätstess jän 
nå`rd 5 Soll. 'ha de kommit hem i gården här 
norrut också?'. Syn.: tillstädes. 

efter-svidor LIVa pl. etteswajöer Älvd. öittevidua 
Mal. 'efter förlossning uppträdande, om födslo-
värkar påminnande smärtor, härrörande av liv-
moderns sammandragning, eftervärkar / after-
pains'. 

efter-så(ss) konj. etesos Älvd. etäso Våmh. 1. 
`eftersom, enär / as, since'; etesos du i 85' frå'k, so 
f4' u kegn-i'nn a mig 'eftersom du är så snäll, 
får du komma in till mig'. Syn.: se efter konj., 
bet. 1. 2. 'allt eftersom, vartefter / (according) 
as' Våmh. etäso i bgsavär ä `allt eftersom jag 
behöver det'. Syn.: efter konj., bet. 2. 

efter-söm m. Ja dtt85m Mal. 'söm med raka, pa-
rallella stygn, anv. då bältremmen syddes 
fast / seam sewn with straight parallel stitches 
when fastening bältrem'. Jfr bältsöm. 

efter-tag n. II ettetäg Älvd. ttätäg Äpp. dttåg 
Övd. (jfr taga efter) 'hö, som återstod att taga 
upp efter de hopräfsade högarna (el. kam-
stackarna), sedan man ur var o. en av dem 
tagit så många bördor, fång el. kammor som 
möjligt / hay which remained to be raked after 
as many armfuls, loads (kammor) as possible 
bad been taken from the heaps of hay and put 
up on the hurdle' (se Liv. Älvd., s. 69). Syn.: 
efter-räfs, -taga. 

efter-taga f. V ä' ttägu Mal. = föreg. 
efter-tal n. ettsrtål vOrs. ä' WO. Mal. 1. `härm / 
imitation, mimicking'; dem ä jet .21aijkt etturtäl 
'man använder ett dylikt härm'. 2. 'icke önsk-
värt prat i efterhand om ngt undesirable talk 
after sthg' Mal. nö vin i-ttt hfia  nå' ä' ttälr sl'a 
int 'nu vill jag inte höra något prat om det här 
efteråt'. 

efter-ty adv. ätt-di' -,dtt-di' Mal. ÖVd. 1. 'sedan 
dess, därefter / since then'; dtt-di' a i &nää fö'tt 
o Mal. 'sedan dess har jag aldrig sett henne'. 
2. 'sedan, efteråt / after(wards)'; ätt-di' e ä 
dä'nnbö'ad Mal. 'sedan är det din tur'. Syn.: se 
efter, bet. 5. 

efter-ty konj. ä' tt-di' — ätt-di' Mal. ÖVd. 1. (tempo-
ralt:) <efter det att, då, när / after, when'; dum 
drög-å' (trasst) ättdi' ve add ji`tti Mal. 'de begåvo 
sig i väg (strax) efter det att vi hade ätit'. 2. (kau-
salt) 'eftersom, enär, emedan / as, since'; nö a 
såkät an a'nnd,äas jitti-s'pp nå'dårä fö rå'vani, 
ättdi' an a vo' tt si-so mä'gäa Mal. 'nu har Anders 
säkert ätit upp nådåret för räven, eftersom han 

har blivit så mager'. Syn.: se efter konj., 
bet. 1. 

efter-tänt adj. I ettårtennt vMor. 'som fått vis-
domstand / with wisdom-tooth'. 

efter-vind m. la e'ttäwinnd Våmh. 'medvind'. 
Syn.: efter-bör, -väder; medväder. 

efter-vinter m. Id dttvinntää Mal. 'sen- el. vår-
vinter / late winter'. Syn.: lådigsvinter. 

efter-väder n. Id etteweder Älvd. dttärve-där Soll. 
etturtadsr vOrs. dttärwådär Ore ttvådsr 
vRättv. Leks. dttsrvådsr Rättv. (Bi.) ä' ttärvär 
Bju. dttvår Jä. ÖVd. erttyöa Mal. =ef tervind; 
tja`p dttärvädär Soll. 'köpa medvind' (gm att 
kasta en slant i vattnet). 

efter-å adv. ettärå' vMor. dttär-å' Soll. ttsrål 
Rättv. (jfr Aasen etteraa, under etterpaa). 1. 
(lokalt:) `efter, bakefter / behind' Soll. Syn.: 
efter adv., bet. 1. 2. (temporalt:) 'efteråt / 
afterwards' allm. ja vå't an ä nå' förräld dttär-å' 
Soll. 'det vet man väl inte så noga förrän efteråt; 
(eg. ja, vet man det (något) förrän efter-å)' 
ävver sä dtturåt Rättv. (Bo.) 'ångra sig efteråt'. 
Syn.: efter, adv., bet. 5; efter-sen, -åt, bet. 2. 

efter-å-rad adv. ettärgrä'd Våmh. (Bon.) ätturårä'd 
Rättv. ä' ttår,i' Mal. 'i följd, i rad efter var-
andra / in a row, in succession'; ä a våri trä' 
frOsn,åtsr ättsrårä'd Rättv. 'det har varit tre 
frostnätter i följd'; ma'yv år dttåräi Mal. 
'många år efteråt i följd'. 

efter-åt adv. ä' ttsråt Rättv. (Bi.) ättsrå' Leks. 
ttärdit Bju. ttärgt) Dju. ttärä, Flo. Nås ättärä" 

Jä. 	ttät Mal. ä' ttat ÖVd. 1. (lokalt:) 'efter, 
bakefter, på slutet / afterwards' (SAOB 2) Dju. 
Flo. Syn.: efter adv., bet. 1; efterå, bet. 1. 
2. (temporalt:) <senare, sedermera, efteråt / af-
terwards, later' (SAOB 3) allm. ättärr fekk vi 
vdtt ä Jä. 'efteråt fingo vi veta det'; når år 
dttat Li. 'några år efteråt'. Syn.: efter adv., 
bet. 5; efter-sen, -å, bet. 2. 8. 'för sent / too 
late' (SAOB 3 b) Flo. Jä. ä e ättärä.' nf tä kssmm, 
mä 81i'kkt Jä. 'det är för sent nu att komma med 
dylikt'. Syn.: efter, bet. 9. 

efteråt-bulle m.IIIa dttrabulla Jä. 'bröd, bakat 
av överblivna degstycken el. skrap från bak-
skiva o. degtråg / bread baked from left-over 
scraps of dough'. Syn.: se e fterb ulle. 

efteråter-slurp m.Ia dttcat-alsirrp Li. 'åldrande 
hustrus sista barn, fött långt efter syskonen / 
aging wife's last child, bom long after the others'. 
Syn.: se eftersläng, bet. 2. 

efteråter-släng m.I b (it/at/k/vy Mal. ei`ttatt.2ki'vvg 
Li. =föreg. 

efteråter-stada f.V ä'ttattsteiu Tra. 1. 'ensamt 
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kvarstående träd / lone, remaining tree'. Syn.: 
efter-, åter-stada. 2. (van!. plur.:) 'efter mål- 
tid kvarstående matrester / remnants of a 	; 
ve å' ss mi`ttji intattstäur kvä'r `vi ha så mycket 
matrester kvar'. Syn.: av-, över -levor; leva f. 

efteråt-klimp m.Ia Cettrakkimmp Jä,. <åldrande 
hustrus sista barn, fött långt efter syskonen / 
aging wife's last child, bom long af ter the others'. 
Jfr gnaghasse, bet. 2. Syn.: se eftersläng, 
bet. 2. 

efteråt-mat m. Cettramåt Jä. 'maträtt, som äts 
efter annan rätt / dessert'. 

efter-ände m. Illa etter@nnd Älvd. ettärenndä 
Våmh. 'bakre ände; sladd (t. ex. på skidor; av 
hjorden under vallgång) / back part, fag-end 
(e.g. of skis, of a herd)' (ÖDB I 525). Syn.: 
bakände, bet. 1; späl, bet. 3. 

eftre komp. adj. ästteta nMal. (jfr eftersta) 
'bakre / back' (SAOB 1 a); an dtkia re'lln, på 
vi'vvdönam 'den bakre rullen på spinnrockens 
vingdon'; (abs.:) an tettra 'den bakre'. Syn.: 
åtre komp. adj., bet. 1. 

egen adj. III regcn Älvd. tgm vOrs. 'gen Ore 
å'gän, nRättv. Bju. Flo. Äpp. ö`jin Leks. 'gin 
Nås öVd. tgin (bet. 2, 3) —ösge (bet. 1) Mal. 
1. 'som ngn (själv el. ensam) rår om / own, 
personal' (SAOB 1) Ore Leks. Nås. Mal. öVd. 
mä'jneir 'gnär kri`ppär Ore 'mina egna barn'; 
si tgi skf' Mal. `sin egen sked'; eå'tt a'rry e'ge 
Mal. 'sin egen och ärvda egendom'; sin,e tgne 
kurer Li. 'sina egna kläder'; si ä' j lekkas små' 
Tra. `sin egen lyckas smed'. 2. 'oberoende, fri, 
självständig / independent, free' (SAOB 3) Leks. 
Mal. nu jä va'rrt männ å'jin Leks. 'när jag blev 
min egen'; an å' då sän 'gin Mal. <man är likväl 
oberoende'. 3. <egendomlig, originell / strange, 
eceentrie' (SAOB 5 e a) Älvd. Ors. Rättv. Flo. 
Nås Äpp. Mal. öVd. up i spritt irå öier l'egner 
Älvd. 'i Sprittgården äro de originella'; ha'nn e 
ns'llt å' gin Mal. 'han är högst (eg. någotlitet) 
originell'; an ö' lite tgin Li. 'han är en smula 
märkvärdig (underlig)'. 

egendom m.Ia regcndtlam Älvd. tgendöm ,,,  
'gendom vMor. å'gen,clöm Ors. 'gendom Leks. 

tgändöm Bju. Flo. ö`gindomm Mal. 'gändöm 
öVd. 1. 'lantegendom, hemman / estate, 
property, freehold farm' (SAOB I 3 b) Ors. Mor. 
Flo. Mal. öVd. dum tjö'fft säg en å'gindomm i 
hi'mmora Mal. 'de köpte sig en lantegendom i 
Hedemora'; an valt gå,'-frö å'gändömam, Tra. 
<han måste gå ifrån sin gård'. 2. 'till hemman 
hörande odlad jord Iland, belonging to freehold 

' farm' Älvd. Mor. Leks. Mal. wi am å'gendömen 

å"ta gåsrdim vMor. 'vi ha den odlade jorden 
bakom gården'; mo'rrfar hadcl my'ttjy ä'gendom 
Leks. 'morfar rådde om mycket åker'; dom add 
hövi-frö' så gin,clommin le' vvd å pä'nniväa  Mal. 
`de hade lämnat ifrån sig (sålt) den till hemma-
net hörande jorden och levde på pengar'. 

egen-nyttig adj. I l'eg@nnyttug nÄlvd. tgunnyttig 
Leks. åsgännyttu Bju. Flo. tgän,öttu —å`gänytti—
å`ginnöttu Mal. 1. 'egoistisk / egoistical' 
(SAOB 2) allm. 2. 'inbunden, tillbakadragen / 
reserved, secretive' Älvd. (jfr egen, bet. 3). 

egg f. Ib egg Älvd. vMor. Ore ägg Sol!. NeSi. Vd. 1. 
'skarp kant / sharp edge' (SAOB under ägg; jfr 
ÖDB I 222) allm. å a färi-i'r äddjun, nRättv. `det 
har blivit ett ärr i eggen'; få ä i ä'gg Mal. 'lyckas 
slipa skarp egg på verktyg (eg. få det i egg)'; 

a Ceddjin nö då Li. 'är den (o: lien) vass nu 
då?' (eg. 'åt eggen'; jfr bet. 3); Ciscldjä da i 
kni'vam Tra. <eggen (o: den inlagda stålranden) 
på kniven'; kni'vsägg Mal. Tra. `knivsegg'; li'ägg 
Rättv. jå'ägg Tra. 'egg på lie'; i`k(k)sägg Rättv. 
'yxegg'. Jfr rå-. Syn.: skär'', bet. 1. 2. 'rull-
stensås / boulder-ridge' Mal. öVd. o-da hå'g 
trcldjä Tra. 'den där höga, vassa rullstensåsen'. 
8. (i förb åt eggen, jfr bet. 1:) 'vid god fysisk 
o. psykisk hälsa, »i form» / in good form, healthy 
in mind and body' Älvd. ig 1-ta,t aö e'ddjin i då'g 
'jag känner mig inte riktigt bra i dag'. 4. (förb. 
vara till eggs:) 'vara (sammanhängande) egg 
(t.ex. på lie) / to have an edge (e.g. of seythe)' 
Äpp. nö å han tä ä'ggs 'nu är det (samman-
hängande) egg på den'. 

egga sv.v.l. 3. ä'ddja öVd; egg- Älvd. häddj-
Ga. Flo. äddji- Mal. ä'cldj(e)- öVd. (jfr heja v.) 
'egga, narra / egg on, ineite'; ä'ddje me-»t te 
svd`rja öVd. 'narra mig inte att svära'. — Särsk. 
förb. (till:) dem trggd må tå' Mal. `de förmådde 
(narrade) mig till (att göra det)'; ha'nn ä'ggd-tå 
me Tra. `han narrade mig att göra det'; (upp:) 
allm. ir  e dfi' so ar egaö-u'pp 4n, Älvd. 'är det 
du som har eggat upp honom'; dum häddj-8'pp 
varå'rä Flo. 'de egga upp varandra'; u'vvan 
äddji-epp hurå' a  Mal. 'barnen eggar (el. upp-
muntrar) varandra'. Syn.: agga upp; heja 
upp. (ut:) äscldje-fit fu`ttje ästt se Li. <reta folket 
(i en gård) att komma ut efter sig'. 

egg-järn n.Ia ä'gggir Bju. teggjdre, Flo. teggiårt 
Mal. ti`ggjän öVd. 'skärande verktyg / sharp 
implements' (SAOB under äggjärn). 

egg-stjärna f.IVa ä`g(g)stjärna Rättv. ggfärna 
Leks. Ceggfå(r)na Moek. Flo. Äpp. 1. 'med 
uddar försedd ostform av bleckplåt / star-
shaped cheese-mould made of tin-plate' (ÖDB 
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III 374; 376, ill.) Rättv. Leks. Mock. Flo. Äpp. 
Syn.: eggstjärnjärn. 2. 'gulvit mjukost, till-
redd medelst löpe av nysilad komjölk o. formad 
i eggstjärna / yellowish-white soft cheese, pre-
pared from freshly-strained milk and rennet, 
shaped in a star-shaped mould' allm. 3. 'stjärn-
formig bulle på julbordet, som låg kvar till 
tjugondedagen/ star-shaped bun on Christmas 
table, left over until Hilarymas' Leks. 

eggstjärn-järn n.Ia leggfä(r)njårn Äpp. =föreg. 
bet. 1 (ÖDB III 374). 

egg-stål n.Ia Ceggståk Mal. Li. 'stålrand, inlagd i 
kniv till egg / steel, forming edge of knife'. 

egg-(s)varv n.Ia eggwarry Älvd. vMor. Ors. egg-
warrb Våmh. äggva'rry öMor. eddjwarry Ve. 
dddjwarry Ore ti`ggsvar(r)v NeSi. Nås-Mal. 
ä' ggsvarrv -ä`ggsvär Ål äggvarry Li. Tra. (Rz 
710 b; jfr Fr. sverfa, Hq. svarva) 'det slipade 
partiet av eggverktyg / the ground part of sharp 
implement' (ÖDB I 222); ä var(r)t får tva'r(r)t 
ä'ggsvarry Rättv. `slipningsytan blev för tvär'; 
du a sli`pa ku'lldrut ti`ggsvar(r)v Rättv. 'du har 
gjort slipningsytan konvex'; brett ä`ggsvarry Al 
'bred eggkant'; lätt, vm ä å' ny rekktit ägg-
varrv Li. 'se efter om det är någon (väl slipad) 
sammanhängande egg'. 

eglig adj. I, se äglig. 
ehuru-väl konj. ehuruvel'ir Jä. 'ehuru / although' 

(emfatiskt; SAOB 1). Syn.: fast; fastom; 
fastän. 

ej interj. äj Tra. (utrop av smärta / exclamation of 
pain; jfr SAOB 2; Ideforss I 211). Jfr ojej e j; 
ujejej; åhoj. Syn.: aj, bet. 1; au, bet. 1; ejs; 
ohoj; oj, bet. 1. 

eja interj. 	(a mycket långt o. starkt modu- 
lerat) Älvd. jej Soll. 1. (utrop av klagan / 
exclamation of SOITOW; särsk. om  uttr. för sorg, 
som kvinnor använde vid lik, samtidigt med att 
de klappade den döde på huvudet; SAOB 2) 
Älvd. 	 få'der nti'nn 'ack, min far!' (klagan 
av utkasting, som talade »svenska*). 2. (utrop 
av missaktning / exclamation of contempt; jfr 
SAOB 5) Soll. ii`j, ur du trvkär min jenum 
kri'pp 'äsch, så du fjantar med barnet (eg. med 
ett barn)!'. 

ejs interj. äj8 ÖVd. (utrop av smärta:) ä'ja, ä djö'it 
vo'nnt Li. 'aj, det gjorde så ont!' Syn.: se ej. 

ek f.Ib lek Älvd. k Ors. Ga. äjk ÖVd. 1. 'träd 
av släktet Quercus / oak' (SAOB 1). 2. (senare 
ssgsled:) `eker' Bju.; se h j ul-. Jfr eker m. 

eka f.IVa g' 'tja -'tja Älvd. ysiitja Våmh. 5'tja 
Våmh. (Bon.) vMor. Ve. Soll. Leks. Al 'tja öMor. 
öOrs. Oro jttja vOrs. 'tja Rättv. Mock.-Mal. 

('tja Bju. Dju. Ga. ä'jtja ÖVd. 1. 'båt el. ek-
stock av en urholkad trädstam / punt' (SAOB 
eka' 1) Tra. Syn.: ekstock; klubb-, stock-
eka. 2. (överf.:) 'långsträckt träho el. tråg /ob-
long trough' Mal. 3. 'flatbottnad roddbåt, något 
avsmalnande mot (oftast) tvärskuren för o. 
akter / flatbottomed rowing-boat, with square-
cut ends, skiff' (SAOB eka' 1). Jfr bräd-, 
fladder-, färj-, klubb-, stock-. Syn.: bräd-
eka; ekstock, bet. 2; pråm, bet. 2. 4. 'med 
köl försedd roddbåt, klinkbyggd o. avsmalnande 
mot tvärskuren för o. akter / clinker-built row-
ing-boat with keel and with square-cut ends' 
Mal. Jfr b r ä d-. 

ekbark-läder n. Id å`kbarklår Ga. 'sulläder, som 
beretts med ekbark / leather for soles dressed 
with oak-bark' (ÖDB II 263). 

eken adj. III l'etjin Älvd. Våmh. ttjin Mor. Leks. 
Bju. Al jttjin Ors.; n. 'tji Flo. ttfe Äpp. (Torp 
eikjen under eikja v.; de Vries eikinn). 1. 'häftig, 
hetsig; sur, trumpen / violent, impetuous; surly, 
moody' Älvd. Våmh. öMor. Ors. 2. (n.:) <bi-
tande kallt / biting cold' Våmh. ed 1-t wå'k 
so l'etjiä i då'g <det är inte alls så bitande kallt 
i dag'. 3. 'besk, frän, stark, illasmakande . / 
bitter, sharp, strong, unpleasant-tasting' (om 
mjölk; om smör; om rova; om lukt; om tobak; 
om sprit) allm. e två jen letjn  sfi'p e-da Våmh. 
'det var en kraftig sup, det där'; ä små"kär 
Peknu Våmh. 'det smakar beskt'; ä kte fftä så 
l'etjigu få'n så Våmh. (Bon.) 'det luktar så fränt 
här så'; i ä 88 jttjiga pPpu Ors. 'jag har en så 
illasmakande (tobaks-)pipa'; tä'vuk va ttfin 
jettmjsktja å då Leks. 'tänk så besk getmjölken 
är'; hä småk bärrä ttje å små'rä Äpp. 'det sma-
kar bara beskt av smöret'. 

eker m.Id å'ksr Rättv. (Bi.) å'kär -e'kkär Al 
'kär Mal. (Y.) e'kkää  öMal. <hjuleker / wheel-

spoke' (SAOB). Syn.: hjul-ek, -knapp, 
-p i n n e. 

ek-hus n. Ta ö` tjfia Rättv.; bpl. ä"khasarJä. 'båthus 
för eka / boathouse for skiff' (Gruddbo 507). Jfr 
båthus. 

ek-land n.Ia g`klan(n)d Rättv. (Bo.) 'ställe på 
strand, där en el. flera landningsplatser för ekor 
furmos / part of shore where one or more landing- 
P laces for skiffs were to be found'. Jfr ekstad. 

ekorr-bo n.I V - f. la djkitanbit n. V Våmh. a`jk-
wannbä Ors. a`jkwånbt-cd n. I vMor. å'kunnbf,cd 
Soll. å"kårbiid Rättv. i`kksrbä f. Nås i`kkunbti 
Mal. 'ekorres bo / squirrel's flest' (SAOB); tå' 
an i a`jkwånbikli vMor. 'fånga den (a: mården) 
i ekorrboet'. Syn.: ekorrly a. 
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ekorr-bär n.II djklenbår Älvd. jkwsnbår Ors. 
`åkerbär, Rubus arcticus / arctic raspberry' (jfr 
SAOB 2). Syn.: jungfrubär, bet. 2; åkerbär. 

ekorr-bössa LIVa eskksrbössa Flo. (endast i förb. 
skjuta ekorrbössa:) ffit ekkarbössa 'skjuta 
upp en trubbig kil i luften genom att slå kraftigt 
mot ett från en hård stubbe eller trädstam delvis 
löskluvet spån, innanför vilket kilen var ned-
stucken / shoot a blunt wedge into the air by 
striking a partly split log or treetrunk into which 
the wedge was stuck'. Jfr björnkunta. 

ekorre m. Ta - m. IV - Illa n. Ta djkusnn m. I 
Älvd. Våmh. djkwånn -ii'jkwånn ,,,rkweinn 
vMor. äjkvå'nn äkvå'nn akvå'nn ,,,ökvå'nn 
öMor. i`kwånn Ve. å"kwann-Okwånn n. Ja 
vSoll. ekunn(d) m.Ia Soll. djkwsnn Ors. i`k-
wsnn Ore "kår rn. I nRättv. 6"kåri 6"kari m. IV 
sRättv. ekksrra m.III Leks. i'leksrr(a) Bju. 
e`kksrrä Dju. Ga. Jä. Vearrti Flo. i`kksr(r) m.I 
Nås Äpp. i`kksn Mal. ÖVd. 'ekorre, gnagaren 
Sciurus vulgaris / squirrer (SAOB 1). Syn.: 
furufnatt; gran-, tall-björn. 

ekorr-falla f.IVa di/m.~011(a) Älvd. i`kkenfäla 
Mal. `ekorrfälla / squirrel trap' (jfr ÖDB I 12). 
Syn.: ekorrgiller. 

ekorr-giller n.Id rkwånndjillclör Ve. `giller för 
ekorre' (jfr ÖDB I 12). Syn.: ekorr-falla. 

ekorr-lya f.IVa a`jirenkeij Älvd. i`kkunlia Li. 
`ekorrbo / squirrers flest'. Syn.: ekorrbo. 

ekorr-pära f.V l'kwånnyira Ve. `hjortsvamp, 
Elaphomyees granulatus, anv. som afrodisiaka / 
hart's truffle, deerball, used as aphrodisiac'. 
Syn.: se bråttom oböjl. sbst.; ekorräpple. 

ekorr-sopp m. Ta e`kårsåpp Rättv. `smörsvamp, 
Boletus luteus / type of fungus'. 

ekorr-tyre n. III i`kknntsrv Mal. `töre från tall på 
våt myr, mindre lämpat till stickljus på grund 
av sin gulgröna, sprakande låga / resinous wood 
from pine growing on marshy land, unsuitable 
for use as (small) torch on account of its yel-
lowish-green, spitting flame'. 

ekorr-vild a.I Cksrvilld Äpp. `yster, bråkig / 
lively, boisterous'. 

ekorr-äpple n. Id djkieneppek Älvd. e`kårlipku 
Rättv. åsksräppkä Flo. `ekorrsvamp, hjortsvamp, 
Elaphomyees granulatus' (SAOB). Syn.: se 
bråttom oböjl. sbst.; ekorrp ära. 

ekorr-ögon n.pl. i`kksnnisgsa Mal. `pigga, livliga, 
mörka ögon / bright, lively, dark eyes'; må'n du 
o-dål mä i`kkenkom `menar du den där (o: 
flickan) med de livliga, mörka ögonen?'. 

ekala sv.v.1., se jäxla. 
ek-stad m.II irtj8t.å4 nVåmh. B`tjatid Våmh. 

(Bon.) öMor. å'lcståd Rättv. (Bo.) å'kstå Jä. 
`landnings- och uppdragningsplats för ekor / 
landing area for skiffs'. Jfr ekland. 

ek-stoek m.Ib g`kstslck Rättv. (Bo.) Nås Äpp. Mal. 
`båt av en urholkad trädstam / punt' (SAOB 

ekstock) Rättv. (Bo.) Mal. Syn.: se eka, bet. 1. 
`eka I skiff' (jfr SAOB ekstockn) Rättv. 

(Bo.) Nås Äpp. Syn.: se eka, bet. 3. 
el f.Ia öVd. (jfr Rz 116a; Torp ela f.) `ränna, 
fåra / furrow, groove' (om ränna på undersidan 
av skida; om ränna i takbräde; om ränna på 
insidan av vardera av de två slåar på ett bords 
undersida, i vilken bordslådan hängde och löpte; 
jfr el-hyvel, -skave). Jfr rand, bet. 2; vattu-. 

elak adj.I jtrketk Älvd. Våmh. vMor. Soll. jälå'k 
öMor. jä"kdk vSoll. jä"låk Ors. janrok Ore å"kak 

Rättv. ä'tak Leks. Dju. Nås Mal. Li. 
Vak - Våk Bju. Al Ga. Flo. 5`Zråk Jä. 5skak Äpp. 
1. (om väderlek:) 'dålig, ful / (about weather:) 
bad' (SAOB 1 c) Leks. Soll. Mal. å'Irakt vä'dsr 
Leks. åskakt vå'a  Mal. 'dåligt väder'; å`kakt 
tu'vvsk Leks. `ovädersvarslande måne'. Syn.: 
ond bet. 2. 2. 'obehaglig (t.ex. om smak el. 
lukt) / unpleasant (about taste or smell)' 
(SAOB 3 a) Leks. Ga. Äpp. Mal. Vrak i mu'nnen 
Leks. `som har dålig smak i munnen'; å'itak 
dnncla Leks. `dålig andedräkt'; å`kak ls'fft Mal. 
'dålig lukt'. Jfr klen, bet. 2. 3. 'krånglig, 
besvärlig / troublesome' (SAOB 5) Äpp. Mal. ä, 
såt 88 ä‘kakt tå' Mal. 'det var så besvärligt att 
nå'. Syn.: led, bet. 3. 4.a. 'elakartad; svår 
(om sjukdom, sår etc.) / malignant, bad (about 
illness, wound etc.)' (SAOB 6) Nås Mal. b. 
5`lråk bkö' Jä. 'skämd blod / bad blood'. 5. 'ond-
sint, ondskefull /easily-provoked, wicked' (SAOB 
7-8) Leks. Bju. Jä. Äpp. ri ä lä'd ho, män innt 
är o Vrak int Leks. 'Karin är förarglig (hånfull), 
hon, men inte är hon ondsint inte'; han-då 
gs`mmsv, brå ii`laken Äpp. 'den där gumsen är 
ganska ondsint'. Jfr bit-, luden-, spjärn-. 
Syn.: led, bet. 2; ond, bet. 7. 6. (om ögon; 
SAOB 7b:) astrakä d`ger Äpp. Vrak s'ugsr Li. 
'onda ögon / evil eyes'. Jfr led, bet. 6; ond, 
bet. 5. 7. 'arg, ilsken, akut förbittrad / angry, 
embittered' OvSi. NeSi-Jä. i tråsr i brits 
jä"lråk Älvd. (talesätt) 'jag tror att jag blir arg 
(eg. springer arg)'; an va jälli'k ivir dö' öMor. 
'han var förbittrad över det'; djå'ti mjå'k int 
a'ssint fäld 2 i Pina öOrs. 'geten ger inte mjölk 
ifrån sig, förrän hon är arg'; fku`ggun ä 88 
å'kaksn ss Leks. 'flugorna stickas så ilsket så'; 
han vå 88 ti'!tak på mä Jä. 'han var så ond på 
mig'. Jfr lång-. Syn.: arg, bet. 1; frän, bet. 3; 
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frön, bet. 3; sint, bet. 1; skör, bet. 3. 8. 'stark 
/ strong' Li. å'lrak i cerrmsm 'stark i armarna'. 
Jfr arm-. 9. (i förb. med vara:) 'slakta / 
slaughter' Älvd. Bju. Äpp. ultikna wa jä"?råker i 
då'g Älvd. `vi skola slakta i dag'; vi å å'lakä i 
dåig Bju. `vi slakta i dag'. Syn.: arg, bet. 3; 
led, bet. 7. 10. (senare ssgsled:) 'som förstör, 
som sliter ut / destructive'; se klädes-, sko-. 
Syn.: arg, bet. 4. 11. (senare ssgsled:) 'påkos-
tande, ansträngande för / irksome, tiring' Älvd.; 
se arm-. 

elak-bise m.IIIa å'Zrakbisa Leks. 'argsint karl / 
ill-tempered man'. 

elak-Erik m. jä"lråkjerrk Våmh. (Bon.) = föreg. 
elak-gubbe m.IIIa Vrak(g)ubbä Dju. 1. 'leken 

rymmare o. fasttagare / the game of catchers and 
runners'. 2. 'sist infångad deltagare i leken 
(bet. 1) / the last captured participant in the 
game (1)'. 

elak-mes m.Ia å'takmås Flo. å'kakmäs Jä. Äpp. 
E'lrakmås Mal. 1. 'elak person / ill-natured per-
son' Flo. Äpp. Mal. Jfr ledska, bet. 2. Syn.: 
elaksnok; klenmesu; ledmes. 2. 'kinkigt 
barn / petule,nt child' Flo. Jfr ledmes. 

elaksklig adj. I ja"Lreckskbig nÄlvd. `litet argsint 
av sig / somewhat ill-tempered'. 

elak-snok f.Ib 5`kaksnök Jä. 'elak person (man 
el. kvinna)'. Syn.: se elakmes. 

elak-trast m.Ia jä"lråktrosst svÄ1vd. 'björktrast, 
Turdus pilaris / fieldfare'. Syn.: dret-, snö-
skata; dret-, lort-, sket-trast. 

eld m.Ia kind Älvd. Våmh. öMor. Soll. jälld 
jelld vMor. Ve. vSoll. Ore jalld Ors. jäll -.jett 
vRättv. l Rättv. (Bi.) Bju. Dju. Ga. Mock. 
Flo. Nås Mal. jell Leks. Jä. Äpp. ell Al äl ÖVd. 
1. 'lysande o. värmande låga / flame' (SAOB 1) 
allm. gnukå' 	öMor. 'gnida el. vrida eld 
med en käpp, vars ände stuckits ned i ett hål, 
borrat i en stock'; sätt i-jä'lld Ve. 'tända eld'; 
114 i-jä'lld Ve. Soll. 214 ja'lld Ors. 'slå eld med 
stål o. flinta'; ltd i-ja'lld Ors. 'börja brinna'; 
rit i-jä'lkl Soll. 'stryka eld med en svavel- el. 
fyrsticka'; gni'd je'll Leks. <gnida eld med räfs-
skaftet instucket i en husknut'; tänncl je'lk, Ii 
nei'vra Leks. 'tända (eld) på nävern'; a el i 
jö‘sv, Mal. 'ha ljusen brinnande'; an å äläkså 

Soll. 'han är liksom en eld, dvs, otålig o. 
häftig'; (överfört:) ea a tajö feelld da nit' Våmh. 
'hon är i grosses nu (eg. det har tagit eld där nu)'; 
ä tö i je'lld Ve. 'hon blev havande'. Jfr i prep., 
bet. 21. Jfr bråk-, drak-, död-, feg-, fyrt-, 
gned-, gods-, kåt-, layer-, nöd-, skruv-, 
slag-, tet-. 2. `brand, eldsvåda, vådeld / fire, 

conflagration' (SAOB 2) allm. e wa jen di:er ja'lld 
Ors. 'det var en stor eldsvåda'; nr, a keemm- 
lsus Tra. 'elden har kommit lös'. Jfr löp ar-, löp-, 
mot-, sot-, sved-, topp-, våd-, åsk-. 3. <an-
tändningsmedel, glöd etc. / fire, embers' (SAOB 
4 b) allm. 14 0'114 Älvd. ta 	öMor. lön å'l 
Mal. lö'n ä'l Li. 'låna eld'; gnö' tä-ja'llds Ors. 
'låna eld'; ta fal på pi`pa Leks. 'tända pipan'. 
4. 'antänt bränsle för uppvärmning o. belysning 
etc.; brasa / fuel lit for heating or lighting pur-
poses' (SAOB 5; ÖDB III 507) allm. sj4 et-jä'lkls 
Älvd. 8g et-jä'llds Våmh. (Bon.) `se efter elden 
(om kvällen)'; djerr-upp 	Soll. jär-o'pp 

Rättv. jör-o'pp je'llp, Leks. dger-i ätit?, Mal. 
'göra upp eld, tända i eldstaden'. Jfr elda f.; 
tindra f., bet. 1; brusmjöls-, fes-, fyrt-, 
ljuster-,ovan-,pink-,pyrel-,stock-,stånd-. 
Syn.: basan; brasa, bet. 1; brinna f.; värmet, 
bet. 2. 5. (senare ssgsled:) 'bål; eldsken / bon-
fire; firelight' (SAOB 6); se ljung-, skjut-, 
spräng-, tor-, valborgsmässo-, åsk-. 6. (i 
fråga om skjutvapen:) a. 'skott / fire, shot' 
(SAOB 9 a) Älvd. Mal. e tftug int jälkl a mig 
Älvd. å tö'g int å'l i å't mä Mal. 'bössan klickade 
(eg. krutet fattade inte eld)'. b. 'beskjutning / 
firing' (SAOB 9 b) Li. dem mät int &lam `de 
(a: fienderna) besvara inte eldgivningen'. 7. 
(senare ssgsled:) 'blixt / flash of lightning' 
Ors.; se å s k-. 

elda f.IVa jälld(a) Våmh. (Bon.) vMor. Son. 
ja' tia Leks. (Silj.) å'la Dju. '(en omgång) eldning 
i torkstuga; brasa / one heating-up of drying-
house; fire' (jfr Aasen eldat); o jälldåd je jälldu 
ti'lr nvMor. 'hon tände en brasa till el. hon eldade 
ytterligare en gång till'; twär jälldur vMor. två' 
fälklor Soll. 'två eldningar'; fs'sst fälld° Soll. 
'den första eldningen'. Jfr eld, bet. 4. 

elda sv.v.l. 3. jällda 1. Älvd. Soll. jällda 
je'llda Mor. Oro 'Vilda Ve. ja`lkla Ors. jälla 
vRättv. åsla Rättv. (Bi.) Dju. Ga. Flo. (pret. ä'itä; 
sup. å'kt-it) Nås (pret. å'l; sup. å'l e'llt) Mal. 
je'lla Jä. Äpp. eela ÖVd. 1. (tr.:) a. 'upphetta (o. 
torka), värma; glödga / heat (and dry); make red- 
hot' (SAOB 1) Ors. Leks. (Silj.) Mal. ÖVd. ja' tid 
stå'na Ors. `värma upp (o. torka slip)stenarna 
i hackstugan' (jfr ÖDB II 12); ä'l hälla Mal. 
<göra upp eld på o. upphetta bakugnshällen'; 
å'l eekkså, då o e sö hå'lr Tra. 'hetta upp yxan, 
eftersom den är så hård i härdningen (o. svår 
att slipa)'. b. 'på öppen eld rosta myrmalm / 
heat bog-ore on open fire' Li. meelrmin (el. &Me) 
Li. 'rosta myrmalmen (örket)' (jfr ÖDB II 44). 
Jfr bränna, bet. 4 b. 2. 'lysa som eld, gnistra / 
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shine like fire, sparkle' (SAOB 3) Älvd. Rättv. 
Leks. Dju. Ga. Nås e jeellcle för ö' gum Älvd. 'det 
gnistrar för ögonen'; ä gåk så ä jä'lla pund 
må 'dom Rättv. 'det gick, så det gnistrade under 
medarna'; ä ‘ltä pun fs'ttar Nås 'det gnistrade 
under fötterna (på hästen)'. 3. (tr. o. intr.:) 
'göra upp eld (på), värma med eld(ning) / make 
a fire, heat by fire' (SAOB 5) allm. 	a 
krä'kum Älvd. je'lla åt krå`kon Leks. `elda för 
(eg. åt) kråkorna'; jäll,c/ a sit'dtb Soll. 'elda för 
att torka säden'; g'l ta' astugu Dju. 'elda upp o. 
värma torkstugan'; (p. pret.:) o lägg ö' jella Leks. 
<hon låg i oeldat rum'; hå'lråla Dju. 'svår att 
elda (el. värma) upp'; lätt -61a Dju. 'lätt att elda 
upp'. Jfr malt-. 4. (om magisk anv. av eld:) 
Kind wa'ttned Älvd. 'skydda (barns bad-)vatten 
mot förtrollning gm att kasta eld(kol) i det / 
(magic use of fire:) proteet child's bath-water 
from bewitchment by throwing fire into it'. 
5. a. 'fatta eld / cateh fire' Mal. b. 'gripas av 
plötslig vrede / be seized by sudden wrath' Mal. 
män då e'llt ä `men då greps han av plötslig 
vrede'. 6. 'spränga sten (el. berg) gm att elda o. 
sedan slå vatten på / blast stone (or rock) by 
heating and then cooling off by water' Mal. Li. 
Jfr bränna, bet. 3; elda bort; elda sönder. — 
Pass.: 1. 'uppstå el. fatta eld, glöda / burn, 
glow' (ÖDB III 283) Älvd. Mor. e jä'lldes 4nde 
ke'.2.21§m Älvd. 'det fattar eld under kitteln'; e 
jälldes under a' askun Älvd. 'det glöder under 
askan'. 2. 'glödgas / beeome red-hot' (ÖDB II 
78) ÖVd. Kerte d'le,s tatt ä sputt gni'sstur Li. 'järnet 
glödgades, tills det sprutade gnistor'. 3. 'brinna / 
burn' Älvd. törrk.2larrvur fälldas `eldflagorna 
(från skorstenen, eg. torktrasorna) brinna'. 4. 
<bli anlupen / become tarnished' (t. ex. om  lie) 
Tra. 5. (i förb. med om:) di-där brö' ska ölas-
o'mm Dju. 'det där brödet bör värmas upp en 
gång till / that bread should be reheated'. 6. 

förb. med åter:) jälldas-a'tt Älvd. Son. 'gm 
sakta uppvärmning få sin härdning upphävd 
(om stål) / melt down steel by heating slowly' 
(ÖDB I 26). — Särsk. förb. (bort:) i v.å. gå-te a-
bs'tt an-da stå'n Mal. 'jag lyckades att med eld 
bränna sönder den där stenen'. Jfr elda, bet. 6; 
(efter:) jälld-että Våmh. 'se efter o. underhålla 
elden i torkstugan' (ÖDB I 470); (igen:) 
sniertrån Ål 'gm värmning mjuka upp den till 
snaror använda j ärntråden' ; (i h j äl:) å'l 
tö' man Mal. <döda lössen genom att upphetta 
klädesplagg, päls, fäll etc.'; (om:) 	brö' 
Dju. `före hopvikningen av tunnbrödskakor i 
bakugnen hetta o. mjuka upp sådana kakor, 

som ej skulle förvaras mjuka' (ÖDB III 427); 
(s ö n de r:) 8"1-8o'nnd stäsne Mal. 'spränga stenar 
genom att elda på dem'. Syn.: se bränna, bet. 
3; (upp:) a'ppan Mal. 'uppeldad el. uppbränd; 
uppvärmd gm eldning'; (åter:) jälld-a'tt vMor. 
jell-å't Äpp. öl-a'tt Mal. Jel-att ÖVd. 'mjuka upp 
(för hårt härdat järn) gm sakta uppvärmning' 
(ÖDB II 78) allm. jälld-a'tt trå'dv vMor. 'mjuka 
upp (snar)tråden med eld'; jell-ät' tirldkniven mä 
et sti'kklgs Äpp. 'mjuka upp täljkniven vid ett 
bloss!'. 

eldare m.IIIc jeelldär Våmh. (Bon.) Soll. (pl. 
Killdrär Soll.) je'lldär Ve. ja'lldur (pl. ja'lldrar) 
vOrs. e'llär Ål <barn, som var i tur att sköta 
eldningen i skolstugan / child, whose tum it was 
to see to the fire in the schoolhouse'. Syn.: 
brasskojare; eld-pillare, -påtare. 

eld-brand m. la jälldbra'nnd öMor. kaldbrannd 
Soll. jä'llbran(n)d Rättv. jellbrannd Leks. e'll-
brannd Bju. g`lbrannd Flo. Mal. å'lbrann Nås 
je'llbrannd Jä. Äpp. å'lbrannd ÖVd. 'brinnande 
vedträ el. annan brand / burning piece of wood' 
(SAOB 1). 

eld-don n.Ia jältddö'n öMor. 	Soll. jä'll- 
dön Rättv. e'lldön Bju. Ål g`ldön Ga. Flo. Mal. 
'uppsättning av eldstål, flinta o. fnöske / tinder 
box, consisting of fire-steel, flint and tinder' 
(SAOB 1; ÖDB I 6; III 281). Syn.: eldföre; 
eldförsdon. 

eld-fast adj. I 8'llasst Mal. ti'lfasst ÖVd. <eldhär-
dig / fireproof (t. ex. om  sten, anv. i smides-
härdens bottenlager). 

eld-fis m.I a Kelldfajs Älvd. Våmh. (Bon.) nvMor. 
Ors. 	ÖVd. 'liten, pyrande eld / 

small, smouldering fire'. Syn.: askfis, bet. 6; 
eldpyre; feseld; pyre111. 

eld-längd adj. I PV/k/WO Älvd. je'lldfevud vMor. 
jälldfä'vvd öMor. ja'lldfevvd Ors. jiis///ävy Rättv. 
je'llfävvd Leks. e'llfävvd Bju. Nås g`lfävud Ga. 
Flo. Mal. älfävvd ÖVd. 1. 'som lätt kan fatta 
eld / highly-inflamrnable' (SAOB 2); ä e 85' tå't å 
d'llävvt balt-i ri'sä Tra. 'det är så torrt o. lättan-
tändligt borta i skogen'. 2. 'häftig, otålig, 
lättretad / violent, impatient, iraseible' Rättv. 
Mal. Li. Syn.: het, bet. 3. 

eld-för(e) n. III — Ia f.Ia Killdfgör n. Älvd. 
Våmh. jälldfö'r(ä) öMor. je'llfår Ve. jealdför Soll. 
ja'lldför Ors. e'llfär n. Bju. Nås å'lfär f. Dju. 

f. söGa. Moek. je'llfär n. Jä. Äpp. 
Mal. &like ÖVd. 1. `uppsättning av eldstål, 
flinta o. fnöske, elddon' (SAOB; ÖDB III 281). 
Syn.: eld -don, -f ör sdon. 2. 'eldstål / fire-steef 
Bju. Dju. Ga. Syn.: eldf ör (s)-järn; eld-järn, 
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-stål; flint-järn, -stål. 3. (bildl.:) ä jekk sam e 
e'llfår Bju. 'det gick som en dans /it was as easy 
as ABC'; kvi'kk som e'llfåra söGa. kvi'kk sam 
å'lfårtt (as bri`tt nias) Mal. 'snabb som blixten / 
as swift as lightning' (i Mal. eg. 'eldföret hans 
Britt Nils', vilket avsåg en mycket snabb häst); 
ju‘ssum e e'llfår Mock. 'snabb som en blixt'. Jfr 
eldgnista. 

eldförs-don n.Ia Yta/d/Oden Älvd. ja'lldfäsdön 
öOrs. jäsildfösdön Ore =föreg., bet. 1. 

eldför(s)-järn n.Ia jälldfö'sjänn öMor. ja'lld-
fesjann vOrs. d'lfärjän Li. 'eldstål'. Syn.: se 
eldföre, bet. 2. 

eldför(s)-koppe m. Illa jtelldfgöskupp Älvd. ja'llcl-
feskupp Ors. jä'llfeskopps Rättv. å'lfeaskoppa 
Mal. ti'lf4kuppe —Elfärksppe Li. 'påse (pung) av 
vadmal el. tunt skinn, i vilken elddonet förva-
rades / homespun or leather bag, in which tin-
derbox was kopt' (ÖDB III 283). Syn.: eld-
för(s)-, eld-pung. 

eldförs-krus n.Ia ja'lldfeskrits Ors. 'mönster i 
knypplad spets, liknande eldföret / bobbin-
lace pattern, similar to eldföret'. 

eldför(s)-pung m. Ib Killdfflöspunvg Älvd. Våmh. 
jä'lldfåspunng nvMor. jti'llföspuvvg öMor. ja'lld-
fespuyvg —ja'lldfäspuvng Ors. je'llfaspuvv Leks. 
Äpp. ä`lfuspuvv Dju. å'Usetpuvy Mal. ti'lfär-
poyvg Li. =eldför(s)koppe. 

eldför(s)-äske n.III (I) je'llfäsesstj je'llfäresstj Ve. 
`träask, i vilken elddonet förvarades / wooden 
container, in which tinder-box was kept' (ÖDB 
III 283). 

eld-gnista f.IVa ei'lgnissta ÖVd. 'gnista av eld 
(el. av stål o. flinta slagen glöd) / spark (of fire)' 
(SAOB); (bild.:) an å' sam d'ignissta Li. 'han är 
kvick som eldgnistan el. som en gnista'. Jfr 
eldföre o. följ. 

eld-gnistra f.IVa jet'llgnis(s)tra Rättv. å'invisstra 
Ga. å'lgnisstra Flo. je'llgnis(s)tra Jä. Vgnisstra 
Mal. 'eldgnista / spark of fire' (SAOB). Jfr föreg. 

eld-grav f.II ja'llclgrå.v Ors. 'den vrå av spisen, 
där elden gjordes upp / the part of the fireplace 
where fire was laid' (Fr. eldgröf). Syn.: se 
askgrav. 

eld-gryta f.IVa jtaldgrgta Våmh. ö'lgrgta Mal. 
erlgrita Li. 'gryta, i vilken eld gjordes upp för 
belysningsändamål / container in which fire 
was lit for illumination purposes' (ÖDB III 
309, 317). Jfr eldpanna, bet. 1. Syn.: kol-
gryta. 

eld-gång m.Ib jä'lldgelvvg öMor. esilgånv Ål å'l-
getvy Dju. 1. 'del av bakugn, där elden brann 
under det att brödet gräddades / the part of 

the baking-oven, where fire burned during the 
baking of bread' Al Dju. Jfr eldvrå. Syn.: 
eldrum. 2. 'öppning vid kolmilas fot, där elden 
tändes / opening at foot of charring-stack, where 
fire was lit' Al. Syn.: eld-hål, -plats; tänd- 
hål, -ställe. 3. 'eld i kolmila, med vars hjälp 
kolningsprocessen genomfördes / fire in charring-
stack necessary for the charcoal-burning process' 
(ÖDB I 521) öMor. 

eld-gärd f.Ia je'lljåk Jä. 'tändande av eld, eld-
görning / lighting of fire'. 

eld-hane m.IIIa 	 Älvd. åsthånä Flo. 
'bösshane (på flintlåsgevär) / cock (of flint-lock 
gun)' (jfr SAOB). 

eld-hus n.Ia jä'lldaus Älvd. Våmh. (best. jä'lld-
ausad Älvd. jä'llclaustiö Våmh.) je'lldöjs —jä'll- 
döjs 	vMor. jtaldöjs öMor. jtaldus Ve. 
jä'lldetus Soll. ja`ltdajs Ors.; obef. Ore NeSi. Vd. 
'(bonings- el. kok-)hus med eldstad mitt på golvet 
o. utan spismur / chimneyless log cabin with a 
central hearth' (SAOB; ÖDB 154, 148; III 55 ff.); 
in i jäs/Haus./ Älvd. ajt i ja'lldajse vOrs. 'i eld-
huset'. Jfr tälj-. Syn.: eldstuga; stekare-
hus. 

eldhus-krok m. Ib jä'lldauskråsk Älvd. 'upp-
hängningsanordning för kittel i eldhus / pot-
hook or kettle-hanger in eldhus' (ÖDB III 186). 
Jfr grytkarl; skärding. Syn.: kittelkrok, 
bet. 1. 

eldhus-ost m.Ia jä'lldau80s8t Älvd. 'ost, åstad-
kommen gm uppvärmning av självsurnad mjölk 
o. utan ostlöpe / cheese, made by heating sour 
milk without rennet' (Liv. Älvd., s. 33; ÖDB III 
368). Syn.: glotterost. 

eld-hål n.Ia e'llhåk Bju. 'ställe på kolmila, där 
tändningen skedde / part of charring-stack 
which was first lit'. Syn.: se eldgång, bet. 2. 

eld-hälla f.IVa je'llhälla Jä. 'stenhäll, utgörande 
underlag för trästickor, med vilka man lyste sig 
under arbete / flat-stone under wooden-sticks 
which were lit for illumination purposes' (ÖDB 
III 317, 319). Syn.: ljus-häll, -hälla; lys-
häll. 

eldig adj. I jä'lldug nAlvd. 1. (n.:) 'glödande, 
glimmande av eld / glowing with fire' (jfr 
SAOB 1); ec) i jerildut ni6 i a'sskun 'det glimmar 
av litet eld (nere) i askan'. 2. (om blick:) 
'vaken, vass, genomträngande / alert, sharp, 
piercing' (jfr SAOB 2 b); wa jet'llduguö'g 4n-då'r 
år 'sådana vassa ögon den där (mannen) har!'. 

eld-järn n.Ia jet'lldienn Älvd. Våmh. je'lldjänn 
Mor. ja'lldjann Ors. å'ljår Dju. je`//ick Äpp. 
ö`bkin Mal. (Y.) njän Li. 1. 'eldstål / fire-steel' (se 
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ÖDB III 281 f.; Sdw. suppl. eldiärn) allm. 
Syn.: se eldföre, bet. 2. 2. <person med häftigt 
humör / violent-tempered person' Älvd. 

eld-kara f.IVa å'llara Mal. 'redskap, varmed el-
den rördes om i spisen / implement with which 
fire was poked'. Syn.: se brandkara. 

eld-kol n.II —Ia jändköl öMor. jändkök Son. 
fänkål,-  Rättv. je'llkålt Leks. (Silj.) esnkålr Bju. 
å'lkålt Flo. Mal. å'lkålr ÖVd. 'glödande kol / glow-
ing embers' (SAOB); få e fänkålr a pi`pån Rättv. 
(Bo.) 'får jag en glöd ur spisen att tända pipan 
med?'; esugon li'sst stim åslksk i sks'llam å' em 
Tra. <ögonen glimmade som glöd i huvudet på 
honom'. 

eld-kula f.IVa å'lkftka Flo. Mal. je'llkiika Äpp. 
ÖVd. 1. 'meteorit / meteorite, shooting 

star' (SAOB a) allm. Jfr godsdrake. Syn.: 
drake, bet. 1 b. 2. 'kulblixt / globe lightning' 
(SAOB b) Flo. Mal. ÖVd. ä för e å'llrålra fra`mma 
fö'ttan å må Mal. 'det for en kulblixt framför (eg. 
framman) fötterna på mig'. 

eld-kvarn f. Ta jändkw@nn Älvd. 'sammanfat-
tande benämning för små, tillfälligt täljda, 
propellerformiga träkors el. träspadar, som om 
kvällarna, då brasan brann, släpptes upp i rök-
fånget o. där fördes runt av den uppåtgående 
heta luftströmmen / collective name for small, 
whittled propeller-shaped pieces of wood, which 
were sent up the chimney, whirling round in the 
hot air'. 

eld-mat m., se eld(s)mat. 
eld-märke n.III je'llmsrrk (best. je'llmåtti) Äpp. 

å'lmåtji 	—å'lmsrrk Mal. earnettje ÖVd. 
( 	Irmättge Li.) (Aasen eldrnerkje) 'mjölke, Epi- 
lobium angustifolium / fireweed' (jfr mj ölken; 
Nordlander Multrå: ålmycke). Syn.: eldmärks-
gräs; himmelrikesgräs; himmelsgräns; hö-
mjölke; hömjölksgräs; mjölkblommor; 
mjölkgräs. 

eldmärks- gräs n.Ia je'llms(r)sgrås Jä. (jfr eld-
mörja f.) =föreg. 

eld-mölja f.IVa fe'lldm61rja Ve. je'llmillrja Leks. 
(Silj.) je'llmålda Jä. je'llm61(ja Äpp. 'glödande, 
het aska, eldmörja / glowing embers' (SAOB). 
Syn.: eldmörja. 

eld-mörja f.IVa å'lmgrja Flo. Mal. je'llmörrja Jä. 
älmårja ÖVd. =föreg. 

eld-pall m.Ia jändtpan Våmh. (Bon.) Ve. Soll. 
jendpan vMor. ja`ndpan Ors. jänpan Rättv. 
jenpall Leks. Äpp. å'lpål Mal. 'härd i eldhus/ 
hearth of eldhus' (ÖDB III 184). Syn.: eld-
stad, bet. 2; jordpall; pankko; äril. 

eld-panna f.IVa jändp4nna Våmh. Xlpanna Li.  

1. 'gammal stekpanna, i vilken eld gjordes upp 
för belysningsändamål / old frying-pan, in which 
fire was lit for illumination purposes' (ÖDB III 
309, 317) Våmh. Jfr eldgryta. 2. <liten järn-
spade med långt järnskaft, anv. vid eldens 
täckande o. askans utskyfflande / small iron 
shovel with long iron shaft, used for covering 
fire and taking out a,shes' (ÖDB III 293) Li. 
Syn.: se askpanna. 

eld-pillare m.IIIe å'lpillarä Flo. 'barn, som var 
i tur att sköta eldningen i skolstugan / child 
whose tum it was to see to the fire in school-
house'. Syn.: se brasskojare. 

eld-plats m. la fälVrass Rättv. 'ställe på kolmila, 
där tändningen skedde / part of charring-stack 
which was first lit' (ÖDB I 521). Syn.: se 
eldgäng, bet. 2. 

eld-pung m.Ib jerildpunvg Våmh. (Bon.) 'pung 
(påse) av vadmal el. tunt skinn, i vilken elddo-
net förvarades'. Syn.: el df ö r (s)- kopp e, -p u n g. 

eld-pyre n.III Virprä Flo. (jfr pyra v.) 'svagt 
brinnande eld / smouldering fire'. Syn.: se 
askfis, bet. 6; eldfis m. fl. 

eld-påtare m.IIIe jällpiltsr Rättv. 'barn, som 
var i tur att sköta eldningen i skolstugan'. 
Syn.: se brasskoj are; eldpillare. 

eld-rim n.Ia &blm Li. (jfr rim" n.) 'glödpatina 
på smidesjärn / patina of wrought-iron caused 
by heating-process'. 

eld-rum n.Ia jändriim Älvd. Våmh. (Bon.) 
jändröm vMor. ja'ndröm Ors. je'llrumm Leks. 
Jä. åstrsmm Flo. å'lromm Mal. Elröm ÖVd. 1. 
'den del av bakugn, där elden brann under 
grädelningen av brödet / part of the baking-
oven, where fire was lit when baking bread' 
(ÖDB III 171; jfr SAOB 3) allm. fösst ä'l ve 
hå'lla s sr a djölr ve E'l da-i å'lrommin Mal. 'först 
eldade vi på bakugnens häll och sedan gjorde 
vi upp eld i ugnens sidorum'. Jfr eldvrå. Syn.: 
eldgång. 2. 'längs- el. tvärgående gångar av 
tegel, genom vilka elden leddes fram i tegel- o. 
kalkugn / longitudinal or transverse brick-flues 
leading fire through brick- and lime-kiln' (ÖDB 
III 163 f.) nöÄlvd. 

eld-röd adj. I jändröö Älvd. jendröd vSoll. 
ja`ndråd Ors. jen-ri3'd Leks. 'flamröd, starkt 
röd / bright-red, flarning-red' (SAOB 1). Jfr 
ellande; illande. Syn.: ill-, i-röd. 

eld-rök m. Ib jändråk Våmh. <tunn, ljus rök ur 
kolmila / light, thin smoke from charring-stack' 
(ÖDB I 523). Syn.: blå-, smält-rök. 

eld-sida f.IVa &ilsk Ga. 'den sida, där kolmilan 
tändes, milans framsida /front of charring-stack, 



eld-skott 	 417 	 elfte 

where fire was lit'. — Ssg: e'llsikåk n. Ga. 'sämre 
kol, som vid utrivningen hämtades utmed mi-
lans framsida / inferior charcoal from front of 
charring-stack'. 

eld-skott n. II je'lldsköt Ve. `gasknall i brasa, som 
slog ut gnistor på golvet / slight explosion of gas 
in fire, causing sparks to fly'. 

elds-ljus n. Ja jänldskjös Soll. e'llsjås Bju. 0'  IIs jf8 
Ga. Nås e`//sffis Flo. e'llagis Mal. Elsjös Li. 1. 
'konstgjord belysning, ljus från uppgjord eld / 
artificial lighting' (SAOB 1) allm. i e'llsgsr, 
(dat.) Mal. 'i brasans sken'; djår å da-i å'lsjösa 
Li. 'göra det i ljuset från brasan'. 2. 'eldsken / 
firelight' (Fr. elds1j6s) Soll. Mal. Li. 

eld(s)-mat m.Ia ö'lmät e'llsmåt Dju. je'llsmät 
Äpp. 5•`/mät Mal. 'näring åt eld, bränsle / fuel 
for the fire'. (SAOB; Fr. eldsmatr). Jfr mat, 
bet. 5. 

eld-stad m. II — I a jerildståå Älvd. nVåmh. jä'lld- 
ståå 	 vMor. jäldstä'd öMor. Kell(d)städ 
Soll. fa'lldstäd Ors. jällcistäd 	 Ore 
jällstäd Rättv. je'llstäd Leks. e'llstå Bju. Nås 
Vstä Ga. Mock. Flo. Mal. &Uti, ÖVd. 1. 'plats i 
spis el. bakugn, där elden gjordes upp / part of 
fire-place or baking-oven, where fire was lit' 
(SAOB) Mor. Leks. Jfr eld-grav, -gång, -rum, 
-ställning. Syn.: eldvrå. 2. 'härd i eldhus 
(el. sommarfähus o. dyl.) / hearth of eldhus 
(or summer cowhouse etc.)' (ÖDB III 184, 294) 
Älvd. Mor. Oro Rättv. Syn.: se eldpall. 3. 
'härd (kokplats) i det fria / hearth (place for 
cooking) in the open air' (ÖDB I 148, 192; III 
37, 46, 356, 381) Mor. Ors. Leks. Bju. Dju. Ga. 
Mock. Flo. Syn.: kokstad. 

eld-sten m.Ia ja'lldstän Ors. je'llstån Leks. (Silj.) 
Äpp.; obef. Våmh. 1. 'flinta / flint' (SAOB; 
ÖDB III 282) Leks. (Silj.) Äpp. Syn.: flint-
sten; tinna. 2. 'den sten i en eldstad (i stuga 
el. eldhus), på vilken man brukade göra upp el-
den / the flat stone (in cottage or eldhus), on 
which the fire was made' Ors. 

eld-sticka f.IVa jellstikka Jä. 'trästicka, anv. för 
belysningsändamål / wooden stick used for illu-
mination purposes' (ÖDB III 297). Syn.: ljus-
sticka, bet. 2; lys-sticka, -pärta; tyrsticka. 

eld-stuga f.V 	vOrs. <eldhus / ehimney- 
less log-cabin with central hearth' (SAOB). 
Syn.: eld-, stekare-hus. 

eld-stål n.Ia je'lldståk vMor. jäldstå'l öMor. 
stål vOrs. jä'llståk Rättv. je'llståk Leks. Jä. 
e'llståk Nås å'iståk Mal. Elståk Li. 'stycke stål, 
anv. för eldslagning / fire-steel' (SAOB; ÖDB 
III 281). Syn.: se eldföre, bet. 2. 

27 — 654202 Dalmålsordboken VI 

eld-ställning f.Ib g`Lställniv Mal. å'istännivg Li. 
'anordning att elda i för uppvärmning, eldstad 
(spis, ugn etc.) / fireplace (oven, stove etc.)'. Jfr 
eldstad, bet. 1-3. Syn.: värmställning. 

elds-våda f.JVaIJI Klidswåå IV Älvd. jäT-
svåd8 III Rättv. (Bo.) jä'llsvåda IV sRättv. 
fe'llsvåda Leks. e'llsvlia Bju. Ga. Flo. e'lsvåda 
Dju. e'llsvåa Nås e'llsvåda Mal. 'av våda upp-
kommen brand / conflagration, accidental fire' 
(SAOB). Syn.: eld, bet. 2. 

elds-vältar° m. Ilie je'lldswelltär Ve. Elsvälltar 
ÖVd. 'familjemedlem, som om kvällarna skötte 
elden i spisen, så att den brann o. lyste / member 
of family who saw to the fire in the evenings' 
(ÖDB III 293). 

eld-toppa LIVa å'ltuppa Mock. 'ängsnejlika, 
Dianthus deltoides / maiden pink'. Jfr nejlika, 
bet. 2. 

eld-torrt adj.In. ö'ltsrt Flo. 'torkat i för sträng 
värme, så att det smulas sönder (om hö el. bröd) 
/ dried in too strong heat, so that it crumbles 
(e.g. hay or bread)'. 

eld-tyg n.Ic d' it Mal. 'ämne, virke (t. ex. stickor, 
näver o. dyl.), anv. att göra upp eld med / 
material used for lighting fires (e.g. sticks, bark 
etc.)'; er ska ta nä'vvää  te g' /Q 'ni skola ta näver 
till tändvirke'. 	Syn.: göra- upp-stickor, 
-tyre, -ved; tände; tänd-tyre, -yrke. 

eld-tång f.Ib —VI jtatå'vvg öMor. je'lltdvvg Ve. 
jeattetvvg vSoll. "e/tetvv Mock. elltavv (pl. -tävvär) 
Mal. leltanvg ÖVd. 'glöd- el. halstertång / fire-
tongs' (SAOB; ÖDB III 291, 494). Syn.: 
spis-klypa, -nyp, -tång; strömmings-nyp, 
-tång. 

eld-vatten n. I d å'lvann Tra. (jfr elda v., bet. 1 a) 
'vatten, anv. vid härdning av stål / water used 
in tempering steel'. Syn.: härdvatten. 

eld-vrå LVIIa jä'lldrå Älvd. vMor. Oro ja'lldrå 
Ors. g'lvrå Mal. erlrå ÖVd. 'den del av spis (el. 
bakugn), där elden gjordes upp / part of fire-
place (or baking-oven), where fire was lit' (ÖDB 
III 329); frqm i jaslklrån ijOrs. <(framme) i eld-
rummet'. Jfr askgrav; eld-gång, -rum, 
bet. 1. Syn.: eldstad, bet. 1. 

elfte r. (förenat:) 	Älvd. e'llåft- Våmh. 
e'llvund- —tellvund- Mor. ä'llvon,c1- —tellft- Son. 

Ors. äskft- Oro 	Rättv. talvsnd- 
Leks. Cent- Bju. ä'llvänd- 	Flo. ä'llvsnd- ,. 
(ritt- Nås tr//tift- Mal. ÖVd. 'ordningstal till elva / 
eleventh' (SAOB); på ti'l(1)ft Xri Rättv. på å'11-
vand å'rs Leks. på ä'llt å'rä Bju. på ealsft å'rå 
Mal. <på elfte året'; tellsft o'nndjin Tra. *(det) 
elfte barnet'. 
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el-hyvel m.Id Vrhävel ÖVd. (jfr el f.). 1. 'hyvel, 
varmed ränna åstadkoms i trä (ex. i bräda, 
skida etc.) / plane, with which groove was made 
in wood'. Jfr brädrandare, bet. 1; elskave; 
randhyvel. 2. 'sponthyvel / rabbet-plane'. 
Syn.: brädrandare, bet. 2; sponthyvel. 

Elias m. Was Mal. 'mansnamn / man' s name'. 
Elin f. 	rkin Älvd. 	g`lre ä'lr§ Våmh. 

å"lri vSoll. 	Rättv. ö'lin Äpp. g9ri Mal. å'lri 
ÖVd. 1. <kvinnonamn / woman's name'; 
eZrå' Våmh. (tillrop till kvinna vid namn Elin). 
Jfr varamed-. 2. 'allhelgonadagen / All 
Saints' Day' (1/„) Älvd. Våmh. g"Iri by'ddjer og 
4`nndes ra'jv Älvd. `Elin bygger o. Anders river' 
(o: om det fryser på allhelgonadagen, töar det 
vid Anders); tim Vr@ å'k, så ra'jd ./sundes Våmh. 
(Bon.) 'om Elin åker, så rider Anders' (o: om det 
kommer snö vid Elin, töar det vid Anders). 
Syn.: Helga; helgonmässa. 8. <dum el. 
frågvis kvinna / stupid or inquisitive woman' 
Våmh. (Bon.); 14indjelrii nVåmh. 'pladderaktig 
kvinna' (jfr käng). Jfr besvärs-. 

elit m. Ja ånit (best. dat. ånitim) Soll. 'kanalje, 
rackare / blackguard, villain, rogue' (jfr SAOB 
bet. 2). 

eljest adv. e'llest Älvd. Ve. öOrs. e'lldäut Våmh. 
<näst Soll. 	&ilagt vOrs. e'llest öOrs. 
(h)ä'llust Rättv. älitist Leks. hä'lläst Al hä'lläst 
Dju. Ga. Nås ä`lkist Bju. Mock. Flo. Jä. Mal. 
äsitäs(t) Äpp. ä'llest ÖVd. (jfr Sdw. ällars; 
Dal.Ordb. ällar). 1. 'annars / otherwise' (SAOB 
II 1) allm. ukin wå'r eä e'llest Älvd. <vem skulle 
det annars vara?'; ä'lläst får du kåm hå'm Leks. 
'annars får du komma hem'; äsllest a`dd dem ful 
i'vvgan Tra. 'annars hade de väl ingenting'. 
Syn.: annars; ällar, bet. 3. 2. 'för övrigt / 
moreover' (SAOB II 2) ÖVd. ä'llest ss cedd-tb ful 
äjn brö're, sam va in gdmmål sam jå' Li. 'för 
övrigt hade han väl en bror, som var lika gam-
mal som jag'. 8. 'överhuvudtaget, alls / at all' 
(SAOB II 2 c p) Son. Mal. ÖVd. um  i &läst skum 
dr -,å' nå Soll. 'om vi alls skola draga (not) något'; 
vm an tiTäst kti'mm då då` Mal. 'om han över-
huvudtaget kommer'; ve ska ful djå'r hå, am ve 
ä'lle,st ska djå' 919`ran Tra. 'vi skola väl göra det, 
om vi överhuvudtaget skola göra någonting'. 
4. (oböjl. attrib.:) 'annan /other' sÄlvd. di' dja'rd 
sö min e'llest 0054 og 'de gjorde så också med 
annat kött'; lra,jk e'llest men,istjum, 'lik andra 
människor'. Jfr ällar pron. 

ellande adv. (förstärkande framför röd; SAOB a:) 
je'llandä rå' JA. 'eldröd / flanning-red'. Jfr eld-
röd. Syn.: illande, bet. 1. 

eller konj., se heller. 
el-skave m.IV Vrgkävi Li. 'skavjärn, medelst 
vilket rännor gjordes i takbräder / tool, with 
which grooves were made in roof-boards'. Jfr 
elhyvel, bet. 1. Syn.: se brädrandare, 
bet. 1. 

elva r. e'llåv Älvd. Våmh. e'llvå vMor. äTvo öMor. 
Soll. Rättv. Leks. &Hå Ve. e'llvä Ors. teln, Ore 
ä'llva Bju. ä'llva Al er//vä Flo. ä/im Nås Jä. 
Äpp. ä'//822 Mal. ÖVd. <elva (grundtalet närmast 
efter tio) / eleven' (SAOB 1); däm wö' trim Oro 
'de voro elva'. 

eländas sv.v.l. pass. å'ländas Leks. ö'länndäs Flo. 
'utstå vedermödor, ha det besvärligt / suffer 
hardship, have a bad time'. 

elände n.Ia 	å"lrend Älvd. rkenndä Våmh. 
6"1ränd vMor. älä'nnd pigor. elänn,cl Soll. 
'lända •-• rländu Rättv. å'länds Rättv. (Bi.) 

ö'län(n)de Leks. Flo. Nås Äpp. ÖVd. Elän(n)dä, 
Bju. ö'länndä Jä. g`länndeelä'nnde Mal. 1. 
'fattig, eländig ort / poor, miserable place' (jfr 
SAOB 1) Älvd. at du wil wä" jå'r i å"lrcnndg 'att 
du vill vistas på denna fattiga ort!'. 2. 'öm-
kansvärd belägenhet el. situation / pitiful situa-
tion or predieament' (SAOB 2) allm. uka,6 
å"k@nnd Älvd. tö"ki ånänds Rättv. 'en sådan för-
tvivlad situation!'. 3. 'eländig person, ynkrygg / 
pitiful person, milksop' (SAOB 6) Älvd. Mal. 
sta`kkas 11"Irgnnd Älvd. <stackars ynkrygg'; hskket 
elä'nnde te bra  Mal. 'vilken stackare till karl!'. 

eländig adj. I å"lrQnndin sÄlvd. .å"län(n)dig 
g"län(n)du Rättv. 	Bju. g'länndi Mal.; 
n., adv. "d`länndit eltenndit Mal. 6`länndigt Li. 
'fattig, ömklig, dålig / poor, miserable, wretched' 
(SAOB 2-4) allm. — Adv.: (allm. förstärkande:) 
'förskräckligt, rysligt, oerhört / terribly, tre-
mendously, extremely' (SAOB 2) Mal. Li. 
sa eltenndit mä bå'a  da ut"' Mal. 'och så oerhört 
mycket bär där farmar; ä fl,i`g sagt am ncettan ss-
å'länndigt Li. 'det värker allt så förskräckligt om. 
nätterna'. 	Syn.: f as (e)liga; obegripliga; 
o-börg; odäl, bet. 3; oförbaskat; ofördånat, 
bet. 2; oförskräckligt; ogodsklig, adv.; 
ogråttliga; ogårlig, adv.; ohasklig, adv. 

em m. la n. Ta fem m. Älvd. åm vMor. vSoll. 
Mal. jåm Ve. Soll. äjm m. (bet. 1) —n. (bet. 2) 
ÖVd.; obef. Våmh. Ors. NeSi. (jfr? Rz ema f.; 
Torp im n., hirn n.; Rosa heima f. under hima; 
Jak. Shetl. him, hm). 1. 'fjällbeklädnad jämte 
slemhölje (på fisk) / seales and mucus-covering 
(of a fish)' allm. 2. 'fiskfjäll / scales of a fish; 
ÖVd. fesskäjm n. Tra. `dets.'. Syn.: fjäll' 
fnalli  n. — Av!.: Kmån adj. Soll. 'slemmig o. 
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fjällig / slinuy and sealy' (t. ex. om  snorgärs el. 
om  fiskkärl, som varit i beröring med slemmig el. 
lösfjällig fisk). 

em adj. I åm Ors. åm Leks. (Silj.) (Torp eimI  adj.; 
jfr Gotl.Ordb. em) 'fadd till smaken, äcklig' 
(t. ex. orn osaltad soppa) / mawkish, tasting 
sickly (e.g. about unsalted soup)'. Syn.: en. — 
Av!.: Emsidrin adj. nvMor. 'smaklös tasteless'. 

ema sv.v.l. i'ema Älvd. å'm(a) vMor. vSoll. 
ftm(a) Ve. Son. 'ma Mal. ä' jma ÖVd.; obef. 
Våmh. Ore 'fjälla (fisk) / scale (fish)' (ÖDB I 
134); äym fe'sstjin Li. 'fjälla fisken'. Syn.: 

emellan prep. emy"lrå Soll. emi'lla Ore imi'lla 
Bju. Tra. im&lla Jä. 'mellan /between' (SAOB 1; 
styr dat.:); imata 	pä å grin Tra. 'emellan 
skåpet o. sängen'; si'g emP"Zrå Soll. `sinsemellan'; 
ws'ss emi'lla Ore e'ss ime'lla Jä. 'oss emellan'. 
Syn.: mellan, bet. 1-3. 

emellan adv. iminå Ve. emOlrå ,-,eminå Soll. 
emi'lla Ore imi'lla Ål Mal. Li. 	Jä. 1. 'mel- 
lan / between' (SAOB II 1-2) allm. Syn.: mel-
lan, bet. 1. 2. 'emellanåt / sometimes, from 
time to time' Ve. si' lr nån sirpå imPlå 'sila 
litet sötmjölk då o. då'. Syn.: se b o rtm ellan 
adv.; något-vargång, -vartsinn; stund-
mellan; stundom. 

emellan-åt adv. imi'lanåt Rättv. (Bi.) irni'llaat 
Tra. =föreg., bet. 2 (SAOB 2). 

emot prep. imö't Rättv. (Bi.) Bju. 'mot / against, 
towards' (SAOB 1). Syn.: mot (a). 

em-skiva f.IVa ä'frnstjlva Tra. 'träskiva (el. pall), 
på vilken man rensade fisk / board on which 
fish was cleaned' (ÖDB I 133). Syn.: fisk-, 
rens-, slakt-, tarm-bräde. 

en f.Ia fen Älvd. Våmh. fån Soll. Ore. En Nås Jä. 
`Juniperus eommunis' (SAOB 1-2); eä i gå'rt åv 
fen Älvd. 'det är gjort av en'. Syn.: ena; 
enbarrs-, en-, enbärs-, enris-, getris-buske; 
enskog. 

en adj. I ån Älvd. Våmh. ån Mor. (jfr Rz 120a en; 
Gotl.Ordb. en) 'fadd till smaken, äcklig / 
mawkish, tasting sickly'; e små"kär Nå Älvd. 
'det (a: smöret) smakar äckligt (osaltat)'; ig i så 
g'n i kwi"dgm så Våmh. (Bon.) 'jag känner behov 
av ngt salt (eg. jag är så en i magen så)'. Syn.: 
em adj. 

en r. enn Älvd. Våmh. jenn jänn övr.OvSi. 
enn Rättv.-Mal. (utom Leks.: ån) äjn ÖVd.; 
böjn., se LD II 207. 1. 'första grundtalet, en / 
one' (SAOB I) allm. a. (substantiviskt:) i a snå'rt 
spu`nni a Knä vMor. 'jag har snart spunnit 
(garn) till en (strumpa)'; tgi`r min Knum Soll. 

'köra med en (dragare)'; i så' bara jena Ors. 
'jag såg bara en (fluga)'; ä rä'kk mä jenom Ore 
ä rä'kk mä tnom Mal. 'det räcker med en 
(pojke)'; ä-nnt e'tt, må du trö' int Leks. <det är 
inte ett, må du tro, inte (dvs, jag har många 
sysslor)'. b. (adjektiviskt:) u`pp 4 fenum ste 
Älvd. klitt å å'nom fö't Mal. <hoppa på ett ben'; 
e re'kk bar aå Ten fil' 'tjo (dat.) Älvd. 'det räcker 
bara åt en person'; å'na kerku a vorti svi"din 
Rättv. `en (bröd)kaka har blivit vidbränd'; jä 
ha 	ma en ss'mmsn Leks. 'jag har sovit 
utan avbrott (eg. med en sömn)'. c. (särsk. 
uttr.; SAOB I b p:) i'enn fg'mmti Älvd. '1.50 kr'; 
kltukka fett  Älvd. 'klockan ett'. 2. (i förb. en 
och en 'en i sänder / one at a time'; (SAOB I d) 
allm. Vett og fett  Älvd. 'ett i sänder'; lägg-på' 
ena å ena rö`da Leks. 'lägg på en hässjestång i 
taget!' ä'fn å äYn utå` dem Li. 'en i sänder' (eg.: 
'en o. en utav dem'). 8. (i förb. i ett:) `i ett kör, 
oavbrutet / without eeasing' (SAOB VIIh) Tra. 
han drö' -på i-äytt 'han arbetade (eg. drog på) 
oupphörligt'. 4.a. (n. ett i förb. med vissa 
verb; SAOB IX) 'ense; ensam; ordhållig etc. / 
agreed; alone; a man of his word etc.'; dum drö' 
nog e'tt Dju. `de voro nog ense'; dem hå'l äytt 
Tra. `de äro eniga'; an ge/ fel äYtt hann Trå. 
'han stod väl vid sitt ord, han (eg. han höll väl 
ett han)'; trassk e'tt Leks. 'tröska ensam'; hd e 
e'tt hå mala dem då bå'ä Äpp. 'det råder full 
enighet mellan de där båda'. Jfr enhållig; 
enig m. fl. b. (adv.:) 'säkert, bestämt / defini-
tely' Mal. feell va ho se e'tt täyukt på ä då/ 88 'nog 
var hon (så) säkert besluten att göra det där'. 
Jfr ett-tänkt adj. 5. (i förb. ett-det:) 'en 
god sak, gott och väl, bra / a good thing, weil' 
Älvd. eä i dek i'ett-å'ö, at 4m gii'stt m på'rur 'det 
är då en god sak, det åtminstone, att vi ha gott 
om potatis'; ed i 64 Vett-å''6, 4n, i aet frå'k, 4n-då 
ka'sse <det är då en god sak, det åtminstone, att 
han är snäll, den där Lars'. 6. (i förb. åt -eno:) 
'tillsammans, tillhopa, i klump / together, in the 
lump, en bloc' Älvd. djå"rå aö-fenå 'arbeta ge-
mensamt'; tågå o'llt ad-isenå `lägga allt i samma 
hög (giva allt åt samma person)'. Jfr allt (å t)e n o. 

en obest art. jen Älvd. Våmh. jen -, jän övr.OvSi. 
(efter som följer j-lös form: sam Tor, fPripinn 
Ors. 'som en selpinne'; sam än rå'v Ore 'som 
en räv'; sam ä krå`ka Ore <som en kråka') en 
Rättv.-Mal. äjn -in -9.2, (dat. vm) ÖVd.; böjn., 
se LD II 207. 1. <en / a, an' (SAOB VI 1) allm. 
ä wå jäno 	hierrva Ore 'det var en ny (garn)- 
härva'; an tjö'vt så ena adskka Leks. 'han köpte 
sig en klocka'; ä va i gö'd mjs'irk Leks. `det var 
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(en) god mjölk; je vå` me sm kä'r di't Tra. `jag 
var dit med en karl'; je Rå` ä på-v, ti`me Tra. 
`jag slår det på en timme'. 2. (affektbetonat i st. 
f. best. art.; jfr SAOB VI 1 f; Terrier, Räkn. en, 
s. 179 f.) allm. et`j, ås j, ukä djävltär tä ki‘vå min 
jenum ka'rr Soll. 'oj, oj, sådana djävlar att bråka 
med mannen!' (sagt vid läsning av Kristi pinas 
historia); hyr du ftim-bå'rrt i kastta Leks. `så du 
skämmer bort katten!'; å'j, ss säl i' vå' å en 
h,El'ast Mal. 'å, så jag tyckte om den hästen!'. 

(pleonastiskt:) a. (i allmänhet; jfr SAOB VI 
Anm. 4:o); emm so frE"k4n fen ma'ssa Älvd. 
hava en så snäll katt'; dm å fen als,' jk.ln 
fen sti"kå upet rebokka Våmh. `de ha en sådan 
stege i Hedback'; ska fi'n i ku'lla Leks. 'en sådan 
vacker flicka!'; jä ha i fi'n i brå i förrta jän Leks. 
'jag har en fin, bra skjorta här'; ä ss tekug en 
ju' kkdom ss Leks. 'det är en så besvärlig sjuk-
dom'; fu'll e grg`ta Jä. 'en full gryta'; ä E' ett 
ga`mmelt-n-ät, 88M e be'tt Mal. 'det är ett gam-
malt (något ett, dvs, skinn), som är betat'. 
b. (vid ämnesnamn efter som; jfr SAOB VI 2 d a) 
Leks. o varrt rö'd 88m, en blrö'd 'hon blev röd som 
blod'; an varrt ssm i u'll `den (a: fnösksvampen) 
blev som ull' (jfr en obest. pron., bet. 4). 

(i elliptiska uttr.; SAOB VI 5). a. <sup / a 
drink' Mal. ÖVd. ska du å` de äjn Tra. 'skall du 
ha dig en (sup)?'. b. 'slag / a wallop, box on 
the ear' Soll. Mal. ÖVd. ska du å' dä e'nn, i`nna 
du 4E' dä Mal. 'skall du ha dig en (örfil), innan 
du slutar?'. 

en obest. pron. fenn Älvd. Våmh. jenn jänn 
övr.OvSi. (efter som följer j-lös form; pl. ä Ve. 
vSoll.) enn Rättv.—Mal. (utom Leks.; pl. Enur 
Ål, enä Äpp.) ån (pl. enur —ens) Leks. äjn 
(dat. ä'jnem sm) ÖVd. 1. a. 'någon, en viss / a, 
an, a certain' (SAOB V 2) allm. gok-e`ttär je 
stft'r je Ve. 'gå efter en stor (en; a: hätta); du 
skull ha tåji ns stiers E‘ns Leks. 'du borde ha ta-
git några stora'; sks å'n8 Leks. `sådana enar; ä 
vå fsl i te kskallar Leks. 'det var ena tokar'; a å'na 
da i skål•bgn Jä. `till en (kvinna) i Skålbyn'; 
å'na asm jusum a'rrg Jä. <en (katta), som är 
arg'; då tö'g enna å' dum feirpinna Äpp. `då tog 
en av dem skälkäpparna (i väven)'; ä å' /A/ äj 
vö'n Li. `det är väl någon råd'; hå/ ä' fnum, må'tn, 
Tra. 'hålla ngn med mat'; an add ditt' j sm a' nn ä 
Tra. 'han hade givit en annan det'. Syn.: 
någon pron., bet. 1. b. (i förb. med annat 
pron.) allm. wgn ir e-då,' för i" Älvd. henn e ä-då' 
för E`na Jä. `vad är det där för en (kvinna)?; 
we'nn fö jenä vMor. `vad för ena?'; innt en 
enn,cla e'nn 	en ennda e'nn Leks. `inte en  

enda en'; var &vig en —varenncla en —varenn-
daste en Leks. hgarn, e'nn Nås `varenda en'. 
Jfr varenda; var-och-en. c. `man / one, you, 
people' Bju. Mal. Äpp. Tra. en skä int skäll allt 
ssrn, ä 	Bju. `man skall inte skålla allt, som är 
ludet'; 8m, en vi'ast, h8nn du menntä Äpp. `om 
man visste vad du menade'; äjn å` ä i`nnte ler 
lä` jlet Li. `man har det inte (allt)för roligt'. Syn.: 
den, bet. 5; han, bet. 9; människa, bet. 2. 
2. (förenat:) `en viss / a certain' Leks. ä va ena 
ä'sstss-marrgita Leks. `det var en viss Esters 
Margareta'. 3. ̀ (den) ene, (den) andre / olle, the 
other' (SAOB IV 2) OvSi. ÖVd. ig a gå'rt 
fen su`kk og int rna Älvd. 'jag har stickat den 
ena strumpan, men inte den andra'; Vett bra`kk-
Mr i 1r4'hger eld fett  Våmh. (Bon.) <det ena 
byxbenet är längre än det andra'; je mjä'rrmi 
Soll. `den ena höften'; fro jenum sirmårä Ors. 
`från den ena sommaren'; a en 81'n Äpp. `åt ena 
sidan'; jn å ss Li. `den ene av oss'. Syn.: ene, 
bet. a—b. 4. (pleonastiskt:) i a brä'sstä så 
h,e`nndjär såm ä tem sennlappär Ve. 'jag har 
bröst, som hänga som (ena) tomma skinnlappar'; 
som ä knejlrär vSoll. `såsom (ena) bölder'; jän 
trä'tt jän Soll. `ett anfall av sömnighet'; u`nn en 
å`ren e'nn å' tä lirvå Rättv. `unna en annan (en) 
också att leva'; vi`ssa enur Ål 'några vissa'; 
ny fa`ttin E`nur jfarmåt Ål 'ge några fattiga jul-
mat'; ja hå två ga`mmälr 'nä tä fsrss`rrja Dju. 
`jag har två gamla att försörja'; ismmsä å'nä Nås 
Ymmsä 'nä Jä. `både den ene o. den andre' (jfr 
ömse); h,ä lå't 88M dam sku'll a bru'kkt fler 'nä 
Äpp. 'det låter, som om de skulle ha använt flera 
(ena)'; äj cenn äj Tra. 'en annan (flicka)'; an E 
sum äjn ds' äjn Tra. 'han är som en död' (jfr 
en obest. art., bet. 3 b). Syn.: någon, bet. 3. 

en adv. en Mal. än ÖVd. `en, omkring, vid pass / 
about, approximately' (SAOB III); ve tä' a  full en 
tis stettji n,eran Mal. `vi ta väl omkring tio 
stycken'. 

ena LIVa jen(a) Mor. Soll. vOrs. jen4 öOrs. 
å'na Leks. `en, enträd, Juniperus communis'; åv 
jenär jenu öMor. `av en enbuske'; gerrdträj ska 

åv jenon (best. dat.) öMor. `gär dtr ä (i fisk-
not) skall vara tillverkat av en'. Syn.: se en. 

ena sv.v.l. (endast refl. o. pass.:) å'n- Rättv. Flo.; 
pass. å'na8 Rättv. (Bi.) 'näs Flo. 'bliva eniga, 
komma överens / agree, come to an agreement' 
(SAOB ena 2 a); däm å'n8-8ii tä .2lfet Rättv. 
(Bo.) 'de blevo eniga till sist'. 

enande adv. enande Leks. (förstärkande vid vit:) 
E`nande vi't `bländvit / shining-white'. 

en-ardig adj., se enhärdig. 
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en-aska LIVa Knaaaka öMor. 'aska av enved, 
anv. som lut vid klädtvätt samt vid tvätt av 
garn / juniper-ash used as lye for washing 
clothes or yarn'. 

en-ball m.Ia jö`båll Ve. 'handjur med endast en 
testikel / male-animal with only one testicle'. 
Syn.: en-, halv-gälling. — Avi.: jö`bålla p. 
adj. Ve. 'försedd med endast en testikel / with 
only one testicle'. 

en-balling m. Ib `balliv Mal. ̀ man med endast en 
testikel / man with only one testiele'. Jfr föreg. 

en-banks m.IIIa å'nbånvka Ga. `envis, trilsk 
individ /stubborn, obstinate person' (jfr b ank en, 
bet. 2). — Avi.: ä`nbåvyku adj. Ga. 'envis, trilsk / 
stubborn, obstinate'. 

en-bar adj. g'nbär Rättv. Dju. ennbär Bju. Ga. 
(endast i förb. med vägen:) ö'nbär väjvn Rättv. 
ennbär väjän Ga. 'enda utvägen / the only way 
out'. 

en-bark m. Ib Knbarrk öMor. g`nbarrk Ga. Mal. 
'bark av en (Juniperus) / juniper-bark' (SAOB); 
ta ö' nbarrk te blra`nnd ti többatjin Mal. 'ta enbark 
att blanda i tobaken'. Jfr liesko. Syn.: en-
bast. 

en-barr nIa äjnbär (ä`jmbär) Li. tejbår Tra. 
'barr av en (Juniperus) / juniper needle(s)'. 

enbarrs-buske m.IIIa jb4buffije Tra. (jfr barr 
n., bet. 1) 'enbuske / juniper bush'. Syn.: se en f. 

enbarrs-båge m. IV ä` jb.5.092i Tra. 'båge av en-trä / 
bow (or frame) of juniper wood'. Syn.: enris-
båge. 

enbarrs-bär n. II jbägbdr Tra. 'enbär / juniper-
berries'. Syn.: enbär. 

enbarrs-dricka n. IV jbäfdrekka Tra. 'enbärs-
dricka / juniper-beffy beer'. Syn.: enbärs-
dricka. 

enbarrs-lag m.Ie jbäeräg Tra. lag, kokt på 
en(ris), enlag / decoction of juniper (twigs)'. 
Syn.: en-, enris-lag. 

enbarrs-ris n.Ia jbärs Tra. 'enris / juniper 
twigs'. Syn.: en-, enbärs-ris. 

en-bast n. —m.Ia Knbasst Ve. Soll. Ors. ö'nbasst 
Äpp. 'segt material av enbark, anv. till flätning 
av liefodral el. rep / tough juniper bark, used 
for plaiting seythe-sheath or rope'. Syn.: en-
bark; enrisbast. 

enbens-grava f. V g`nbånagrävu Flo. 'enkloig hacka, 
anv. vid arbete i potatisåkern / single-pronged 
mattock, used in potato-field'. Jfr tvåklo-
hacka. Syn.: engräv; pick-grava, -hacka, 
bet. 1. 

en-bent adj. I rebient nVåmh. 'som har bara ett 
ben / with only one leg'. 

en-bet adv. fenbiet Älvd. å`nbett Leks. Bju. Ga. 
ösnböt Flo. Nås åsnbett —nöt Mal. ä' jnböt Tra. 
1. 'med en häst / with one horse' (jfr SAOB en-
bett II) allm. &k fenbiet Älvd. tj5`r å`nbåt Nås 
'köra med en häst'. 2. 'ensamt / alone' Leks. 
en 11'kur sam vi ätts ö'nbett vi' en åker, som vi 
ägde ensamma'. Jfr ensam. 

en-brett adj. In. å`nbrett Flo. `jämntjockt överallt 
(om brett hö) / spread °ut evenly (about hay)'. 

en-buske m.IIIa i'enbiissakä Våmh. enbåsskä 
Våmh. (Bon.) jä`nbeissk Mor. Soll. gnbåsak — 
je' nnbaaak vSoll. Knbssale Ors. g`nbsaakä Ore 
ö'n,busska Leks. å'nbusska Mock. Nås Jä. 
tnbusskä Flo. ö`nbasstji Mal. ä` jnbeastje Li. 

jbaggtje Tra. 'en, Juniperus' (SAOB 1-2); 
(äv. bildl.:) an å' såm än Knbetaalc Soll. <han är 
hetlevrad / he is hot-tempered'. Jfr enskog. 
Syn.: se en f. 

en-bär n.II rnber Älvd. Knbör Mor. Soll. Ors. 
å'nbår Leks. å`nbdr Bju. Flo. Nås Äpp. g`nbör 
Mal. 'enens bärkotte / juniper cone' (SAOB). 
Syn.: enbarrsbär. — Ssg: nbe(r)afinnär m. 
pl. Soll. `(öknamn på) invånare i byn Bråmåbo 

(niekname for) inhabitants of the village of 
Bråmåbo'. 

enbärs-buske m.IIIa fenbesbiisaak Älvd. ä`nbes-
busstji Mal. ä` jnbägbasstje Li. ä`jbeigbuffde Tra. 
'enbuske / juniper-bush' (SAOB). Syn.: se en f. 

enbär(s)-dricka n. IV T'enbesdrikk(a) Älvd. Våmh. 
jen(n)besdrikka Mor. vSoll. g`nbäadrikka Rättv. 
g`nbetadräkka Flo. ö'nbärdräkka Jä. å`nbe(r)adräk-
kan Mal. ä' jnbägdrekka Li. jbägdrekka Tra. 
`dricka, berett av enbär' (SAOB; ÖDB III 501, 
515). Syn.: enbarrsdricka. 

enbärs-ris n. la `,/båaaris Mal. ä` jnbäurls Li. <en-
ris'. Syn.: en-, enbarrs-ris. 

enbärs-sirap m. Ja ä'nbeassira,p Mal. äjnbägerap 
Li. lag, kokad av pollenmjöl av en (Juniperus) / 
decoction of pollen-mass from juniper' (löskokt 
förtärdes den som honung på bröd; hårdkokt 
användes den som karamell). 

enda obest. pron. rnnda Älvd. Våmh. jenncla ••••, 
jä'nnda Mor. jäs nnd(a) Soll. jennda Ors. enncla 
Ore Leks. e' nnda Nås Jä. Mal. ä` nncla öVd. (vanl. 
i förb. med annat pron., ex. den, han, någon; 
självst. o. fören.:) dn j' enncla Älvd. an-enncla 
Mal. 'den ende / the only' (jfr SAOB ende 2, 4); 
na"gä rennda Våmh. nå'nn 	Soll. ns'nn 
jennda Ors. ns'nn &linda Mal. 'någon enda' (m.); 
någar jennda Ors. nagga(r) ennola Leks. närä 
&linda Nås 'några få'; e wE M ed fennd g'd 
Älvd. <det vore då det enda (sättet), det'; l' ennd 
gärd?), Älvd. 'den enda gården'; jäs nnd gå' nndjen 
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Soll. `den enda gången'. Syn.: endaste; enk a; 
enkel, bet. 2; enstaka, bet. 1. — Avi.: på äjn 
drnndad,e ga'vvg Li. `alldeles omedelbart, ögon-
blickligen (starkt emfatiskt) / (emphatically) 
instantly'. 

endast adv. (konj.) penndest Älvd. Kinndäst öMor. 
jenndsst Ors. ä'nndast ÖVd. 1. `allenast, bara / 
only' (SAOB I 1); ed ir i'enndeat .so ed kina 
wl"tå ed Älvd. `det är endast hon, som skulle 
kunna veta det'; jäsnndäst 	 öMor. 
`bara tre flickor'; ä vd, tenndast hå', ssm desggd 
d't um Tra. `det var endast det, som dugde åt 
honom'. 2. (pleonastiskt, för att uttrycka vill-
kor; jfr SAOB I 2:) ed i bä'r fennde,st d'd at Älvd. 
`det är bara det, att ...'; Vero dnndast je vär 
så'ker fe di' ss Li. 'om jag blott vore lugn för 
det så!'. 

endaste obest. pron. fenndest Älvd. jänndäst Soll. 
jenndsst vOrs. esnndäst Dju. enndaste Mal. 
dnn,daste ÖVd. 1. (substantiviskt:) `den (det) 
enda / the only one (thing)' (jfr SAOB ende 4) 
Älvd. Soll. ig ed n nit uka djrvå dig (ed) i'enncle-
stad ig d'r Älvd. `skall jag rentav giva dig det 
enda, jag har? (eg. jag hade sedan nu skolat 
giva dig (det) endaste, jag har)'; ä va jänn-
dästr,, så fa'nns-kvår Soll. `det var den enda 
(bullen), som fanns kvar'; ä va jä`nndeisto o 
a'ciclä Soll. `det var den enda (flickan), hon hade'; 
va 'Ota jdnnclästor Soll. `var detta de enda?'. 
Syn.: se enda. 2. (adjektiviskt:) 'enda / the 
only' allm. decla i jenndsst ku'lla i å' vOrs. 
`det där är (den) enda flickan, jag har'; o ä 
enndäst beertb, Dju. `hon är enda barnet'. 

en-dera pron. i'enndier (f. i'ediser) Älvd. je'nnclör 
vMor. jä'nndör öMor. Son. je'nnddra (f. Kddra) 
Ors. d'ndera e'nndera Rättv. e'nndera Leks. 
e'nndär Bju. Mock. e'nnder Dju. e'nndera Nås 
e'nndera Jä. e'nndera -e'nnclära Mal. dinder(a) 
ÖVd. a. '(den) ena / one' (SAOB I 1-2); ig i så'r i 
f' endier dig,1 Älvd. 'jag har ont i ena ögat'; i 
skö't ad Venumclier Älvd. <jag sköt på den ena 
(älgen)'; dv jenumdör öMor. 'av den ena'; P'e/öra 
åv ku'lluma ska jå‘p di i ms‘rrgo vOrs. `endera 
av flickorna skall hjälpa dig i morgon'; e'nndära 
låd  djd' ad Mal. `den ene måste ge sig'. b. `någon 
(vid angivande av tid) / one, some (of time)' 
(SAOB I 2 c p); an kim je'nnddra cl4'jn vOrs. 
`han kommer endera dagen'; e'nndär na'tta 
Mock. `häromnatten'; a vä,' då ä' jnde 	Tra. 
`det var då ngn av de senaste dagarna'. 

en-dera konj. e'nndera Leks. e'nndra Bju. e'nndär 
Flo. e'nncler Nås e'nncler(a) Mal. ä' jncler ÖVd. 
1. `antingen / either' (SAOB II 1); e'nndra då' dl 

Jul' Bju. `antingen det ena el. det andra'. Syn.: 
se annat der a; ettdera. 2. (pleonastiskt) sm 
dem gdevy då e'nndää  jå'clo häll Mal. `om de 
åtminstone ville gå härifrån'. 

ene obest. pron. (förenat:) fen- Älvd. jd'n- Mor. 
Soll. Ors. Oro. 5`n- Rättv.-Mal. ä'jn- ÖVd. 
(självständigt) dn rna Älvd. jenen vMor. 
don jen, Soll. jensn vOrs. an  ö`na Mal. 12, ä'jna 
ÖVd. `(den) ena/ (the) one' (jfr SAOB en IV 2); 
a. (adjektiviskt:) wi ä-clä jen tusnnåsä Oro 'vid 
(den där) ena tinningen'; a ä'n 	Äpp. 'åt den 
ena sidan'; i ä'jn knöl Tra. <i det ena knäet'. b. 
(substantiviskt:) je nen ku'mm 6 å' dren r vMor. 
'den ene kommer, o. den andre far'; de fena 
de rdra vSoll. 'det ena med det andra, när allt 
kommer omkring'; ä vet` Zreegum tå' ä'jna 4.214' 

d'ra me Tra. 'det vore lagom att ta den ena o. 
slå den andra med'. Syn.: en obest. pron., bet. 3. 

ene (?) interj. Pene Älvd. (lockrop till hund / 
word used when calling a dog; jfr? häna; 
SAOB ho, bet. 4). 

en-faldig adj. I f enf alldug nÄlvd. d' nf alldu Rättv. 
enfalldug Rättv. (Bi.) "enfalldig Leks. Flo. en-
falldin Bju. Jä. enfalldi (e`nn-) Mal. ti'llslls 
ÖVd. 1. <mindre begåvad, föga upplyst / simple, 
foolish' (SAOB 5) allm. Syn.: lätt, bet. 9. 2. 
'blyg, tillbakadragen / shy, reserved' Leks. Mal. 
3. 'enkel, rättfram, pålitlig / simple, upright, re-
liable' Mal. e enfalldi, snä'll ä mtennistja 'en 
enkel, snäll kvinna'. 

en-fåra sv.v.l. enfdra Leks. enfdra Dju. Ga. 
(jfr Aasen einfyres) `vid plöjning stjälpa alla 
tiltor åt samma håll / tum all the ridges in the 
same direction when ploughing'. 

en-färgad adj. I jä"nnfärrgadv,Soll. d'nfärrga Flo. 
en/ärrgin Mal. ä' jnfärrgin Li. 'som har blott en 
färg / one- (self-) coloured' (SAOB). Syn.: en-
lätt, bet. 1; jämnfärgad. 

en-före-och-en-efter oböjl. sbst. jä'nn-fy"ri-å-
jä'nn-tettär Soll. 'sällskapslek, i vilken två per-
soner efter varandra gick runt bland övriga del-
tagare, varvid den förste viskade ett namn på 
person, djur el. sak och den andre viskade 
något om dess användning; när de båda gått 
laget runt, omtalade deltagarna i tur o. ordning 
vad som sagts dem / game in which t.wo people 
went round anaong the other players, the first 
whispering the name of a person, animal or 
object, the other whispering something about its 
use; when they had both been to all the players, 
these related in tum what had been said to them'. 

en-fös adv. refies sÄlvd. (jfr? fös oböjl. sbst.; 
Ross foys m.). 1. 'i sträck, utan avbrott / 
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uninterruptedly' (Noreen Ordl.). 2. 'strax, 
genast, prompt / at onee, immediately'; an ullri 

refes da'jter 'han skulle då promt dit'. 
engelska f.IVa ä'nugelsk Soll. 'engelska språket / 
the English lang-uage' (SAOB 2); Iritä ä'vvgelsk 
'litet engelska'; an ki,ennd å'vvgelsko lan kunde 
engelska'. Jfr soll-. 

engelska adv. ä'vuälska Äpp. (förstärkande / as 
an augmentative word:) han va ss ä'vvälska 
B`lraken <han var så förbaskat arg'. 

engelsk-knyppel n. Id Q'vugelsknyppälr Våmh. 
(Bon.) 'ett visst mönster vid knyppling i hår-
arbete / a certain bobbin-lace pattern in hår-
arbete'. (ÖDB II 299). 

engelsk-nål f. Ta @'vveLen41f Våmh. 'engelsk synål / 
English sewing-needle' (av gjutstål). 

engelsk-ten m. Ta a'jugelstie  Älvd. e'nugelsktån Ve. 
ä'vvgels(k)tån Soll. 'strumpsticka av järn / iron 
stocking-needle'. 

engels-man m.I a a'jvgelsrnann (pl. -manner) 
Våmh. ä'vvedemann (pl. -mannar) Leks. ä'uväls-
mann (pl. -mannää  — -månne) Mal. 'engelsk man 
/ Englishman' (SAOB 1). 

englands-trasa f. V e'vuglrandstrciscP ( —trasa') 
Våmh. `yllehuvudduk för kvinna, köpt i Eng-
land / woollen head-scarf for woman, bought in 
England' (ÖDB IV 264). 

en-gräs n.II jngrås Li. <högt o. mjukt gräs, 
växande i tät skog (av gran) / tall, soft grass 
growing in thick forest (of fir)'. 

en-gräv n.II å'grås Mal. 'enldoig hacka / single-
pronged mattock'. Syn.: se enbensgrav a. 

en-gälling m.Ib å'ngtilliv Äpp. g`geilliv Mal. 1. 
'handjur med endast en testikel / male-animal 
with only one testicle' Äpp. Mal. Syn.: enball; 
halvgäl ling. 2. 'impotent man' Äpp. 

engät-dag m. II jege(t)dåg Ve. 'skyldighet att 
valla kreatur en dag i sänder / obligation to 
tend cattle one day at a time'; ge' tt jå'getdåg 
'utföra en dags vallningsskyldighet (gm en per-
son från varje gård)'. Jfr gät dag. 

en-hållig adj. I å' nhallu Dju. Äpp. nhälu Mal. 
1. `endräktig, sams / in agreement, harmonious' 
(SAOB) Dju. Mal. &im ha väri ss å'nhallu `de 
ha varit så endräktiga'. Jfr en r., bet. 4. Syn.: 
enig; ens(e); sams, bet. 2. 2. 'uthållig / per-
severing, tenacious' Äpp. han e brå å'nhallu tä 
hall-på' han är mycket uthållig att fortsätta'. 

en-hänt adj. I reennt Älvd. åsnhännt Mal. ä' j-
hännt Li. 1. 'som har blott en (till arbete duglig) 
hand / one-handed' (SAOB) allm. si  n vatt erj-
hännt Li. <sedan han gm skada fick ena handen 

obrukbar'. 2. 'ej händig, opraktisk / clumsy, 
awkward, not practical' Älvd. 

en-härd m.Ia jnålr Li. (jfr Torp under ein: 
einard etc.) <envis person (man) / obstinate 
person (man)'. Jfr enhärds gris, bet. 1. Syn.: 
envis-borr, -butt, -bälg, -karald, -pligg, 
-skalle. 

en-härda LIVa nn,ä1ra Mal. <envis kvinna / 
obstinate woman'. Syn.: envisa; enviskråka. 

en-härdas sv.v. pass. e'n,näkes Mal. 'envist fram-
härda, envisas i be obstinate, insist'; ennähs s 
så' r da 'envisas med att vara där'. 

en-härdig adj. I j rneiron j rnd(ron vSoll. nnsku 
—ennältu Mal. erjnål.8 Li. 'envis / stubborn, 
obstinate' (SAOB). Jfr enträgen. Syn.: en-
sint; enveten; envis; enäten, bet. 1; grisig; 
tjurig'. 

enhärds-gris m. la ennältffirLs Mal. er jnålwris Li. 
'envis pojke el. man / obstinate boy or man' 

Mal. Jfr enhärd m. Syn.: envis-bock, -gris. 
'envis barnunge / stubborn child' Li. 

enig adj. I r n,ug nÄlvd. å'nu Rättv. Bju. (pl. 
g`nugs Rättv.) å`nig Flo. Nås å`ni Mal. 'överens, 
sams' (SAOB 2, 4); die wå mi'er enuge 113'r Älvd. 
`de (o: byns invånare) voro mera eniga (a: bildade 
mera ett samfund) förr'. Jfr en r., bet. 4. Syn.: 
enhållig, bet. 1; ens(e); sams, bet. 2. 

enka pronominalt adj., oböjl. evvka Våmh. 
(Bon.); obef. Älvd. 'en el. annan, enstaka! one or 
two, occasionar; ed i non runka 'det är ngn 
enstaka'. Syn.: se enda. 

enkel adj. V j'envkelr Älvd. rvvkålr Våmh. e'vv-
käk vMor. ä'nukäl öMor. Soll. e'vvics1vOrs. Rättv. 
i'vvkäl vLeks. Bju. e'vnkäl Ga. Flo. Nås ä'unkäl 
Mal. einnkel öVd. 1. 'enstaka, en el. annan / 
one or two, occasionar (SAOB 2) ÖVd. nu'nn 
ervvkel ga'nvg Li. 'ngn enstaka gång'; ä .21ä'nvg 
nunn ervvkel Li. 'det kommer en el. annan'. 
Syn.: se enda. 2. 'som utgöres av en del, kropp 
el. omgång, ett stycke osv.; ej dubbel / single' 
(SAOB 3) allm.; se enkel-bred, -bråk, -lång, 
-trälg. 3. 'flärdfri, folklig / simple, unpreten-
tious' (SAOB 7 a) allm. prie88tu i riVektut 
j'envkelt Älvd. 'prosten är riktigt folklig'; ä vä 
äjn dunkel kä'r Tra. 'det var en anspråkslös o. 
folklig man'. 4. 'enkel till förståndet / simple, 
foolish' (SAOB 7 a p) allm. an  å nög brå ä'vvkel 
Tra. 'han är nog ganska kort om huvudet'. 5. 
(om väv:) 'med en tråd i rör / (about web:) with 
one thread in the eye' Ga. Jfr dubbel, bet. 3. 
Syn.: ensmöjd. 

enkel-bred adj. I Penvkekbrieö Älvd. 'av enkel 
bredd / of single breadth' (SAOB). 
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enkel-bråk f. Ib e'vvkelbråk Ga. linbråka med 
endast en käft / flax-breaker with only one jaw'. 
Jfr dubbelbråk. 

enkel-fläta LIVa e'vvkäldköta vMor. 'spets flätad 
över endast en vävbredd / lace plaited over single 
breadth of fabric'. Jfr dubb elflät a. 

enkel-hässja f.IVa fevvkälressa Våmh. (Bon.) 
e'vvkiare,si vMor. tevukäläsja öMor. e'vykstrh,effa 
Rättv. (Bo.) 'hässja, bestående av blott två 
stolpar samt mellanliggande stänger / hurdle, 
consisting of only two poles with rods between 
them'. 

enkel-kors n. Ta tevvkälkäss öMor. 'mönsterfigur 
i bandväv, bestående av enkla linjer korsande 
varandra diagonalt / pattern in ribbon, con-
sisting of single lines crossing diagonally'. Jfr 
kors m. —n., bet. 5. 

enkel-krok m. Ib e'vvkälkrök svOrs. 'en kroklinje 
som mönsterfigur i rosengångsväv / on e emwed 
line in the »rosengång* pattern'. Jfr dubbel-
krok. 

enkel-lång adj. I fenvIcella'uvg Älvd. 'av endast 
en stocks längd (om timmerflotte) / of only one 
log's length (about timber-raft)'. 

enkel-trälg m.Ib revvkäktregg Våmh. `vidjering 
(el. bindsle), förfärdigad av endast en vidja / 
ring or bop made with only one withe'. Jfr tve-, 
tre-, fyr-trälg. 

enkom adj. I. rkm Älvd. Våmh. fek2m, Våmh. 
(Bon.) ö'kum —je'vvkum —jävykum Mor. jö'kum 
Ve. Pi' vvkum Soll. ja` vvkum —j.k` vvkum Ors. 
jä`vvkom, Ore i'v(v)kom Rättv. Leks. i'vykomin 
Leks. (Silj.) i'vviatm Bju. Al Ga. Mock. Flo. Nås 

Dju. envIcam Jä. Äpp. ervukomin Mal. 
&ml" ÖVd. 1. 'särskilt avsedd el. avpassad 
för visst ändamål / especially intended for one 
purpose' (SAOB II 1) allm. jervykum ättär 
kaku'm öMor. <avpassad efter kakorna'; jä`vv-
kum må,"kuvskallär vSoll. 'på detta arbete spe-
cialiserade malungska:rlar'; an Kci i i'vvkåma 
stä'llniv Dju. 'han förfärdigade en för ändamålet 
särskilt avsedd anordning'. 2. 'behändig, nätt, 
trevlig / handy, natty, dapper, nice' (SAOB II 2) 
allm. o ä 88 e nuk8m Flo. 'hon är så nätt o. trevlig'. 
3. <ändamålsenlig, välgjord, behändig /practical, 
suitable, weil-made' allm. ä vår en i'v(v)kom 

Rättv. <det var en välgjord släde'. 4. 'fin, 
präktig, präktigt klädd / elegant, splendid' allm. 
rekgm i kIrci'dgm Våmh. (Bon.) 'fint klädd'; i 
i'vvkont fy`nntryja Leks. 'en fin skinntröja'; o 
vå tjö'rrtklrädd å i'vvkom Leks. 'hon var kyrk-
klädd o. grann'. 5. 'noggrann, noga, petig / 
careful, particular' Våmh. öMor. Ors. an i kg'ät 

ekpm Annda, wc'nn n djå'r Våmh. (Bon.) 'han 
är ytterst noggrann, den där (mannen), vad han 
än gör'; e ska la ss Kvvkumt öOrs. 'det skall 
vara så noga (petigt)'. 6. `(som vill vara) litet 
förmer än andra, tillgjord, kokett / affeeted, 
coquette; allm. gru`nnd-4nn-stin wil war r ekum 
Älvd. 'Grund .Annas Stina vill vara litet förmer 
än andra'; ho ha vferi ti sts'kkhslrm å vurti ss 
i'vvksm Al 'hon har varit i Stockholm o. blivit 
så tillgjord'; an vill full vå'ä  litä äsvvkomin Mal. 
'han vill väl vara litet förmer än andra'. 

enkom adv. (formerna =adjektivets). 1. 'särskilt, 
speciellt / especially' (SAOB I 2) allm. fast i 
ska, gä' j4'vvkum öOrs. 'om jag också skall gå 
särskilt för detta ändamål'; an ä i'vvkom jö'kd 
far ds`tta Leks. 'den är gjord speciellt för detta 
ändamål'; e du jåt ti'vukomin fö di då' Mal. 'är 
du här (eg. hit) särskilt för den saken?'. Syn.: 
enkomes; enkomt, bet. 1. 2. 'med flit, av-
siktligt / on purpose, intentionally' (SAOB I 2 a) 
Våmh. an a dffi' t3rrt e fekgm Våmh. (Bon.) 'han 
har gjort det med flit'. 8. 'noga, noggrant / ca- 
refully, particularly' OvSi. an djår 	4ndå'r 
Våmh. (Bon.) 'han gör ett noggrant arbete, den 
där (mannen)'; ä gör jöi'vvkum öMor. 'det går 
långsamt o. omsorgsfullt'. Syn.: enkomt, bet. 
2. 4. 'fint, präktigt / smart, fine' OvSi. Vd. 
ö'kum klrä'dd vMor. 'fint klädd'; o vå litä ä'vv-
komin klrä'dcl Mal. 'hon var litet extra fint 
klädd'. 

enkomes adv. tevvksmäs Äpp. (jfr V11 enkoms 
adv.) <särskilt, speciellt / specially, particularly'. 
Syn.: enkom adv., bet. 1; enkomt, bet. 1. 

enkomt adv. ge/cerat Våmh. (Bon.) jervykumt Mor. 
Soll. ja`vvkumt öOrs. i'v(v)komt Rättv. Leks. 
ti'vvksmt Tra. (jfr SAOB enkom E 639). 1. = 
föreg. Rättv. Leks. Tra. jä gök i'v(v)komt M't 
får hå' Rättv. 'jag gick hit speciellt därför'; 
ä-då e djö'Zr it'vvksmt fe di' Tra. 'det där är gjort 
särskilt för den sakens skull'. 2. 'noggrant, 
omsorgsfullt / carefully' Våmh. Soll. Ors. an 
telrä fekgmt Våmh. (Bon.) 'han talar långsamt 
o. omsorgsfullt'; jä`uvkumt gå'rt Soll. Kvvkumt 
gå'rt öOrs. 'välgjort'. Syn.: enkom, bet. 3. 

enkom-öl n. jörvvkumölt Soll. 'fest, som hölls på 
tredje bröllopsdagens kväll / party held on the 
third day of wedding-festivities'. Jfr hemko-
m öl. 

en-korn n.Ia ö'nkann Mal. 'av tre förtjockade 
barr bildad utväxt på enbuske (Juniperus) / 
growth consisting of three swollen needles on 
juniper-bush'. 

en-kunnas sv.v. pass ösnkunnas Rättv. 'sträva 
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över hövan, envist försöka det omöjliga / try 
beyond measure; stubbornly attempt the im-
possible'; oka ska du så "enkunnas 85'n 'varför 
skall du envisas så där?'. Jfr enkunnlig. 

en-kunnlig adj. I i'nnkunn,lin Bju. 'förståndig; 
knepig / sensible, elever' (jfr Rz 119a enkunne-
lig; Wennberg enkunnelin, inkunnelin adj.). Jfr 
enkunnas. — Avi.: ink& nnlä adv. Mal. 
'mycket bra, skickligt / very weil, skilfully'; o 
sytt u`nn(j)am 88 inku‘nnlå <hon sköter barnet 
så utomordentligt bra' (jfr Wennberg enkunna, 
inkunna adv.). 

en-kämning f. I b jrkämm(b)nivg vSoll. `en 
kamma tjockt hölager på hässjans översta 
stång / a rakeful (or kamma), thick layer of hay 
on the upperniost rod of the hurdle'. Jfr tv e-
kämning. 

en-lag m.Ic rnäg Älvd. jö`nlåg Ve. Soll. å'nlåg 
Leks. Al Nås Jä. Äpp. å'läg Mal. lag, kokt på 
enbär el. enris / decoction of juniper' (SAOB; 
ÖDB III 516; om enlag vid rengöring, se äv. 
355 ff.). Syn.: enbarrs-, enris-lag. 

en-ledes adv. ö'nlös sMal. ösnless nMal. 'på det 
ena sättet, på ett vis, enahanda / in one way'; 
hett an djår å'wnleas håll a'llås nMal. '(det är mig 
likgiltigt,) om han gör på det ena el. andra 
sättet'; ä e full bd 	s ma`vvlös jer i vå'än 
sMal. 'det är väl både si o. så här i världen'. 

en-lätt adj. I E`nlätMal. å' jlett ÖVd. 1. 'enfärgad / 
one (self)-coloured' (SAOB; Rz; V11 enlett). Syn.: 
en-, jämn-färgad. 2. 'bleksiktig / chlorotic, 
pale' Li. °höj, ss å' jlett i s'ugsm 'å, så (enfärgat) 
blek (hon var) i ansiktet!'. 

en-lös adj. I relrös Älvd. 'som känner sig ensam o. 
övergiven; orolig, ängslig, längtansfull / lonely; 
uneasy, worried, wistful'; 47% i so rek& ete mil' nu 
'han är så övergiven o. längtar efter sin mor'. 

en(om)stans adv. renumstas Älvd. Knumstass 
vMor. Knum-sta'ss jenumsta'ss Soll. å'nstass 
Äpp. Mal. - enonzsta88 (särsk. vid emfatiskt 
uttr.) Mal. ä'jnemstass Tra. (jfr Sdw. enomstads, 
enstads). 1. 'på någotdera stället, någonstans / 
in one of those places, somewhere' (jfr SAOB 
enstädes 1-2) Äpp. Tra. i vet då lit, hutt cism 
vå fro å'nstass hån a' (r)sstass Äpp. 'jag vet (då) 
inte huruvida de voro från det ena eller det 
andra stället'; o e ei`jnsmstass Tra. `hon är på 
någotdera av de nämnda ställena'. Jfr någon-
stans. 2. 'på ett ställe / in one place' (jfr 
SAOB enstädes 3) Älvd. ig a lla'jå bär enm-
stas 'jag har slagit (gräset) bara på ett ställe'. 

enomänd-gärd f. la å'nomingåk Mal. 'stickning 
med enkel tråd / knitting with single thread'. 

enomänds-socka f.IVa å'nsmånnssykka Äpp. 
å'nominssukka Mal. å'jnsmånndasskka Li. (jfr 
ände m.) 'strumpa, stickad med en tråd (eg. 
med en(om) ände) / stocking knitted with one 
thread' (ÖDB IV 520). Jfr två(nom)änds-
socka. Syn.: ensocka. 

en-pinne m. Illa Knpinnå öMor. 'pinne av en-
virke i harv (s. k. rättpinnharva) / harrow-
tooth made of juniper-wood'. Jfr harvpinne. 

en-plåt m.I a å'nyArcit Rättv. Leks. Al Ga. Mock. 
Flo. Äpp. 'art av stinkfly, ofta anträffad på 
enbuskar (äv. på skogshallon) / type of berry-
louse'. Syn.: bärfis. 

en-randad adj. I g`nrannda Leks. 'försedd med 
vita ränder, som ej äro delade av en kulört rand 
(om förklädesväv) / with all-white stripes (about 
apron-material)'. Jfr kluvenrandad. 

en-ris n.I a fenrajs Älvd. jä`nråjs Soll. jennrejs 
vSoll. å'nris Leks. Flo. Mal. å' inga Li. 'ris av 
enbuske, Juniperus / juniper-twigs' (SAOB 1). 
Jfr ris', bet. 6. Syn.: enbarrs-, enbärs-ris. 

enris-bast m.Ia 5`ri8ba88t Mal.=enbast. 
enris-buske m.III a enrajsbilsask Älvd. å'nris-
busska Rättv. (Bi.) 5`nri8bu88kä Leks. (Silj.) 
risbssstji g`risbusstji Mal. å'jnrisbusstje Li. 'en-
buske, Juniperus communis / juniper-bush' 
(SAOB). Syn.: se enbarrsbuske. 

enris-båge m.IV å'rlsbågs Mal. 'båge av enträ / 
bow (or frame) of juniper wood'. Syn.: en-
barrsbåge. 

enris-gjord f.Ia å'riedjölr Mal. 'av en tillverkad 
ring (i t. ex. mjärde) / hoop made of juniper 
(in osier basket)'. 

enris-gryta f.IVa å'risgrgta Mal. 'gryta, i vilken 
lag kokades på enris / pot, in which juniper 
decoction was boiled'. 

enris-lag m. Te fenrajslråg Älvd. Våmh. `rislåg 
Mal. 'avkok på enris, anlag / juniper decoction' 
(ÖDB III 355). Syn.: enbarrs-, en-lag. 

en-rödning f.Ib jerödnivg Ve. 'stängsel med 
endast en gärdselstång på höjden / fence with 
only one hurdle-stake'. Jfr stångel; stång-
gård; tre-, tve-röde; trerödning. 

ens adj., se ens(e). 
ensam adj. I (predikativa former:) fesqm - 

fesnipm 	,-.i"estgmb Älvd. fenmin (pl. 
enmnär) Våndl. Is e 84M en Våmh. (Bon.) 5"sum-

-5`sumen Mor. jrsumben Ve. jesumen Soll. 
å`sumen,-,E'ssmv, vOrs. 4`eumen (pl. 4'8umiger) 
öOrs. hå‘som Ore esamb Rättv. '6"samsn Rättv. 
(Bi.) ennsamsn Leks. å'samån, Bju. ennsam - 
hennsam ,,,he'mmsam Dju. hennsam n,liennsa-
men -he`mmsam ,,,h,esnamsamen Ga. ennsamån 
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Mock. ennsam ,-,e`mmsam —e`mrnsamån Flo. 
henn,sam Nås ennsam e`mmsam Jä. ennsamen 
—esnnsammån Äpp. å`samin Mal. d jssmin 

jsimin ÖVd. <utan sällskap, allena / without 
company, alone' (SAOB 1, 4); frjå'dågen jr 
i` emma ign 	åreå Älvd. 'fredagen är ensam om 
vädret'; mo'rrmor å wa i ö`gwåjkum jesumben 
Ve. <mormor o. jag voro ensamma i Ogvikarna'; 
ä' sum kå'r vOrs. 'ensam man'. Jfr enbett, bet. 2. 
Syn.: själv (adj.). 

ens(e) predikativt adj. enns 	Äpp. 'enig, 
överens, sams / in agreenoent, harmonious' 
(SAOB I 5). Syn.: enhållig, bet. 1; enig; 
sams, bet. 2. 

en-sinnas sv.v.l. pass. ö`nsinnas Nås 'vara envis / 
to be stubborn, obstinate'. Syn.: ensintas; 
ensträngas; ensträvas; enträngas. 

en-sinne n. III ä`nsinnå Jä. 'egensinne, envishet / 
obstinacy, wilfulness' (SAOB). 

en-sint adj. I ä`nsinnt Ve. Ål Flo. Nås jrsinnt 
j ä' sinnt 	sinnt Ors. nsinnt nnsinnt Jä. 
`envis; envist ihärdig / stubborn, persevering' 
(SAOB 1); an ss Ksinnt ss an djå'r si a'lldri 
Ors. 'han är så envis (i åsikt; i arbete), så han 
ger sig aldrig'; (h)an ä ss ennsinnt sum en r5' 
gri's Jä. 'han är så envis som en röd gris'. Syn.: 
se enhärdig. — Ssg: ä'nsint(t)jskkå m. Flo. 
'envis person (eg. ensintkälke) / stubborn person'. 

en-sintas sv.v.pass. geinntas öOrs. 'envisas, vara 
envis / be stubbom, persist'. Syn.: se ensinn as. 

ensklig adj. I jesklin öOrs. ennsklrå Mal.; (n.; 
adv.:) je' askli vOrs. jeskli öOrs. ä`nsktri Rättv. 
Bju. ennskki Ål Nås ennsklret Äpp. enn,sklrå 
Mal. 1. 'som lider av ensamhetskänsla / suffer-
ing from loneliness' Ors. 2. (n.; adv.:) a. 'ensligt, 
enformigt / lonely, monotonous' Rättv. Ål Nås 
Äpp. hä e 88 ty'ast 8 e`nnskket da-nå' onum 88 
Äpp. 'det är så tyst o. ensamt (enformigt) hos 
honom så'. Jfr dö vli g. Syn.: enstaka, bet. 3. 
b. 'avsides / apart; in an out-of-the-way place' 
Mal. an då gältn ligg e'nnsktrå 'den där gården 
ligger avsides'. c. 'hemskt / terrible' Ors. Bju. 
e å`ssksd ss e wa grålla je'88k1i vOrs. 'det åskade, 
så att det var rent hemskt'. — Avi.: ennslarethät 
f. Mal. 'ensamhet / loneliness'. 

en-skog m. Ib å'jnskög Li. 'enbuske / juniper-bush' 
(jfr skog, bet. 5). Jfr enbuske. Syn.: se en f. 

en-smöja sv.v.l. jr.småj(a) Mor. Sol!. jesmå'ja 
öMor. össmöja Mal. erjsmåja Li. `träda vävskeden 
med en tråd i rör / thread weaver's reed with 
one thread in eye'. Jfr tvesmö j a. — Avi.: 
jesmå'ja f. öMor. 'väv, trädd med en tråd i rör / 
plain-webbing'. Jfr ensmöj d adj. 

en-smöjd adj. I resmOd Älvd. Våmh. jö`smågd 
vMor. jesmå'gd ( jesmå'jaclv,,) öMor. jä`småja 
Ve. ä'nsmög(g)d Rättv. e"nsmöjd Leks. Bju. Ål 
Ga. Mock. Flo. Nås Jä. Äpp. ö`smöjd Mal. 
å'jsmtijd ,,,Cejsmåggd Li. jsmåjd Tra. (jfr (en) 
smöj a v.). 1. 'enträdd (om väv) / single-thread-
ed (of web), plain' allm. våv du g`nsmöjt Jä. 
'väver du enträdd väv?'. Jfr dubbel-, tve - 
smö j d. 2. 'enfaldig, inskränkt / simple, stupid' 
allm. an  ö` saggt brå fsmåjd Tra. 'han är nog 
rätt så inskränkt'. 3. 'lätt att utföra, enkel / 
easy to do, simple' Mal. g'sinöjd te djå'rs 'clets.'. 

ensmöj d-kjortel m. Ja ä`nsmöjdtjor(r)til Flo. 'kjor-
tel av tyg vävt i entränning / skirt made from 
single-threaded material, plain webbing' (ÖDB 
IV 193). 

ensmöj(d)-väv m. II jesmå'gdväv öMor. ä`nsmöjvåv 
Jä. (jfr ensmöja v., ensmöjd adj.) 'väv, 
åstadkommen med en tråd i rör, enträrming / 
plain-webbing'. Syn.: ensmöjning; linning, 
bet. 3. 

en-smöjning f. Ib jä`småjnivg Ors. jå'nnsmånivg — 
jennsmånnivg Ore dismäinivg Tra. —föreg. 

en-socka f.IVa Knsukk Soll. <strumpa, stickad 
med en tråd / stocking, knitted with one 
thread' (ÖDB IV 520). Syn.: enomändssocka. 

en-spenad adj. I å‘spånnd nMal. 'som ger mjölk 
genom endast en spene (om get) / giving milk 
from only one dug (of goat)'. Syn.: enspent. 

en-spent adj. I ä`nspänt Leks. ä'nspån(n)t Dju. 
Ga. Flo, sMal. jspennt Li. =föreg. 

enstaka adj. oböjl. fenståkål Älvd. triståkå 
Rättv. å'nstäks —ennstakke Mal. 1. 'enskild, enda 
/ occasional, single' (SAOB 5) aiim. e wä nogår 
l'enståkå' so tff öpte Älvd. 'det var en o. annan, 
som köpte'; s e bär nå g'n,ståkå Rättv. 'det är 
bara någon enstaka, en el. annan'. Syn.: se 
enda. 2. 'olik andra, särpräglad / unlike others, 
unique' Rättv. (Bo.). 3. <ensligt, ensamt; 
ödsligt / remote, lonely' Mal. då vå 88 ä`nstä,ks 88 
`där var så ensligt så'. Syn.: e n skl i g t, bet. 2a. 

en-stans adv., se en(om)stans. 
en-stav m.II jä`nståv svMor. öMor. 'laggstav av 
enträ / stave of barrel made of juniper-wood' 
(mestadels anv. i drickskannor; SAOB 2). 

en-sten m.Ia ä'nstän Mal. 'strax under vatten-
ytan liggande, enstaka sten el. klippa, på vilken 
man riskerade att fastna med roddbåt / occa-
sional stone or rock, just under surface of water, 
dangerous for rowing-boat'. 

en-stirra sv.v.l. ä' stira Mal. å' jstira Li. 'stirra 
oavvänt på ett o. samma föremål / stare at one 
and the same object' (Aasen, Ross einstira); an 
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så't å Cejsticl på tnå' häfte ti`a Li. `han satt o. 
stirrade på mig hela tiden'. Jfr bögla; glo; 
glona; glosa; glummau; glundra, bet. 2; 
stara; starrau; stirra, bet. 1. 

en-sträng m.Ib disträvng öVd. (jfr Roas ein-
streng). 1. `sträng av oavbrutet fritt rinnande 
vätska / continuous flow of liquid' C0Vd. å ri'nn 
mim åjn å'jstrång Li. `det rinner oavbrutet'. 
2. (i förb. med i:) i tej.strävvg Tra `utan uppe-
håll / continuous'; bkö'e rann i ä' jsträyvg 'blodet 
rann i en oavbruten ström'; å dr5vp tå tå'kum i 

jstrång 'det dryper från taken utan uppehåll'. 
en-strängas sv.v. pass. restmjndjas sÄlvd. 

strännjas Leks. 'envisas; sträva envist o. ihär-
digt / struggle obstinately, persevere' (jfr SAOB 
anstränga). Jfr ensträngd adj., avl. Syn.: 
ensinnas; ensintas; ens trävas; enträngas. 

en-strängd adj. I re.str4hd sÄlvd. jg".strävvd Soll. 
'envis, trilsk / obstinate, wilfur (SAOB en-
sträng(d); Sdw. ensträngdher); ti`nus må'-dåjnå 
å int vå' so jesträvvd Soll. <lyd mor din, o. var 
inte så trilsk!'. — 	re8tr4hda8 sv.v. pass. 
sÄlvd. 'envisas'. Jfr ensträngas. 

en-stränges adv. ösnstrånniss Leks. 'utan uppe-
håll / continuously' (Rz 119b enstränges); Nrö'dv, 
r8nn ö`nstrånnjas 'blodet rann i en oavbruten 
stråle'. Jfr ensträng sbst. Syn.: ensträngt. 

en-strängt adv. ö`strävut Mal. tVisträvyt Li. 'utan 
uppehåll / continuously, without stopping' (jfr 
SAOB ensträngdt under ensträng; Aasen ein-
strengt).Jfr ansträng sbst. Syn.: enstränges. 

en-strävas sv.v.l. pass. å'nstråvas Dju. 'vara en-
vis, vara enträgen / be stubborn, insistent'. 
Syn.: ensträngas; enträngas. 

en-strävig adj. I K stråvsn vOrs. 'motvillig, mot-
stridig / reluctant, argumenfative' (jfr SAOB). 

en-styre n. III å`nstgrå Äpp. 'halsstarrig person / 
stubborn person'; ditt ö`nstgrä 'din envisa tjur-
skallet'. 

en-stöding m.Ib, se enstöring. 
en-störig adj. I g`nstöru Bju. å'nstarig Flo. 'egen-
sinnig / wilfur. Syn.: störig. 

en-störing m.Ib rest#66i'vvg Älvd. jrstådivg 
Soll. 6`net6rin Dju. Flo. Mal. (jfr? stel adj., 
stöd adj.). 1. 'osällskaplig, skygg o. inbunden 
person / unsociable, shy, reserved person' (SAOB) 
allm. Syn.: mulpus. 2. 'ensamstående exem-
plar (av t. ex. tall el. annan växt) / single speci-
men (of pine or other plant)' Soll. 

en-tita f.IVa å'ntgla Mal. iejtita Li. 'kärrmes, 
Parus palustris / marsh tit'. Syn.: blindtita; 
tita. 

en-trå adj. VI jrtrår Ve. å'ntrå Flo. Äpp. etråe.. 

ettrå Mab. 1. 'envis, tröttsam / stubbom, tire-
some' (Sdw. enthrar) allm. en å`ntrå en zennjä 
Äpp. 'ett envist (tröttsamt) barn'. Syn.: en-
tråen; entråig; entrått. 2. (n.; om vädret:) 
'ihållande / steady (of weather)' allm. jrtrått 
evå'där Ve. å`ntrått vå'r Flo. ettrått vå'r Mal. 
'ihållande (ej ombytligt) väder'. Syn.: entr åt t. 
3. (adv.:) `ihärdigt / perseveringly' Ve. i a sete-å/ 
så jrtrått 'jag har bemödat mig så ihärdigt'. 

en-tråen adj. III jrtråin -, jrtrån ,--, jrtron vSoll. 
'envis, tröttsam / stubbom, tiresome'. Syn.: se 
entrå, bet. 1. 

en-tråig (-trådig?) adj. I å'tråu Mal. erjtrås Tra. 
(jfr entråen; Ross eintraalen) 'tröttsam, enfor-
mig / tiresome, monotonous'; du ö tijtrås <du är 
tröttsam'. Syn.: se entrå, bet. 1. 

en-trått adj. I ö'ntrått Nås (jfr entrå adj.) 'envis, 
ihållande, tröttsam'; han e å`ntrått 'han är envis'; 
vå're e ss åsntrått <vädret är ihållande'. Syn.: se 
entrå, bet. 1 o. 2. 

enträ-butt m.Ia ö`nträbutt Jä. `kaggliknande lagg-
kärl av envirke (om en å två kannor), i vilket 
mjölk ibland forslades från fäbodarna / keg-like 
container of juniper-wood in which milk was 
sometimes transported from shieling'. 

en-trägen adj. III fentråggn Älvd. je"trägen Ve. 
E`ntråjin Rättv. ö`nträgin Bju. å'ntrågen Flo. 
'ihärdig, envis, outtröttlig i persistent, stubborn, 
untiring' (SAOB). Jfr enhärdig. 

en-trängas sv.v. pass. å'nträvväs Flo. 'vara en-
trägen i be insistent'. Syn.: ensträngas; 
ensträvas. 

en-var obsst. pron. (endast substantiviskt:) en-
vå'r Leks. Bju. Flo. 'var och en i everybody' 
(SAOB); da ka'nn vi fall envå'r Leks. 'det kan vi 
väl (göra) var o. en'; ä fuk 11`ka far envä'r Flo. 
'det är väl lika för var o. en'. Syn.: varenda 
en; var och en. 

en-vetas sv.v. pass. å'vEts Mal. 'envisas/ insist, 
persist'; o skull å'ats 8 vå' a  da, fast o va'224 gå-tå' 
'hon skulle envisas att vara där, fast hon inte 
var i stånd till det'. Syn.: grisas. 

en-veten adj. III ä'vettv, Flo. ö'vett, , -e'vötv, Äpp. 
Mal. 'envis / stubbom, obstinate' (SAOB 1-2); 
å'vettb, te ri'nn(j)a Mal. 'envis att ringa'. Syn.: 
se enhärdig. 

en-vett n. å'vet (best. J'vetii) Mal. 'envis, motsträ-
vig person / stubbom, recalcitrant' (jfr SAOB). 
Jfr en-vetas, -veten. 

envis adj. I Penwis Älvd. Våmh. renwis -dsenus 
Våmh. (Bon.) 'rnwis 	vMor. envi's öMor. 
ennweas Ve. 6"nwej8 vSoll. ennvis -,"envis (obs. 
-v-) Ors. gnwåjs ,,, jå'nwäjs Ore å'nvis Rättv. 
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Bju. Flo. ennvis Mal. erivis ÖVd. 'halsstarrig, 
oböjlig, ståndaktig; ihärdig, ihållande / stub-
born, obstinate, persevering, steady' (SAOB 
1-2); renus å sti'erd Våmh. (Bon.) 'envis o. 
hårdnackad'. Syn.: se enhärdig. 

envisa f.IVa jåsnwäjsa Ore å'nvisa Rättv. ösnvisa 
Mal. 'envis kvinna (flicka) / obstinate woman 
(girl)'. Syn.: enhärda; enviskråka. 

envisas sv.v. pass. å'nvisas —tnvIsas Rättv. 
visas Bju. rnasås Flo. ennvises Mal. å' jassa 
ÖVd. 'vara envis, envist framhärda / be stub-
born' (SAOB). 

envis-boek m.Ib renwisbukk •••• r enusbukk Våmh. 
'envis man (pojke) / obstinate man (boy)'. Syn.: 
enhärds-, envis-gris. 

envis-borr m. 	 jvisbår Tra. 'envis person / 
obstinate person'. Syn.: se enhärd. 

envis-butt m.Ia åsnsejsbstt vSoll. å' jvisbett Tra. — 
föreg. 

envis-bälg m.Ic renwisbög Älvd. Våmh. renus-
bög Våmh. (Bon.) =föreg. 

envis-gris m.Ia ennvisgris Mal. å' jsisgris ÖVd. 
'envis man (pojke) / obstinate man (boy)'. Syn.: 
enhärdsgris; envisbock. 

envis-karald m.Ia fenwiskårdld Älvd. 'envis, 
omedgörlig person / stubborn, unyiekling per-
son'. Syn.: se envisborr. 

envis-kråka LIVa å'nviskråka Rättv. (Bi.) enn-
viskråka Leks. å' jsiskråka Tra. 'envis kvinna 
(flicka) / obstinate woman (girl)'. Syn.: en-
härda; envisa. 

envis-pligg m.Ib renwisplregg Våmh. ennvispkigg 
Leks. 'envis person / stubborn, unyielding per-
son'. Syn.: se enhärd. 

envis-skalle m.IIIa ennvisskalla Mal. =föreg. 
en-årdig adj. I, se enhärdig. 
en-åring m.Ib jeårivg Soll. 'båt, som roddes 
med endast ett par åror / boat which was rowed 
with only one pair of oars' (ÖDB II 184). Syn.: 
enäring. 

en-äring m.Ib reärivvg Älvd. rnårivg nvMor. 
jenårivg vSoll. ösnåriu sMal. 	nMal. it`järivg 
ÖVd. ( 	Li.) =föreg. (ÖDB II 186). Jfr 
tve-, tre-, fyr-äring. 

en-äten a. III f"endtv, Älvd. Våmh. jrnhein Soll. 
jö'åtin vOrs. jeåtin öOrs. 1. 'envis, ihärdig, 
efterhängsen / stubborn, importunate' Våmh. 
Ors. Syn.: se enhärdig. 2. 'girig, snål, ohjälp-
sam / mean, miserly, unwilling' Älvd. Soll. 

en-ögd adj. I renågd Älvd. Våmh. jerukd Mor. 
jrnäggd jrnöggd vSoll. jrnäggd vOrs. å''n-
ög(g)d Rättv. (Bi.) Flo. Jä. Äpp. Mal. ä' jnäggd 

ÖVd. `blind på det ena ögat / blind in one eye' 
(SAOB 1). 

erhåga sv.v.l. (endast refl.:) å'rhäg så Nås Jä. 
<erinra sig / remember' (Rz erhåga sej; jfr hå ga). 

Erik m. ierrk Älvd. Våmh. jerrk vMor. Ve. vSoll. 
Ore Leks. (gen. je'rrkas Ore) jårrk öMor. 
Soll. Ors. jär(r)k —jer(r)k Rättv. errk Ål Ga. 
e'rrkä Mock. Flo. Nås Jä. ( •••• jä'rrkä Jä.) errk 
errke-.''rik (vanl. best. å'ritjin) Mal. äjrk 
år`rke årrk å'rek (best. drrkin) ÖVd. 1. 
(mansnamn; SAOB) allm. ei i få'öer a dem-där 
tryferäug-ierrk.qm Älvd. 'han är fader till den 
där ofärdige Erik'; a do si'tt je'rrka Ore <har 
du sett Erik?'; å e-t ha'nn ä' rrkin je mdin 
Tra. 'det är inte den Erik, jag menar'. 2. 'Erik-
dagen, Ersmässan (18/5)' (SAOB 1) allm. je'rrk 
rna aleks, å o'lls ma bu'llv. Leks. 'Erik med ax 
o. Olov med bullen'. Syn.: ersmässa. 3. (senare 
ssgsled:) 'djävulen / the devil' (SAOB 2); se 
Gammel-, Grå-, ond-, skrot-. 4. (senare 
ssgsled:) a. 'argsint person / angry person' 
Våmh. (Bon.); se elak-. Jfr Hans, bet. 3; Nils. 
b. 'röta / rot' Soll; se rutten-. — Ssgr: jä'rr-
gård m. Soll. 'Erikgård(en)'; jä'rrkmarla f. Sol!. 
'Erik Maria' (personnamnet Erik här anv. som 
gårdsnamn). 

ers-mässa f. IV a resmess (best. l'esmess4) Älvd. 
ö'smässa öMor. Ore Leks. g` (r)smeiss Rättv. (Bi.) 
g'småssa Ga. Flo. romässa Mal.; best.: esmess4 
Våmh. g'småssa Nås ö'8niä88a Äpp. 4mä88a, 
Tra. 'Erikdagen (18/5)' (SAOB); um ö'smässo ska 
stferstjälla på' Ore. sm å'småssa ska kö' fålla på' 
Äpp. 'vid ersmässan skall storskällan (koskäl-
lan) på'; ö'småss a'kks, å ö'småss kdku Leks. 
'ersnaäss ax o. olsmäss kaka'. Jfr Gammel-
E r sa n. Syn.: Erik, bet. 2.— Ssg: småsbrimms 
m. öMor. <broms, som kom i ersmässotid'; ö's-
mäsknötjän best. m. Näs 'den svåra bristtiden 
omkring ersmässan (eg. ersmäss-kneken)'; 84p4 
å'asmäss nö'on Mal. 'så, då månen vid ersmässo-
tid var i nedan' (gav utsikt till bästa skörd). 

ersmäss-lödje m. Illa best. g'smässlicidjän öMor. 
'fårull, som klipptes i maj el. vid ersmässtid, vår-
ull / sheep's wool shorn in May'. Syn.: ersm ä s s-
ull; lådigs-skabb, -ull; vår-skabb, -lödje. 

ersmäss-toppa f.IVa å' småsstuppa Leks. `majviva, 
Primula farinosa / bird's-eye, primrose'. Syn.: 
häst-blomma, -blomster; häst-, hästpiss-
toppa; rödblomma. 

ersmäss-ull f. Ta å'smiterull Flo. = ersmässlödj e. 
es konj. (jfr Fr. es, V11 176b; endast i förb. med 
super!.:) 'som, alltsom / as; fairly' vMor. es  
kri'vvgest 'som oftast'. Jfr dås (s); mens; sens; 
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sås (s). Syn.: som konj., bet. 4; så konj., 
bet. 3. 

estimera sv.v.1. sstumera ästumrra Leks. 
ä,stimrra Flo. estumå`ra Nås älcsmö`ra Mal. 
älestomå`ra Li. 'värdera, akta, uppskatta / value, 
appreciate' (SAOB 5). 

ett adv. (i förb. med vissa verb:) 'ense, sams; fast 
(besluten) / in agreement; firmly (resolved)', se 
en r., bet. 4 och 5. 

etta f.IVa jä`tta Soll. jetta Ors. etta Bju. Flo. 
Nås Mal. ä' jtta Tra. 'siffran 1 / the figure 
(SAOB 1). 

ett-dera konj. Vett(d)ier Älvd. je'tt(d)ör vMor. 
jä'tt(d)tir 'jä'tt(d)ör Soll. je'tt(d)era Ors. e'tt(d)era 
Leks. <antingen / either' (jfr SAOB endera II 1); 
fe'tt(d)ör Vg eld da' nvMor. 'antingen jag eller du' 
ja, jä'tklör å' äld Soll. (i genmäle med avbrott:) 
'ja, antingen det eller.  ...', dvs. 'ja, vilket som 
helst el. vilket du vill'. Syn.: se annatder a; 
endera. 

etter n. Id Vetter Älvd. i'ettär Våmh. e'ttär vMor. 
Bju. Flo. Nås Äpp. ö'tär 'när öMor. jrtär 
Soll. jrtsr 	 Ors. hrtär Ore e'ttsr 
Rättv. ö'tsr ,,,e'ttsr Leks. ä'ttär Ål e'ttär e'ttää  
Mal. ä' jtter Tra. 1. 'gift från orm, geting, nässla 
etc. / poison from snake, wasp, nettle etc.' 
(SAOB 1) allm. s'rrmän b'å's e'ttär Nås 'ormen 
sprutar etter'; (äv. bildl.:) 66 i' llajsog Vettreå 
Älvd. (om hetsig person; eg.: 'det är liksom ett-
rot'). 2. (anv. som förstärkande adv.:) 'mycket / 
(used augmentatively) much, very' (jfr SAOB 4); 
e'ttär vä'rrä Nås e'tte vå'a  Mal. 'ännu mycket 
värre'. 3. 'ryckningar i kattens svans(spets) 
jerks in cat's tail' Mal. hitta a ettää  da-i ra' mm-
psn 'katten har ryckningar i svansen'. 

etter-blåsa LIVa i"tärblrå,s Ve. ettäabZråsa Mal. 
trjtterbkåsa ÖVd. 'elak el. hetlevrad person / 
vicious, hot-tempered person' (SAOB 1). Jfr 
etterpung. Syn.: etter-bolde, bet. 2; -borre, 
-koppe, -myra, bet. 2, -möre, bet. 2; fräs-
korve. 

etter-bolde m. Illa 	 öMor. jö`turbslld 
vOrs. 1. 'böld med envis varbildning, etter-
böld / abscess, putrefying sore' (SAOB) vOrs. 
2. =etterblåsa öMor. vOrs. 

etter-borre m.III a j rtärbårr Soll. =föreg., bet. 2. 
etter-klåda m. Illa ettärkkåda Dju. 'klåda under 
hästens man och svans / irritation under horse's 
mane and tail'. 

etter-koppe m. Illa Vettekupp Älvd. Vtärkupp Ve. 
jetärkuipp Soll. Ktsrkupp vOrs. jterloppe,..,  
etterksppe Li. (jfr SAOB etterkopp) =etter-
blåsa. 

etter-myra f . III — la — IV a l'etmr I Älvd. et-
libra IV nVåmh. Vettmlfra Våmh. (Bon.) när-
mår(a) vMor. etå'rmår öMor. Vtärmår IV Ve. 
jetärmår IV Soll. tsrmåra g`termåra IV Ors. 
hrtärmåra IV Ore ettsrmårs III Rättv. 1. 
`(rödgul) stickmyra av arten Myrmecirue i red-
dish ant of Myrmeeince species' (SAOB); o 
ligg-vit” som e ettsrmårs Rättv. (Bo.) <hon är 
efterhängsen (eg. ligger vid) som en ettermyra'. 
Syn.: etter-mör(a), -mör(e); pissing; piss-
myra, -mör. 2. =etterblå,sa Rättv. 

etter-möra f.IVa ettsrmiira Leks. e`ttärmöra Bju. 
Dju. Flo. Nås Jä. ettärmiira Ål =föreg., bet. 1. 

etter-mör(e) m. la ettärmarä Äpp. e' ttärm8r 
( 	-m5a) Mal. te jttermsur ÖVd. 1. =föreg. 2. 
=etterblåsa Mal. Li. 

etter-nässla f.IVa å'tärnä.2.2la öMor. hrtärnä.2.2la 
Ore ettärnä21la ,,,e`tt(n)lissla Dju. ettänä.2.2la 
Mock. ettärnälla Flo. 'bränn- o. etter-nässla, 
Urtica dioeca (o. urens)' (SAOB). Jfr bränn-
nässla. 

etter-orm m.Ia Ktsrwarrm vOrs.; obef. Leks. 
'huggorm / viper' (jfr SAOB; Aasen eiterorm). 
Syn.: huggorm. 

etter-pipa f.IVa e'ttäaplpa Mal. 'giftblåsa hos 
(hugg)orm / poison-fang of snake'. 

etter-plita f.IVa rettep/rit Älvd. että(r)plrita 
Våmh. i"tärplrita Ve. 1. 'blemma, som inne-
håller var / pimple eontaining pus' (SAOB) allm. 
2. 'elak el. hetlevrad kvinna / vicious, hot-
tempered woman' Älvd. 

etter-pung m. Ib Petteptovg Älvd. ä'jtterpovvg 
e' tterponvg Li. <elak el. hetlevrad man (el. pojke) 
/ vicious, hottempered man'. Jfr etterblåsa. 
Syn.: etterpåse. 

etter-påse m. Illa esttärpåsa Ga. (jfr Gotl. Ordb.) 
=föreg. (SAOB). 

etter-snalla f.IVa jttertalla e'ttegnalla ÖVd. 
'trollslända / dragonfly'. Syn.: pillar em ara; 
troll-mara, -slända, bet. 1, -snälla; troll-
käringslända. 

etter-unge m. Illa ettärunnji Ga. ettärunnjä Jä. 
e`ttäruvvet Äpp. ettärunn,(j)i Mal. 'förstfött 
barn / firstborn' (Ross eitrunge). Syn.: 
förstföding. 

ettrig adj. I rettrug nÄlvd. ettrun vMor. 'trug 
e'ttrug Leks. ettru Dju. Flo. Mal. d jtrs ÖVd. 
1. 'full av etter, giftig / poisonous' (SAOB 1) 
allm. 2. 'argsint, hetlevrad / hot-tempered, 
iraseible' (SAOB 1) allm. 3. 'starkt begiven på 
könsumgänge / hot-blooded, ardent, passionate 
(sexually)' Mal. ÖVd. 
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ett-sin adv. r e887.2, Älvd. Våmh. je' 881j, MOT. 
je'sszt Ors.; obef. Ve. Soll. Ore. (jfr Sdw. sin n.; 
VII We. ett sinn; Björklund Älvd. 1622.s. 134). 
1. 'en gång (semel) / once' Älvd. Våmh. Mor. 
rean?, ti'k Älvd. Kast% 	vMor. 'en gång till'; 
r e 88t1 byr og fe887.L 	Älvd. 'en gäng börja o. 
en gång sluta'; bara rean, Våmh. `endast en 
gång'; i'essr, i wrkun Våmh. `en gång i veckan'. 
Jfr gång m., bet. 7. 2. 'en gång (olim) lat one 
time, once' Våmh. (Bon.) ä w,5, 65' i'essrj, så i 
misnnas 'det var så en gång jag minns'. 3. (sna-
rast pleonastiskt:) 'någon gång / some time' 
Älvd. Våmh. tå'g Pgry Älvd. 'tig (nån gång)!'. 
Syn.: gång, bet. 10. 4. 'en gång, äntligen / 
once, at last' Våmh. vMor. a du kå`m-jön nä 
Kan, vMor. 'har du kommit hit nu äntligen?'. 
Jfr gång, bet. 10. 5. <en gång, ens / ovan' vMor. 
a-nt du tid å jr2"tå Km!, ̀ har du inte tid att äta 
en gång?'. 6. 'en gång till, om igen, ånyo / once 
again, afresh` Våmh. Ors. djå'r 85 resan Vårnh. 
'gör så en gång till!'; 'rean o ressta, Våmh. (Bon.) 
'om o. om igen'; dem bir-5' je'ssr,, Ors. `de börja 
igen'. 

ett-tänkt adj. I e'ttävykt -e'tt-tä'vvkt Mal. (jfr 
en r., bet. 4 a-b) 'bestämd, beslutsam / decided, 
resolute'. 

Eva f. &va - &va Älvd. å'va Tra. 'kvinnonamn / 
/ woman's name' (SAOB 1); å'v bell /'a svÄlvd. 
'Eva kan följa med'; war å'v dar ö'g svÄlvd. 'var 
Eva där också?'; (i gårdsnamn:) a'nndeg-en-ås va 
Tra. 'Anders i Eva-gården'; kä.`ri-thee va Tra. 
<Karin i Eva-gården'. — Ssg: å 'Wera m. Li. 
'nervöst orolig kvinna (el. flicka) / nervous 
woman (or girl)'. 

evangel n. -'m. Ja vanjå'l (best. vanjå'18) n. Rättv. 
(Bo.) va`nndjil öVd. (best. vasnndjik Li.) 
'evangelium, evangelietext / the gospel, gospel 
text'; ve ska lå's va'nndjik, inna du få gå 
nssffta Tra. 'vi skola läsa evangeliet, innan du 
får gå någonstans'. Jfr evangelia. 

evangelia f.IVa wendjika Älvd. wäsrindjila 
vOrs.; best. evanfe'lljo Nås <evangelietext' (Aa-
sen evangeljo f.). Jfr föreg. o. följ. 

evangelium n. -m. wa'nndjekjum n. vMor. venn-
dfiyum Soll. vannji'lljum Leks. vannje'lljurn 
Bju. evanfi'lljum Ga. evanje'lljum Flo. Nås 
evanje'lljum in. (best. dat. evanfe'lljumam) Äpp. 
(jfr Gotl. Ordb.) `text(utdrag) ur ett av de fyra 
evangelierna' (SAOB 3). Jfr föreg. 

evelig adj. I rväkin Våmh. (Bon.) å"väkin nvMor. 
ifevväiä Mal. (jfr evärdlig adj.); (i förb. med 
t i d (e r):) i rväkigå ti` där Våmh. (Bon.) nvMor. 
i ti'vvälä tiåä  Mal. 'i eviga tider / to all eternity' 

(SAOB 1; Gotl. Ordb.). Syn.: evig, bet. 1; 
evärdlig; evärdslig. 

eveliga adv. å'veli rväli vMor. 	vSoll. 
ti'vvålä Mal. å' vale öVd. 'i evighet; sedan oöver-
skådligt lång tid tillbaka / since time immemo-
rial, for ever' (jfr SAOB evelig; Fr. wfiliga); 
å"väli a'ttåtär vMor. 'sedan oändligt långt till-
baka'; ss'vvok a å vg`ry å dvvälä Mal. 'så har 
det varit sedan urminnes tid'; ska du he'll-på 
me di-då å'vale Tra. 'skall du hålla på med det. 
där i evighet?'. — Av!.: /ro (el. å) er VVäl 8 allär 
Mal. 'från urminnes tid (eg. från el. av eveliga. 
och ålder) / since time immemoriar. 

evig adj. å'vig 	Rättv. (Bi.) &vig Leks. Flo. 
&vin Bju. å' vi(g) Nås å`vi Mal. -å`vig öVd. 1. 
'som alltid förbliver, utan slut! eternal' (SAOB 1) 
allm. kli ervi Nås 'till evig tid'. Syn.: evelig; 
evärdlig; evärdslig. 2. (förstärkningsord; 
SAOB 2 b:) 'fullständig; absolut / complete, 
absolute' allm. e g'vi /5'vvn Mal. 'en evig lögn'; 
få å' då å'vi(g)t llä't te få ns`nn Li. 'här är det då. 
stört omöjligt att få ngn (fisk) i (mjärden)'. 
3. (i emfatisk anv. efter det obest. pron. var; 
SAOB 5:) 'varenda, varje / each, every'; var 
&vige å'n Leks. 'varenda en'; var Xvige då'g Leks. 
vårtr yvige dä'g Li. 'varenda dag'; har &yvige na'tt 
Mal. 'varje natt'. 

evärdlig adj. I 6"vålrin Soll. evä`rlin Bju.; pl. 
evie(cl)kä Mal. (endast i förb. med tid (er): 'evig/ 
eternal' (SAOB 1 a); i 6"våki tf'd Soll. 'i evärdlig 
tid'; i Ca gu88-vci'a4ti träa  Mal. <i alla Guds eviga 
tider'. Syn.: evelig; evig, bet. 1; evärdslig. 

evärdslig adj. I (endast i förb. med tid(er):) pl. 
vä'88ligä Jä. 'evärdliga / eternal' (jfr SAOB 
evärdlig E 800; Sdw. äväruldsliker); ta'kk 
hedar i vtessligå trdär 'heder o. tack i evig tid!'. 
Syn.: se evelig. 

exercera sv.v.l. ekksira Älvd. rkksår Soll. 
ekksåra Ors. äskksera Bju. Dju. Flo. Nås ä'kk-
såra Mal. ä'kksira öVd. 1. 'öva i vapnens bruk 
o. d. / do military training, 	(SAOB 2 a-b) 
allm. åskksår min kanösnum Soll. 'exercera vid 
artilleriet'; dem ad ekkseracl kni'kkt Ors. `de 
hade tjänstgjort som soldater'. 2. 'ha besvär 
(med), bråka (med) / have bother with' (SAOB 
2 c) Tra. je' ska sns'utt hal-på tekksira me då' 
fä'mmt 'jämt skall jag (vara tvungen att) bara 
hålla på o. bråka med dig!'. 3. 'tvinga någon 
oavbrutet att göra något / force someone to do 
sthg' Flo. Mal. Li. o ä' kksää mä om hä'a ssmhä'llst 
Mal. 'hon tvingar honom oavbrutet att göra vad 
hon vill'. — Särsk. förb. (upp:) 'uppöva' Mal. Li. 
ho äkksår-s'pp an Mal. `hon instruerade honom 
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noga'; jä`mmväll• hönnd ö så s' ppäkksin ss-n, 
stjå'k Li. 'till och med hunden är så uppövad, 
att den stjäl'. 

exercer(n)ing f.Ib ä' Icksårning Soll. eeklesärnin 
Mal. irkk8iriug Li. 1. 'exercis / military service, 
drill' allm. Syn.: exercis, bet. 1. 2. `ständig 
sysselsättning med (hårt) arbete / continuous 
hard work' Mal. Li. Syn.: exercis, bet. 2. 

exercis m.Ia eksi'ss Älvd. äksi'ss Dju. Nås 

äksi'ss "..,åksy'ss Mal. äkksi'ss ÖVd. 1. = föreg., 
bet. 1 (SAOB 2) allm. 2. 'sträng o. jämn syssel-
sättning / continuous hard work' Mal. o å' må 
full i äksy'ss Kmmt Mal. 'hon ordnar så att jag 
har full sysselsättning jämt'. Syn.: ex ercer-
(n)in g, bet. 2. — Ssg: eksissbörrg adj. Älvd. 
'gammal el. vuxen nog för att göra sin värn-
plikt / old enough to do one's military ser-
vice'. 

fabbla sv.v.l. fa‘bbla Ors. fcebblra Rättv. Bju. 
Nås fcebblra Leks. `fubbla, fumla / fumble, bungle' 
(jfr SAOB). — Avi.: fa'bbsk m. Leks. 'fumlig 
man i bungling man'; fa'bbslr n. Leks. `fumlig 
person / bungling person'; fcebblra f. Leks. 'fumlig 
kvinna / awkward woman'; fa'bblru adj. Nås 
'fumlig, tafatt / furnbling, awkward'; du får do 
so fasbblut Ors. 'du beter dig då så fumligt'. 

fabel n.Id fa'bbek Älvd. fa'bbälr vMor. Soll. 
fa'bbäl öMor. fa'bbel fa'bbel Ors. fa'bbsk Leks. 
fa'bbäl Ål Flo. fa'bbtik Bju. Dju. få'bäl fa'bbåk 
Mal. fcebbek ÖVd. ( •••• å` bel Li.). 1. `ovederhäftigt 
prat / idle gossip' allm. fa'bbelr i stfi'nn ni44 
nå"vek i'nn Älvd. (ordspr. om  lögnaktigt prat) 
'fabel i skinn nedan(om) navel(n) in'; an för mi 
nsgu .2lajleu fa`bbli öOrs. 'han kom med ngt 
struntprat'. 2. 'vidskepelse, skrock / supersti- 
tion' Älvd. Soll. Mal. ga`mmbelfabbel Ors. `dets.'. 

fabla sv.v.l. fa`bbälr sÄlvd. vMor. Soll. fa' bbla Ors. 
fcebbka Leks. fcebbla Ga. fcebblra ,,,  få'bla Mal. 
ÖVd. `prata i vädret, fantisera / indulge in 
fancies, talk nonsense' (SAOB); o få'bäl v språ`k 
ss Mal. 'hon pratar o. fantiserar så'. — Ssg: 
fa`bbeIrtrjäsg m. Älvd. 'person, som pratar 
strunt (eg. fabeltryg) / person who talks non-
sense'. 

fablig adj.I fa`bblrgn sÄlvd. fa`bblrån Son. fcebblu 
Ga. fcebbku Moek. Mal. adj. 1. 'som pratar 
strunt / who talks nonsense' Älvd. Soll. Ga. 2. 
'vidskeplig / superstitious' Älvd. 3. `dum, en-
faldig, oredig / stupid, simple, muddl-headed' 
Ga. Mock. Mal. 

fackel m.Id fa'kkäl Flo. (SAOB fackel, under 
fackla) `bloss, bestående av en kådig stör, vars 
ena ände kluvits upp i flera partier o. försetts 
med instuckna stickor el. näverbitar / torch, 
consisting of a resinous pole, one end of which 
was split into several sections, into which sticks 

or pieces of birch-bark were stuck' (ÖDB III 
300). Jfr bloss n., bet. 1. Syn.: fackla; 
ljus-, tjär-stör; tindle; turbrand. 

fackla f.IVa fa'kkka Dju. =föreg. 
fadder m.Id, se faddrar m. pl.; gudfader. 
fadder-bulle m. Illa firdsrbulls Rättv. 'bulle, 
som kvinnlig fadder gav sitt gudbarn till jul / 
loaf, given by godrnother to her godchild at 
Christmas'. 

fadder-gåva f.IVa fa' cldargclva Leks. fceddärgäva 
Bju. få' därgåva Nås fascldtiagava Mal. fa`dder-
gliva Li. 'gåva av fadder till gudbarn / gift from 
godparent to godchild' (SAOB). Syn.: gud-
fadergåva. 

fadder-kalas n. Ja fceddarkalås Dju. <kalas, som 
vid barnets dop hölls för faddrarna / christening-
party given for child's godparents' (SAOB). 
Syn.: barnsöl, bet. 1; kristningskalas. 

fadder-slant m.Ia fceddärilannt Ål 'penning som 
vid barnets dop gavs av faddrarna o. som spara-
des tills barnet blivit vuxet / eoin given by god-
parents to godehild and saved until the child had 
grown up'. Syn.: gumpenning. 

faddrar m.Id pl. ferdsrar Rättv. fceddrar Leks. 
Bju. fa' ddarär Dju. fa' ddarsr Ga. f å' clrär Nås; 
obef. OvSi. Mal. ÖVd. 'till vittnen vid ett barns 
dop inbjudna personer / godparents; witnesses 
at a child's christening' (jfr SAOB fadder 1). 
Jfr gubbe, bet. 2; gudfader; gudmoder; 
gumma, bet. 3; gumme. 

fa(de)r m. få' öer Älvd. få' öä(r) (gen. få'äära.$) 
Våmh. få'öä (gen. fä'ödis ,--Wrås) nvMor. få'dä(r) 

få'clä(r) •••• får (gen. få'clärels, vok. fåd) övr. Mor. 
få'clä(r)— få(r) Ve. få'clår få'd (gen. få' dås) 
vSoll. få` dä(r)... få'd Soll. få' dur vOrs. få"der öOrs. 
får Ore—Äpp. (dat ack. få'ra Ore) får — få (vok. få) 
Mal. färe få.r (vok. få; best. fä',, dat. få'ram) 
ÖVd. 1. 'far, pater! father' (SAOB 1 1) allm. år-4' 
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faöe'r Älvd. 'hör på, far!'; e wå få'der ås Älvd. <det 
var fadern hans (el. hans far)'; du i lra'jk få'åra 
dqjnum Våmh. 'du är lik din far'; faåä', du ska 
km-i'nn Våmh. 'far, du skall komma in!'; 
fä,'där asnndäs öMor. 'Anders' far'; mösna få'där 
öMor. <fars mor (el. moder åt far)' ; frå få"farss 
få'rss ti'd Rättv. 'från farfarsfars tid'; han lek 
stri'k tå f a'ssin Mock. 'han fick stryk av sin fader'; 
få'r dä'nn va ivven gkässmässtar Äpp. 'din far var 
ingen glasmästare' (ordspr.); an e 	 få'a  sinom 
Mal. 'han är lik sin far' (få omöjligt i detta fall; 
jfr få'r s inå'ä  'far och mor'); vår e an få' Mal. 
'var är (han) far?' (tär omöjligt i detta fall; äv. 
vid tilltal få'); an &eld ful äjn fåsre å ss Tra. 
'han hade allt en far också, som ...'; lär hännes 
Tra. 'hennes far'. Jfr lär-, stor-; tatta. Syn.: 
falla, bet. 1. 2. 'far i gården, husbonde, hus-
fader / master' (SAOB I 5) allm. evem har 
sagt det?' —) få,'r vånn öMor. få'där vör få' vår 
Ve. 'far (el. husbonden)'; stasmmfår öMor. 
'husfadern i Stam-gården'; an wä't fälä g4'n-får 

öOrs. 'nog vet Gan-far det'; kni's-få,r söLeks. 
'husbonden i Knisgården'; ä få,'an hismma 
nMal. 'är husbonden hemma?'. Jfr karl, 
bet. 6. Syn.: falla, bet. 2. 8. `(min) man el. 
make / (my) husband' öMor. Leks. Dju. Mock. 
få'r ha hulli-å våri klrä'n i vi'nntsr Leks. 'min 
man har varit sjuklig i vinter'; få'r vånn hall-på 
hugg-vå' Mock. 'min (eg. vår) man håller på o. 
hugger ved'. Jfr karl, bet. 5. Syn.: f alla, bet. 3. 

(senare ssgsled:) 'åska / thunder'; se God-. 
(i förb. mona och fader:) 'växten Plantago / 

plantain' Soll. mön-å-få'dä 'kämpar, Plantago 
media'. Jfr mona, bet. 4. 6. (senare ssgsled:) 
'borr, varmed hål med gängförsedda väggar 
åstadkoms / screw-die (-tap)' Våmh.; se skruv-. 
7. (i utrop:) `Herre Gud, kors bevars! / good 
graciousr Mal. Li. fäVää  (vd'a) fö jöslräpäk dom a 
fienn(f)i Mal. 'bevars väl (eg. fader vår), så 
mycket potatis de ha fått!'. 

fader-lös adj. I fåsrlös Rättv. få'rlbss Leks. Mock. 
få'rlBs Nås fåsalBs Mal. 1.5.`latia Li. 1. 'utan fader / 
without a father' (SAOB) allm. 2. 'född utom 
äktenskapet / illegitimate' Mock. Mal. 

faders-arv n. —m.I a faissar(r)v n. Rättv. låssar?", 
Nås få'garry Mal. (Y.) få'asarrv Mal.; fåsearry m. 
Li. 'arv efter fader / inheritance from father' 
(SAOB). 

faders-namn n.Id —a få'snammsn Leks. få'g-
nammn,,, få'asnammn Mal. fä'gnanonn Li. 'faderns 
namn med tillagt -son, »son»-namn / father's 
name with word -son added' (t. ex. Andersson 
i Lång Erik Andersson). 

fader-vår oböjl. n. jadärvå'r Jä. fåddivå'r Mal. 
fådervå'r ÖVd. 'Herrens bön/ the Lord's prayer' 
(SAOB); låss fåddavå'rä sätt Mal. 'läsa sitt fader-
vår'; ha'nn ks`nn full må'a  känn låss fåeläävå'rä 
sätt Mal. `han kunde mera än (bara) läsa sitt 
fadervår (dvs, kunde äv. hemliga konster)'. Jfr 
latins-. 

fager adj. I få'gää  Mal. 'vacker, trevlig, behaglig / 
beautiful, nice' (bl.a. i lockrop till kor:) listä kfe, 
88M e få'gär s vä'n 'liten ko, som är fager o. vän'; 
(äv. t. ex. i ortn. förled:) fåsgäähia `Fagerheden, 
slät tallhed på sandgrund'. 

ragga LIVa fa`gga Li.; pl. fa`ggur, best. dat. 
fasggigm Älvd. få"gum nVåmh. få"ggm Våmh. 
(Bon.) fa`ggom Rättv. Mal. fasggsm ÖVd. 1. 
'stor börda, bylte / bad, bunclle' (jfr SAOB 1 o. 
anm.) Li. jäsvfagga Li. 'stor börda med järn'. 
2. 'kvinna, som bar ihop en stor börda / woman 
who gathered together large bundle' Li. Jfr 
fagga v., bet. 2. 3. (pl.:) 'dödsaning el. döds- 
känning / premonition of death' (jfr SAOB 2 b) 
Bju. 4. (i förb. i el. uti faggorna:) 'i gör-
ningen, i tankarna; nära förestående, aktuell / 
going on, on the way, brewing, (be) about to' 
(SAOB 2 c) allm. nit' ir ä i frggm Våmh. (Bon.) 
'nu är det nära förestående'; i wa fu'sst i få'"ggm, 
tä go-da'jt Våmh. (Bon.) 'jag stod just i bered- 
skap att gå dit'; du a ju'sst nu' we i få"ggm a mi 
Våmh. (Bon.) `du har just nu varit i mina tankar'; 
o e ti fa`ggom Rättv. 'hon kan komma när som 
helst'; hå'n a o-då,' i fasggom Mal. <vad har hon 
för ärende (som har så brått)!'; je o'nnde-på hsnn 
an å i fa`ggsm nä fe Tra. 'jag undrar, vad han 
har i görningen nu, jag'; (överfört:) hån å du 
nös ti fa`ggom Mal. 'vad har du nu på hjärtat el. 
vad vill du nu då?'. 5. (i förb. i faggorna:) 
'tätt efter, i hälarna / on one's heels, close 
behind' (SAOB 3) Älvd. ig å'r qn, i fa`ggum 'jag 
har honom i hack o. häl efter mig'. Syn.: 
hackn; hamn.n. 

fagga sv.v.l. fasgga Mal. 1. `sy på lappar / patch' 
(jfr Aasen Ross fagga) sMal. 2. `gå tjockt 
klädd, vara påbyltad / be thickly, warmly 
dressed'. Mal. Jfr faggad. Syn.: se budda v., 
bet. 1; dulsa, bet. 2; pylsall; 	— Särsk. 
förb. (på:) /agg-på' sä Mal. fa`gg-på se Li. 'bylta 
på sig mycket kläder'. 

taggad adj. I fa'ggad Älvd. 'påbyltad / bundled 
up (with clothes)'; wiso i du sö' fa`ggad 'varför 
har du så mycket kläder på dig?'. Jfr dulsig. 
Syn.: faggig, bet. 1. 

taggig adj. I fa`ggug nÄlvd. fa`ggu Mal. fa`ggs 
ÖVd. 1. = föreg. Älvd. Mal. e stö'r ä fa`ggu 
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männistja Mal. 'en stor, med mycket kläder 
påbyltad kvinna'. 2. 'fetlagd, stor o. omfångs-
rik samt otymplig i sina rörelser / fat, clumsy' 
Mal. Tra. 

faggor f.IVa pl.; se f agga f., bet. 3-5. 
faksor f. pl., se faxor. 
fakta sv.v.I. refl. fa`kkt-säg Mal. <ha (underliga) 
åtbörder el. fasoner / have a (strange) manner'; 
an fa`kkt sä svm an skull eett hå`k 	lan 
bar sig åt som om han skulle ha ägt (el. ägde) 
hela gården'. Jfr följ. 

fakter sbst. pl. fa`kktär fa`kktää  Mal. faskkter 
ÖVd. (jfr fakta v. refl.; Rz 124a) 'underliga 
åtbörder, åthävor, fasoner / strange mariners, 
gestures' (SAOB). Syn.: affekter; faxor; 
fukter, bet. a; färd, bet. 4; åfakter. 

fal m.Ia fåk- få/ Älvd. fält Våmh. vMor. Soll. 
Rättv. (Bo.) Ga. Jä. Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'rör-
formig del av ett redskap, vari skaftet fästes, 
skafthylsa / tube or casing of implement, into 
which shaft or handle was fastened' (SAOB) 
allm. bi'llfiar Ga. 'tjockt falsparti av plogbill / 
thick lap of ploughshare'; gri'epfälf 	Älvd. 
'skafthylsa på grep / shaft-casing of pitchfork'; 
pa'nnfälf Tra. <skafthylsa på stekpanna / casing 
into which frying-pan handla fitted'; pl'pf.åk 
Våmh. vMor. Mal. 'hylsa för skaft på tobakspipa 
(av plåt) / casing into which tobacco-pipe tuba 
fitted'; &kksfäi Ors. ä'kksfält Tra. 'skafthylsa på 
yxa / casing for axe-handle'. Syn.: falk. 2. 
'ände av åker, del av åker utanför fårorna / 
end of field, part of field outside furrows' Rättv. 
(Bo.).— Sag: fä'kskrikksköer m. pl. Li. `skridskor 
med rand att sätta fast träplattan i (till fotstöd) 
/ skates with groove in which to fasten wooden 
foot-support'. 

fal adj. I fält Älvd. Våmh. Rättv. fäl Ors. fåk (n. 
fält) Leks.; obef. Mal. 1. 'till salu / for sale' 
(SAOB I 1) allm. kfera ä Kelt tå sä`linivs Leks. 
'kon är till salu'. Jfr köp-. 2. 'som mot ersätt-
ning är redo till ngt / willing to give service for 
money' (SAOB I 2 a) allm. o e fä'k får slasn(n)-
täm Rättv. 'hon gör vad som helst för pengar 
(eg. för slanten)'. 3. 'ledig, disponibel / free, 
available' (jfr SAOB I 2 c) allm. kwenn§ i fä'k 
nu' Älvd. kwe'nni i fä'l 	öOrs. 'kvarnen är 
disponibel nu'; i wild ä"vå ti"vkinndffn 
Älvd. 'jag ville ha tummen ledig' (till ett visst 
arbetsgrepp); da, som e fä'k, kan bär-i'nn e 
vertubitta Rättv. `du, som är ledig, kan bära 
in en bytta med vatten'. Jfr eft(er)reds, bet. 
1; färdig, bet. 4-6; ledig, bet. 1, 3. 

28 - 654202 Dalmålsordboken VI 

falk' m.Ib fallk Mal. `dagrovfågel av släktet 
Falco / falcon' (SAOB). 

falku  m.Ib fakk Älvd. 'skafthylsa (på t. ex. 
skyffel) / shaft-casing (e.g. of shovel)'. Syn.: 
fal, bet. 1. 

falka sv.v.l. fa`kka Älvd. /dirka öLeks. 1. 'efter-
sträva, söka få fatt i; bjuda till / seek to attain, 
pursue' (jfr Sdw. suppl. falka bet. 2; Rz 124b; 
SAOB falka' 1) öLeks. fakk ättä tä få tf' bjuda 
till att få tag i'. 2. 'oupphörligt yrka på, kälta, 
gnata / earp, nag, insist, urge' Älvd. 

falk-bo f.Ia fa'llkbft Mal. 'av falk tillrett näste / 
falcon's flest' (SAOB); ä e fa'llkbfkia  buttunndi 
stfepin å gna'pam 'det finns falkbon borta under 
stupet på Gnupen'. 

fall m.Ia fyll Tra. 1. (endast i förb. få sig en 
fall:) an fel& se åfn fs'll <han föll ofrivilligt, slog 
en kullerbytta / he fell over, took a tumble'. 
2. (senare ssgsled:) `överloppsvatten i kvarn-
damm / by-wash in millpond' Våmh. (Bon.); se 
av-. 

fall n. Ia foll Älvd. Våmh. fåll Mor. Soll. /sil Ors. 
Ore ÖVd. fall Rättv.-Äpp. Jät Mal. 1. 'fallande / 
filning, fall' (SAOB I 1); (endast som senare 
ssgsled:) se barr-, brott-, bröst-, i-, tand-, 
undan-, under-, väv-, över-. 2. 'vattenfall / 
water-fall' (SAOB I 1 i) Soll. Ga. Nås Jä. Mal. 
ÖVd. dvm ha sållt fallä ti ä'kva Ga. `de ha sålt 
vattenfallet i älven'. Jfr vatten-, vattu-. 3. 
<kullfallen el. fälld skog / felled trees' (SAOB II 
5 a) Mor. Ore Leks. hs`gg fåt kö'kwidofsll Ore 
<fälla skogen på ett visst område till kolved'. 
Jfr rot-, vind-. 4. 'ställe i skog(en), där träden 
skall fällas el. fällts; hygge / part of forest where 
trees are to be felled' (SAOB II 5 b) allm. Jfr 
april-, betes-, häst-, kol-, mil-, syr-, sör-, 
tax-. Syn.: huggstor. 5. 'svedjeland / burn-
beaten land' (ÖDB I 333; jfr SAOB II 5 c) allm. 
(i Ors. Ore dock endast om det ännu ej brända 
svedjelandet) uksn ska bre'nn de-då, fs'll do vOrs. 
'vem skall bränna (anordna) det där svedjefallet 
då?'. Jfr brand-, bränn-, fallbärs-, fällt-, 
ris-, råg-, sot-. Syn.: se brända, bet. 2.; fält. 
6. 'avseende / respect, case' (SAOB XII 5) 
Våmh. Rättv. Mal. ÖVd. i så' fall Rättv. (Bo.) 'i 
sådant fall'; i cells 	Rättv. 'i alla avseen- 
den'; an e mi`ttji, bertter äl 	i di-då fs'lla Li. 
'han är mycket bättre än du i det fallet'. 7. 
(senare ssgsled:) 'förhinder / impediment, ob-
stacle'; se för-. 8. <skrev, gren (på människa) / 
crotch (of person)' Älvd. 4n i kq'uvg up i fo'lleå 
'han har långa ben'. Jfr dret-, dyng-, lort-, 
skit-. Syn.: se dretfall. 9. (i förb. få fall 
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på:) 'finna fel på / find fault with' Tra. fe te 
frdjst å få' ns fa'll på me 'för att försöka finna 
ngt fel på mig'. 10. 'förfall / decay' Mal. sta`nnd 
fö fäl 'hålla på att förfalla'. Jfr föres-. 

falla m. fålla Våmh. Ors. (gen. fa'llas Våmh. 
ja' ilar Ors.); obef. Älvd. Mor. Ore. (Noreen f ar - 
lille; jfr Rz 127b f alle, falla; Götlind, Västsv. 
Ordbildn., s. 144). 1. 'fader, far / father' Ors. 
rB' ft-ti a fålla öOrs. 'då ropade han på far'; an i 
fa'lla a ku'llun vOrs. <han är far till flickan'; 
fa'llar na'mmn öOrs. 'fars namn'. Jfr stjuk(-); 
t at t a. Syn.: fader, bet. 1. 2. 'husfader, far i 
gården / master' Ors. a du sitt fåll gr4rn nåd 
öOrs. 'har du sett vår husfader (något)?'; fasll 
ika'n vOrs. 'husfadern hos eder'. Syn.: fader, 
bet.. 2. 3. `min man / my husband' Våmh. Ors. 
ed i fållas 	Våmh. 'det är min mans bok'. 
Jfr tytt-. Syn.: fader, bet. 3. 

falla f.IVa fo'lla Älvd. få' lla Mor. Ve. Soll. fa' lla 
Rättv. fålla Leks. Kela Mal. 'fälla / trap' (jfr 
Sdw. suppl.). Jfr ekorr-, klubb-, klump-, 
kläpp-, lekatt-, luck-, mus-, rått-, slag-, 
vattu-. Syn.: fälla. 

falla st.v.  . fo'lla Älvd. Våmh. få'll(a) Mor. Ve. 
Soll. fu'lla (fdlla) Ors. Ore (prat. fjäll öOrs.) 
fdlla Rättv.-Äpp. (utom Leks. Ål fdlla) fdla 
Mal. fa'lla ÖVd.; tema LD 11 231 (jfr fallen adj.). 
1. 'genom sin tyngd röra sig nedåt, (hastigt) 
sjunka, sänka sig / fall, sink' (SAOB I 1) allm. nä` 
hal da`ddjä på å fa'll Tra. `nu håller daggen på att 
falla'. 2. 'falla omkull, stupa, störta Ifall over, 
tumble' (SAOB II 1) allm. ./n fjä'll 4 rö'vin Älvd. 
`han föll på bakdelen'; ./n fjäll 4 	Våmh. <han 
föll på knä'; ä va nä'tt je å-nt fu'lli Rättv. (Bo.) 
'det var nära, att jag hade ramlat omkull'; (vid 
trädfällning:) foll yvyr o'gg Älvd. 'falla åt fel håll 
(eg. över stälphugget)'; ä fjäll tå två' jtam Li. 
'det (o: trädet) föll åt fel håll (eg. utav tv e t en)' . 
Jfr krok-; dimpa, bet. 1; dätta st. v.; kävla 
kull; nysta pass.; stälpa st. v.; välta st. v. 3. 
(om fallandesjuka / about falling-sickness, epi-
lepsy; jfr SAOB II 1 c:) Älvd. Mal. 4 fjä'll tron i 

Älvd. 'under sitt epileptiska anfall föll hon 
i brasan'. Jfr brott, bet. 11a; fallsjuk. 4. (i 
förb. på (å, för) fallande fot; SAOB II 1 e:) 
allm. a. 'fallfärdig / tu.mble-down, dilapidated'; 
ä stöd på fdllti fö't öLeks. 'det (a: huset) var fall-
färdigt'; på glan fö't Mal. 'fallfärdig'. b. (om ha-
vande kvinna el. hondjur / of pregnant woman or 
animal) o gör fö 	fö't Soll. 'hon väntar snart 
sin nedkomst'; kii'na står får fa' ll9j,(fa'll08) 
fö't Rättv. 'kon är snart färdig att kalva'. 
c. 'för fäfot / untilled, uncultivated'; Kira ligg fe 

lånta, fö't Ål 'jorden ligger för fäfot'. d. 'som 
står inför ekonomisk ruin / on the point of 
bankruptcy'; an e på fa'llan fö't hann å Tra. 
'han är konkursmässig, han också'. 5. a. 'sjunka, 
minska (om vatten) / sink, fall (about water)' 
(SAOB III 1) Mal. o a fdl 'den (o: ån) har sjunkit'. 
b. 'sjunka i pris / fall in price' (SAOB III 4) allm. 
i trfils 	jolt i pri's nu' Våmh. `jag tror att 
rågen faller i pris nu'. 6. 'avtaga i omfång el. 
kroppsvikt / decrease in size or weight' (jfr 
SAOB III 7 b) Äpp. han hall på fa'll i hu'llä 'han 
håller på att tackla av el. minska i vikt'. Syn.: 
falla av, bet. 1; falla bort; falla ur; falla 
utur. 7. (i opers. konstr., överfört om månen i 
nedan:) 'avtaga / wane (of moon)'; e fo'n dy 
mk`naNm Våmh. 'månen är i avtagande (eg. det 
faller av månaden)'. Jfr falla av, bet. 2. 8. 
(om lott:) <utfalla, träffa, tillkomma / (about 
lottery:) win, fall (to a person's lot)' (SAOB XIX 
3) allm. la'ttti fjå'l på må' g Mal. 'lotten föll på mig'; 

gii' vä'jt han ä ska fs'll på må' Tra. `ja, Gud 
vet, vad som skall falla på min lottr.— P. pret.: 
se fallen adj. — Refla 1. ̀ slumpa sig / happen, 
chance' allm. ä å bår fdlli si sö'n Soll. 'det har 
bara råkat bli så'; ä fjå'l sä 88'1,80' Mal. 'det 
slumpade sig så'. 2. 'lämpa sig, ligga till / be 
suited' allm. e fol/ si so brä' a 46-4ä'r, o'llt 4 få' 
min Älvd. 'det ligger så bra till för den där 
(kvinnan), allt hon sysslar med'; ä bi te sjå', ur ä 
få'll si Soll. `vi få se, hur det lämpar sig'; ä fjå'l 
sä int ss lä'tt ha'nn ga'nn(j)in Mal. 'det föll sig 
inte så lätt den gången'. — Pass.: å sa fs'lls ä 
88 g8'tt dt-om, då-n a' rrbeift Tra. 'och så går det 
så bra för honom, då han arbetar'. — Särsk. 
förb. (av:) 1. 'magra' allm. ana /s//-å' ss gåski så 
Jä. 'han har blivit så avtärd så'; (äv. med opers. 
konstr.:) ur e a fel-å'v 4"mm-da, s ig a si'tt Etn 
snsst Våmh. 'så avtärd den där (mannen) har 
blivit, sedan jag såg honom senast' ; å'fullin Leks. 
'avfallen'. Syn.: falla, bet. 6; falla bort etc. 
2. e old-4 fol-å'v menadim Våmh. 'månen befin-
ner sig i nedan' (jfr falla, bet. 7); (bort:) fen-
bårrt Soll. fe' il-bett Li. 'magra' (jfr b ortf allen). 
Syn.: se falla, bet. 6; falla av etc.; (borti:) 
fall-bara/ Nås 'svimma'; (bortur:) ha va vi' da, 
hur die a fal-balrg', kä'r Äpp. <det var fasligt, 
hur du har magrat, karl!'; (från:) an a fu'll-frö 
dem nä Tra. 'han har gått bort från dem (avlidit) 
nu'; (för:) ä 88M ä fallär-n-få'r Bju. 'det är, 
som det faller honom in'; ä fjä'll få me hå Tra. 
'det (bara) föll mig in'; (i:) ä fåll-l' fö lrl'tä vMor. 
'det faller för litet säd ur matarverket och ned i 
kvarnögat'; (ihjäl:) an fall-ehå'lr 80 Ore <han 
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föll o. slog ihjäl sig'; (ihop:) foll-ife8p Älvd. full-
-ihö'p Tra. 'bli gammal o. hopskrumpen'; (in:) 1. 
<sjunka in (om döendes ögon)' Soll. ö`gor a bysrt-å 
f011-in 'ögonen ha börjat sjunka in i sina hålor'. 
2. (om väft:) 'täckas väl av varpen' Leks. Al. 8. 
'få infall el. ide allm. å' skul(d) då ealdeir fåll mi 
i'nn Soll. 'det skulle då aldrig falla mig in'. 4. 
<vara med (på); instämma (i)' Mal. 	ha Häl an 
i'nn på 'ja, det var han med på (det instämde 
han i)'; (kull:) fall-ku'll Rättv. 'falla omkull'; 
(ned:) dem i ni' felligsr vOrs. <de äro nedfallna'; 
sm ä fu'll-nä ät ss nä` at Li. 'om det faller ned 
för oss nu igen!'; (stad:) ä a fs'll-stä, fe 'em jö'-
hanis Tra. <Johannes har blivit konstig i huvu-
det'; (sönder:) 4'74 old-4' fol-sit'nnd Våmh. 
'istäcket på ån håller på att gå upp'; (undan:) 
an a fel-u`nnd4 Våmh. 'han har avlidit'; ns'n 
skull fall-u`nna Dju. 'någon skulle komma att 
dö'; (uppe:) ä Ml-n' pp Li. 'älvbottnen träder 
i dagen på grund av minskande vattentillgång'; 
an ctdd fell-s`pp på hs'Irmam Mal. 'han (o: den 
drunknade) hade flutit upp o. återfunnits på 
holmen vid sjunkande vattenstånd'; (uppe-i:) 
foll-u`ppi Älvd. foll-upi' Våmh. (Bon.) 'ej nå 
marken, utan falla mot ett annat träd' (om 
fallande träd); (ur:) i fsl-i'r klå` duma ss wä'l ss 
vOrs. 'jag magrar så förskräckligt, så att klä-
derna bli alldeles för stora för mig (eg. jag faller 
ur kläderna)'; fall-fc'r Nås 'magra'. Syn.: se 
falla, bet. 6; (utav:) an fjä'll-tå la'ssä Tra. 'han 
föll ned från lasset'; jö'kä fs'll-tå 	Tra. <jorden 
faller (el. rasar) ned ifrån plöjseln'; (uti:) 1, je 

me tricksa Li. 'jag föll omkull o. skadade 
mig på yxan'. 2. ä fall-tf' Rättv. 'det bildas 
mjölk (i juvret)'. Syn.: fälla i, uti; (utur:) an 
a fu'll-tfi kkEt'sm ÖVd. 'han har magrat, så att 
kläderna blivit för stora'. Syn.: se falla, bet. 6; 
(vid:) so e fåll-wi' si nvMor. 'som det lämpar el. 
faller sig'; (åter:) 1. 'falla ned över o. stänga 
till, blockera'; e foll-a'tt m wein wä'k Våmh. 
'över vägen kullfallande träd göra den helt 
oframkomlig (eg. det faller åter om vägen väl)'; 
eå jr a'ttfelleå Älvd. ä E 	Äpp. 'vägen (sti- 
gen) är blockerad av kullfallna träd'. 2. foll-
a'tt Våmh. 'återgå till den urspr. ägaren' (t. ex. 
om  utarrenderad jord). 

fall-Anders m. fa'll-anndes Soll. 'personifikation 
av en gårds förfall / personification of ruin and 
decay'; ä si-å'ut fa'll-anncles a kemi jå'n o 'det 
ser ut, som om förfallet har kommit hit också'. 

fall-bord n. Ta fa'llbök Rättv. 'möbel, utgörande 
kombination av stol o. lågt bord / piece of fur-
niture, combining chair and low table' (C4DB III 

211; jfr SAOB fållbord). Syn.: se bord-
säte. 

fall-brända f.IVa fa'llbränn,cla Jä. `svedjefall 
burn-beaten land or clearing'. Syn.: se bran d-
f all. 

fall-brännare m.IIIc fcalbrännar Leks. Flo. Jä. 
Äpp. fäi'lbrännää  Mal. fu'llbrännar Li. 'man, som 
brände svedjefall / man working with burning 
woodland' (SAOB); han snö'r sum en fcalbrännar 
Jä. an gni'r sum en fcalbrännar Äpp. 'han ligger 
i o. snor som en svedjefallsbrännare (i färd med 
att dirigera elden med en risruska)'. 

fall-bränning f. Ib feellbränniv Jä. glbränniv Mal. 
fs'llbrännivg Li. `(arbete med) svedjande / (work 
with) burning woodland'. 

fall-bär n. II fo'llbör Älvd. Våmh. få'llbår Mor. Ve. 
Soll. fu'llbår Ors. fa'llbår Rättv. Leks. Bju. Ål 
Dju. fa'llbär Ga. Mock. Flo. Nås Jä. Äpp. frabär 

feelbädt Mal. fs'llbår ÖVd. <hallon, Rubus 
idaeus / raspberry' (SAOB). 

fallbärs-brända f.IVa fallbtigbrännda Ål <tidigare 
av brand härjat skogsområde, där hallon växa / 
forest-area ravaged by fire, where raspberries 
now grow'. Jfr fallbärsfall. 

fallbärs-fall n. I a fet'llbe(r)sfåll Soll. fcellbäsfall Ga. 
gabeasfäl Mal. fu'llbätsfull ÖVd. 'gammalt hygge, 
där hallon växa / forest-clearing, where rasp-
berry bushes grow'. Jfr fallbärsbrända; fall-
bär(s)vål. 

fallbär(s)-ris n. la fo'llbesrais Älvd. Våmh. feen-
besrajs vMor. fcalbäsris Rättv. fa'llbässris Ga. 
fcalbärris Äpp. fä`lbegris sMal. fät`lbeäsris nMal. 
fs'llbäris ÖVd. `hallonris / raspberry canes'. 

fallbär(s)-vål m. Ja fa'llbärvåk Äpp. gelbeasvcilr 
Mal. fs'llbäråk ÖVd. 'av ris o. liggande trädstam-
mar uppfylld mark, där hallon växa / ground 
covered with brushwood, undergrowth and logs, 
overgrown by raspberry canes'. Jfr f allbär s-
fall. 

fallen adj.III 	 Älvd. ju' llin Rättv. 
Äpp. giv, Mal. fs'llv, ÖVd. (jfr falla st. v.). 

1. 'som har anlag el. begåvning för ngt / gifted, 
elever at' (SAOB 2) allm. 2. 'som har benägen-
het, lust el. tendens för ngt / with a tendeney, 
fondness' (SAOB 3 b) allm. fe'llv fö tä sa`upa 
Älvd. 	te sii`pa Mal. 'benägen för att dricka 
(sig rusig av) brännvin'; fe yä3v, fö te vå' a  minn 
spo'nn,sa Mal. 'jag har ingen lust att spela hus-
bonde (el. herre)' (jfr spunse m.); an e fs'llv, te 
ska cljär-i'll se Tra. 'han har oturen att ofta 
göra sig illa'. 3. (n.:) 'lagom åt ngn / appropriate, 
serving s.o. right' Älvd. df  tytti fo'lle dar int 
fef'mm, ivgan g2kail 'de tycka (att det är) lagom 
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åt oss, att vi inte få ngt vallhjon'. — Avi.: föll-
Idet f. Älvd. 'fallenhet, begåvning / talent, gift'. 

fallera sv.v.l. fale"`ra Rättv. (Bo.) Mal. 1. <för-
sämras, svika, mankera, vara ngt fel med / 
worsen, fail, be deficient' (SAOB 3 a) Mal. 
bå'na tog te falå`ra 'benen började svika (för den 
gamla)'; hän ö ä ssm fal ö' a  nä då Mal. 'vad är det 
som fattas nu då?'. Syn.: fattas, bet. 3; fela', 
bet. 2. 2. 'fattas, saknas, fela / be lacking, mis-
sing, deficient' (SAOB 3 d) Rättv. ä falg`r8r int 
tjö't häll 'det saknas inte kött heller'. Syn.: 
fattas, bet. 1; fela', bet. 1. 

fall-färdig adj. I fa'llfdrdin Ors. fa'llfälru Bju. 
feelfältu ,--, Kelfälru Mal. fu'llfälr8 ÖVd. 1. 'nära 
att falla (samman), bofällig / tumble-down, 
dilapidated' (SAOB) allm. fs'llfälts hfc's Tra. 
'fallfärdiga hus'. 2. 'klen till hälsan, utlevad / 
frail, feeble, decrepit' Ors. 

fall-gård m.Ia 18'llgälr ÖVd. 'hägnad, bestående 
av fällda träd (el. enkel stång, lagd över kors-
ställda störpar) / fence, consisting of felledtrees'. 
Syn.: se brännsvedrodgård. 

fall-haeka f.IVa fällakka nvMor. 'redskap, var-
med svedjefallet bearbetades o. säden myllades 
ned / implement, with which burn-beaten land 
was worked and seed-corn put into soil' (jfr 
SAOB F 137). Jfr fallkrafsa. 

fall-hö n. V lä`lhg Mal. fs`//häj Li. (jfr fall n., bet. 
5) <hö från svedjefall / hay from burn-beaten 
land' (ÖDB I 349). 

fallit sbst. fan't Mal. 1. 'bankrutt, konkurs / 
bankruptcy' (SAOB f allitll). 2. (i förb. i fallit:) 
`ur stånd att arbeta / unable to work'; i a vgry i 
fall't i firö'r dii`gsr Mal. <jag har varit ur stånd 
att arbeta i flera dagar'. 

fallit adj. I fall't Soll. fall't Mal. 1. `ur stånd att 
arbeta på grund av lyte el. kroppsskada / 
unable to work on a,ccount of deformity or 
bodily defect' (SAOB I 2) Soll. Syn.: se bles-
serad. 2. `redlöst överlastad / drunk and in-
capable' Mal. 

fall-krafsa f.IVa fo'llkraffsa Våmh. 'ett slags 
kratta, medelst vilken säden myllades ned på 
svedjeland / a type of rake with which seed-corn 
was put into burn-beaten soil' (jfr ÖDB I 341). 
Jfr fallhacka. Syn.: gryfsa. 

fall-lad f.II få'lliråd (pl. -Zradur) vSoll. '(glest 
byggd) foderlada, anv. på svejdefall / fodder-
barn, built on burn-beaten land' (ÖDB I 346). 
Jfr lövlad. 

fall-led n. II 	Soll. <öppning i stängsel om- 
kring svedjefall / opening in fence round burn-
beaten land' (jfr ÖDB I 341 f.). 

fall-man f. /kalmän 	Ors. `hängman / 
flowing mane'. Jfr ståndman. Syn.: fäll-, 
häng-man. 

fall-rodgård m. Ta 10'111.00:rö svÄlvd. feellrogård 
Mor. Soll. fällrogåd Ve. <hägnad, bestående av 
fällda träd / fence, consisting of felled trees' 
(ÖDB I 341). Syn.: se brännsvedrodgård. 

fall-råg m. II fo'llrfzg Älvd. Våmh. 	vMor. 
Soll. fa'llräg Nås Jä. Äpp. fil'irgig Mal. fs'llrög 
ÖVd. 'råg från svedjefall / rye from burn-
beaten land' (SAOB; ÖDB I 324, 340; motsats: 
hemråg). Syn.: bränd-, svedje-råg. 

fall-sjuk adj. I få'llsjök Soll. gata Mal. fe'llfiik 
Li. 'som lider av fallandesjuka / suffering from 
epilepsy'. Jfr följ. 

fall-sjuka f.IVa fo'llsjäsk(a) Älvd. få'llsjök(a) 
Soll. fs'llsjöka Ors. Oro 	Rättv. Bju. 
fa'llffzka Leks. fa'llfika Ga. Mock. Nås fa'llfgka 
Flo. fa'llfi3ka Jä. feelfölca Mal. fs'llfäka Li. 'fal-
landesjuka / epilepsy' (SAOB 1). Jfr brott, bet. 
ha. Syn.: se brottfall. 

fall-skärare m.IIIc fällstjårär vMor. (jfr fall n., 
bet. 5) 'skära, anv. vid rågskörd på svedjefall / 
sickle, used for rye-harvesting on burn-beaten 
land'. 

fall-sot f.Ia gelsöt Mal. fa'llsott ÖVd. =fall-
sjuka (SAOB); fesst an aå'r å äjn li`ttn o'nndje 
att an a f8silsotta, 88 sla-ti ri'v-tå 8771 stjo' tia å 
bränn-upp o Li. 'så snart man ser på ett litet 
barn att det har fallandesjuka, så skall man dra 
skjortan av det och bränna upp den'. 

fall-ved m. II 	Son. 'ved från svedjefall / 
wood from burn-beaten land' (ÖDB I 350, 515). 
Syn.: sot-fång, -ved. 

falma sv .v.1. fa`kma Mal. ÖVd. 'förlora färgen, 
blekna / fade' (Rz 124 b; Gotl. Ordb.; jfr Torp 
falmen, Hq. falna); ä fa'lrm int å fterrg-4 se n8 
'det (a: tyget) bleknar inte och färgar av sig'. 

falsa sv.v.l. (endast i särsk. förb. med av:) falls-
ka'nntzzm Våmh. 'med kniven tunna av de 

läderkanter, som vid laskningen lades utanpå 
ovanlädret / thin down with knife edges of 
leather which were laid over uppers when scar-
fing' (ÖDB II 277; jfr SAOB falsa' 2; Burträsk). 
Jfr blada' av; tunna av. 

falsen-bär n.II pl. få`sv,bär vÄlvd. 'röda, bärlik-
nande utväxter t. ex. på lingonblad / red, berry-
like formations e.g. on red whortleberry leaves'. 
Jfr duvtårar, bet. 1. 

falsk adj. I fallsk Älvd. Mor. Ors. falsk Rättv. 
fåirsk Leks. Mik ,- faffk Bju. fallsk Ga. Mal. 
fä.gle Flo. fiargkNås. fällsk fäk Äpp. 1. 'bedräg-
lig, opålitlig / false, unreliable' (SAOB II); ä 88 
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fåqrskt å gei'lri tå gå' Leks. <det är så falskt o. 
svårt att gå' (om halka). Syn.: f alsk en, bet. 1. 
2. 'listig / cunning, sly' Bju. — Sag: faslisk-
brakka f. Äpp. 'falsk person'. 

talsken adj. III fa'llstjin Älvd. fa'Irstjin vMor. 
fa'llstjin öMor. fitkstjin Rättv. 1. =föreg. (bet. 
1) Mor. Rättv. då'r i fa'llstje gö-u'pp4 Älvd. 
`där är det farligt att stiga upp'; fö'nn e firkstjin 
Rättv. 'sjön är farlig (att gå på)'. 2. (n.:) 'fara 
för, fara värt, risk för / danger of, fear of' Älvd. 
Soll. e fa wa fa.'llstjeå att eå i tik'smt i p'enivg-
båstjfn 'det börjar bli fara för att det är tomt i 
plånboken (eg. det far vara falsket att ...)'. Jfr 
fara v., bet. 17. Syn.: farlig, bet. 2; fegligt, 
bet. 1. 

falskeri n. fa'llskrö Ga. kellskri Äpp. Mal. ÖVd. 
'falskhet, bedrägeri / falseness, deceit' (V11 We.); 
han får må bä'rrti 	Äpp. <han sysslar 
bara med falskhet'; få'r me fa'llskri Tra. <handla 
bedrägligt'. 

falsk-grop f. VI fa'llskgropp nMal. 'smilgrop / 
dimple'. Syn.: ful-, glis-, gäv-grop; glishåla. 

falna sv.v.l. få'sta, Mor. Ve. (jfr flasna v.) <falna 
(om glöd) / die (of embers)'; gZrö'de åld-å få`snår 
vMor. 'glöden börjar falna'. Jfr Hasa', bet. 6; 
flasna. — Särsk. förb. (bort:) fåsn,-bå'rrt vMor. 
'falna till intet'. 

falsne m.IIIa —b —LIVa 	m. Älvd. vMor. 
Ve. Sol'. —frl'arta f. vÄlvd. få`sti— få'små m. 
Våmh. få`8nå.,, få`87,i, öMor. få`snå Ors. fås nvMor. 
vSoll. fa'ssnä Oro ferksns fliks» Rättv. få'Irsna 
Leks. få` fna Bju. fä' tina Mock. Jä. fearriti Flo. 
gina Äpp. få'gria ,--, få`su,a Mal. fåssne ÖVd.; pl.: 
få`snur vÄlvd. få`snår öMor. Ve. (Stutt) (jfr 
flasna f., v.; flasne m.). 1. a. (sg.:) 'falaska / 
white ashes' (SAOB fa1sna) allm. e åld-å bi 
få`sn, i krum vMor. <det börjar bli falaska i 
glöderria'; e mgtjy få's vSoll. 'det är mycket 
falaska'; få`snån får up i pa'nno öMor. `falaskan 
flyger upp i (stek)pannan'; ta få`snan vOrs. 'taga 
reda på falaskan'. Jfr lin-, ljus-. b. (pl.:) 
'falaska' vÄlvd. öMor. Ve. (Stutt). Syn.: flasna 
f., bet. 1; flasne. 2. (best.:) 'personifikation av 
förruttnelse i timmer / personification of decay 
in timber' vSoll. //gm, a frri i wå'ddjen 'väggen 
är upprutten'. 8. (bildl.:) 'blek, avtynad män-
niska / pale, languishing person' allm. o blr låsi 
jen få`snå Ors. 'hon blir blek som aska'. 4. (i 
förb. ingen falsne el. inte en falsne:) 'inte en 
levande varelse / not a living creature' Ors. int 
såg 1 i'vvgan /å' 8n öOrs. 'inte såg jag en levande 
varelse'. 5. 'småting, stoftgrand / speck of dust' 
Jä. 

fals-yxa f. III fa'llsökks Mal. 'yxa med bred egg, 
anv. för flattäljning av väggstockar / axe with 
broad edge, used for flat-cutting wall-logs' (jfr 
Skirmarebygd 1953, s. 26). Syn.: se bila f., bet. 
1; fläm-, kvård-yxa. 

fal-tråd m.Ia, se fartråd. 
falu-fikor f.IVa pl. få"kufikur Älvd. (jfr fika f., 
bet. 1 o. 3). 1. 'fikon, hemförda från Falun / 
figs, brought home from Falun'. Jfr skra 11 f iko r. 
2. (överfört:) 'brännvin, hemfört från Falun i 
smärre kaggar / spirits, brought home from Falun 
in smallish casks'. 

falu-kläde n. III få'kuklrådå Nås Jä. 1. 'huvud-
duk av grov, rutig bomullsväv, vanl. köpt i 
Falun / headscarf of coarse, check cotton, 
usually bought in Falun' (ÖDB IV 287, 289) Jä. 
Syn.: umeåärmkläde. 2. <kläde som föreg., 
anv. i vardagslag som halskläde / same material 
as above, used as neck-scarf (ÖDB IV 302) 
Nås. 

Falun nom. propr. få"lrek Älvd. Våmh. få"Itu vMor. 
fa"kun Soll. få'lro Oro få'ku Rättv. Leks. Ål 
få'lro Jä.—Tra. (J. Sahlgren i NoB 1946, s. 63 ff.) 
'staden Falun / the town of Falun'. — Ssgr : 
fä'Irubrånnvin n. Tra. 'brännvin, anskaffat i 
kaggar från Falun' (jfr f alufikor, bet. 2); 
få'Zrupsutje m. Li. `falupojke / boy from Falun'; 
fa"kutrådeå n. best. nvMor. 'slätmark med klen 
gräsväxt väster om Bonäs invid Ätjärn' (över-
fört; jfr B. Linden DNO 1:2, s. 52 f. med litt.). 

famIlja f.IVa fami'llja Våmh. famä`lja Mal. 
fami'lja Li. 'familj / family' (jfr SAOB under 
familj; V11 familja). 

famla sv.v.l. fq`mmbek Älvd. fa`mmbåk vMor. 
Soll. fa`mmbla vOrs. 	öOrs. fa`m(m)ka 
Rättv. Nås Mal. fa`mmblra ÖVd. 1. 'göra osäkra, 
sökande rörelser med händerna, treva / grope 
about' (SAOB 1) allm. 4', .so W blri'nnd o fik 
h'mmbek o få"rå Älvd. 'hon, som var blind 
o. fick reda sig med famlande'; fa`m(m)'a ti 
mär(r)kni Rättv. (Bo.) 'famla i mörkret'. Syn.: 
hamla, bet. 1; tamla, bet. 1. 2. 'fumla, bära 
sig fumligt åt / fumble, fiddla with' (SAOB 2) 
Ors. Nås Tra. an fa`mmblsd ajti någu vOrs. 'han 
fumlade med ngt'. Jfr fippl a, bet. 1. Syn.: 
hamla, bet. 2; hemman; kumla. 8. 'prata 
innehållslöst, svamla / ramble on, rant' (SAOB 
3). Älvd. Mal. Tra. i wö't c/4 i'nnt, werr då' 
1.1`mmbker auti Älvd. 'jag vet då inte, vad du pra-
tar om'; o får å fa'rnmbek me nå`ran Tra. 'hon 
pratar o. fantiserar om ngt'. Syn.: t aml a, bet. 4. 
4. 'fundera, grubbla / think, brood over' Älvd. 
.stn, Nmmblrer auti nå"ge'r 'han (går o.) grubblar 
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på (eg. uti) ngt'. Syn.: fundera, bet. 1; 
grumla"; grunda. — Pass.: ä fa`mmbires-bstt 
fe me Li. 'det försvinner ur minnet för mig'. 

famlig adj. I fa`nimbkun Ors. fa`mmku Rättv. 
(Bo.) Mal. fa‘mmbks ÖVd. 1. <fumlig, tafatt / 
awkward, fumbling' Ors. Rättv. Mal. ÖVd. 
Syn.: backlig; bjäcklig, bet. 2; bäcklig, bet. 
2; fipplig, bet. 1; hamlig. 2. 'sinnesrubbad / 
mentally deranged' Tra. an vått fa`mmbirs utcl` 
di 'han blev rubbad genom det'. Syn.: ryckt; 
underlig, bet. 2. 

fammel m.Id fa`mmbe Tra. <fumlig person / 
awkward, fumbling person'. Syn.: b äckla v. 
avi.; fippel m., bet. 1; hammel m.; hammel 
n., bet. 4; tanimel n., bet. 3. 

lammel n. Id fa`mmbek Tra. 1. 'fumligt utfört 
arbete / work which is awkwardly carried out'. 
2. `innehållslöst prat / nonsense' (SAOB 2). 

fammende adj. fasmmunds Rättv. (Bo.) (jfr fam-
mende interj., fammund m.) 'driftig, duktig, 
tilltagsen / industrious, enterprising'; en fa`mm-
snds lat'r 'en frisk o. duktig karl'; hå`k .21ä'kktä 
e fa`mmsnds 'hela släkten är energisk o. driftig'. 

fammende (interj.) adv. fasmmsnds Rättv. (Bo.) 
(jfr föreg.; fammen, lamm a: äro jämrens ord: 
Mora 1755, Ihreska handskr. UUB 98: 9, s. 11; 
SAOB fammen, fammene etc. interj.) 'kanske, 
möjligen / perhaps, possibly'; ja, fa`mmsnds <ja, 
kanske det'. 

fammund m. femund ,,, fsemmuinnd Våmh. (jfr 
fammende adj., (interj.) adv.) 'mycket god 
gröda, frodigt gräs / fine crop, lush grass'; d.i'n a 
du femundti (best.) Våmh. (Bon.) <där har du 
(minsann) verkligt fint gräs'; (iron.:) å (»k 
.21a`jkci femuncl ä Våmh. 'har du så god 
gröda?' (om klen skörd). Jfr fan m., eufem. 

famn m.Ia d farrm Älvd. Våmh. ( 
Våmh., bet. b) fammn Ve. Soll. Ore Rättv. Nås 
fa'mmsn vOrs. fenmn öOrs. fa'mmsn Leks. 
fa'mmän Bju. Al Dju. Ga. fammn Mal. ÖVd. 
(jfr Fr. faömr). a. <armfång / armful' (SAOB I 3) 
allm. an  tög full fa/1nm~ i vå'd Leks. 'han tog 
famnen full med ved:; je tå: de tf fa`mmn Tra. 
'jag tar dig i famnen'. b. 'ett längdmått, 3 alnar 
/ measurement of length, 3 alls' (SAOB II 1) 
allm. ä e fkä'jr fcemmner dju'fft Tra. 'det är flera 
famnar djupt'. c. <ett vedmått, stavrum / 
measurement of wood' (SAOB II 4) Ve. Soll. 
Dju. Mal. Jfr kors-, ved-. Syn.: (stad-) stav-
rum. 

famna sv.v.l. fa'rrma Älvd. ( 	 Våmh. 
fa`mmn(a) Soll. fa`mmna Flo. fa`mmna Mal. 
ÖVd. 1. <nå över (mäta) med utslagna armar / 

measure with arms outspread' (jfr SAOB 
famna' 1-2) allm. i tår int a' ut mi"r eld i dii'g 
fa'rrma Älvd. 'jag tar inte ut mera än jag når 
över med utbredda armar'. 2. 'slå (kava) med 
utbredda armar / thrash about with arms out-
spread' (jfr SAOB famna' 1) Älvd. Våmh. Vd. 

fasrrmer a'rrrnum Älvd. 'han fäktar med ar-
marna'; an fa`mmn å 21ö i cerrmun Tra. 'han ka-
vade och slog med armarna'. Syn.: f ams a, 
bet. 2. 8. (överfört:) 'ivrigt verka för, sträva 
efter, fäkta / strive, struggle for' Älvd. an a d4 
fa'rrmaä o fe"riö o ste'llt so bier å"vå apt no ni  
natf'nn 'han har minsann strävat och sett till 
att de ha haft något att- stoppa i munnen'. 
— Särsk. förb. (hop:) fa'mmn-hö'p ä Äpp. 
'samla det (o: höet) i fång'; (ihop:) Mmming5 
ö'tt Våmh. 'med famnen samla ihop hö(et)'; 
(upp:) Ors. Rättv. jä a fammna-o'pp sts'ttisn 
Rättv. 'jag har med utsträckta armar mätt upp 
stocken'; (ut:) fenmin-a'ut ena 8t4'uvg Våmh. 
'mäta en stångs längd med hjälp av utsträckta 
armar o. händer ut till långfingertopparna'; (å:) 
farm-4' Älvd. <svänga med utbredda armar'; 
(över:) 'försöka tillägna sig' Tra. famn-l`vi 
kåmm bstå't 'försöka lägga beslag på allt, han 
kommer i närheten av'. 

famn-käpp m. la fa‘mmnkäpp Soll. fa`mmntjäpp 
Rättv. Nås Äpp. fa`mmtjäpp Mock. fa`mmntjäpp 
Mal. 'famnstake / fathom-rod, cord-stick' (se ill.; 
SAOB). Syn.: famnstake; mälklave. 

famn-stake m. IV fa'rrmstatji' Älvd. Nmmstatji 
Våmh. 1.1`mmnstaki ( -MsmmQn-) Våmh. (Bon.) 
fa`mmnståles Mal. kemmnståtji Li. fa`mmnstattji 
Tra. 'A-formigt instrument, 3 alnar (el. 6 fot) 
mellan benens ändar o. anv. vid mätning av 
åkerareal / A-shaped instrument, 3 alls (or 6 
feet) between ends, used for measuring acreage' 
(se ill.; SAOB 1). Syn.: se föreg. 

famn-stör no.Ia /4`mmQnstör Våmh. (Bon.) <käpp 
el. stör, 3 alnar lång o. anv. att mäta ved med / 
stick or rod, 3 alls long, used for measuring wood'. 

famn-tal n.II fa'rrmtåk Älvd. 'visst antal fam-
nar av gärdesgård, som tilldelats varje gård el. 
hushåll / certain number of cords of fencing, 
allotted to each farm or household' (jfr SAOB). 

famn-ved m.II fa‘mmnvid Soll. fa`mmnvå Mal. 
'ved, upplagd o. mätt i famn(ar) / wood, stacked 
in cords' (SAOB). Syn.: kast-, stavrums-, 
stöd-ved. 

lamm sv.v.l. fa`mms(a) Son. Leks. fa`m(m)sa 
Rättv. Bju. Dju. Mal. (jfr Wennberg V11 famsa). 
1. 'taga famnen full, taga stora fång / taks arm-
fuls' Leks. 81 her-Ij fa`mmss å låsas dan 'se, så 
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stora fång han tar, medan han lassar där!'. 
2. `svänga (kava, fäkta) med de utbredda armar-
na' Soll. Rättv. Bju. Dju. Mal. an .214r s fa'rnms 
i a'rrmom Mal. `han slår och fäktar med ar-
marna'. Syn.: famna, bet. 2. — Särsk. förb. 
(ihop:) e famsedehö'p rö'pä Ore `jag halade in 
repet hand för hand'; (på:) o famssr-på' brä' 
Rättv. 'hon svänger duktigt med armarna'; 
(uppå:) an famssr-upå' Rättv. 'han tar ordent-
liga fång'. 

fan m. 14't% Älvd. 14'n Våmh. (Bon.) fä'n Soll. 
fä'n fk'n Ors. 	Rättv. (Bo.) tätt Leks. fä'n 
Mal. ÖVd. 1. 'den Onde, djävulen / the Devil' 
(SAOB 1) allm. a. a me7,i, a4.  ig u'pp fö feld fk'n,, a 
fajö-å' si 8leff'8n4 Älvd. `i morgon skall jag upp, 
innan fan har fått på sig skorna (dvs, mycket 
tidigt)'; vänan ä varr än gnyn Leks. 'vanan är 
värre än djävulen'. Syn.: annan pron., bet. 6; 
böse, bet. 2 (m. fl., se d. o.); Dart; fiende, 
bet. 2; fiund, bet. 4; gamlen, bet. 3; Gammel-
Erik; grove, bet. 2; han, bet. 6 a; husbonde, 
bet. 3; Hornkarl, -Pelle; klene, bet. 1; kram-
pen; Kratten; lede, bet. 1; ljuten; Nak; näck, 
bet. 3; rämeni; sj älven, bet. 2; snö de, bet. 1. b. 
(som svordom el. i kraftuttr.; SAOB 2-3); f4'tt i 
e'llwiti o pre'sstv, i thl`nnd§m Älvd. `fan i helvetet 
och prästen i sanden'; gå /sr fä'n i vall Leks. 
`gå för fan i våld!'; fä'n ancemma Mal. Li. 'fan 
anamma!'; fän i htellvet Mal. fä'n i hti'llvit Li. 
'fan i helvete(t)!'; hur fä' mmto gen fä'ä  du Mal. 
`hur tusan bär du dig åt?'; gen i mä Mal. fä'n i 
me Li. 'minsann, sannerligen (eg. fan i mig)!'. 
2. (adverbiellt) 'allt, nog, säkert / certainly, 
really' (jfr SAOB 6) Ors. ita fä'n 1 tru'lldjötär ä 
'det här är allt trollgetter, det'. 8. 'kraftigt 
slag; aga, stryk / beating, thrashing' Soll. Mal. 
ska i dfå' di fän fän Soll ska i cljö' dä engin Mal. 
'skall jag ge dig en sinkadus?'; du ska få gn Mal. 
'du skall få så mycket (stryk), som du tål'. — 
Sag: gnstig n. Tra. <rackartyg / mischief'. —Eu-
fem.: M`v, 	Älvd. giy, Mor. Ga. få'n Soll.; 
få'kuln Soll. glcurn Rättv. gkurtt Leks. g ku-
ltur Dju. fä'kura Ga.; fa'lldirgn Våmh. gleran 
vMor. fa'llera Rättv.; fa`nntkma Våmh. fa'nnum 
Soll. fa'nnoma Rättv. Flo. fa'nnoma Dju. fa'nn-
doma fcennsma Äpp. gnoma fcennoma Mal.; 
M'nnta -Knnt4me Älvd. 	Våmh. fa'nnta 

fa'n(n)tom fa'nntamä Rättv. fa'nntam Bju. 
Ål Ga. fcennto ÖVd.; färitan Mor. fässiksn 
Rättv.; gsnan -.4.ä,'sna Nås gsna Jä. Se äv. 
fanders; fanken. — Av/.: Msnnelti adv. vÄlvd. 
(förstärk.:) 'väldigt, förskräckligt / very, terri-
bly'.  

fana' f. V fiena Våmh. fanfe öMor. gna vOrs. 
gnu Jä. Mal. ÖVd. 1. 'flagga / flag' (SAOB 1) 
allm.; (äv. överf.:) ./n ska gö' tindä f4'nu Våmh. 
<han skall gå under fanan, dvs. exercera bevä-
ring'; an rTi'mmd gno Jä. `han rymde ur krigs-
tjänsten'; an svör gno ÖVd. <han tog värvning 
som soldat'. Jfr flagga', bet. 1. 2. 'liten flagga, 
som vid lysning till äktenskap sattes upp på 
byns majstång / small flag, flying at the top of 
the village maypole, when the banns were put 
up' öMor. 3. 'diagonalt streck över fyra lod-
räta streck vid stycketalsräkning / diagonal fifth 
stroke crossing out four vertical strokes when 
counting one by one' (SAOB 3 d; Torp) Våmh. 
Ors. 4. 'på äldre bomärke tillagt streck (vid 
bodelning) / sign added to original owner's mark 
(when dividing property)' Mal. Jfr nu gg a, bet. 3. 

fana' f. V gnu Li. (möjl. till föreg.) 'fena / fin'. 
Syn.: fena, bet. 2; år f., bet. 2. 

fanam  f. V ränn Mal. (jfr Torp form f.) 'lång-
sträckt strimma el. driva av snö / long drift of 
snow'. Jfr snö-. 

fanders oböjl. sbst. fcennss Leks. fcenndik Mal. 
'helvete / 	(SAOB 3); drä' tå fcennss Leks. 
'dra åt helvete!'; ä Or at fcenndäts Mal. 'det 
går åt skogen'. Jfr fan, eufem. 

fanken m.best. /eka Älvd. 	Våmh. öOrs. 
Wk§n Våmh. (Bon.) fä' kin Tra. •-• fa'nnkin Li.; 
gen. fa`vvlees öOrs. (eufemistiskt:) 'fan, fanders' 
/ (euphemistic:) 'the devil, deuce' (SAOB); wi'ast 
ft'lca Älvd. 'visst fanken!'; fa 	i fit'kQn def 
Våmh. (Bon.) 'ja, hur fan då?' (bekräftande svar 
på fråga 'var det verkligen så?'); /a'nvt tä 
fa' vukes öOrs. 'långt åt fanders'. Jfr fan, eufem. 
Syn.: hinken. 

fans-vriden adj. gnsvridin Mal. 'besatt av djä-
vulen / possessed with the Devil'. 

fant m.Ia fannt Mal. ÖVd. 1. 'landstrykare, 
tattare; fattig stackare / tramp, tinker; pauper' 
(SAOB fantn  2) Mal. ÖVd. en /åtti fa'nnt Mal. 'en 
fattig stackare'. Jfr d r a g-, löd-, vis-. Syn.: 
skojare, bet. 1; tattare, bet. 1. 2. 'bedragare, 
skälm / cheat, rogue' (SAOB fant" 2) Mal. ÖVd. 
Syn.: skojare, bet. 2. 3. 'enfaldig, fjantig 
individ / simple, fussy person' (jfr SAOB fant" 2) 
allm. 4. 'personifikation av fattigdomen / 
personification of poverty' Mal. ÖVd. dem sk.' 
full nö käs fr fasnntn,, cenn,ti tå' se äll på` se Li. 'de 
skola väl nu köra fattigdomen antingen utav 
sig el. på sig' (om ett folk, som köpt sig häst); 
kä' fr se tu fa'nntam Tra. 'köra timmer, så att man 
blir fri fattigdomen (eg. köra sig utur f anten)'. 
5. 'spelkort av låg valör, hacka / low playing- 
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card' Tra. — Ssg: 14`nntkall m. Älvd. 'land-
strykare / tramp'; fa`nntpakk n. Mal. 'skojar- 
pack, tattarfölje'. — 	 fa`nnta sv.v. Äpp. 
Mal. 1. 'bete sig bedrägligt / behave deceitfully' 
Mal. 2. fannt-hö'p en hg`tapp Äpp. 'för hand 
samla ihop till en tapp hö / gather handful of 
hay'; fa`nntri n. Mal. ÖVd. 1. 'bedrägligt bete-
ende, skoj / cheating behaviour'. 2. 'elakt skämt 
/ bad joke'. 3. 'patrask / rabble' Mal. 4. 'värde-
löst ting, strunt / rubbish' Li.; fa'nnts adj. Tra. 
'opålitlig, lögnaktig / unreliable, untruthful'; n. 
fa'nntst 'knappt, fattigt / poor'. 

tappla sv.v.l. få"plra Rättv. fa'ppira Leks. fa`pplra 
Bju. 'fumla, krångla, knåpa (med ngt) / fumble, 
fiddle with sthg'. — Ssgr: få"pshläs m. Rättv. 
'fumlig person'; få"pslrkål m. Rättv. 'dots.' — 
Avi.: fa'ppsir m. Leks. 'fumlig man'; ferpiru 
Rättv. fcipplru adj. Dju. 'fumlig, ohändig'. 

far m., se fa(de)r. 
far' n. II få',r öMor. Soll. Mal. 1. 'spår, märke / 
trace, mark' (jfr Aasen, bet. 5) Mal. ä synns 
Vers fä'rä ätt om 'det syns bara avtrycks-
märken (rand el. fördjupning) efter den (a: 
uttern)'. Jfr mask-; färd, bet. 6. 2. 'urtagning 
el. ränna i väggstock (för gåt el. golvtilja) el. i 
köl (för båtbord) etc.; båtbordsfog / groove in 
wall-log (for gåt or floorboard) or in keel' (jfr 
ÖDB III 123) allm. Jfr söm-, teln-. Syn.: 
spår, bet. 3. 3. (senare ssgsled:) `revorm(ar) / 
ringworm' allm., se mask-. 

fart' n. I får Leks. (Silj.) 'skarv (t. ex. om  skarv 
mellan olika delar av not) / joint, join (e.g. be-
tween different parts of seine' (jfr Vii farm). Jfr 
s öm-. 

fara m. III a IV f. IV a -V fä ra f. IV Älvd. Ors. 
få'rs m.III Rättv. gra f. IV Bju. Dju. Nås Flo. 
Kira f.V Mal. färi m.IV ÖVd. 'hotfullt läge / 
danger' (SAOB 1); e k i'vngg lä,` ra Ors. ä e 
gris Rättv. ä i'vva gra Dju. 'det är ingen 
fara'. 

fara st. v. fa"rå OvSi. (utom öMor. Ore) -fä"(r) 
-f.r(r) tr.sv. Äivd. fr(r) Våmh. etc.; fårå' •-
fårå' öMor. få"ro Ore fa"rå ,-,1å,'"rå ,4å,"ra Rättv. 
å"ra - fä ra - få' ra Rättv. (Bi.) Mock. Flo. få` ra 

Leks. (Silj.) gra Leks. Ål gra Bju. Dju. Ga. färs 
Äpp.-Mal. få,'ro ÖVd.; böjn., se LD 11 228 (tema), 
250, 252; jfr äv. Bergfors, s. 185 f. (o. karta). 
1. a. 'begiva sig, ta vägen, gå / go, travel, set 
out' (SAOB faran  1) allm. si' du no fiesk me au 
å'r Älvd. 'ser du några människor, då du är 

ute o. går'; flt"rå i bg`qm Älvd. 'färdas omkring i 
olika byar (eg. i byarna)'; n a ligrt-4 1.4"r i 
gä`räum sÄlvd. 'han har börjat gå (omkring) i 

gårdarna'; n 11.18r i sivemmnem Älvd. 'han gick 
i sömnen'; få"rå mill4 kri'pp4m Älvd. gr emilla 
bärnom Ore 'vistas tidvis än hos det ena, än 
hos det andra barnet' (om födorådstagare); dem 
få"rå d4 kyot finit nu t  Våmh. (Bon.) 'det stryker 
då ovanligt mycket folk omkring nu'; wert 
få,"riä nff' Våmh. 'vart far(a) ni (eg. faren I) nu?'; 

för ti gäld Leks. ä för når i Oh sträpe Tra. 
'det kom i vrångstrupen'; kft'ra för yvsr rå` ggålrn 
Leks. 'kon hoppade över gärdesgården'. Jfr bet. 
13; flyga, bet. 6. b. (i förb. med annat verb:) 
'färdas, driva omkring, komma o. gå / travel, 
come and go' (jfr SAOB faran  1 h:); 4n får o såir 
ko`rrg.4 Älvd. 'han (far och) säljer korgar'; e wår 
fen 80 192' 8r o 	Våmh. (Bon.) 'det var en, 
som gick o. tiggde'; ä får å rävun li`te 	clå,'g 
Tra. 'det regnar litet var dag'. Jfr bet. 7. 2. 
'försvinna; taga slut / disappear, finish' (jfr 
SAOB faran  1 j, 1) allm. 84`mmä ffOr up4 

Våmh. 'somliga (näverskor) nöttes ut på 
en dag'; 14,41 öMor. gà mmbän an fä"ri Ve. (uttr. 
för förargelse:) 'fy tusan!' el. 'dra åt skogen!'; 

a då färi a 	öMor. `det (o: ungdoms- 
livet) har gått för min del'; e a feri nft Ors. 

e få'ri nö Tra. 'det är slut nu'; jä'n ä ss 
vå'lr geri 88 Leks. lär är det alldeles avplockat 
(el. avmejat)'; ä a vg`ry, män ä a fg`ry Mal. 
(tales.:) 'det har varit (fordom), men det har 
upphört'. 3. a. 'bege sig av, resa /set out, go' 
(SAOB faran  1) allm. a-n, få"ä e'nn Älvd. 'har 
han rest ännu?'; äier ci"vå Lede sÄlvd. 'de ha 
rest'; warrenn,cla i" a fr Våmh. 'varenda en (o: 
av hårarbetskullorna) har farit'; lruspp4 i bo 
kemennd o få"rennd Älvd. lo`ppa e bå kö"mands 

få"rnds Rättv. 'loppan (i motsats mot lusen) 
både kommer o. far'; o e färä'nd å kumä'nd öMor. 
'hon är rask i vändningarna'; flög år ä bä'88t du 
lär la'nnsvåfan, int ska du får fö'n int Leks. 'nog 
är det bäst att du far landsvägen; inte skall du 
fara över sjön inte'; an å full bå` färon 
kti'mmon Mal. 'han är ständigt vänlig, glad o. 
trevlig (eg. han är väl både farande och kom-
mande)'; a du få' ela nä Li. <har du färdats där 
något?'. b. 'avlida, dö / die' (SAOB faran  1 b, 
k) Älvd. Mal. Li. n a fe'cl dv dä"g4m Älvd. 'han 
har dött (eg. farit av dagarna)'; hä va brännvin 
då dam kamm ti vå'alra s brännvin då dam fö'r 
'det dracks brännvin, när någon (el. de) föddes 
o. brännvin, då någon dog'. Jfr draga av, bet. 
1-2. 4. 'glida ur greppet, falla, fara i väg Ifall, 
drop' (jfr SAOB faran  2) Mor. Mal. Li. äd 
färi någä drupi'r öMor. <det har råkat falla 
några droppar'; ä 15' tu hännclsm 8 me Li. 'det 
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gled mig ur händerna'. 5. (med följande tryck-
svagt efter:) 'syfta på, fika efter / look for' (jfr 
SAOB faran  3) allm. få' öu ete nöger elld Älvd. 
<letar du efter något?'; du hulld-å fä'r ät dicla fi'n 
pe'ttss-britta fä'r Leks. <du fikade efter den (där) 
vackra Petters Brita tidigare'; dum fä'r int ät 
hå' Jä. 'de leta inte efter det'; då fä'r full dal ätt 
nen cenn då Äpp. 'då åsyftar du nog någon 
annan då'; du bdru fä'r ätt te retts Mal. <du vill 
(el. fikar) bara efter att (få) retas'; je begri`p int 
hunn je fä'r ätt Tra. 'jag begriper inte, vad det 
är, som jag inte klart kan erinra mig'. 6. 'ha 
(verktyg el. material) till reds, ha att göra 
(utav), att begagna / have at hand, have for use' 
(jfr SAOB faran  4, 7; Sdw. 10) allm. a du nå Lä 
fOrå ma då Rättv. (Bo.) 'har du ngt att göra 
av då?'; vi fä'r då i då'g Leks. 'det räcker åt oss i 
dag'; je mä nå tä feer ma Leks. 'giv mig några 
verktyg!'; dum hå-nt assint 	mä Dju. 'de hava 
ingenting att reda sig med (o: de äro fattiga)'. 

<befatta sig (med), hälla på el. handskas (med); 
ta på / have to do with, be doing' allm. (SAOB 
faran  5 a, 5 b a:); di wä' M int fö"ri min &ner 
e'lld Älvd. 'de (o: myrstackarna) voro då inte rör-
da (av björnen) allihopa heller'; Mrå' upå trdcl-
lötv, öMor. <bearbeta trädesåkern'; an ad feri mi 
bi`ssun öOrs. 'han hade handskats med bössan 
(så att skottet hade gått av)'; toks sona fä"r rna 
o'n(n)t nvRättv. 'sådana, som befatta sig med 
elakheter'; far va'kkart ma kg'lral Leks. 'behandla 
barnet försiktigt!'; bäll i gr nu ti skd jan i å'r 
Dju. 'kunna ni (eg. kunnen I) uträtta ngt (ar-
bete) i skogen i år?'; fä'r mä Kask Flo. 'taga reda 
på o. rensa fisk'; å tta då ivvan få'a mä Mal. 'ha ni 
då ingenting att syssla med ?' . Jfr bet. 1 b; finger-. 

'gå till väga, bete sig, bära sig åt, handla / act, 
behave' allm. (SAOB faran  5 b; Sdw. 5); 4n ffc'sr i 

Älvd. 'han handlade under rusets infly-
tande'; frri it nf.t so ött rå' ?er e'sstta sÄlvd. 'bete 
dig nu inte så, att du skrämmer hästen!'; an 
filer int so y`ppi6 Våmh. 'man handlade inte 
så uppenbart' (i sexuella ting, då man var rädd 
för kyrkstocken); vir fåmm full fci"rå någultö's 
Soll. 'vi få väl hitta på ngn utväg (eg. fara 
någorledes)'; her ni fdr dan, kgskar Leks. 'så ni 
ställa till, barn!'; 	mä u je ska fdru nfe Jä. 
'säg mig, hur jag skall bete mig nu!'; hann acld 
fdr ät ga`nambke tt', hann Li. 'han hade gjort, 
som man brukade göra förr i världen, han (eg. 
farit efter gamla tiden)'; husa ä vål- få' cju .2ll'k 
Tra. <varför bär du dig åt så? (eg. värs är vordet 
att du far slik?)'. Jfr folksfarning. Syn.: 
bära v. refl., bet. 3. 9. a. `fara (väl), ha det 

(bra) / be prosperous' (jfr SAOB faran  5 b a) 
allm. jå' ar e vär"e e wå'Ir fä"re Ore. 'här har jag 
varit o. haft det bra el. levat gott'; an a-nt fg`ry 
no 	bå'tn„ Mal. 'båten har inte skötts så 
noga'. b. (i avskedshälsning; jfr SAOB faran  6c:) 
fä"runa tiggt (1. pers. pl.), frri tigg/. (2. pers. pl.) 
Älvd. Våmh. (sagt i större sällskap) 'farväl el. 
må vi resp. ni  fara väl! / Farewell'. Jfr farväl 
interj. 10. 'behandlas el. fara illa, vanvårdas / 
be neglected, be treated badly' (SAOB faran  6 d) 
allm. si'-ddu hur seekkon fä'r Leks. 'ser du, så 
(illa) strumporna fara!'; hyss dem fekk I dro för 
i vdln Tra. 'så illa folk fick fara förr i världen?. 
11. (opers.:) 'gå, gå till / happen' (SAOB faran  
6 e; Sdw. 8) Älvd. Mor. u ffeur e nit' 64 Älvd. 
'hur gick det nu då?' (om ett missöde); ur e-då 
fö'r så vMor. <hur nu det där gick till så ...' 
(som paus i en berättelse). 12. a. 'få missfall/ have 
a miscarriage, abortion'; ä a fä' fö einet Soll. 'hon 
har fått missfall'. Jfr fara pass., bet. 2. b. 'bli 
ejakulation el. pollution / have ejaculation or 
pollution' Älvd. e få' för efnum um ng'tär 'han har 
pollutioner om nätterna'. Syn.: gå st. v., bet. 
14. 13. 'leta, genomsöka, gå igenom / go 
through, search through` Mor. Son. Leks. Mal. 
ÖVd. tå å'llt, så fört an få' Soll. `taga allt, vart-
efter som man går fram' (t. ex. vid bärplock- 
ning); vi ha färi 	i`gailrbarjä Leks. 'vi ha 
genomletat hela Igelberget'. Jfr bet. la. 14. (med 
följ. tryeksvagt i el. uti:) 'nämna (om), tala (om), 
antyda / mention, speak of' Älvd. Mal. ÖVd. 
e-då', so ffe8rum 	Älvd. 'det där, som vi 
talade om'; hån å' ä du M'r i nö' då Mal. 'vad är 
det du vill antyda (el. tala om) nu då?'; je &rid 
an fö'r i nå`ran Tra. 'jag hörde, att han om-
nämnde (saken) ngt'. 15. 'tjäna till ngt, giva 
resultat / result in, be of use' Våmh. Dju. e fä'r 
int a ingu' Våmh. <det leder ej till ngt resultat'; ä 
fö'r int ny Dju. 'det ledde ej till avsett resultat'. 
Syn.: lända, bet. 3. 16. (hjälpv.:) 'råka / 
happen' Älvd. Soll. Rättv. Ga. Mal. ÖVd. i rö' 
å ittet-å' mi up i jtenni Soll. <jag råkade göra illa 
mig i pannan'; je för å bö't mä ti tusv(v)a Rättv. 
<jag råkade bita mig i tungan'. Jfr fara stad, 
bet. 5. 17. (hjälpv.:) 'börja / begin, start' 
(jfr G. Holm, Syntaxgeogr. stud. över två nord. 
verb, s. 74 f., 83 f., 141 ff.) Älvd. Våmh. Mor. 
bdr fnnt e få r4shen Älvd. 'bara det inte börjar 
regna!'; die fä"rå it ajöas gö' Älvd. 'de idas snart 
inte gå'; ä få wa g ti'd§nu Våmh. (Bon.) 'det 
börjar vara på tiden nu'; d åld-å fa sYnas nia' 
vMor. 'det börjar synas nu'; (pleonastiskt el. 
dubblerat:) i få byr-4 wennt, at isnnt-92, ku'aramb 
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Älvd. 'jag börjar tro, att han inte kommer'; 
i få fa werd brilgd Älvd. <jag börjar bli orolig'; 
die kit fa sil:ev() eå Älvd. 'de kokade det (eg. de 
läto fara koka det)'. Jfr faras v. pass. Syn.: 
bära till, bet. 1; börja, bet. 1 a; börja på; 
börja å; taga (på) (till). 18. 'hinna el. orka 
röra sig, förmå arbeta / manage, be able to work' 
Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. 4n å def frriö Älvd. 
'han har likväl orkat uträtta något'; den skö'r å 
bu'nnd so fft'srt dgm fa's Våmh. (Bon.) 'de skuro 
och bundo (säden) så fort de hunno till'. 19. 
<kännas smärta el. rysning, ila, värka / hutt, 
ache, be on edge' Mal. Li. ä fö'a fro ö'ffts te 
nessts i mäg Mal. <det ilade (el. for en rysning) i 
mig från hjässan till fotabjället (eg. från översta 
till nedersta)'; ä gr i krs`ppam å me Li. 'det 
ilar i kroppen på mig'. 20. <falla för lien (om 
gräs etc.) / be mown (of grass etc.)' Mal. ann 
sku'll 	hsti an så'g nä'n fö'a  fö ll'am hann 
i'nnt 'man skulle slå, vare sig man såg något 
falla för lien eller ej'. — P. pres.: hukke gran mä 
bä'n Mal. 'vilken vanvård av barnet!'. — P. pret.: 
se faren adj. — Pass.: 1. 'behandlas, bearbe-
tas / be treated, worked, -Gled' (jfr SAOB faran  
7); ed uld fri"rås nq'sgera Älvd. 'det (o: åker-
stycket) borde bearbetas noggrannare'; va må`k-
kalt geivvar dssar sässbanndan ska gras Leks. 
<så många gånger (de här) sädesbanden skola 
behandlas'. 2. (om foster:) 'avgå genom abort / 
miscarry' (jfr bet. 12 a:) ä a gris /ö ännä Soll. 
'hon har fått missfall'. Syn.: förfara, pass., 
bet. 3 a; förgås, bet. 2. — Särsk. förb. (av:) 
1. 'gå itu, gå sönder' allm. 2. 'falla av, glida 
av' Leks. 3. 'falla av, magra' Jä. han a ti-på 
fir-å'han har börjat (eg. tagit på att) falla av'. 
4. <gå el. smälta bort (om snö)' Våmh.; (bort:) 
1. <bege sig bort' allm. 2. 'gå vilse' Älvd. 3. 'falla 
av, magra' Ors. Rättv. Nås Jä. Mal. 4. 'gå ut' 
(t. ex. om  råg under hård vinter); 'vissna' (om 
blommor) Rättv. (Bo.) Jä. 5. ä fö'r-bett fg me 
Tra. 'det försvann ur mitt minne'; (äv. personl.:) 
an fö'r-bstt i aks'llam LL 'han blev (med hög 
ålder) glömsk (eg. han for bort i skallen)'; (bor-
tur:) an för-bslrfer Mal. <han förlorade herra-
väldet över sig själv i vredesmod'; (efter:) 'be-
giva sig efter' allm. du åL. far-etter eknt Älvd. <du 
skall begiva dig efter honom'; (fram:) 1. 'störta 
fram; färdas; bete sig' allm. 2. 'gå, förlida' (om 
tid); o nu' a jit'sknat§ fe-fru'mm Älvd. `o. nu har 
julnatten gått förbi'; ä M fårå-fru'mm be'sst ä 
wi'll Våmh. (Bon.) 'det får gå en dag i sänder'; 
dä,'jsn lär då fra'mm Leks. 'dagen går'. 3. 'reda 
sig någotsånär' Leks. Dju. ja får då fra'mm i täig 

tå' Dju. 'jag reder mig då ett tag till'; (från:) 
'fara ifrån, lämna, glömma'; an gr-frö va'ttem 

Tra. 'han begav sig i väg, glömmande vantarna'. 
e /ä-fr4' tjyrtb, dar 4 wil it'vå u`kksun Älvd. 

<det avsöndras av kon, då hon vill ha tjur'; 
(före:) däm a fåre-fg`re Ore 'de ha fått barn, 
ehuru de ännu ej äro gifta'; (förr:) ks'lla för-gr 
m e Li. flickan blev havande, fastän hon 
ännu ej var gift'; (förut:) däm a firi-fårfet 
Rättv. (Bom) 'de ha övat samlag före vigseln'; 
(genom:) 1. fårå-gu'jnum Våmh. 'bryta sig 
genom hägnad' (om djur). 2. an a fä-dgnsm 
öVd. 'den (o: fisken) har gått igenom maskorna 
(i nätet)'. 3. 'genomgå, genomleta, arbeta sig 
igenom' Ors. Soll. öVd. imam, stg'r sta'ttjen skum 
wi far-gu'jnum öOrs. 'den här stora högen skola 
vi arbeta oss igenom'; (hem -åter:) an add 
gr-häsjmat Li. 'han hade rest hem'; (hädan:) 
ska du fä}'-jåsdo Mal. 'skall du fara härifrån?'; 
(överfört:) han a fått fir-jå'do Jä. 'han har fått 
dö'; (härom:) 4n a fed-järu'mm nÄlvd. 'han 
har farit här förbi'; (igen:) &Yra, ha fåri-ijå'n 
Leks. 'dörren har fallit igen'; (ihop:) å a lär-
ihö'p Ve. 'den (o: mjölken) har löpnat'; får-ih,ö'p 
Al 'levra sig' (om blod); (ikring:) an får-
ikri'vvg å siar bri'ner Tra. 'han far omkring 
o. säljer brynen'; (ikull:) far-iku'll Leks. 'falla 
omkull'; (in:) ka`tta for-i'nn ti skå'pä Leks. 
'katten slank in i skåpet'; (isär:) la'ssä för-iså'a 
Mal. 'lasset gled el. föll isär'; (itu:) fältä för mi'tt 
itfe Leks. 'fatet gick sönder'; skå'kä a /år-itu'' 
Tra. <skålen har spruckit'; (kring:) ja skä far-
kri'vv e va'rry Bju. 'jag skall plöja runt åkern 
ett varv'; (kringkring:) far-kri'vvkriv Nås 'sno 
runt'; (kull:) far-ku'll Leks. far-ku'll Nås gr-
hall Tra. <falla omkull'; (lös:) ho a få'-h'us Li. 
'den har lossnat'; (med:) her o för-må' en kgq,  
Leks. 'så illa hon behandlade barnet!'; (mellan:) 
fårå-mi'llg Våmh. (Bon.) far-mi'lla Ors. Ore 
Mal. 'underhållas av barnen i tur o. ordning'. 
Syn.: gå emellan; gå mellan; (mot:) far-mö't 
om dfe Mal. 'gå (el. åk) honom till mötes, dur; 
(ned:) 1. 'falla ned' allm. dra`ttjin 
skå'Irmoh,äggsta Li. 'meteoriten föll ned över 
(berget) Skålmohögsten' ; få'tt ss du-it fä' -e da 
å jä'llam Tra. 'se till, att du inte faller ned (då 
du är uppe) på skullen!'. 2. 'falla omkull, ramla' 
allm. e'ssu a fe-ni'd Älvd. 'hässjan har ramlat'. 

'gå ur led'; a'kk,sla, far-nä'r Ga. <axeln går ur 
led'; (nedi:) 'komma ned i vatten' allm. fårå-
nicg' vMor. <gå ned sig'; jä för-nsdi' Leks. je 
fö'-ni Tra. 'jag kom ned i vattnet'; (nedur:) ä 
föknera'ä  7,,b Mal. 'hon fick livmodersframfall'; 
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(om:) allm. far-o'mm, Leks. far-8'mm Nås Mal. 
'fara förbi'; jfr omfaras; omfaren; (stad:) 1. 
<fara åstad' Älvd. Rättv. Leks. Mal. ,/n, a fe-stä' å 
o må"lrå Älvd. an ha färi-stä' å mä`lra Leks. an a 
fyry-stä' s 	h Mal. 'han har farit för att mala'. 
2. ä a få'-gtå få' me Tra. 'det har rubbats ur sitt 
läge för mig'. 3. mjfartja for-stä' Leks. 'mjölken 
spilldes ut'. 4. ä a få' -t -å fe 877i, jöshanis Tra. 
'Johannes har blivit litet rubbad till förståndet'. 
5. <råka' Ga. ja for stä' å hö'gg mä tibö'nä 'jag rå-
kade hugga mig i benet'; (sönder:) Älvd. Mor. 
Soll. Leks. Flo. Nås Mal. fa-s4'nnd Älvd. far-
sto'nnd Leks. far-88'nnd Flo. Nås far-so'nnd Mal. 
'gå sönder.' Syn.: gå sönder, bet. 1; (till; en-
dast i förb. fara till det:) 'bära sig åt, ställa 
till' OvSi. du ska fårå-tf'lf ä up g 	e'llä uyl's 
Våmh. (Bon.) 'du skall bära dig åt på ett annat 
sätt'; ur a du nie fö'-tik eid vMor. ur a du na' fe"-
tik ä Soll. 'hur har du nu ställt till?'; (undan:) 
1. 'gå undan, glida undan' allm. fare-u`nncla Ore 
'begiven eder undan!'; ä för-önndå fä'ttem å' me 
Tra. 'det gled undan fötterna för mig'. 2. `dö'; 
dum ga'mm'a a fyry-önna Mal. 'de gamla ha 
dött'; (upp:) 1. 'öppnas, lösas upp, lossna' 
allm. kä'tje ffisr-u'pp Älvd. löstje fö'r-8pp Tra. 
'locket flög upp'; sko'nn, far-8'pp Mal. `skorem-
marna ha lösts upp'. 2. ve Iä`r-epp dem Li. <vi 
åka ifatt dem'; (ur:) 1. 'gå ur, lossna, falla ur, 
rinna ur etc.' allm mjö'tje a fe6-7' bli`n,ntjem 
Älvd. 'mjölken har runnit ur bunken'; a"bugån 
a fe"-yr ki"dim Soll. 'armbågen har gått ur led'; 
fle'ttj8n a feri-i'r åt' si SitrI2U772,  vOrs. <fläcken har 
gått ur av sig själv'; ä bi fer-fr ä' di Ors. 'det 
börjar lossna för dig' (om håret); an 	Rättv. 
'den (a: korken) gick ur'. 2. trä' jo a fe-gr 
fä'rrgon Son. 'tröjan har mist färgen'. 3. ä a 
u'sst feri-iir fä'rr tn öOrs. 'han har just börjat 
yra'; (ut:) 'begiva sig ut, gå ut, komma ut' allm. 
fariö-a'ut Våmh. `gån ut!'; svrnsn ha färi-ti't 
Leks. 'grisen har sluppit ut'; dem a få'r-ut på 
fessstjivg Tra. 'de ha begivit sig på fiske'; (ut av:) 
1. 'gå av, falla av etc.' NeSi. Vd. &Vrå a fir-tå' 
Jä. 'håret har gått av'; sks'rrvin jo-tå'  Mal. 
<sårskorpan föll av'. 2. e fi28r-atli'v Våmh. 'det 
slant' (t. ex. yxa av stock). 3. i fic8r-atå'y Våmh. 
<jag kom ur takten' (sagt vid tröskning). 4. e 
radr-atå'v Våmh. 'det blev ingenting av (med 
företaget)'; (uti:) sk-k« 1.5 du, men du fg-nnt 
fårå-ati' Våmh. (Bon.) 'se (får du), men inte 
röra!'; (utundan:) bö'na for-tönna mä Mal. 'be-
nen slunto under mig'; ftettan fö to'nndålyLi. 'föt-
terna slant (för henne)'; (utur:) 1. 'falla ur, glida 
ur etc.' öVd. nì ttfiln ad g-ta Li. 'nyckeln hade 

fallit ur'; ä a fä' -iii mi` nnä å me Tra. 'det har fallit 
ur mitt minne". 2. du ha fyry-fi tu(r) Mal. 'du har 
sytt, så att sömmen har kommit ytterst i kanten 
av skinnet'; (å:) 1. 47/, ffs8r-4' ./1/ Älvd. 'han an-
föll honom'. 2. far-4' na Våmh. fårå-ö' na Våmh. 
(Bon.) 'lägra (öva samlag med) henne' (om man 
el. handjur); (åt:) 1. 'bära sig åt' Jä. huk del' 
fit'lräs a far-ä' så du beter dig!'. 2. 'göra illa, 
skada' Li. du fä -44 f811 int ä' i'vvgant 'du gör väl 
ingen illa?'. 3. (refl.:) fä"r-a di litä Ors. 'flytta 
på dig litet!'; (åter:) 'falla igen, slå igen etc.' 
allm. mà usfo//4 a feb-a'tt Älvd. 'råttfällan har 
smällt igen'; dlisran gr-att Tra. 'dörren faller 
igen'; (åt eri:) tgm n far-ati' e Våmh. 'om man 
råkar röra vid det'; (över:) 1. <färdas, resa 
över' (SAOB 1) allm. 2. `(hastigt) bearbeta 
(med ngt redskap)' allm. jä ska då far-Pvir a ma 
H' am Rättv. (sBo.) 'jag skall då som hastigast gå 
över det (a: åkerstycket) med lien'; dam for-'vy 
hit'a mä en su'dd Mal. 'de (a: skomakarna) ströko 
huden med en sudd'; ve ad får-i'vi lesst gä'in Li. 
'vi hade tröskat över den utbredda säden en 
första omgång'. 3. 'flöda över, rinna över etc.' 
Flo. Mal. dejän far-yvär Flo. 'degen jäser över'. 
4. 'genomgå, flyktigt granska' allm. 5. 'hoppa 
över, ej medtaga' Ors. Äpp. Mal. 6. 'öva samlag 
med' Ve. Mal. få i far-rvär de Ve. 'får jag lägra 
dig?'. 7. 'gå förbi, gå över' Leks. rä'nvnti ha 
färi-Y var nu 'regnet har gått förbi nu'. 8. 4n a 
feri-Vver ?ni 8'llu öOrs. 'han har gjort slut på 
alltihopa'. 9. <avlida, dö' Mal. no a hö' fyry-'vy 
<nu har hon avlidit'. - 	hake fäwrin mä 
ga‘mmat f8'kk Äpp. 'vilken (dålig) behandling 
av gammalt folk el. äldre personer! / what (bad) 
treatment of old people'; hann e ä-dä' fe färivg 
a'tt å fra'm Tra. 'vad är det där för farande fram 
o. tillbaka (eg. åter o. fram) / what is the point of 
all that coming and going?'. Jfr farning; 
folksfarning. 

farald n., se farälde. 
faras sv.v.l. pass. fä"rå's Älvd. 'frukta / fear' (jfr 
Rz fara'; Sdw.; Aasen fara, faara); i få fa fri"rn's, 
at i'nnt-1,1, ktk'mmb 'jag börjar frukta, att han 
inte kommer' (jfr fara v., bet. 17); an få"räs 
fö d' Öm 'han är rädd för döden'. Jfr rädd 
adj., bet. 1. Syn.: frukta. 

farbror m., se far (s)bror. 
fare m. IV f rri nÄlvd. 'person, som stryker förbi 
gården, kringfarande person / person passing the 
farm, wanderer' (jfr SAOB -fare). Jfr gård-. 
Syn.: farel. 

fars interj. fårl' öMor. 'tusan! / by Jover (jfr 
fara v., bet. 2). 
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farel m.Ia fä"ril nÄlvd. = f are m. 
faren adj. IV ferin Älvd. Våmh. ferin '.-/'ren 

vMor. få'rin vSoll. 1. 'slut, gången, förbi / fin-
ished, gone, past' (jfr Fr. farinn 1-2; Aasen 
faren 1); An be'sst m4'men i frrin Älvd. <den 
bästa malmen är slut', må' e ä då' fg`ryn Mal. 
'nu är det där förbi'. 2. <medfaren, uttröttad, 
förbi / tired, exhausted' (Fr. farinn 3; Aasen 
faren 3; jfr SAOB faran  v. 6 d) allm. ig i so 
frrin so ig fi 8rrkär-reit :yrket mi Våmh. (Bon.) 
'jag är så trött, så jag orkar inte raka mig'; 
i'lla ffryn Mal. 'illa medfaren'. Jfr ur-, ut-. 

farfar m. f Of är Älvd. få"få Våmh. fa' rrf ar vMor. 
Ore Leks. Al Flo. Bju. Äpp. Mal. far/nr) öMor. 
få'fa-, frfa Ors. letar Rättv. fa,`fla ÖVd. 'faders 
fader / grandfather' (SAOB farfader); dänn 
fä"faras fä"far Rättv. 'din farfars farfar'; hatt 
lå'v fa'rrfaan häll Mal. 'lever (din, hans etc.) 
farfar?'; da nä fa'rrfaram Mal. 'hos (din) farfar'. 
Jfr storfader, bet. 2; gammel-. 

far-galt m.Ia fa"rgallt Soll. färgallt Rättv. Äpp. 
få''agallt Mal. fäsrgallt Leks. Dju. fiergalltMock. 

färgallt ÖVd. 'avelsgalt / boar' (SAOB; jfr D. 0. 
Zetterholm Dialgeogr. stud. III 24 f., i LMFA 
A:10). Jfr galt, bet. 1. Syn.: ballgris; fästing. 

far-gåt f. fa"rgåt Son. 1. 'i stockändarna mot 
dörr- el. fönsteröppning inpassad regel / rabbet 
in door or window-post, fixed into free onds of 
horizontal wall-logs' (ÖDB III 123). Jfr drag-
gåt. Syn.: gåt. 2. 'i bottnen M-formad gåt / 
M-shaped rabbet, fitting into free ends of wall-
logs' (ÖDB III 123). Syn.: matsgåt. 

far-hage m., se förhage. 
far-håga sv.v.l. färåga sRättv. (endast i uttr.:) 
kom tä gråga `bli rädd el. skrämd (eg. komma 
till (el. att) farhåga) / be frightened or scared' 
(jfr SAOB). 

far-kost m.Ia f å' rkas(s)t Rättv. Nås Mal. få' rk åsst 
Äpp. 'båt, flotte o. d. / boat, raft' (SAOB 2); får 
je lå'n färkåsstv, å däg Äpp. 'får jag låna din 
båt?'. 

farlig adj. I rälig 	Älvd. 	Våmh. 
fälin vMor. Son. Nås fa'llin Ors. färlen Ore 
fä (r)lin Rättv. färlin ••••• glin Leks. färlin (bet. 
1) få% (bet. 2) Bju. färlin Dju. /ärren Flo. 
fås(r)len Jä. fälen Äpp. ÖVd. (pl. glenä Äpp., 
komp. fälenar Li.) fälä Mal. 1. 'vållande ofärd, 
riskabel / dangerous' (SAOB 1) allm. fäli ti`tta 
Al (är det) farligt att se, kan det skada att 
man tittar?'; ä ö' full int fälä fö't Mal. `det är 
väl inte farligt att se'. 2. (n. i uttr. farligt 
(för):) 'att befara; vara risk för / risk, danger of' 
(SAOB 2) Leks. Mal. ÖVd. ä va fall f 	0 kå'mm  

int Leks. (ironiskt) 'det är minsann risk för att 
hon inte kommer!'; ä va-nnt färli far stygga 
bji3d må' na int Leks. 'det är minsann ingen risk 
för, att den styggan bjöd mig något, inte!'; ä e 
fälä fö vår fö'-ddi Mal. 'det är risk för att jag 
råkar ut för det'; ä e fälet få, att ä gå' int sam an 
mä'jn Tra. 'det är att befara, att det inte går, 
som han tror'. Syn.: falsken, bet. 2; fegligt, 
bet. 1. 3. <faslig, förskräcklig / dreadful, ter-
rible' (SAOB 3) NeSi. Vd. e /ä' (r)li vå` args Rättv. 
'ett fasligt oväsen'; i få% snjfigande Leks. 'ett 
förskräckligt snöande'; e fäli 	Bju. 'en faslig 
framfärd'; ett fälo li'v Li. 'ett förskräckligt 
oväsen'; äj läte fäkktivg Tra. 'ett fasligt jäk-
tande'; et Ju läte kfitancle Äpp. 'ett förskräckligt 
spring'. Jfr farliga adv. — Avi.: je fälians 
få'rd Soll. 'en faslig framfärd'; i fälis snriegande 
Leks. <ett fasligt snöande'; äjn glede bka'sst 
Tra. 'en förskräcklig storm'; (adv.:) få'lede 
myttjy Äpp. 'kolossalt mycket'; 

farliga adv. fit`ti Al Nås fälä Äpp. fäle Tra. 
(allm. förstärkande:) 'fasligt, utomordentligt / 
very, extremely' (jfr SAOB farlig 3; Sdw. farlika); 
an ska då å ss fälä brå'ttam tä tiara Äpp. <han 
har då också så fasligt bråttom, då han talar'; 
dem add fäle ss lä'jle a di-då' Tra. 'man hade 
utomordentligt roligt åt det där'. Syn.: farlig-
måtta. 

farlighet f.Ia falligfet  Våmh. fäligåt vMor. 
fäliöt Soll. /ärlighet Leks. f ä`ltiltåt Mal. 1. <fara, 
risk danger, risk' (SAOB 1) allm. e i falliglet tä 
go-evy åå'r Våmh. 'det är (förbundet med) fara 
att gå över där'. 2. a. 'alldeles förskräckligt, 
själva tusan / quite dreadful, the very deuce' 
vMor. Soll. Leks. e e står fäliget u dännda 
kjö'g vMor. 'det är alldeles förskräckligt, hur 
den där (mannen) ljuger'; å, vå je stiir fäliåt 
Soll. 'oj, så förskräckligt!'; ä wa je star fäliöt te 
wa di'gär vSoll. 'det var en fasligt korpulent 
människal. b. (best. form i interjektionell anv.:) 
fälehäfta te a annt amm Li. 'fasligt, vad du har 
bråttom! / what a dreadful hurry you are in'. 

farlig-måtta adv. fälemåtta Li. 'fasligt, för-
skräckligt / dreadfully, frightfully'; ä va fäste-
måtta hakkin a`nnti 'det var förskräckligt, så 
bråttom det är!' (jfr andtid, bet. 2). Syn.: 
farliga. 

farma f. IV a fa`rrma Flo. 'farsot / epidemie'. Syn.: 
farsot; pest; pestilentia, bet. 1. 

far-mona f. fenwrin (gen. /4"mgne8)Älvd. fa"muna' 
Våmh. (jfr Noreen Ordl. 44 f.). 1. 'farmor / 
grandmother'. Syn.: farsa; f ar (s)mor. 2. 
(skämts.:) 'stor gädda / large pike' Älvd. 
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far-mor f., se f ar (s)mor. 
farning f.Ib få"rnivvg Älvd. få"rnivg Våmh. 

fåsrnivg vMor. Kerniv Leks. få'rniv Nås; obef. 
Ve. 'beteende / behaviour'; ir e Yes/ca få"rnivg 
åda Våmh. 'är det ett människovärdigt be-
teende, det där?'; akka gerniv ma i ka'lla Leks. 
<så du beter dig mot flickan!'; ä e' fur int hå' ner° 
fåsrniv Nås 'det kan väl ej kallas ett lämpligt 
beteende' (äv. pl. i samma bet.:) wå .21a'jkt få"r-
nivvger Älvd. 'är det där ett sätt att bete sig?'. 
Jfr fara st. v., av!.; folks-. 

farre m. Illa fa'rre Älvd. 'person, som arbetade 
hetsigt o. raskt / person who worked quickly 
and impetuously'. — Avi.: fa'rrug adj. nÄlvd. 
'som arbetade hetsigt o. raskt / fast-working'. 

farsa f. få`sa Ore Leks. 'farmor / grandmother 
(father's mother)' (jfr V11 farsa); bka`vvklåsa 
Ore 'farmor i Blankgården'. Syn.: farmona, 
bet. 1; far(s)mor. 

far(s)-bror m. fObritsr Älvd. fa'rrbror nvMor. 
Leks. fa'rrbror Ore (gen. fa'rrbrorases Ore) få"bor 
(gen. få"boras) Rättv. fa'ssbror Flo. fa'ssbro Nås 
fa'rrbror (pl. fasrrbrörär) Mal. fa`bbrör ÖVd. 
'faders broder / uncle (father's brother)' (SAOB 
farbroder 1); jä'r(r)kfabo'r Rättv. <farbror Erik'; 
la'ssfarrbrosanndvs Leks. 'farbror Lars' son An-
ders'; (äv. i best. form:) ga`mmäkfassbrorn Flo. 
'farbrodern åt en av föräldrarna'. Jfr bedle, 
bet. 1.— Ssgr: fObosbåns m. Rättv. 'kusin(barn) 
på fädernet / cousin on father's side'; fa'rrbros-
gumma f. Leks. (Silj.) 'faster / aunt (father's 
sister)'; fa'rrbrorsfkikka f. Bju. 'kvinnlig kusin på 
fädernet / female cousin on father's side'; fa'rr-
brorsgassä m. Bju. 'manlig kusin på fädernet / 
mab e cousin on father's side'; fa'rrbrorshusstru 
Bju. fa'rrbrusstru-, fa'rrbrussta Al fa'rrbrosst(r)u 
,,, fa'rrbrustru Ga. f. 'farbrors hustru / uncle's 

wife'; fa'rrbro(r)sysstra f. Jä. 'farbrors syster / 
uncle's sister'. 

far(s)-mor f. få'smor vMor. vSoll. få'smo —fasmö'r 
öMor. få"smör Soll. få'mo -44`m9 Ors. få'smör 
Ore jäsmor få'smor ,-, frmor (gen. få"morus, 
dat. frmora) Rättv. få'smor (best. få'smora,) 
Leks. (Silj.) få,'smor nLeks. Al Ga. få' ~or '-.'fa'88-
mor Flo. gam° Nås fa'rrmor få'(r)mo(r) Mal. 
fa`mmoe ,,, fa`mme ÖVd. (jfr Noreen Ordl. 44 f.). 
'farmor / grandrnother, father's mother' (jfr 
SAOB farmoder); fä ska båt a få"mora Rättv. 
'jag skall till farmor'. Jfr gammel-. Syn.: far-
mona, bet. 1; farsa. Ssg: få'smobrå n. öMor. 
'mycket tjocka, runda kakor, bakade av sam-
malet råg- el. kornmjöl / thick, round loaves, 
made with mixed rye- and barley flour'. 

far-sot f. la fersautt Älvd. få,'rsöt Ors. få'rgöt Flo. 
få,'(r)sott Mal. få' ett ÖVd. 'epidemi / epidemic' 
(SAOB) Syn.: se farma. 

far-strupe (?) m., se faststrupe. 
fart m.Ia lärt Bju. fåt Äpp. ÖVd. fät fatt Mal. 
1. 'färd / journey' (SAOB 1) Mal. Jfr båt-, 
hem-. Syn.: färd, bet. 1. 2. 'hastighet, snabb 
rörelse / speed, quick movement' (SAOB 7) 
allm. 8. (i uttr. i full fart:) 'fullt sysselsatt el. 
livligt verksam (med) / fully occupied with' 
(SAOB 7 c) Mal. 4. 'drift, energi, framåtanda / 
energy, industry, go-ahead spirit' (SAOB 8 c) 
Äpp. ä va a'llär en .21i`kken få't Ii damm `det var 
aldrig sådan energi i dem'. 

far-tråd m.Ia få,"rtråå Älvd. fartrå'd öMor. 
tråd Soll. feertråd Leks. (Silj.) få'irtrå Jä. (jfr 
far"). 1. `notgarn, medelst vilket olika delar 
(lotter) av not hopfästas / yarn for tying diffe-
rent sections of seine together' (ÖDB I 129) 
Älvd. öMor. Soll. Leks. (Silj.). 2. `tråd, fast-
knuten vid skaftkäpparnas ändar o. löpande 
över solven för att hindra dessa att glida av / 
thread, knotted to ends of shafts of wood to 
which the cords of the heddles are attached, to 
prevent these from slipping off' Älvd. Jä. Syn.: 
se borsttråd. 

far-väg m. II få"rwåg Älvd. vMor. frrwåg ,,, få"ru-
wåg Ors. få'rväg Mal. `farbar väg, körväg (ge-
nom inägor), byväg / road, country lane' (jfr 
SAOB). 

farväl interj. farwå'k (1. pl. få"rum två'k, 2. pl. 
få'"ri wg'k) Älvd. Våmh. farwrigt Ve. farwå'l 
öMor. Ors. farvå'k Bju. Äpp. Mal. `adjö / farewell' 
(SAOB I); /anon we'' min 118  8 0'  114M Älvd. 
(avskedshälsning till ett flertal personer) `adjö, 
eg. må (vi) fara väl med oss alla'; farwå'l ml' 
(i)ksr vOrs. `farväl med eder!'; an Vi farvå'k Mal. 
`han bjöd farväl'. Jfr fara st. v., bet. 9b. Syn.: 
adjö, bet. 2; valete. — Avi.: farwö'ka få"r-
war& sv. v. Våmh. (Bon.) <taga farväl / take 
leave of'. 

farälde n.Ia få"reld vMor. (jfr Lindån i ANF 17, 
s. 201, 206). 1. `hop av skyddslösa varelser 
(t. ex. lamm el. små barn) / group of defen-
celess creatures (e.g. lambs or small children)'. 
Syn.: rapald, bet. 3; rappel, bet. 4. 2. `liten 
hjälplös varelse, stackare (t. ex. kattunge, som 
fallit i en grop etc.) / helpless little ereature, 
poor little thing'. 

fas oböjl. sbst. (endast i förb. med med:) min få's 
Älvd. Våmh. mi 	Ors. ma få's Leks. må få's 
Bju. Ga. 'energisk(t), duktig(t) med besked / 
energetic(ally) properly' (jfr Kalkar fas, Feil- 



fasa 	 446 	 fast 

berg fas"); e gö min fäs, e-crär Älvd. 'det går 
undan, det där'; eå fr jene'ast min 	Älvd. 
'det är en duktig häst'. Jfr fös. 

fasa m. IV f. IVa gse (ack. gm) m. Ore gsa f. 
Dju. Nås få'ee m. få`sa f. Mal. 1. 'fruktan, 
skräck / fear' (SAOB 2) allm. 2. <respekt / 
respect' Ore Mal. däm ad jen ha'sskIregan fa'so 
fö nti"de hade en faslig respekt för mig'; i acld 
gsa fö in mö Mal. 'jag hyste en ingrodd, stark 
respekt för mor'. Syn.: se aga, bet. 1. 

fasa sv.v.l. gsa Ors. Ore gsa Bju. öVd. gas 
Mal. 'hysa skräck o. avsky / fear, loathe' (SAOB 
fasam  2); je gs feddi Tra. 'jag ryser tillbaka 
för det'. 

fas(e)lig adj. I fesulig nÄlvd. gslin (bet. 1) 
Våmh. fa"sulin öMor. få"suin Soll. fällen (bet. 
1) Flo.; n.: fOsukit— fa'asukit Våmh. fOsukeå 
vMor. gate Ore 	 Rättv. fäsäle 
Flo. (Sdw. fasnliker —fasulikin). 1. 'förskräck-
lig, ryslig / terrible, awfur (SAOB faslig 1) Älvd. 
Våmh. vMor. Ore Rättv. Flo. 4n wa fä slin tä kas-
å'v Våmh. 'han var ryslig att gå fort'; ä w.å ful int 
sö' få"sukeå eld vMor. 'det var väl inte så för-
skräckligt (mycket) heller!' (till en, som skryter); 
gsäle vå'81,1 Flo. 'fasligt oväsen'. Jfr för-, o-. 
2. 'duktig, bra, fin / fine, good' Våmh. öMor. 
Soll. e wå fe fa'asulrit e'-da Våmh. 'det var riktigt 
duktigt (bra), det där!'; ad lär int bi så fasuli tä 
djässbo öMor. 'det lär inte bli ett så förnämt 
bröllop'; aj tå su va feaukigär Soll. 'kors, så 
förnäma ni vilja varar. 

fas(e)liga adv. få"suli Älvd. 	 fa'ssui 
Våmh. fa"suli' öMor. fesuki Soll. 	Ors. 
fa'asle Äpp. få`siä Mal. (Sdw. fasulika). 1. (allm. 
förstärkande:) 'förskräckligt, rysligt / terribly, 
awfully' Våmh. Soll. Ors. Äpp. Mal. så fe få"suki 
mi"tji fi'kk du Våmh. 'så förfärligt mycket du 
fick!'; 4n ta fel fäsuli stfi'r öOrs. `han var då 
förskräckligt stor'; /er gatt Mal. 'förfärligt'. 
Jfr för-, o-. Syn.: se eländig, adv. 2. (uttr. 
för ironisk misstro / used to express ironic 
disbelief:) Älvd. ja (—sakt) fesuli `jo, det där 
skulle man få mig att tror. 

faska sv.v.I. fa'ssk(a) Li. (Torp) 'gömma undan 
genom att gräva ned / hide by burying'; 'dask 
me nå`ran 'smussla med något (eg. n ågo r-
h an d a)'; (särsk. i förb. med ned:) an gekk å 
fa'ssk-nå" celrger, ssm är acld sku`tti Li. 'han gick 
o. gömde undan o. grävde ned älgar, som andra 
(jägare) hade skjutit'. 

fason m.Ia fasjö'n Soll. fasö'n Bju. Nås fasö'n 
Mal. öVd.; pl. fasg' önär Våmh. fasjö'när Våmh. 
(Bon.) fasönär Ve. 1. 'skick, hållning / beha- 

viour, bearing' (SAOB 2 a) allm. 2. (pl.:) 'upp-
förande, sätt att bete sig / behaviour' (SAOB 6) 
Våmh. Ve. ir e fasgeönä 	Våmh. 'är det fa- 
soner, det där?'; å nå fasö'när å de Ve. 'uppför 
dig som folk!' . Syn.: f olor. 

fasonlig adj. I fa,sjö'nlrin Våmh. (Bon.) fasö'nlä 
Mal. 'välformad nicely shaped' (SAOB); g i 
fasjö'nkin i kru`ppgm Våmh. (Bon.) 'hon har en 
välformad kropp'. Jfr o-. Syn.: f as o nskli g. 

fasonsklig adj. I fasönnskin Rättv. (Bo.) = 
föreg.; o e faso'nnsklrin 'hon har en rätt så väl-
formad kropp'. 

fast adj. I fasst allm. (utom Mal. fasat). 1. 'kom-
pakt, ej lös, ej flytande / compaet, solid' (SAOB 
fast' A 1; 6) allm. aniff'sn i fa'sst Älvd. 'snön är 
kompakt'; 4n u:å up g fässtbskkam öOrs. 'han 
var på fasta landet'. 2. 'icke flyttbar, icke rörlig 
/ stationary, immovable, confined' (SAOB fast' 
B 8) allm. so  a åu fa'sst.ln ffest Våmh. 'så har du 
en fot (av slaktkon) orörlig'; an valt fa'ast ve 
så' jä Tra. 'han blev bunden vid sjuksängen'. 3. 
'fasttagen, överbevisad om brott / caught, found 
guilty of a crime' (SAOB fast' F 23) allm. &Pr ed 
aå ftsrt fa'aster Älvd. `de skulle ha råkat fast'; ha 
dem innt vorrti fa'ast änn Leks. 'ha de (a: 
tjuvarna) ej blivit fasttagna ännu?'; an valt ful 
fa'sst få' di te-.2lfet Tra. 'han blev allt överbevisad 
om brottet till slut'. 4. 'besvärad av, illa ansatt 
av / troubled by, afflieted with' (SAOB fast' 
F 23 b) allm. an  e fa's(s)t får cer(r)msvättäm Rättv. 
`han är besvärad av armsvett'; jä ä 88 fasat fyr 
fä'jsflruggur ss Leks. 'jag är så ansatt av fäflugor 
så'. 5. <hindrad, upptagen / busy, delayed' (jfr 
SAOB fast' F 23b) Älvd. Ors. Jä. Mal. so tvär 
Vett ffesk fa'ast i öfemm 'så vore en person upp-
tagen av dem (a: barnen)'; je varrt fa'ast ler an 
Jä. 'jag blev hindrad av honom'. Jfr bör-, 
väder-, väg-. 6. 'tvungen / obliged' (SAOB 
fast' F 23 b p) Ors. Dju. Mal. öVd. i wart fa'sst fer 
tä betäl 	Ors. 'jag blev tvungen att betala 
alltihopa'; ä bi fel nät?, fa'ast tä slå-u`nna mji5'-
gråsä dan å Dju. 'någon måste väl slå det korta 
gräset kring snår o. stenar också'; an våk fel 
lamt te"-72, nö' Tra. 'han blir väl tvungen att 
gifta sig med henne nu'. 7. `hårdmjölkad / hard-
milking' Våmh. (Bon.) vMor. Ors. fa'sst tä 
mjö`ka vMor. `dets.'. Syn.: fast-, hård-mjöl-
k ad. 

fast adv. fasst allra. (utom Mal. fasst). 1. 'fäst el. 
fastsittande vid ngt / stuck to' (SAOB fast' 
B 7 a) allm. bi'nnd-tfmm fa'sst Älvd. 'bind om 
stadigt'; ho satt fa'sst Nås 'hon satt fast'. 2. (i 
förb. fullt o. fast:) 'orubbligt / firmly' (jfr 
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SAOB fast' E 22 f) Mal. 10 tro'dcl full ha'nn 
fu'llt s fa'sst 'det litade väl han orubbligt 
på'. 3. (i förb. sitta fast:) 'vara omöjligt / be 
impossible' Leks. Mal. ä sitt fel 88 vålr fa's.st 88 
Leks. 'det tycks vara så omöjligt (att det blir 
regn)'. 4. (om sömn:) 'tungt, hårt / heavily, 
soundly' Älvd. an söv fa'sst <han sover tungt'. 
5. (om läsning:) 'med hög röst / aloud' Ors. 
16"så fa'sst 'läsa högt'. 6. <hastigt, fort / quickly, 
fast' Ors. gå'k int ss fa'sst vOrs. `gå inte så fort r . 
Syn.: fort, bet. 3; stritt. 

fast konj. fast allm. (utom Mal. fast). 1. 'ehuru, 
fastän, om-än / although' (SAOB fast"' II 1 c a) 
allm. fast du i frå'k, so wil ig int ä"vå dig end4' 
Älvd. 'fastän du är snäll, så vill jag ändå inte 
ha dig'; fast ä å' bier je bå'r Son. 'även om det 
gäller bara ett bär'; fasat ä va'nndgsn Leks. 
<fastän det är vardag'. Syn.: f ast om; fastän; 
än". 2. (i elliptisk förb. inte fast:) näj i'nnt 
fast Älvd. 'nej, aldrig i världen (går jag med 
därpå)! / no, neverr. 3. (inledande huvudsats:) 
'men / but' (SAOB fast" II 1 e p) Älvd. fast 4 
fikk kå'vin min lessa 'men hon fick den (kon) 
som kalv hos oss'. 4. (inledande villkorssats i 
förb. fast vilket-hellen) 'antingen, vare sig-
eller / either-or' (jfr SAOB fast"' II 2) Älvd. e 
kå lek å' lormå o fa"rå, fast u"ka-rj, djå' nod eld 
låt an biri"det kommer väl och försvinner igen, 
vare sig man gör något eller låter bli'. 5. (in-
ledande konsekutiv bisats:) 'att / that' vMor. 
Soll. ed e-nt sladli fast wi få'mna någär vMor. 
'det skadar inte, att vi få några'; int tennsär 
a'nn nå, fast 1' 8e"-a onum, intä Soll. 'inte bryr 
han sig om, att jag säger åt (el. till) honom'. 

fasta' f.IVa fa'ssta Rättv. Bju. Nås ÖVd. fa'ssta 
Leks. fa'ssta Mal. 1. a. 'lagfart, fastebrev / 
legal ratification, deed of seizin' (SAOB fasta' 1) 
allm. dsm clg int iya, fa'ssta på nä Leks. `de äga 
intet fastebrev på det'. Syn.: lag' bet. 1. b. 
(pl.:) <lagfart, fastebrev / deeds, legal ratification' 
(jfr SAOB fasta' 1) 4n 	 fa'jö ivg fa'sster 4 eb 
Älvd. <han har inte fått fastebrev på det'. 2. 
(i förb. taga fasta på; SAOB fasta' 2 b:) Mal. 
Li. ä-dä ska 1' ta fa'ssta på Mal. 'det där skall 
jag taga fasta på / I shall bear that in mind'. 

fastan  f.IVa fa'ssta Äpp. Li. fa'ssta Mal.; best. 
fa,`.sst4 Älvd. fa'ssta övr. (utom Mal. fa`88ta). 
1. `fastande / fasting' (SAOB fastan  1) allm. 2. 
(best.:) 'fastlagstiden / lent' (SAOB fastan  2) 
allm. i fa'sstqn Älvd. i fa'sstun vMor. öOrs. i 
fa'ssitt vOrs. Ore i fa'sstsn Tra. 'under fastlags-
tiden'; dys wi kumum fmm i Idag° öOrs. 'då vi 
komma fram i fastan'. Jfr jul-. — 	 fa'sst- 

kwstt m. Ors. 'gris, född i fastan / pig bom during 
lent'. 

fasta sv.v.l. fa'ssta Ors. fa'ssta Jä. Li. fcesstaMal.; 
p. pr. fa`88t4n Älvd. fa's8ted vMor. fa‘88tti, ds 
Rättv. fa'sstanclä Bju. fa'sstan,cle Nås fcesstan 
Mal. fa'sstsn Tra. 'icke äta, undvara föda / fast' 
(SAOB fastan  1); dem skuld ajt 8 fa'ssta Ors. `de 
skulle ut o. söka skatter' (man borde då vara 
fastande). — P. pr.: 1. 'utan att ha ätit / 
without having eaten' allm. je a sir fa'setandä 
ända sen i ms`rrgsst Nås 'jag har inte ätit något 
sedan i morse'; 4 fa'sst.ln mcimgå Älvd. upå 
fa's.sttul må"gå vMor. på fa'estryl må"gi Rättv. 
på fassstande mä'gs Jä. på fa'sstv, (fa'sstan) miei 
Tra. 'på fastande mage'. 2. 'ej drucken, nykter / 
sober' Mal. hett an e fu'll hän fcesstan Mal. 'vare 
sig han är berusad el. nykter'. 

faster f. fassstär Våmh. Mor. Ve. Soll. Bju. Flo. 
Nås Mal. fa'ssta Ore fa's(s)tar Rättv. (Bi.) fa' sster 
ÖVd. 'faders syster / father's sister' (SAOB) 
fa'sstäräs-4nndäs Våmh. (Bon.) 'fasters son 
Anders'; a'nna (må) fassstär öMor. 'fasters dotter 
Anna'; dö"da, o e käri-fasstär a m1', o vSoll. 
'hon är min faster o. heter Karin, hon'; ga'mmälr-
fasstär Flo. 'faster till far el. mor'. Jfr bede 1-
kona, bet. 1; moster; tytta, bet. 1. — Ssgr: 
fa'sstärmann öMor. fa'sstusman Ore fa's.stär-
mann Flo. fa'sstärgmann Jä. fa'sstärman Mal. m. 
'fasters make / aunt's husband'; fa'sstäskär m. 
Ga. `dets.'. 

fast-knut m. Ta fa'sstknaut Älvd. fa'sstnknöjt 
svMor. fa'sstanknöjt öMor. fa'sstrkncrt Soll. 
'knut som ej löpte, hårdknut / hard knot'. Jfr 
dubbelknut. Syn.: hårdknut. 

fastlags-söndag m. II fassstlasssinncla Bju.; best. 
fa'ssarassundän Soll. fa'sstlassulnAjn öOrs. 
fa'sstlagessindajen Nås fa'sstlagsssindain Mal. 
'söndag före fettisdagen / Quinquagesima, 
(Shrove) Sunday' (SAOB). 

fast-mjölkad (-..-mjölkande) adj. I fa'sstmjökad 
Älvd. fa'sstmjökend vMor. liårdmjölkad / hard-
milking'. Syn.: se fast, bet. 7. 

fastna sv.v.l. fa'8812, Älvd. Våmh. fa"sti, vMor. 
vSoll. fa8n: öMor. fåk,- 	Soll. ja' 8871a vOrs. 
fasssnEt öOrs. gana Ore Leks. Al fä'sna Rättv. 
Bju. Dju. Mock. Flo. Nås Äpp. ÖVd. få‘sija ,-
fiestia Mal. 1. 'sätta sig fast, bli fastsittande / 
get stuck, fasten' (SAOB 2); ä fä's ns ti hielrgäm 
Rättv. 'det fastnade i halsen'; Kta fä'sna ti 
reeggålrri Leks. `geten fastnade i gärdesgården'; 
a du fä'sr,/, fe 	du Tra. <har du tagit det där 
till din uppgift, du?'; an a fä'sti, fe nå'ran Tra. 
'han har fått en fix ide'. 2. `gå med på, anta 
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(t. ex. ett anbud) / agree to, accept' Mal. — 
Särsk. förb. (för:) 1. 'stocka sig' Leks. Ga. ä 
fåsn-få'r ri'sstjårä Ga. <jorden stockar sig framför 
risten'. 2. ss i ed fasn4-jä'rr 4n 	öOrs. 'så 
att jag skulle råkat fullkomligt i hans händer'; 
(i:) 'fatta eld' Våmh. Mor. Ål. e /assned-i' upek 
trtji Våmh. 'det tog eld på taket'. Syn.: 
fastna uti; fatta i; få i; (igen:) fåsn-igi'n 
Leks. 'bliva tilltäppt'; (på:) ä /ä'-på na`tti på 
drå'(g)krötjin Tra. 'det fastnar nate på draget'; 
(uti:) 'fatta eld' Rättv. Leks. Dju. fåsn ä tf' ns 
dån Leks. 'blir det ngn eld där?'; (vid:) 1. 
<fastna (vid)' allm. ä i &egga ssm ha fåsna-v' 
altvå' r Leks. 'det är en beläggning (på gryt-
bottnen), som fullkomligt har fastnat'; (bildi.:) 
ä sils 	Rättv. 'det (o: föremålen) tycks 
fastna vid honom' (om en tjuv). 2. 'bliva 
kvar, komma att stanna' Våmh. jå'r 	fassna- 
wi'ö <här har han (o: en katt) kommit att stanna'; 
(å:) 1. 'klabba' (om snö) Älvd. e fa8sner-4' uncle 
m' em  'det klabbar under medarna'. 2. 
'komma ngn vart med, få grepp om' Älvd. dä'g 
du fassn-4' ayö  'kan du komma ngn vart med 
det?' (till en katt, som sökte bita om ett stort 
ben). 3. 'antasta' Älvd. 4n, fasene6-4' mig o 
wild åssvå m fö pl'gå 'han antastade mig o. ville 
hava mig till piga'; (åter:) 1. 'förlora sin 
ihålighet' Älvd. Ors. Rättv. nä've6 i gr.I'lr a'tt-
fassna,6 Älvd. 'näsan är alldeles igengrodd' (av 
snuva); ä fassnär-a'tt Ors. 'det täpper till'. 2. 
'fastna' Mal. ÖVd. ä a Jäs?-å't, ss i må-nt få levs ä 
Mal. 'det har fastnat vid underlaget, så att jag 
knappast kan få loss det'; 15`tje a få`sn-att, ss je 
få int lu' us ä 'locket har fastnat, så jag får inte 
loss det'. 

fast-om konj. fastom Rättv. fadsm Jä. 'fastän / 
although' (jfr SAOB fast, konj., I 2); vi sla`kkt 
ka'lvän, fastsm an va spå' Jä. 'vi slaktade kalven, 
fastän den var späd'. Syn.: se fast, bet. 1. 

fast-sten m. Ja fa'sststän—fa'sstän Soll. fa'sststån 
Leks. 'jordfast sten / stone firmly embedded into 
the ground'. 

fast-strupe m. Illa fa'sstraup Våmh. 'obetydlig 
vattenvirvel efter sten, som med stor kraft o. 
svagt ljud kastats ned i vattnet / small whir-
pool, caused by throwing stone into water with 
great force'; e wart fa'sstraupin 'det hördes ett 
kort o. hårt ljud med ringa stänk efter stenen, 
som slog ned i vattnet (eg. det blev faststrupen)'; 
djå"rå el. .214 fa's8traup4n 'kasta sten med ett 
dovt ljud ned i vattnet'. Jfr näck, bet. 1. 

fastän konj. fastn Mal. 'ehuru, oaktat / although' 
(SAOB 2). Syn.: se fast, bet. 1. 

fasur m.Ia få"sfcr Älvd.; obef. Våmh. 'individ, 
som på ett el. annat sätt höjde sig över det 
normala / person, superior in one way or 
another' (jfr Rz 132 a; Noreen Ordl., s. 44; Hq. 
fasa); e wå mig fen få"sar Lä käfta 'det var en 
duktig en att springa!'. 

fat n.II fåt allm. (best. sg. dat. frti Älvd. få'ti 
Rättv. /trti ÖVd.). 1. <större laggkärl, kagge, 
tunna, avs. för flytande varor, för mos el. mjöl / 
eask, intended for liquids, stewed fruit or flour' 
(SAOB 1) allm. Jfr brännvins-, dricks-, kim-, 
stånd-. 2. 'av brädspjälor el. vidjor samman-
fogad bärare, avs. för transport av gödsel, jord, 
strö, kol, sten m. m. / carrier for manure, soil, 
straw, charcoal, stone etc., made of laths or 
withes' (ÖDB I 437; jfr SAOB 2) allm. Jfr b rä d-, 
dyng-, kol-, kolv-, sork-, spröt-, spån-, 
spän-, sten-, underbårs-. 3. 'rund el. oval, 
tämligen flat trä- el. lerskål, tallrik / round or 
oval, flattish wooden or earthenware plata' 
(SAOB 3) allm. an  åt-i'r två vånivsfåter Rättv. 
'han åt ur två fat med välling'. Jfr gröt-, kött-, 
ostkak-, sten-, strömmings-, tenn-. 

fata sv.v.l. få't(a) Älvd. Soll. Ors. /äta Rättv. 
Bju. Dju. Ga. Mock. fä'ts Nås Äpp. Mal. fa`tto 
ÖVd. 'lasta kol i kolskrinda med hjälp av kolfat / 
Mad charcoal into cart using charcoal basket' 
(jfr SAOB); fät 	Dju. få,'ts kå'Ir Mal. `dets.'; 
fät skry'undo Soll. `dets.'; han ä stå å fätär Bju. 
'han är iväg (till milan) för att lasta kol'. — Särsk. 
förb. (i:) få"t-i skry'nndo Son. 'med tillhjälp 
av fat (bet. 2) lasta nyutrivna kol i kolskrinda'; 
(ihop:) få't-iöp Soll. 'efter utrivningen av en 
mila samla kolen i fat'; (in:) fa`tto-inn kå'lrä ner i 

Tra. 'med hjälp av kolfat bära in kolen 
i kolhuset (vid smedjan)'. 

fatal adj. I fatå'l Leks. 'obetydlig, oföretagsam, 
tafatt / unimportant, unenterprising, awkward' 
(jfr SAOB 4). 

latare m. Ilie fätär Son. 'person, sysselsatt med 
att fata kol / person, busy carting charcoal' 
(ÖDB I 523); kr/åtar Rättv. (Bo.) `dets.' 

fat-hylla f. III —IVa fåst(h)ille III Oro lå.'thilla IV 
Ål (jfr fat, bet. 3) 'hylla för förvaring av mat-
kärl och skedar m. m. / shelf for dishes and spoons 
etc.' (ÖDB III 215). Syn.: kärl-, skål-, tallrik-
hylla. 

fatning f.Ib få'tnin Ga. 'ett hästlass f ata de kol, 
bestående av två fulla kolskrindor / a Mad of 
charcoal, consisting of two full carts'. 

fatta sv.v.l. fa`tta Älvd. öMor. fatet- Våmh. vMor. 
Soll. f a' tta Bju. Nås fa' tta Mal. f a' tto ÖVd. —fåttet 
Li. 1. 'begripa, uppfatta / understand' (SAOB 
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7) allm. i dag int fa`tta öMor. 'jag förmår ej 
uppfatta o. behålla i minnet'; 	våt' sam ja-' 
fa`ttä Nås `så var det, jag uppfattade saken'; 
an bett-V ia'ito ä te.11a't Tra. 'han började 
fatta det till slut'. Jfr skönja. 2. (i förb. 
fatta i eld:) fåtd-i-jä'lld Soll. 'fatta eld / catch 
fire'. Syn.: fatta i. — Särsk. förb. (i:) fatå-l' 
Våmh. vMor. 'fatta eld'. Syn.: fastna i; få i; 
(ut:) o då'g int te fa'ttå-fet hyran dem så' Li. 
'hon kan inte fatta (el. begripa), vad de säga'. 

fattan n. I a 'III - m. IV fäWin n. I Älvd. fci"t4n 
Våmh. fcetån vMor. Ve. Soll. vOrs. fåtå'n öMor. 
få% (best. sg. ack. f&tån) m. IV öOrs. få` ton n. I 
Ore få"tån frtanRättv. fdttan Leks. fä'tan Bju. 
Al Dju. Ga. Flo. få'tä n. III Mock. fåt`ton n. I Nås 
Jä. 	App. /'ton fa,`tton Mal. fa'tton ,,,  fa`ttol 

fa`ttå(l) Li. fa`tto (best. fa`ttoe) Tra. 1. 'grepe, 
halvcirkelformigt handtag på kärl, asklock, lykta, 
ly s j ärn etc. / semi-circular handle of vessel, box-
lid, lantern, lys j ärn, etc.' (SAOB; ÖDB III 442 
f.); grl'tfåtån vSoll. grg'tfä,tan Al grl`tfatton Li. 
'grepe på gryta'; kä'2.2ffiton Ore 'handtag på 
kitter. Jfr bytt-. 2. 'dörrhandtag / door-
handla' (ÖDB III 199) Rättv. (Bo.) dä"rfåtån 
'clets'. Syn.: se dörrgrepan. 3. 'bygel på 
koskälla / bow or holder of cowbell' (ÖDB II 87) 
Ålvd. 

fattan-gryta f.IVa fcrtångrgt Soll. gtongrfdta Jä. 
Mal. fasttågrita- fdtta'lgrita Li. fdttogrita Tra. 
`gryta med halvcirkelformigt handtag / vessel 
with semicircular handle' (ÖDB III 443). 

fattas sv .v .1. fa'tå's Ålvd. Våmh. vMor. Soll. Ve. 
Ors. få"tåa få"tas /new (jfr baka v.) Rättv. 
fa`ttäs Leks. fcettas Bju. fa`ttäs Al fasttäs Mock. 
fatts (pret. fa`ttlis; sup. fatts)Nås fått» Jä. 
Mal. fa`ttas fdttos ÖVd. 1. 'saknas, felas / be 
lacking, missing' (SAOB 1) allm. e !näst twä'r 
å'r i d'tti öOrs. 'det fattades två år i åttio'. Syn.: 
fallera, bet. 2; fela', bet. 1. 2. (i uttr. av för-
argelse / to express anger; SAOB 1 e) allm. eö 
ed bä' fe fä"t ås Ålvd. 'det skulle bara fattas!'; ä 
frettos båt`ro hå' Tra. 'det fattades bara det!'. 8. 
(om opasslighet) 'vara något fel med, mankera / 
be wrong with' (SAOB 2) allm. fås`tes a det nå 
nRättv. `känner du dig dålig?'; i yi'sst-tit hä'n ä 
fasttas kä'ram Mal. 'jag visste inte, vad det var 
(för fel) med mannen'. Syn.: fallera, bet. 1; 
fela', bet. 2. 4. (i uttr. fattas för ngn:) 
'ha klent förstånd / be backward' Mal. ÖVd. ä 
fa`ttoa få' vm Tra. 'det är klent beställt med hans 
förstånd'. 

fatt-hake m. IV fa' ttatjii Ålvd.; obef. Al Mal. 'ett 
slags hållhake, bestående av en cirka 10 tum 

29 - 654202 Dalmålsordboken VI 

lång, mycket grov järnten, försedd med en el. 
två hakar i den ena änden / kind of cramp, con-
sisting of a 10-inch-long, thick iron pin, with ona 
or two hooks in one end' (jfr SAOB). 

fattig adj. I fasttig nÄlvd. fa`ttin,,,  fa`ttv, (pl. fa't-
tigär) Våmh. fä"tin Våmh. (Bon.) fetin vMor. 
öOrs. (pl. /"tiger öOrs.) fati'n (pl. fati'gär) öMor. 
fdttin Ve. Soll. fätin vOrs. /åsteg Ore frtig 
Rättv. fa'ttig Leks. Dju. Nås ÖVd. fcettin Bju. 
Jä. fa`tti tipp. Mal. 1. 'som lever i små 
ekonomiska omständigheter / poor' (SAOB 1) 
allm. Etn i så frtin så .1n leg int bra`kke g 
sfish Våmh. (Bon.) 'han är så fattig, så han äger 
inte byxorna på bakdelen'; då an-da fätega bkir 
rä'jk, bkir 472, ga`mmbäle-jerrk lä'jk Ore nå dän 
fä"tiga bi rl'k, då bi-n dän o'nncla ll'k Rättv. 
(Bo.) 'då den fattige blir rik, blir han den Onde 
lik'; han e sa fsetti sa hd rö'tjär int, fast än lägg 
tirrvå pi je'lln Åpp. <han är så fattig, så det 
ryker inte, fast han lägger torrved i elden'. 
2. (senare ssgsled:) <som lider brist på ngt el. 
brister i ngt avseende; svag, klen / lacking in 
some respect, weak' allm. klrå'dfattin Ve. 'som ej 
har gott om kläder'; sla`nntfattig Dju. 'som har 
ont om pengar.' Jfr ben-, knä-, ord-, tank (e)-. 
— Avla frtuskki adv. Våmh. (Bon.) 'ganska 
fattigt / rather poor'; få"tiskiriö adj. n. vMor. 
<ganska fattigt'; fa`ttigslarig adj. Älvd. 'tämligen 
fattig'. 

fattig-ask m.Ib fa"ttiassk Soll. 'träkärl, i vilket 
man tömde säd, som man ville skänka de 
fattiga / wooden vessel, in which grain was 
collected for the poor'. 

fattig-auktion m. Ta fcettiakfön Mal. 'auktion, vid 
vilken fattiga (gamla) personer ackorderades 
bort / auction, at whieh poor (old) people were 
boarded out' (SAOB 1). 

fattig-bössa f.IVa fåstibissa ,,,ki"tibussa Rättv. 
fa`ttibyssa Flo. fa`ttibeassa fa`ttibögga Mal. fa`t-
ti(g)begga Li. 'bössa för insamling av penning-
gåvor till de fattiga, uppställd vid kyrkan / 
poor-box, outside church' (SAOB). Jfr f attig-
stock. Syn.: fattiggubbe; Lasarus. 

fattig-del m. Ta fåttigdlek Älvd. fa`ttigdål Mock. 
fa`ttidålt Mal. 1. 'de fattigas andel, fattig-
understöd / money given to the poor' (SAOB) 
Mock. Mal. 2. 'medellöshet, armod, fattigdom / 
poverty' Ålvd../n a kgmiö-aut i fa`ttigollely 'han 
har råkat i armod'. Syn.: f attig -dom, -lösa. 

fattig-dom m. la fatl'gdöm öMor. fa`ttigdom Leks. 
fasttidöm Bju. kettidomm Nås Mal. fa`ttigclöm 
ÖVd. =föreg., bet. 2 (SAOB 1); nö blrå'n ä i fa' tti-
dornmin hirn-l'-da Mal. `nu blånar det där hemma 
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i fattigdomen(s skogsåsar)' (sade hemvändande 
skinnare, kardkullor o. herrarbetare). 

fattig-gubbe m.IIIa fa'ttigubbti Äpp. 'bössa för 
insamling av penninggåvor till de fattiga, upp-
ställd vid kyrkan' (SAOB 2). Syn.: fattig-
bössa; Lasarus. 

fattig-hjon n.Ia fcettij(m, Rättv. (Bo.) Bju. Mal. 
fcettiOn sRättv. Jä. kettijån Nås fa`ttigjön 
ÖVd. 'person, som tog emot fattigunderstöd o. 
som underhölls i tur o. ordning i varje gård / 
person receiving poor relief and kept by each 
farm in tum' (SAOB). Jfr dygn-, so cken-hj on. 

fattig-kassa(n) f. IVa fdttikassa Bju.; best. !åtti-
kassa Mal. fcettigkassa Li. `medel, samlade o. 
använda till understöd åt fattigt folk / poor 
relief' (SAOB). 

fattig-klubba f. IVa kettildrebba Mal. 'klubblik-
nande trästycke, försett med bomärke för varje 
gård i bysamfälligheten o. anv. som budkavle 
för hjälpsökande fattigfolk / wooden club, in-
scribed with the marks of every farm in the 
community and used by paupers seeking aid'. 
Jfr byklubba; by(s)kavle; klubba f., bet. 2; 
luffar-, tiggar-klubba. Syn.: hjälpklubba. 

fattig-krok m. Ib få"tikrök öOrs. 'fattig stackare 
(man el. kvinna) / pauper'. Syn.: fattiglapp. 

fattig-lapp m.Ia fcettiglapp Leks. Ål fcettelapp 
Äpp. fcettikipp Mal. fcettiglapp ÖVd. =föreg. 
(SAOB). 

fattig-Lasse m. fcettiglass Leks. 'fattig man el. 
pojke'. Jfr föreg. 

fattig-lösa f. IVa (jfr lösa, bet. 2) få"tikösa Våmh. 
(Bon.) 'fattigdom / poverty'; ä bki bara få"tikösa 
fån i gä,`rdgm 'det blir bara fattigdom här i går-
den'. Syn.: fattigdel, bet. 2; fattigdom. 

fattig-rynktor f.IVa pl. fa'ttigryvvkter Älvd. 'spar-
samma rynkor i midjan på kjortel / very few 
gathers in skirt-waistband.' 

fattig-skålen f. la best. fa`ttiskcliri Våmh. 'träskål 
el. annat kärl, som vid begravning sattes fram åt 
begravningsgästerna att lägga penninggåvor i 
till de fattiga / wooden poor-box or other vessel 
which was passad round among funeral-guests 
for their offerings'. 

fattig-stock m.Ib fånistekk Rättv. 'fattigbössa i 
form av en (liggande) stock med en urgröpning, 
offerstock / poor-box in shape of a log' (SAOB). 
Jfr fattigbössa. 

fattig-vinter m. Id fasttigvinntsr Leks. 'vinter, som 
medförde fattigdom / winter which caused 
poverty'. 

faut m. Ja (jfr Sdw. fowthe; Fr. fouti; Aasen faut) 

kut ÖVd. <kronofogde / sheriff'; fesutv, s hå've-
fkrivan Li. 'kronofogden o. häradsskrivaren (eg. 
havreskrivaren)'. Syn.: fogde, bet. 1 a; f ut, 
bet. 1; krono-fogde, -fut. 

Taxor f. pl. fa'kk.sur Våmh. `underliga åtbörder, 
åthävor, fasoner / strange mannerisms, ways' 
(jfr Rz 124a; SAOB; Vii faxar). Syn.: affekter; 
fakter; fukter, bet. a; färd, bet. 4; åfakter. 

feber m.Id feber Älvd. febsr Rättv. (Bi.) febär 
(best. febren) Nås feber Tra. 1. 'på grund av 
sjukdom o. d. förhöjd kroppstemperatur / high 
temperature, fever' (SAOB 1) allm. Syn.: 
hetta, bet. 2. 2. (senare ssgsled:) 'potatismögel 
/ potato blight' Li.; se j olpär (on)-. 

febrig adj. I I rbrug nÄlvd. <feberaktig / feverish' 
(SAOB 1). Syn.: het, bet. 2. 

feg adj. I fieg Älvd. Våmh. (Bon.) fåg Mor.—Mal. 
fåjg ÖVd. 1. 'bestämd för en snart inträffande 
död / fey, doomed to die' (SAOB 1) allm. du 
/feg i å'r Våmh. (Bon.) du e-nnt feg i år vMor. 
då' e då-nt feg int Mal. 'du kommer ej att dö i 
år' (till person, som kommer in, just då man 
tänker på el. talar om honom); an vårt 14, 
få'(d) clånn Soll. 'han dog en förtidig död, din 
far'; j4n ir e do fegt fö'k vOrs. 'här dör då folk vid 
ung ålder'; wår 4n så' feg öOrs. 'tänk, att han 
dog så snart!'; å an le' sspa-janne ssm vatt 
fit'jg v Li. 'och LispaJanne, som blev så kort-
livad också!'. 2. 'som saknar mod / cowardly' 
(SAOB 3) Nås Äpp. Mal. ÖVd. eijn få'jg sta`kkar 
Tra. 'en feg stackare'. 3. (i uttr. feg röv:) 
'hopplös sak / hopless case' Mal. hann a full 
spåsla Mei feg rb'v <han har väl verkat för en 
hopplös sak el. med föga utsikt att lyckas'. 

fegd-dröm m. Ja tregdr&n, Älvd. `dödsbådande 
dröm / dream presaging death'. 

fegden f.Ia best. få'jda Ga. få' jda Li.; dat. 
ffegd fl  Älvd. Våmh. Nyck, Mor. Soll. Oro fe'ggcltt 
vSoll. fegda Al fe'jck, Mal. ferjclv,05Vd. 'det för-
hållandet, att ngn är bestämd att snart dö / the 
fact that someone is doomed to die' (jfr SAOB 
fegd 1); ox wekkser i fl'egd?? Älvd. an vakks i 
Jä' jgdrj Li. 'han växer mycket fort' (dödsföre-
bud); 4n gör i fi"gek Våmh. (Bon.) <han är 
bestämd att snart dö' (t. ex. om  den, som före-
tager sig ngt, som han normalt ej brukar göra); 
an fcl'r ed i fegcle vMor. 'han får ovanligt mycket 
av det' (dödsförebud); an strä'ved för få'gdy, Oro 
'han strävade med ett arbete, som avbröts av 
döden'; nä fe/ck je firjda Li. 'nu drog jag (nog) 
döden på mig'; an jå't föl i gick, nä Tra. 'han 
äter ovanligt mycket' (dödsförebud). 

fegd-fisk m. Ib fegdfissk öMor. 'ovanligt riklig 
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fiskfångst (dödsförebud) / unusually good catch 
of fish (presaging death)'. Syn.: f e gf is k. 

fegd-gräs n. II egdgrås Våmh. 'ovanligt riklig 
gräsväxt (dödsförebud) / unusually lush grass-
growth (presage of death)'. 

fegd-gucku m. jfegdguki2 Älvd. 'gök, som gol 
ovanligt nära människoboningar (dödsförebud) / 
cuckoo which called unusually near human 
dwellings (presage of death)'. Syn.: f eg - gucku, 
-g ö k. 

fegd-ko f. VIIb ggdfjgr vMor. 'ovanligt vacker, 
helvit ko (dödsförebud) / unusually beautiful 
white cow (presage of death)'; 4j-dj-ä'j, bär 
ggdtjgnär `oj oj oj, bara dödsbådande kor!'. 

fegd-korn n.Ia fregdkiNn Våmh. 'ovanligt rik 
kornskörd (dödsförebud) / unusually rich bar-
ley harvest (presage of death)'. Jfr fegsäd. 

fegd-lin n.Ia fl'egclIt4jn Våmh. (Bon.) <ovanligt 
långt o. fint lin (dödsförebud) / unusually tall 
fine flax (presage of death)'. 

fegd-ljus n.Ia fl'egclkjftss Älvd. fregcl1r958 Våmh. 
få'gclirjös vMor. (Aasen feigdarljos) 'ovanligt 
ljussken (dödsförebud) / unusual light (presage 
of death)'. Syn.: feg-eld, -ljus, bet. 1. 

fegd-löss f.VI pl. fg`gclUjeär vMor. 'löss, som 
uppträda på döende människa / lice appearing 
on dying person'. Syn.: feglöss. 

fegd-märke n. III fl'egdmerrtj Älvd. 'tecken till 
att döden närmar sig, dödsförebud / presage of 
death' (Aasen feigdarmerke). Syn.: feg-märke, 
-tecken. 

fegd-päron n.Ia pl. ggdpärein vMor. 'på något 
sätt (t. ex. gm  fulhet el. riklighet) ovanliga pota-
tisar (dödsförebud) / erop of potatoes, differing 
in some way from the usual (presage of death)'. 
Syn.: fegdpäror. 

fegd-päror f.IVa pl. fi`egdpårer Älvd. =föreg. 
feg-eld m.Ia ggöl Flo. ggjell Jä. 'ovanligt ljus-
sken (dödsförebud)' (jfr SAOB). Syn.: fegd-, 
feg-ljus, bet. 1. 

feg-fisk m.Ib ggfiesk vMor. jgfeask Li. <ovan-
ligt stor fiskfångst (dödsförebud).' Syn.: f egd-
fisk. 

feg-gucku m. gggukku Mal. 'gök, som (bl. a. gm 
att gala nära den lyssnande el. nära ngns gård) 
bådade ngiu3 död'. Syn.: f egdgucku; feggök. 

feg-gök m. Ib 18`gggric Ors. 'gök, som gol ovanligt 
nära den lyssnande (dödsförebud)'. Syn.: 
fegd-, feg-gueku. 

fogligt adj.I n. (feglika adv.) fregkikt 
Älvd. 1. 'att befara, fara för / to be fear-

ed'; ed i fäli fregki i 14'r int 'det är i hög grad 
att befara, att jag inte får'. Syn.: f als k en,  

bet. 2; farlig, bet. 2. 2. 'troligt / probable'; 
eå i fregkit at e wä där 'det är troligt, att det 
var där'. 3. 'ovisst / uncertain'; eä i fl'eglrikt 
tpn cl4n-clä göR`jnitgna 'det är ovisst, om den 
där (mannen) går igenom (med livet)'. 

feg-lin n.Ia fe"gletjn öMor. 'ovanligt långt o. fint 
lin (dödsförebud)'. Syn.: fegdlin. 

feg-ljus n.Ia fregyös Våmh. ggljas öMor. Ors. 
Ore fd`gkjös Soll. ggjas: Mal. ftejgge öVd. 1. 
'ovanligt eldsken (dödsförebud)' (SAOB) allm. 
Syn.: fegdljus; fegeld. 2. 'svag, tynande 
ljuslåga / faint, dying flame' Mal. Li. 

feg-löss f.VI pl. 18"glöj8tir öMor. fe'glesser Flo. 
reglössär Mal. 'löss, som uppträdde på sjuk el. 
ålderssvag människa o. som bådade dennas 
snara bortgång'. Syn.: fegdlöss. 

teg-mål n.Ia KgrnetIr Soll. 'av sjuk person hastigt 
o. med god aptit förtärt mål mat (dödsförebud) / 
meal consumed hastily and with a good appetite 
by sick person (presage of death)'. 

feg-märke n. III fl'egmärrtj Våmh. fä`gmörrtj Soll. 
regmitatji Mal. <tecken till, att döden närmar 
sig, dödsförebud'. Syn.: fegdmärke; f egtec-
k e n. 

feg-rand f.VI ggrannd Son. 1. 'remsa av tunn-
bröd, som blev kvar på bakstören eller föll av 
för sig själv (dödsförebud) / piece of bread 
which was left on the baking-rod or fell off by 
itself (presage of death)'. 2. 'av förbiseende ej 
besådd remsa av åker (dödsförebud) / piece of 
ground left accidentally unsown (presage of 
death)' (ÖDB I 400). Syn.: se barfläck, bet. 2. 

feg-räv m. II /'grå?) Mal. 'lätt skjuten räv, som på 
ljusan dag kommit nära fram till gårdarna / 
easily-shot fox, which had come up to the farm 
in broad daylight'. 

feg-smör n. II ggsmör Soll. 'smör, som fastnade 
vid kärnans botten (dödsförebud) / butter which 
remained at the bottom of the churn (presage 
of death)'. 

feg-säd f. Ja fe"gsåd öMor. 'rik o. kraftig säd (döds-
förebud) / rich crops (presage of death)'. Jfr 
fegdkorn. 

feg-tecken n. Ja ggteikkän Son. 'dödsförebud (per-
sons utseende el. anlag, varsel el. ovanlig mängd 
etc.)'. Syn.: feg-, fegdmärke. 

feja sv.v.l. fäs& Mor. få`ja Ors. ferjja Mal. öVd. 
'sopa, skura, städa / sweep, serub, clean' (SAOB 
2) anm. — Särsk. förf). (på:) fäj-på' Mal. 'driva 
på, jäkta (med), gå an, härja'. 

fejd-härbärge n. III 1 fäggdhäbber öVd. 'på av-
lägsen, hemlig plats uppställd förrådsbod, där 
man i händelse av ofredstid förvarade vissa 
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förnödenheter / storehouse, with emergency 
stores, built in a remote place in ease of war'. 

leken n.Id feksn Rättv. (jfr Bl. feikn, bet. 4) 
'dugg, grand / a thing, the slightest bit'; (endast 
negerat:) jä tök int e leken Rättv. (Bo.) `jag fick 
inte ett dyft'; nä' Är jå-nt e siapancle lakan ̀ nu 
ser jag inte ett enda dugg'. Syn.: se doft; 
flasl, bet. 6; fnalln, fnas, bet. 2; fnasa; fnask, 
bet. 1 b; tecken, bet. 4. 

fel n.II 	 ffi- (best. sg. dat. fi'lri) Älvd. Våmh. 
tar vMor. vSoll. ya övr.OvSi. NeSi. Vd. 1. 
`kroppslig el. själslig defekt, klandervärd brist / 
physical or mental defect' (SAOB I 2) allm. 4n 
a no fi'k i må"g4m Älvd. 'han lider av magsjuk-
dom'; a du no fi'lr 4 fi'sr aings'ri Älvd. 'har du 
någon anmärkning på vårt smör?'; e kännår då 
isnntns fal nagur Ore `jag känner (då) inte ngt 
ont någonstans'; ä kan då-nt vå'a stö`a Klä på 
hu'nnom Mal. `han kan knappast ha någon 
svårare sjukdom'. 2. 'tillfälligt fel, begånget fel, 
misstag / mistake, fault' (SAOB I 3) allm. e-air 
i fi'lr åv di'g Älvd. 'det där är misstag av dig'; 
an skin ya öOrs. `han bommade'; ä e nu gl på o 
Jä. `det är ngt fel på den (o: snodden)'. 8. (i 
förb. göra fel på:) `klandra / complain about, 
blame' (jfr bet. 1) Leks. ska du jör fal på 
flret'sstjä 'skall du anmärka på fläsket?'. 4. 
(adv.:) `miste / wrong' Li. (särsk. i förb. med slå 
v.:) ä .215 In 'det misslyckades'. Syn.: felt adv. 

fela f.IVa fi'lra Älvd. ina ÖVd.; obef. Våmh. 
Mor. Mal. 'fiol / violin' (SAOB fidla 1); gn 
spNrää 4 	Älvd. an lä`jkt på fala Tra. `han 
spelade fiol'. Jfr hår-, röros-. Syn.: fiol. — 
Sag: falknsrra f. glkrök m. Li. `snäcka på fiol / 
violin-scroll'; glida f. Tra. falskrin n. ÖVd. 
<fiollåda / violin-case'. 

fela' sv.v.l. —3. fala vMor. Soll. Ors. gla Rättv. 
Bju. Ga. Flo. Nås Mal. Li. 1. `fattas, saknas / 
be lacking, missing' (SAOB fela' 1) allm. ä 
/'lär e vi'ku tå Kar Rättv. `det fattas en vecka 
till jur. Syn.: fallera, bet. 2; fattas, bet. 1. 
2. `vara ngt fel med, mankera; slå fel, svika / be 
wrong with, fail; go wrong' (SAOB fela' 2) öMor. 
Mal. värm /når å så'nndjän öMor. `vad är det 
för fel med sängen?'; värm /'lär å di' öMor. 
Uran fal å då'g Mal. `vad fattas det dig? (el. 
vad är det för fel med dig?)'; hd fe'llt int ne'nn 
ga'vv Mal. `det slog aldrig fel'. Syn.: fallera, 
bet. 1; fattas, bet. 3. — Pass.: å falt& då full 
twå' å'r Ore `det fattades (då) två år'. 

fela" sv.v. 1. f a la Leks. Ål få' la Dju. Flo. f ls Mal. 
!akt ÖVd. (Rosa filam; Torp fila). 1. 'utföra 
små o. snabba rörelser fram o. tillbaka, vifta / 

make quick movements to and fro, wag'; fala 
ma rs`mmpa Leks. gla i ru'rnmpän Dju. fala 
må ru'rnmpa Flo. få'ls i spåqram Mal. go i 
spä'lrarra Tra. `vifta med svansen'; /la må 
tu'vvem Dju. `bladdra med tungan'. Syn.: 
fillra, bet. 1; pela; 	spela', bet. 2; 
vippla, bet. 1; vispa, bet. 2. 2. `utföra ngt 
med överdriven noggrannhet / carry out some-
thing over-carefully' Leks. fala å sö'pa `sopa 
överdrivet noga'. 3. `röra lätt vid, nafsa el. 
nappa smått i/ touch lightly, snap at' Tra. ä ä' 
full nsn då å falå 'det är väl någon (fisk) där o. 
nappar smått (vid kroken)'. — Avi.: gla f. 
Leks. 'ytterst noggrann kvinna / very careful 
woman'; glade adv. Leks. 'överdrivet, ytterligt, 
petigt / excessively, extremely'; fala.de  nö'ga 
'petigt noggrann / pendantically careful; glade 
gra'nn `överdrivet fin (om tråd) / excessively fine 
(about thread)'. 

fel-aktig adj. 1 fislrakktug nÄlvd. falakktun Ors. 
falakktu Rättv. Bju. Mal. 'som har ngt fel (ngn 
defekt) / faulty, with some defect' (SAOB 1); 
ma'rrä a vorti glakktu Rättv. `märren har fått 
ngt fel'. 

feling m.Ib gliv Leks. `mjukt, runt o. långsmalt 
föremål / soft, round, long, narrow object'; 
dagfeliv `rund o. långsmal degbit / long, narrow, 
round piece of dough'; frtfeliv `runt o. långsmalt 
stycke träck / long, narrow, round piece of ex-
crement'. Syn.: ty dla, bet. 1. 

fel-kåda f.IVa (jfr fela f.) falkåa ÖVd. `fiolharts, 
stråkharts el. hårt stycke kåda, anv. som stråk-
harts / piece of resin used for violin-bow'. 

fel-led m.II falla Mal. <för fint spunnen del av 
garn / piece of yarn spun too finely'. 

fel-lös adj. I fallös Ål `utan fel o. brister / faultless'; 
i`vvän ä fälgs `ingen är utan fel'. 

fel-skjuta st. v. fallata Ål 'skadskjuta / wound 
by 	shooting' (SAOB). Syn.: skad-, sår - 
skjuta; skjuta bort, bet. 1. — P. pret.: 

Älvd. fakskiitin vMor. glskutin Ors. 
glskuttv, Flo. glskuttin Tra. `skadskjuten'. 

felt adj. I n., se fält. 
felt adv. /Ut Älvd. fält Soll. Ors. Jä. 	 fat 
Rättv. fellt Äpp. Mal. ÖVd. <fel, miste, galet, 
vilse / wrong' (SAOB felt, under fel n.); då'r tö i 
falt Ors. 'där tog jag fel'; gö falt Soll. `gå vilse'; 
ä slög falt Jä. `det gick ej efter beräkning'; hå 
då' 8a. je fe'llt må Äpp. `det där uttalade jag mig 
felaktigt om'; fää  fe'llt Mal. `bära sig felaktigt el. 
galet åt'; å gik fe'llt Mal. `det gick galet'; je 
tö nög fe'llt på hå' je Tra. <jag misstog mig nog 
därutinnan, jag'. Syn.: fel n., bet. 4. 
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fel-tag n.II gltåg Bju. Nås Mal. 'misstag / mis-
take' (SAOB 2). 

fem r. f§mm Älvd. Våmh. femna vMor. Ve. Ors. 
fåmm öMor. Soll. Ore. NeSi. Vd. '5' (SAOB). 

fem-band n.Ia feVmmbannd Leks. (Sllj.) 'vävt 
band med fem mönstertrådar / woven ribbon 
with five pattern-threads'. Jfr nitton-, sexton-, 
sju-, tioänd-, tjugufem-, trettiotre-, tret-
ton-band. Syn.: femändsband. 

fem-kort oböjl. n. gmmkott Mal. öVd. 'ett ha-
sardspel / gambling-game' (SAOB). 

femkvarters-kar n. II fä'mmkwatåskår Ve. gaggat 
kar med en diameter av fem kvarter, dvs. cirka 
75 cm, o. försett med öra och fyra band / tub 
with a diameter of five quarters, about 75 cm, 
with hanclle and four wooden hoops'. Jfr kar, 
bet. 2. 

femkvarters-lie m. feernmkvarrteslia Leks. fiernm-
kva(r)te,slia Ga. fiCmnakvattigjå' öVd. lie, som 
var fem kvarter lång, dvs. omkr. 75 cm (äv. kal-
lad »bockhornslie», se lie), anv. vid slåtter på 
stenig mark i fäbodvall o. på hackslog / seythe, 
about five quarters long, i.e. about 75 cm, used 
when mowing on stony ground in shieling'. 

fem-männing m.Ib fåmmiennivg öMor.; obef. 
vMor. Ors. `femmänningssoldat, reservsoldat, 
underhållen av fem rotar el. rusthåll gemensamt 
/ extra soldier, kept by five village-districts 
together' (SAOB 1). 

fem-och-tjugu r. oböjl. sbst. /'mm-o-tjergu Älvd. 
fä'mm-cl-tfirgu Soll. få'mm-s-tjfegu Mal. fä'mm-
cl-tjteggu öVd. 1. 'tjugufem / twenty-five' allm. 
2. (sbst.:) 'vävt band, innehållande 25 krusän-
d ar / woven ribbon, containing 25 kr u s än d a r' 
Soll. Syn.: tjugufemband. 

femte r. (förenat:) femmt- Älvd. femmt- vMor. Ve. 
Ors. granat- öMor. Soll. NeSi. Vd. 'ordningstal 
till fem / fifth' (SAOB); an lämna desä`mmber 
Tra. `den 5 december'; (självständigt:) femmkt 
Älvd. an feemmta Mal. Tra. 'den femte'. 

femtio r. fg'mmti Älvd. Våmh. fe'mmti Ors. 
fä'm(m)ti Rättv. Bju. Nås Mal. ftemmti öVd. 
'50' (SAOB). 

femtionde (förenat:) fgmtriind- Älvd. fämti`nd-
Nås feemmtioncl- Mal. fet`mmtisnd- öVd. 'ord-
ningstal till femtio / fiftieth' (SAOB). 

femton r. femmt4 Älvd. Våmh. femmt9 Våmh. 
(Bon.) ftemmtå vMor. Ve. ftemmto öMor. Soll. 
Ore Nås Mal. öVd. femmto vOrs. femmt9 öOrs. 

Rättv. (Bi.) ftemmta Bju. Ål. Ga. '15' 
(SAOB 1). 

femtonde r. (förenat:) femmtänd- Älvd. ftemmty„d-
Ore Näs firm(m)tond- Soll. Rättv. Mal. fei'mm- 

tund(e) öVd. `ordningstal till femton / fifteenth' 
(SAOB); an fiVmmtsncle apri'l Tra. 'den 15 april'; 
(självständigt:) vi skum bål& he'm dån feemm-
tanda Rättv. `vi skola flytta hem (från fäbo-
darna) den femtonde'; an ftrmmtoncla Mal. <den 
femtonde dagen i månaden'. 

femton-kanning m.Ib femmt4k4nnivg Våmh. 
fä'mmtokanning Li. `drickskagge, rymmande 
femton kannor, dvs. cirka 40 liter / barrel, 
holding fifteen kannor, i.e. about 40 litres'. 

femton-koppe m. Illa fåsmmtokuppa Dju. feemm• 
takuppa Mock. 'bladmage / omasum, psalterium'. 
Syn.: läskoppe; läsur; mångfald; mång-
fald(s)-koppe, -påse; slarvkoppe. 

temton-läppor f.IVapl. lemmteeppur Våmh. 
femmtekeppur Våmh. (Bon.) ftemmtokeppur 
vMor. gemmtokäppor Soll. 1. `köttslamsor el. 
hinnor i ljumskarna på slaktkreatur, slaksidor / 
scraps of flesh or membrane in flanks of slaugh-
tered cattle' vMor. Soll. 2. 'maträtt, lagad av 
slaksidor av nötkreatur / dish, made from sueh 
seraps' (ODB III 479). Syn.: orre, bet. 5. 

femvägg-stuga f. V fä'mmvägstågu Rättv. 'stuga, 
som bestod av dagligrum, kammare o. förstuga / 
cottage, eonsisting of living-room, parlour and 
entrance-hall' (13DB III 63, 102). 

femänds-band n.Ia fä'mmändsbannd Leks. 'band 
i svart och vitt, fem mönstertrådar brett; till 
fästmannens hatt lysningsdagen / black and 
white ribbon, five pattem-threads wide; used 
for fiancogfs hat on the day the banns were pub 
lished' (ODB IV 118). Syn.: femband. 

fen f. Ja fjän (pl. fgnår) Mal. fjån (pl. fjå`nsr) 
Li.; pl. fjenår Ors. 'borst el. agn på korn- el. 
rågax, ibland (i Ors.) på havreax / setose-spike 
of barley or corn-ear' (jfr SAOB fena 1; Hessel-
man, i och y, s. 39, 115); egarfjänår Ors. 'hav-
reagnar'; by`gg-, rå`gfjön Mal. 'borst på kornets 
resp. rågens ax'. Jfr f oss. Syn.: se agn f., bet. 
1.; fena, bet. 1. 

fena f.IVa —V frita Älvd. ffna Våmh. gna 
Mor. Ve. Ore gna (bet. 2)— fjrnu V (bet. 1) 
Soll. gna vOrs. gn4 (bet. 2) —Ment' V (pl. 
fjenur bet. 1) öOrs. gna (bet. 2) Rättv. gnu 
(bet. 2) Ga. ffna (bet. 2) ,-,, fgna (bet. 1) Flo. 
gna (bet. 2)— fiå'na (bet. 1) Näs gna (bet. 2) 
—1113`na (bet. 1) Jä. Äpp. rena (bet. 2) fjå'nu 
(bet. 1) Mal. få'na (bet. 2) ,---, fjå'na, fjibia (bet. 1) 
öVd. 1. 'skärmfjäll el. borst på skärmfjäll (på 
kornax, rågax el. humleknopp) / gluma (of bar-
ley, rye or hops)' (SAOB 1) Son. öOrs. Flo.—Tra. 
kö`rfjiinsr Jä. 'borst på kornaxens skärmfjäll' . 
Syn.: se agn, bet. 1; f en. 2. 'fiskens simorgan 
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fin' (endast om rygg-, buk- el. sidofena) (SAOB 
3) allm. Syn.: fana", år f., bet. 1. — Avi.: 
fiösnu adj. Mal. 'försedd med borst (spröt) / 
furnished with gluma'. 

fene m. IV fjeni", fj.eni Ors. (jfr föreg.) 'renfana, 
Tanacetum vulgare / common tansy' (anv. mot 
vägglöss). Jfr rov-. Syn.: ren-fan(a), -fen. 

feppla sv.v.1., se fippla. 
fes n.II Ia fis Älvd. Våmh. Soll. fås Rättv. fess 

Leks. fös Flo. Mal. ÖVd. 1. 'utan ljud utsläppt 
väder från ändtarmen / gas discharged from the 
bowels noiselessly' (jfr SAOB fis' 1) allm. e 
Irlikkte 	Älvd. å &f(f)tar fit's Rättv. ä 
lefft fe'ss Leks. ä la' fft fö's Mal. 'det luktar änd-
tarmgas'. Jfr skört-. 2. 'illaluktande gas i 
allm. / evil-smelling gas' (jfr SAOB fis' 2 a) 
Våmh. (Bon.) ati"efis 'den lukt, som uppstår, 
då två stenar slås emot varandra'; brefis 'den 
lukt, som uppstår, då två ben gnidas mot 
varandra'. 3. 'obetydlig, ynklig person / unim-
portant, pitiable person' (jfr SAOB fis" 2 b f3) 
Leks. 4. 'någonting obetydligt el. värdelöst / 
sonnething unimportant or worthless' Älvd. Mal. 
Jfr k r å k-. 5. (förstärkande framför n o g a:) 
fess nö'ga Leks. 'överdrivet noggrann / exces-
sively careful'. 6. (senare ssgsled:) 'ull av hår-
penslar på frön av mjölke (Epilobiuna) / delicate 
hairs on seeds of rose bay' Mal. ÖVd.; se klen-. 
— Ssgr: fi"sfenå'm adj. Våmh. (Bon.) 'strunt-
förnäm/ stuck-up, high and mighty'; fi"sfirennta 
f. Våmh. (Bon.) 'struntförnäm kvinna' (jfr fes-
flämta f.). 

resa f.V fi"så Älvd. fi"så'./"sa Våmh. 'vulva 
(på kvinna el. hondjur)'; ta'sg du fi"su för 4ne'r 
Älvd. 'tog du henne på vulva?'. Jfr sengräs-
källan; vattugången, bet. 2. Syn.: se bussa 
f., bet. 5. — Av!.: fi"sika f. Våmh. (Bon.) `dets.'. 

resa sv.v.l. fe's(a) ,,, fö'88(a) Soll. (jfr Gotl. Ordb.) 
1. 'nätt o. jämnt vidröra, nudda vid / touch 
lightly, brush'; ä v' så iregum vå' i feset ati an 
'det var bara nätt o. jämnt, att jag vidrörde 
honom'. Syn.: harla; nudda; nätta"; snatta, 
bet. 1; snutta', bet. 1; snåta, bet. 3; snätta, 
bet. 1. 2. 'hasa / shuffle'; gö å fö`ss åtär gö'vi 'gå 
o. hasa efter golvet'. Syn.: f e s sa, bet. 2. 

fesal(en) adj. I fessålen Li. (om person) 'svag, 
klen / weak' (jfr Ross fisaald); ä ö' lite fessåle 
Inå` am 'det är litet klent beställt med honom'. 
Syn.: dålig, bet. 1; usel. 

fesa-låt m.Ia fö`salåt Li. 'alltför uppsluppen 
glädje / excessive gaiety'; ä våk grå't åt fö`salåt 
'det blir gråt efter alltför uppsluppen glädje'. 

fes-ball(e) m.Ia 	 frsboll Älvd. fi"sbolld 

(best. sg. ack. -bolld4n) Våmh. 	vMor. 
fö'sball Mal. gsbull ÖVd. 1. 'röksvamp, Lyco-
perdon el. ev. Bovista' (jfr SAOB fessopp) allm. 
Syn.: se bl in dm ö la. 2. 'fiskens simblåsa / 
/ sound (of fish)' Mal. Syn.: fesblåsa, bet. 1; 
väder-ball, -koppe. 

fes-begla f.IVa, se fesbögla. 
fes-blåsa LIVa få`sblråsa Flo. Äpp. 1. 'simblåsa' 
Mal. Syn.: fesballe, bet. 2. 2. 'kvinna, som 
ofta släppte väder / woman who often broke 
wind' Äpp. 3. 'ynklig, överkänslig person, ynk-
rygg / pitiable, oversensitive person' allm. Jfr 
fesborr; fesbåra, bet. 2. 

fes-borr m.Ia firsburr Rättv. 'snarstucken indi-
vid / touchy person, quick to taka offence'. 
Jfr fesblåsa, bet. 3; fesbåra, bet. 2. 

fes-brun adj. I fe'sbrun Mal. gsbrön Li. 'ljust 
gulbrun, av urblekt brun färg / light golden-
brown colour, faded brown'. 

fes-burk m.Ib fg'sburrk Äpp. 'person, som ofta 
släppte väder / person who often broke wind'. 
Syn.: dretburk; fesjärv, bet. 2. 

les-bära f.IVa gsbåra Mal. (jfr Torp baara f.) 
1. <gasmassa i tarm, väderspänning / flatulance'; 
kö'n få' sbårar 'känna tarmgaser, väderspän-
ning(ar)'. Syn.: se fes-bögla, -bölja. 2. 
'snarstucken kvinna/ short-tempered woman'. 
Jfr fesblåsa, bet. 3; fesborr. 

fes-bälga LIVa fessbälrga Dju. 'lindrig sjukdom, 
krämpa / mild illness, ache'; an fe'kk fall naga 
fe'ssIkdrga <han fick väl någon liten krämpa'. 

fes-bögla f.IVa fe'sbe-glra Li. (jfr bögla f., v.; 
b e gi a v.)`väderspänning / flatulence'. Syn.: 
fes-båra, bet. 1; -bölja. 

fes-bölja f.IVa fessbuirja Leks. =föreg. 
fes-das m.Ia fe'ssdås Ga. 'ynklig individ; person 
i eländig situation / pitiable person, someone in 
a miserable plight'. 

fes-eld m.Ia fg'sell Flo. <dåligt brinnande eld / 
feebly-burning fire'. Syn.: se eldfis. 

fes-fjant m.Ia frsifiannt Älvd. (jfr fesget) 'per-
son, som på ett enfaldigt sätt sökte vara förmer 
'än andra / person foolishly trying to appear 
superior'. 

les-hämta f.IVa fi"sfiremmta Våmh. (jfr flämta 
v.; fes n., ssgr). 1. 'dåligt lysande lampa / 
feebly-burning light'. Syn.: se bleck-, f is-
lampa. 2. 'blek o. sjuklig flicka / pale, sickly 
girl'. Syn.: fesplänta. 

fes-full adj. I fi"sfull Älvd. gsfull Rättv. Tra. 
'full av väder i buken, väderspänd / flatulent'. 
Syn.: fessjuk; väderstinn. 

fes-get f. fi'ssigitt Mal. (jfr fesfjant) 'alltför yr 
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o. livlig kvinnsperson / excessively lively woman'. 
Jfr fesorgor. 

fes-harva f.IVa frsarrv(a) vMor. Soll. 'männi-
skans bakdel i buttoeks'; 4'k å frsarrv(un) 
vMor. 'åka på bakdelen'; dra upå frsarrvon Soll. 
<(fatta ngn i benen o.) dra (honom) på bakdelen' 
(skämtlek). 

fes-hugsas sv.v. pass. frsukksas nVå,mh. 'dra lott 
i draw lots' (t. ex. med en kort o. en lång sticka). 

fes-häl m.Ia frsålr nÄlvd. 1. 'häl med ömtålig 
hud / heel with tender skin'; 4n a fi"8Car4 'han 
har ömtåliga hälar'. 2. 'fot, stinkande av svett / 
foot, smelling of perspiration'. 

fesig adj. I f e' ssu Ål Ga. 1. 'ynklig, som befinner 
sig i en eländig situation / pitiable, in a miserable 
plight' allm. Syn.: fisig. 2. 'struntförnäm / 
high and mighty' Ga. 

fes-järv m.Ia frsjärrv Våmh. resjärry Mal. Li. 1. 
'järv, Gulo gulo / wolverine' Li. Syn.: järv, 
bet. 1. 2. <person, som ofta släppte väder / 
person, who often broke wind' Våmh. Syn.: 
dret-, fes-burk. 

fes-koppen m.IIIa best. få' skoppen Mal. få' sksp-
pin Li.; ack. fisi'kuippan öMor. (i gåta:) 'byx-
baken / seat of trousers'; dra fisi'ku'ppan upivir 
fjåtransbå'kk öMor. 'dra byxbaken upp över 
stjärten'. 

fes-kosa f.IVa fö`skösa Li. 'stor mängd på en 
gång släppt väder el. tarmgas / great deal of gas 
discharged from bowels'. 

fes-kränkorna f. IV a best. pl. (endast i uttr. med 
verbet sitta:) 81 t upå fiskrä'ttjum öMor. 'sitta 
på huk (med uppdragna ben) i sit squatting'. 
Jfr kränka f. 

fes-ljum adj. I fessjuinm Dju. Ga. `helt litet ljum / 
lukewarm'. Syn.: f esly. 

fes-ly adj. VI —I frslrpr (n. frs/tglet f1"s/r9tt) 
Älvd. frslryä (n. frsZrytt) Våmh. fö`s/y Mal. få' sli 
ÖVd. =föreg.; så mrtji 4 i frs(rgö Våmh. 'så 
pass att den (o: mjölken) är någorlunda ljum'. 
Syn.: fesljum. 

fes-mjöl n.II fi"8m,g5k Våmh. `spormjöl el. nikt / 
lycopodium powder'. Syn.: se b r usmj öl, bet. 1. 

fes-möl m.Ia fi"grmgäit Våmh. 'ynklig man el. 
pojke, ynkrygg; liten o. blek pojke / pitiable man 
or boy, milksop; pale little boy'. 

fes-orgor LIVa pl. frsorrger nÄlvd. <fnissande 
flickor / giggling girls'. 

fes-pungen m. best. fö`spunn(j)in Mal. få" sponn-
djin Li. `(gåt-namn el. kenning för) byxorna i 
(kenning for) the breeches'. 

fes-plänta f.IVa frspl§nnta Våmh. (jfr plänta f.) 

<sjuklig o. blek ung flicka'. Syn.: f es flämta, 
bet. 2. 

lessa sv.v.l. frasa Mor. Ve. Leks. fe'ssa Rättv. 
'gå med korta, hastiga steg, trippa / walk 

with short, quick steps, trip along' Rättv. Syn.: 
fjässa, bet. 1;fjäta,bet.3; fjätta;tessa,bet.1. 

'hasa / shuffle' öMor. Ve. Kas fö'tuna öMor. 'dra 
benen efter sig'. Syn.: fesa, bet. 2. 3. 'vara ko-
kett / be eoquettish' Leks. — Särsk. förb. (upp:) 
fess-u'pp litä vMor. 'städa, snygga upp litet'. — 
Avi.: fess m. Rättv. Leks. <högfärdig, struntviktig 
person / haughty person'; tema f. öMor. Leks. 
1. 'slarvig kvinna, som flängde omkring överallt 
/ careless woman who dashed around every-
where' öMor. 2. <kokett flicka / coquette' Leks.; 
fessu Rättv. Ga. fe'ssug Leks. adj. 1. 'som har 
en trippande gång / tripping along' Rättv. 2. 
`kokett / coquettish' Leks. Ga. 

fes-sjuk adj. I frsåsjök Ors. 'väderspänd'. Syn.: 
fesfull; väderstinn. 

fessla sv.v.l. fe`1.21a Mal. (Rz fessla) 'vara klå-
fingrig / not being able to keep one's fingers 
from meddling with things, be meddlesome'. Jfr 
firsla; fissla, bet. 3. — Avi.: fe'.2.21 m. Mal. 
'klåfingrig person / meddlesome person'; fe`2.21u 
adj. Mal. 'klåfingrig / meddlesome'. 

fes-ten m.Ia frsu,tie Älvd. (jfr f es a f.) 'penis'. 
fes-åder f. Ta få' sår Jä. 'ändtarm / rectum'. Syn.: 
se arshåls-, botten-tarm; fyrel; lortådra. 

fes-ärende n.Ia frsäreennd svÄlvd. 'föga be-
tydelsefullt ärende / unimportant mission'. 

fet adj. I /fet Älvd. Våmh. (n. /fett Älvd.; i ssgr 
/fet - Våmh.) fåt (n. fett) övr.OvSi. NeSi. Mock.—
Mal. fäjt (n. feijtt) ÖVd. 1. <tjock o. fyllig, väl-
född / fat' (SAOB A 1; ej gärna om människor) 
allm. c/4-6ä,' ar o'llt-Vett 80 'Vet tjg'ner Älvd. 'den 
där (kvinnan) har alltid så feta kor'; blrö'kfåt Ore 
`så fet, att man tycker huden skulle sprängas'; 
hö`sstfät (111`dig8fe7t) Jä. 'fet på hösten (våren)'. 
Jfr diger-, kabb-. Syn.: diger, bet. 1. 2. 
`fetthaltig / fatty' (SAOB B 6) allm. blrirss e så 
fe'tt så ä e järånö'g tä få 	ti di nRättv. `blosset 
är så kåclrikt, att det knappast är möjligt (eg. 
det är göra nog) att få eld i det'; hän lö'ta Nås 
'det feta, fettet' (jfr feta n.) 3. 'smidig, plastisk 
(t. ex. om  lera, lämplig för brassning) / soft, 
ductile (e.g. of day, suitable for bracing)' (SAOB 
B 8) Mal. Li. 4. <bördig, fruktbar / fertile, fruit-
fur Mal. nacerrkusbärrjä KV va ett fe'tt ä bä'rrg 
Mal. `Markusberget (det) var ett fruktbart (ett) 
berg' (med gott bete o. frodig lövskog). 

feta n.IV 'Peta Älvd. Våmh. (best. fi`etaa Älvd.) 
gta Mor. Ve. Soll. Ors. (best. gtan,ävMor.)gtan 
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Ore /'ta Rättv. (Bo); best. gtanå Leks. 1. 
'fett/fat' (jfr SAOB feta 2); 4n we'll i Iret4 Älvd. 
'han lullar av fett'; ev-4' åi'm 'retad Våmh. 
'göda dem (o: kreaturen)'; wi am fej eg% e-da 
fö`tanå vMor. 'vi hava fått sälja det där fettet'; 
an a iris gta Rättv. (Bo.) 'den (a: grisen) har 
föga fett (på kroppen)'; o'estfieta. Våmh. (Bon.) 
`fetma på hösten' (om kreatur); n'mmbelrestfleta 
Våmh. `fett från gamla hästar'; kiZ 8ttffeta  Våmh. 
'ister'. Jfr bräd-, klöv-, noppad-, smal-. 
Syn.: fett. 2. (senare ssgsled:) 'matsäcksmat i 
färdspannen provisions in travelling-box (or 
-chest)' Ve.; se smal-. 

feta sv.v.l. gta vMor. Ore fec'tv Mal., obef. Äpp. 
ÖVd. (jfr dels Aasen feita v., dels Ross Bl. fita 
v.) 'smörja / grease' (ÖDB II 183); mei jämnt 
fåstadom lädtirlapp Ore `med en (med ister) in-
smord läderlapp'; i skull add fel`te på lare`kka 
Mal. 'jag skulle ha smort klockan (med klöv-
fett)'. Syn.: smörja; tövra. 

fet-båge m. IV fretbugi Våmh. (Bon.) 'korpulent 
person / corpulent person'. 

fete n., se fäte. 
fet-gräs n. II gtgrcie Jä. Ktgrås Äpp. 'gräs, vuxet 
på fet (gödslad) jord / grass grown on rich 
(manured) soil'. Syn.: tada, bet. 1; tadugräs. 

fet-gås f.Ia fåstgås Ors. 'tunnbröd, bestruket med 
flott / type of clap-bread spread with dripping'. 
Syn.: flottgås. 

fet-hö n.V gthy Äpp. 'hö från fet (gödslad) jord / 
hay from rich (manured) soil'. Syn.: taduhö. 

fet-korve m. III fä` jtkurrve Li. <korv av hackmat 
och korngryn (pölsa), fylld på rensat och utoch-
invänt ändtarmskinn av nötkreatur samt kokad 
/ haggis-like food, consisting of rninced meat etc. 
and hulled barley boiled in sausage skin'. Jfr 
pölsa, bet. 2. 

fet-lut f.Ia gafst Leks. `fet lut, som vid sämsk-
ning av skinn utfälldes i karet efter (tredje) 
tvättningen / fatty lye left or precipitated in tub 
after third washing of chamois-leather'. Jfr 
degrand, bet. 2. 

fetna sv.v.l. /Vek, Älvd. frtna Rättv. fettna Bju. 
Ga. (jfr dels Aasen feitna, dels Sdw. Fr. fitna) 
'fetma, bli fet / become fat' (SAOB); an hat-4 
fii"tner Rättv. (Bo.) 'han håller på att bli fet'. 

fetnad m. II frtnad vMor. frtnad Ve. Ore fil"tna 
Rättv. fe'tna Mal. fåsjna Li. 'fetma, korpulens / 
fatness, corpulency'; Idellivfåjna Li. 'fetma som 
inträdde hos yngre, gifta kvinnor, men som 
äldre kvinnor förlorade'. 

fet-nättja f. IV a ft tnåttja öMor. `isterhirma  

omkring njurarna hos svin / thin layer of lard 
round pig's kidneys, suet'. Syn.: talgnättj a. 

fet-ris n.Ia gtrie Mal., best. gtriså Flo. 'art av 
engelska sjukan med stark fetma som ett av 
symtomen / kind of rickets, one of symptoms 
being corpulency'. 

fet-sena f.V få'teänu Ga. 'ledvätska / synovial 
fluid'. Jfr fetsian. Syn.: ledvatten. 

fet-sia' f. lya frtsia Rättv. 'blad av kruståtel, 
Deschampsia flexuosa, brukad som foderväxt / 
blade of wavy hair-grass, used as fodder'. Jfr sia f. 

LIVa fåstsla Rättv. (jfr? siga v.) 'led-
vatten hos häst / synovial fluid in horse'. Jfr 
fetsena. 

fet-sill f.Ia fetsill Mal. gitsill ÖVd. 'sill med 
hög fetthalt / full herring' (SAOB). 

fett n.Ia fett vOrs. Leks.—Mal. fåjtt ÖVd. 'fett, 
flott / fat, grease' (SAOB); a`nndsrftiftt Tra. 'fett 
varmed sparkskida (and ur) smordes'. Jfr 
kamp-, klöv-. Syn.: feta, bet. 1. 

fet-tisdag m. II frettisdåig Älvd. gttiedag öMor. 
Rättv. fettisdag Ors. fe`ttleda Bju. fö'tti'sdag N4s; 
best. frttiecktin Mal. 'tisdag närmast efter fast-
lagssöndagen / Shrove Tuesday' (SAOB 1); wn 
frettiedå'g Älvd. 'på fettisdagen'. 

fett-vått (sbst. adj.) n. gtt-vå'it Soll. 'buljong / 
broth' (ÖDB III 441, 465, 469). Jfr fiskvått. 
Syn.: fet-, flott-, såd-vatten; fetvåta; 
spad; såd. 

fet-vatten n. Id gtwättt vMor. =föreg. (ÖDB III 
469). 

fet-våta n. IV få'twåta fe'ttwåta vMor. frtvåta 
öMor. =föreg. (ÖDB III 469). 

fet-välling m. Ib fretwelivvg svÄlvd. 'välling, 
tillsatt med små bitar av talg / gruel with small 
pieces of suet added' (ÖDB III 457). Jfr stek-
välling. 

fibbe m. Illa 'ebbe Tra. (jfr Ross fibb) 'stor kärve 
av björklöv, som gavs åt fåren el. getterna 
(under vintern) / large sheaf of birch-leaves 
given to sheep and goats during the winter'. Jfr 
kärvlöv. 

fibben m.Ia best. fi'bbån Flo. Nås (SAOB fibel) 
`påssjuka / mumps'. Syn.: påssjuka; s v i n-
klave, bet. 2; tacksot. 

ficka f.IVa frkka OvSi. Leks. Ål frkka Rättv. 
Bju. Ga.—Mal. Kicka fiskku Dju. feskka ÖVd. 
'litet säckliknande förvaringsutrymme i klädes-
plagg / pocket' (SAOB 1); brå'ykfikk Älvd. 
brökfekka ÖVd. `byxficka'; fffitikfikka Rättv. 
'ficka i manslivstycke'; bki`nn,dfikka Mal. 'på 
klädesplagg fastsytt ficklock utan ficka under'; 
rs`kkfikka Mal. 'rockficka'. Jfr byxsäck (s)- 
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klocka; barm-, bryn-, bröst-, kjortel-, 
ränn-. Syn.: taska, bet. 3. 

fick-flaska f. IV a fiskkflasska öMor. fì kkflras(s)ka 
Rättv. (Bo.) `liten brännvinsplunta av koppar, 
lagom att medföra i fickan / pocket-flask for 
spirits'. Syn.: brännvinsplunta. 

fick-junge m. Illa fiskkjevg vÄlvd. `fällkniv, 
lagom att medföra i fickan / pocket-sized elasp-
knife'. Syn.: fäll-junge, -kniv. 

fickla sv.v.l. fi`kkeir Älvd. !Violetta Bju. Dju. Ga. 
Flo. Nås Mal. feklara öVd. (jfr SAOB). 1. 
'knåpa med ngt arbete av mindre värde / fiddle 
with some unimportant job' Älvd. Bju. Dju. Ga. 
Nås Mal. öVd. fi'kkelr yvy n6ge'r Älvd. `dets.'. 
Jfr fippla, bet. 3. 2. <fingra på; vara klåfingrig 
/ be meddlesome' Älvd. Tra. Syn.: fikantas, 
bet. 2. - Särsk. förb. (till:) ss fekkelr å lä' me 
neskkiram Tra. `så fumlade ngn med nyckeln'. - 
Ssgr: fi`kkalrmåkar Leks. fi`kkåkmåker Nås m. 
'person, som pysslade med småsaker' / fiddling 
person'; fiskksbnikkar m. Leks. 'snickare, som 
tillverkade småsaker (slevar, skedar etc.) / per-
son (joiner), making small wooden things (lad-
les, spoons etc.)'. - Av!.: fi'kkslr Leks. fi'kktUr 
Ga. Nås Mal. fe`kkelr öVd. n. 1. 'knåpgöra; 
mindre viktigt arbete / finicking, unimportant 
job'. Syn.: fikant er. 2. 'person, som knåpade 
med ngt obetydligt / person fiddling with some-
thing unimportant'. 

ficklig adj. I fi`kkku Mal. fekkht Li.; n. fi`kklrut 
Nås Mal. 1. 'som sysslar med smått, luiåpigt 
arbete av ringa värde / fiddling with some 
finicking, unimportant job' Mal. Li. 2. (n.:) 
'svårt att hantera, svåråtkomligt, besvärligt / 
difficult to handle, tiresome' Nås Mal. 

fickul m. fi'lekuk Dju. Ga. Flo. <mellanlägg (rund 
kavle) mellan varje varv kolved i en liggmil a, 
vilket höll väggen / round piece of wood inserted 
between each horizontal layer of charcoal wood 
in a charring stack' (CoDB I 519). - Av!.: fi`k-
kzara v. Dju. 'fuska vid lagning av mila / make 
bad job of repairing charring stack'; 	f. 
Dju. 'fusklagning av mila'. 

fiend(e) m.IIIa fråndä Bju. Ga. fl'ånde •••• 
fl'åndä Äpp.; best. 11`41 nndtt ,-,  fisenndr, öÄlvd. 
(ang. u-formen, jfr Sdw. fionde, V11 fionde, under 
fiende; jfr äv. ordb. fiund f.). 1. 'ovän, antago-
nist / enemy' (SAOB 1) Bju. Ga. Äpp. Jfr 
fiund f., bet. 2. 2. (best.:) 'djävulen / the devil' 
(SAOB 1 a; Sdw. 2) Älvd. eö i .21ajso fl`tffinck 
öÄlvd. 'det var väl också själva f-nr. Syn.: se 
fan, bet. 1 a; fiund, bet. 4; Fj ägg. 3. (best.; i 
fråga om krig; SAOB 2) Ga. Äpp. Mal. i rejö'rår, 

bån, sam frånda 'ni härja som fienderna, barn!'. 
Jfr fiund, bet. 2. 4. (koll.:) <orolig, bråkig, 
stojande barnskara, besvärlig ungdom / restless, 
noisy group of children, tiresome youngsters' 
Ga. nu ä vi fasat fur fl'ån,da ijä'nn `nu äro vi 
fast för en bråkig barnskara igen'. 

fiendskap m. trän,skåp Bju. 'fientligt förhållande, 
antagonism / enmity' (SAOB 1-2). Syn.: fiund, 
bet. 1; fiundskap. 

figurare m.IIIc figferar Nås 'urmakare / watch-
naaker'. Syn.: klockmakare; urmakare. 

figurlig adj. I figiVrlän Flo. 'skämtsam, trevlig, 
rolig / nice, amusing' (jfr SAOB 3). 

fika f.IVa Ina Älvd. Mor. frka Mal. öVd. 1. 
'fikon / fig' (Sdw. fika; Fr. fika; SAOB under 
fikon) allm. sks'lln å åjn sfer me' it han e &riter 
åll åj 11`ka Li. 'huvudet på en sur mört (dvs. 
surfisk) den smakar bättre än ett fikon'. Jfr 
f alu-, sk rall-. Syn.: f ikon. 2. (senare ssgsled:) 
`Trifolium pratense'; se röd-. 3. (pl., i senare 
ssgsled:) 'brännvin, anskaffat. i Falun / aquavit 
procured in Falun' Älvd.; se falu-. 

fika sv.v. 1. -3. ina Älvd. Ve. Ors. fi`ka Bju. 
Ina 1. -11`tja 3. Mal. fl`tja ( •-•,11`tje) Li. 'trakta 
efter, försöka få, stå efter / try to get, covet' 
(SAOB 4); (vanl. följt av efter:) an a rå'r å 11'k 
ät hänn vi'da Tra. 'han har hållit på o. fikat 
efter henne storligen'. 

fikantas sv.v. 1. pass. frkanntas -11"1canntras Älvd. 
(jfr SAOB fikant). 1. 'ha upptåg (gyckel, 
skoj) för sig / be up to some joke, prank' 2. 
'vara klåfingrig / be meddlesome'. Syn.: 
fickla, bet. 2. 

fikanter f.Iapl. 11"kannter Älvd. (SAOB fikant) 
`småknåpsgöra finicking job'; åsiyei no 11"kannte 
fi3' sig 'syssla med ett knåpgöra'. Syn.: fickla 
v. avl., bet. 1. 

fikanteri n. firkanterl' Ve. fika'nnter1 Mal. 'narri, 
upptåg, gyckel / pranks, jokes' (SAOB; jfr 
Rz fyrkanteri). 

fiken adj. III fistjen Äpp. frtjin Mal. Li. 'som 
fikar efter ngt, lysten, sniken / covetous, avari-
cious, greedy' (SAOB 3). Syn.: snål, bet. 2; 
tarvsen, bet. 2. 

fikon n. la trkån (pl. fiskånsr) Rättv. fiskon Bju. 
'frukt av växten Ficus carica / fig' (SAOB 1). 
Syn.: fika. 

fil f.Ia flit Älvd. Våmh. vMor. fit son. ffi Ors. 
Oro NeSi. Vd. <järnfil / iron 	(SAOB fil" 1); 
ed i llajso fl'Zri nVåmh. (om brännvin) <det är 
(el. river) som filen'. Jfr rasp; flat-, trekant-, 
vals-. 

fil n. -f.Ia filt n. Älvd. Våmh. flit f. vMor. Mal. fil 
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f. Ors. fil n. Rättv.; obef. öMor. Soll. Leks. 
(Silj.) Äpp. ÖVd. 1. `tätmjölk; tätämne / 
whi,sked sour whole milk' (SAOB film  2) Mal. 
sik på fi'Zr Mal. 'sätta tätämne till mjölk'. Syn.: 
filmjölk; flöt-mat, -skör; skör, bet. 2; tät-
mjölk; ålåtskör. 2. 'portion med tätämne 
försatt, gräddbelagd sötmjölk, filbunke / sour 
whole milk (a portion)' (ÖDB III 351 f.) allm. 
(utom Mal. ÖVd.); /rat-4' fi'lräö Våmh. `sätta 
filbunke'; bjöd upå /ni vMor. 'bjuda på fil-
bunke'; dem a silt-ö' fi'lär vOrs. 'de ha satt fil-
bunkarna'; i ska tå' jen4 fi'l ä' di öOrs. 'jag skall 
hämta en filbunke åt dig'. Jfr holks-. Syn.: 
filbunk, bet. 2, -skål; skörf il. 

sv.v.l. fi'lra Älvd. vMor. fria Ors. /Va Rättv. 
Bju. Flo. Nås. Mal. ÖVd. 'bearbeta (ngt) med 
järnfil / work sthg with iron-file' (jfr raspa; 
SAOB 1); a du fria så'jä Rättv. 'har du filat 
sågen?'. — Särsk. förb. (upp:) fik-u'pp dri'vär 
(best. sg. ack.) nvMor. <fila upp drivhjulets 
kuggar (till urverk)'. 

sv.v. fria Tra. (jfr SAOB filv  sbst.) 'under-
låta att sticka (i kortspel) / not to take a trick 
(at cards)'. 

fil-bunk m.Ib frkbetvvk Våmh. fi'lrbuvvk vMor. 
Oro Mal. ,,, fg`kbuvuk Soll. fi`lbuvvk öMor. Ors. 
Leks. (Silj.) Al Ga. Mock. Flo. Nås fi'llbuvvk 
Rättv. Leks. Dju. Jä. „, fyslibuvvk Äpp. (jfr 
fil n.). 1. `bunke, avs. för förvaring av tät-
mjölk / container for sour whole milk' (jfr 
SAOB 1; ÖDB III 352) Mal. Syn.: flötmat 
bunk. 2. 'portion med tätämne försatt, grädd-
belagd sötmjölk, filbunke / portion of sour whole 
milk' (SAOB 2; ÖDB III 351 f.) OvSi. Syn.: 
se fil n., bet. 2. 3. 'portion el. skål gräddbelagd 
sötmjölk / portion or dish of creamy milk' 
(ÖDB III 353) Soll. svMor. NeSi. NeVd. 

fil-butt m. la frItbstt Mal. 1. 'litet laggkärl, fyllt 
med (vallhjonets) dagsbehov av filmjölk / small 
wooden container with day's ration of sour whole 
milk for herdsmaid'. Jfr filmjölkbutt.; flö t-
butt; flötmatbutt. 2. 'på litet laggkärl fyllt 
dagsbehov av filmjölk / day's ration of sour 
whole milk in small wooden container'. 

fil-bänk m.Ib frlbävvk Mal. 'bänk att placera 
såg(blad) i under filningen av tänderna / bench 
used when filing teeth of saw' (jfr SAOB). 

fil-gräs n.II frkgr.is Mal. 'sammanfattande be-
nämning för vissa örter, van!. Pinguicula vulga-
ris, med vilkas hjälp tätmjölk kunde beredas / 
collective name for certain herbs used in pre-
paration of sour milk'. Syn.: se blå,bj äll a, 
bet. 2; filmjölkgräs. 

filhuggar-städ n. II fi'lråggärstöö nvMor. 'städ av 
bly el. term, anv. som underlag för fil, då denna 
skulle huggas upp, dvs, förses med nya räfflor / 
anvil made of lead or tin, used to support iron-
file when the bitter was being re-grooved' (ÖDB 
II 123). 

fil-klove m. IV frIrklriivå Våmh. (Bon.) frkkkiivi 
vMor. 'klämma av järn (skruvtving), vari flera 
kamämnen av mässing placerades, då de skulle 
filas jämna i kanterna / filing-vice' (ÖDB II 112). 

fill adv., se fulla. 
fina f.IVa fi'lla Våmh. (Bon.) fi'la Mal.; obef. 
nVåmh. vMor. Li. 1. 'smal, nedhängande flik, 
trasa / narrow, hanging strip, rag' (Rz Torp 
filla) Våmh. (Bon.) Mal. ä i så fi'llur lrä"vå 
ikri'vvg an Våmh. (Bon.) <han är så fattig (eg. 
det är) så att trasorna hänga och slänga omkring 
honom'. Jfr slarva, bet. 1. Syn.: sl imp a; 
tana, bet. 3. 2. 'grand, stoft, smula / a bit' 
Mal. &när e frkt `inte ett dugg'; int e sti'kkede 
!Via 'inte det allra minsta grand'. Syn.: se 
doft; HAJ, bet. 6. 3. (senare ssgsled:) <liten 
mängd snö; kort, häftigt snöfall / small amount 
of snow; short heavy fall of snow' Mal.; se snö-. 

fillra sv.v.l. fe'llra —fe'lldra Mal.; fillär- Dju. (Rz 
178 b fellra). 1. 'göra hastiga rörelser fram o. 
tillbaka, vifta / wag to and fro' Mal. gi'tta fe'llär i 
spenam 'geten viftar med svansen'. Syn.: se 
fela”, bet. 1; fjälla, bet. 2. 2. 'pillra / fiddle 
with' Mal. — Särsk. förb. (kull:) fillär-ku'll ä 
Dju. 'slå omkull det'; (till:) o filtra-tå' ät- n på 
lå`ra Dju. 'hon tvinnade till den (o: tråden) på 
låret'. — 	'enär m. Mal. `person, som 
pillrade; fisk, som nappade smått / person who 
fiddled; fish which nibbled'; fillär n. Ål Dju. 
'livlig, bråkig individ; slarver / lively, noisy 
person; careless person'. 

fil-mjölk f.Ib fl'IrmjsZrk Mal.; obef. Mor. 'lång-
mjölk, tätmjölk / whisked sour whole milk' 
(SAOB; ÖDB III 347). Syn.: se fil n., bet. 1. 

filmjölk-butt m.Ia fl'IrmjsIrkbstt Mal. 'runt el. 
ovalt, med lock försett laggkärl, avs, för förvaring 
av långmjölk / round or oval wooden container 
with lid for sour whole milk'. Jfr filbutt, bet. 1. 

filmjölk-gräs n. II fl'IrmjsIrkgrös nMal. <tätört, 
Pinguicula vulgaris'. Syn.: se b 1 åb j älla, bet. 2; 
filgräs. 

filmjölk-ståndfat fl-II fi`kmjsIrkstammfåt Mal. 
'högt, van!. i källaren placerat laggkärl, avs. 
för förvaring av långmjölk / tall wooden con-
tainer for sour whole milk, usually kept in cel-
lar'. 

filokor f.IVa pl. /rökur filrö'kur Våmh. vMor. 
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'effekter, grejor / goods, articles' (SAOB filo-
ker) vMor. 2. <miner, åtbörder, upptåg / looks, 
gestures, faces (made e.g. behind teacher's back)' 
Våmh. 4n dj<1 fikös kur 'han gör miner o. åtbörder 
(bakom lärarens rygg)'. 

fil-sinder n.Id fl'Irsinnder Älvd. (jfr Hq. sinter, 
de Vries sindr n.) 'järnfilspån / iron filings'. Jfr 
sinder, bet. 1. 

ffi-skål f.Ia fi'IrsiccR nvMor. 'i liten skål upphälld 
portion tätmjölk, lagom till en person'. Syn.: 
se fil n., bet. 2. 

fil-söndagen m.IIbest. fi'leunda,jn öOrs. Ore (jfr 
fil n.) 'tredje söndagen efter midsommar, då yng-
lingarna kommo till fäbodarna för att få fil av 
flickorna / the third Sunday after midsumxner, 
when the young men came out to the shielings 
to get sour whole milk from the girls' (jfr Forss-
lund, Oro 65). 

Ii-mask m.Ib frmakk Älvd. (jfr fin.ava v.). 1. 
`springmask / Oxyuris vermicularis kind of 
intestinal worm' nÄlvd. Jfr klå (d) -m a sk, bet. 1. 

(pl.:) `härmask, Sciara militaris' (jfr Rz 431 b 
finismakk) sÄlvd. Syn.: se drag, bet. 20. 3. 
(pl.:) ig a frmakk4 o'llstas nÄlvd. `det kryper 
i hela kroppen på mig av nervositet / my 
body is crawling with nerves'. Syn.: f imyror. 

%fia sv .v .1. fi'mmbeilr nvMor. fi'mmbla Ors. 1. 
'fingra, fumla / finger, fumble' (Rz Torp fimla) 
vMor. ed e so fis nambka iZvd då'runa, så i tår int mi 
i'nn vMor. <det är så fingrat (0: så många tecken 
ritade) ovanför dörren (till fähuset), så jag tar 
mig inte in' (sade skogsrået). Syn.: f ippla, bet. 
1. 2. 'med enbart fingrarna fläta snodd enligt 
viss teknik / plait cord with fingers only' Ors. 

fi'mmbälehännt adj. Oro 'fumlig i händerna / 
fumbling'. 

fimmel-skakel m. Id fi'm(m)bskskakul Rättv. 
(Bo.); pl. pfmmbäkskakklrär Våmh. `stång, fäst 
vid främre delen av en slädmed o. ersättande 
skaklar / pole fastened to front end of sledge-
runner, instead of shafts' (se ill.). Syn.: f im-
me!-, svämmel-stång. 

fimmel-stång f. I b VI pi' mmbäkstevg Våmh. 
fi'mmbälratåvng vMor. Soll. fismmbeliståvng öMor. 
fi'mmbelstsyvg öOrs. fi'mmbäkstsvvg fi'mmäZr-
stsuyg Oro fi'mmslratåv Leks. fisnamäkOemv Äpp. 
fi'mmäkstavv Mal. fenambelrOavvg öVd. `stång, 
fäst vid främre delen av en storvagn, en släd-
med (el. en harv) o. ersättande en skakel' (SAOB) 
Syn.: fimmelskakel; svämmelstång. 

fi-myror f.IIIpl. (endast i uttr.:) ig a frmeär 
o'llstas Älvd. `det kryper i hela kroppen på mig 
av nervositet'. Syn.: f ima sk, bet. 3. 

fin adj. I fin Älvd. Våmh. öOrs. fin övr. (n. fint 
Älvd. Våmh. fin(n,)t Rättv. Äpp. Mal. öVd. 
fint Bju. Näs; komp. frn,era Älvd. frnära, Våmh. 
fisnsra vOrs. fi`närä Jä. ffinar Mock. Li.); jfr 
fint adv. 1. 'av utmärkt beskaffenhet, av 
bästa kvalitet / best-quality, fine' (SAOB I 1) 
allm. fi`na 84'd Dju. fi'no cur Mal. 'säd av bästa 
kvalitet'; ä va frnan tcalskög Rättv. 'det var 
tallskog av utmärkt beskaffenhet'; ffnweöre' ö 
Älvd. fi'nvedär Soll. fi'n(n)t wrdsr Rättv. 
fi'nnt vå'r fisnvår Tra. <vackert väder'. Syn.: 
bra, bet. 2. 2. 'lämplig, bra, passande / good, 
suitable' (jfr SAOB Il b) allm. e werd fi'nt 
tjg'n4m Våmh. `det blir bra kofoder (eg. fint åt 
korna)'; jår vö'r ä fi'nnt te djär e stieggu Mal. 
'här vore det lämpligt att bygga en stuga'. Syn.: 
bra, bet. 5. 3. ̀ vacker, skön / beautifur (SAOB 
I 5) allm. fe ffnkull Älvd. ä frn kulla Tra. 'en 
vacker flicka': ä i frnäst ku'll4 så a gajd g4jngrn, 
tjg`örrtjdärär Våmh. (Bon.) 'det är den vackraste 
flicka, som har gått genom kyrkdörrarna'; någö' 
fi`no ku'lla öMor. 'en (eg. någon) vacker flicka'. 
Jfr snagg; hår-. Syn.: grann, bet. 5 a. 4. 
'tunn, ej grov / thin, not coarse' (SAOB II 1-2) 
Ve. jet fi'nåra blrå,'d <ett tunnare (såg-)blad'. 
Syn.: grann, bet. 1. 5. 'finhyllt / delicate-
complexioned' (jfr SAOB II 1; 3) Mal. öVd. 
Syn.: fin-skinnad, -skint. 6. `bakslug, falsk 
/ cunning, false' (SAOB III 5) Älvd. Rättv. 
ti a`gona Rättv. `dets.'; an tö'g s så fi'n(n)t så 
Rättv. (Bo.) `han tog det så finurligt så'; å då,' ö' 
måg en fr n-än än Mal. `det där är (mig) just en 
snygg (en) individ!'. 7. 'herrskapsaktig; helg-
dagsaktig / like a gentleman or lady; fine' 
(SAOB IV 1-2) allm. lckli'd frnestur Våmh. 
(Bon.) `kläda de finaste (brudtärnorna)'; a du 
sett-å di fi'nt vSoll. 'har du satt på dig helg- 
dagskläder?'; o vi'lla va ss 	fi'n Al <hon 
ville vara så förfärligt herrskapsaktig'; o vill vd 
ss fi'n å delckts Tra. <hon vill vara så förnäm o. 
framstående'; (sbst. i uttr.:) sjå upå fi'na öMor. 
'se på finheten, finessen'. 8. <snygg, ej smutsig / 
nice and clean' (SAOB IV 2) allm. sätt 4' di litå 
fi`nära öMor. <sätt på dig litet snyggare kläder!'; 
fi'n i !num Ve. 'snygg om fötterna': j& su`nn-
dasfint Leks. 'göra rent till söndagen'; djär fi'nnt 
Mal. 'städa'. 9. (i förb. med hand el. näve:) 
fi'n nrvån (ack.) vOrs. frna h,a'nnda Jä. 'vackra 
(högra) handen / the right hand'. 10. 'skicklig / 
skilfur Mal. öVd. ss fi'n dem vå te lä' jk i hen" 
Li. 'så skickliga de voro att blåsa i horn!'. Syn.: 
bra, bet. 4. 11. (i uttr.:) sttal Sei fi'n i flarkkom 
Mal. 'ge sig sken av att vara hygglig, när folk 
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ser på / look as if one is nice, when people are 
looking'. 

fina' sv.v.l. frnå-- fin- Älvd. frnå Våmh. fin-
vMor. 'göra fin / clean up (jfr SAOB fina); 
i ska fPnå Iritä at i kirvgm i då'g Våmh. (Bon.) 
jag skall städa litet i kammaren i dag'. — 
Särsk. förb. (upp:) /"nå-u'pp svÄlvd. finå-u'pp 
Våmh. 'göra fint'; i ska 11'n-upp lritä a su`nnclajem 
vMor. <jag skall städa litet till söndagen' (jfr V11). 

finan  sv.v.l. frnå Älvd.; obef. Våmh. (jfr Rz 
135 b ?fena v.) 'fingra / finger'; ulgm frnå 
rivgikm ku'llur 'vi skola fingra på flickorna'; i 
finå rivgifm e-då' Zrg`jndje 'jag knåpade länge 
med det där'. Jfr finig adj. Syn.: f inav a. 

final adj. I fen* Våmh. `orolig, smått nervös / 
restless, nervous'; i le@nnås-a'ut så IN* så <jag 
känner mig så nervös så'. 

fl-nava sv.v.l. fi"nåvå Älvd. (jfr nava v.; fi-
mask; firava) 'fingra, vara klåfingrig'; u då' 
frnåvär &listas `så du klåfingrar överallt!' (jfr 
Lev. Älvdalsm., s. 86). Syn.: fingerf ara. 

fin-blår sbst. pl. fl`nblrår Ål 'blånor av finaste 
slag / finest tow'. Syn.: se bäst-to. 

finger n.Id fi'vnger Älvd. /i'vugär Våmh. fi'nugår 
Mor. Ve. Soll. Ore fi'yugsr vOrs. ii'vnger öOrs. 
/i'v(g)ur Rättv. fi'vytir Bju.-Mal. fi'vvger ÖVd. 
`ett av handens fem yttre, rörliga organ / finger' 
(SAOB 1); ig i scl'r i len fi'vvger (dat.) Älvd. je a 
vo'nnt i å fi`yuger Tra. 'jag har ont i ett finger'; je a 
vo'nnt i fisvvger Tra. 'jag har ont i fingret'; du 
ålrJurint sj4' min fi'vvgreim Älvd. 'du skall väl 
inte se med fingrarna' (till en klåfingrig); djOrå 
upå fi'yvgår vMor. 'vid stickning låta tråden 
löpa på vänstra pekfingret'. Jfr fram-, klå-, 
lill-, löv-, mellan-, medlings-, pek-, ring-, 
skinn-, tummals-. 

finger-borg f. Ta -f.V f. IVa m. Ta fi'vvgeborr 
f.I nÄlvd. ffvugebferet f.V sÄlvd. ffyygäbiisra 
Våmh. fi'vvgårbör f.I vMor. fi'vvgårbör (pl. -bä-
ror) f.IV Soll. fisv(y)srbår(r)g f.I Rättv. fi'vver-
berja f.IV Rättv. (Bi.) fi'vverberrja f.IV Leks. 
fi'vvärbära Bju. Ga. fisvnärbsrr f.I Nås fi'vnår-
bär Jä. Äpp. fi'vvärbår fi'vyääbää  m.I Mal. 
fi'vngerbår ÖVd. 1. 'skyddshätta (av metall, 
ben o. d.), anv. på fingerspetsen vid sömnad / 
thinable' (SAOB) allm. 2. 'blåklocka, Cam-
panula / bellflower, harebell' Älvd. Mor. Soll. 
Leks. Äpp. Mal. ÖVd. Syn.: se blåbj ålla; 
fingerborgtoppa. 

fingerborg-toppa f.IVa fi'vvärburtuppa Jä. = 
föreg., bet. 2. 

finger-fara st. v. fi'vnefärs Mal. 'känna på något 

med fingrarna / feel sthg with fingers'. Syn.: 
fingra, a-b; finava. 

finger-handske m. III a ffgngerqnnsk Älvd. 
fi snvsrhan(n)sks Rättv. finvärhannskä Äpp. 
fi'vvårhasstji Mal. fi'vverhasstje ÖVd. 1. 'hand-
ske med fingrar / pair of gloves with fingers' 
(SAOB) Älvd. Mal. ÖVd. 2. 'halvhandske av 
gult skinn, anv. av kvinnor under slåtterarbete / 
mitten made of yellow leather, worn by women 
during haymaking' Äpp. 

finger-hatt m.Ia fi'vvårhatt Äpp 'skinntuta, 
anv. vid strumpstickning / leather finger-stall 
used when knitting stockings' (SAOB 1). 

finger-hål n.II Numen28k Älvd. fi'vvääkR/r Mal. 
fi'vygerhält Li. 'hål på blåsinstrument för åstad-
kommande av olika tonhöjd / finger-hole of 
wind-instrument' (t. ex. på skallpipa; på 
spelpipa; SAOB). Syn.: fingerhåla; låthål. 

finger-håla f.V fi'vnurwEria vOrs. =föreg. 
finger-kniv m.Ia fi'vv(g)årkn,ejv Ve. fi'yvääknIv 
Mal. 'vid nätlagning anv. kniv, som fästes vid 
pekfingret / knife fastened to index-finger, used 
when mending nets' (ÖDB I 107). Jfr nätkniv. 

finger-lapp m.Ia fi'ygälrapp nvMor. <fingertuta 
av tjockt läder, som vävskedsmakaren bar till 
skydd på vänstra pekfingret, då han täljde 
tinnar (dvs, rör) till vävskeden / finger-stall 
made of thick leather, used by maker of weaver's 
reeds, when he was whittling tinnar or eyes for 
the reed' (ÖDB II 175 f.). Jfr fingersmock. 

finger-lod n. I a fi'vvårlö Äpp. Mal. fi'vvgekö ÖVd. 
1. 'lod i klocka, vilket man då o. då måste 
lyfta upp för att hålla klockan i gång / weight in 
dock which one had to lift up by hand in 
order to keep the dock going' allm. kirs`kka gär 
må fi'vgårlö Mal. 'klockan (äv. sådan utan lod) 
går på så sätt, att den hålles i gäng med 
fingrarna'. 2. 'klåfingrig person / meddlesome 
person' Mal. 

finger-ring m.Ib fi'vvgårrivvg Soll. 'ring att bära 
på finger / ring' (SAOB). Jfr fingran. 

finger-smock m. Ib fi'vveiasmokk Mal. 'skinntuta, 
som till skydd för skadat finger bars fastknuten 
med remmar bakåt omkring handleden / finger-
stall'. Jfr fingerlapp. Syn.: duss, bet. 2; 
finger-snutt, bet. 2, -topp; smock; snutt, 
bet. 7. 

finger-snutt m.Ia fi'vngäranutt Soll. Ore fi'vvår-
snutt Ål Dju. Ga. fi'vversnutt Nås fi'vugerintt 
Li. 1. 'fingertopp / tip of finger' Soll. Ore Ål 
Dju. Ga. Nås. Syn.: fingerände. 2. = 
fingersmock Li. 
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finger-topp m.Ia fi'vväätkipp Mal. ffivvgetspp Li. 
= föreg., bet. 2. 

finger-vant m.Ia fi'vvgeriint Älvd. frvvgärfistt 
Våmh. fi'vvgårvåttSoll. fi'vvärvannt Nås ffivgåa-
vannt ".• fisvvåavatt Mal. fi'vvgervatt öVd. 'vante 
med fingrar / glove with fingers' (SAOB; C/DB 
IV 335 ff.). Syn.: fingervante. 

finger-vante m. Illa /'v(v)arvan(n)ta Rättv. (Bo.) 
= föreg. 

finger-ände m.IIIa fi'vv(g)årennd Ve. ffivvår-
ånndå Äpp.; best.: fisvveiråv Nås 'fingertopp / 
tip of finger' (SAOB). Syn.: fingersnutt, 
bet. 1. 

fingra sv.v.l. frvvger Älvd. fi'vvgra Ors. fi'v(v)ra 
Rättv. Bju. Äpp. Mal. fi'vvgra C)Vd. 'vidröra, 
taga på med fingrarna / touch, finger' (SAOB 1) 
allm. a. (intr.:) o ffivvgrsr ajti sllu 88 I' vOrs. 
'hon fingrar på allt möjligt'; du få-nt fisv(v)ra ti 
må'täm Rättv. 'du får inte fingra i maten. b. 
(tr.:) du /å' -t /'ger e 85' Älvd. 'du får inte 
fingra så på det'; an ffivvger å få'r Li. 'han 
känner på allting med fingrarna'. Syn.: f inger- 
fara. — 	 frvvgran Älvd. fi'vvran Mal. 
n. 'fingrande / fingering'. 

fingra(n) n.Ia 	fi'vvgaran n. vOrs. fi'vvg- 
ran n. öOrs. fi'vvgäran n. Oro /isy (v )ran n. Rättv. 
/i'vvran n. Leks. Dju. Nås Jä. Äpp. Mal. fi'vvra 
f. IV Flo. fi'vvgran n. öVd.; obef. Älvd. Mor. 
(Sdw. fingran; jfr SAOB fingeme) 'prydnadsring 
(vigselring) för kvinna, gjord av silver o. försedd 
med små ringar el. lövliknande silverhängen 
som utsmyckning / woman's ring made of silver 
with small rings or leaf-shaped silver attachments 
hanging from it' (se ill.; ÖDB IV 35, 99, 112 f., 
359 ff.). Syn.: bjällring; lövran; lövring. 

fingrig adj. I fi'vv(g)run Ve. 'klåfingrig / meddle-
some' (jfr SAOB -fingrig). Syn.: f inig. 

finig adj. I frnug nÄlvd. (jfr finan v.) =föreg. 
finka sv 	fi'vvka Leks. fi'vvka Dju. fe'vvka 
Tra. 1. 'vrida o. vända på kroppen; skubba sig! 
twist and tum, rub against' Leks. Dju. 2. 
'hava onyttigt knåpgöra för sig / do urmecessary, 
finicking work' Tra. hvnn fåji d fesvvk me 
'vad har du för knåpgöra för die'. — Sag: 
fi'vvkårp, n. Flo. 'ärende för syns skull / some-
thing done solely for the sake of appearances'. — 
Avi.: fivvk Älvd. fevvk Tra. n. <(onyttigt) knåp-
göra / urmecessary, finicking work'; frvvkug 
adj. nÄlvd. <som går långsamt (om sysselsätt-
ning) / taking a long time (about work)'. 

fin-karda sv.v.  .1. finskcIrda Flo. 'karda med mindre 
kardor (efter grovkardning) / card with small 
cards (after first carding has been carried out)'. 

Jfr ljutkardla. Syn.: fin-, små-kardla; 
karda; kardla. 

fin-kardel m. Id ffinkål Tra. 'redskap för finkard-
ning av ull, finkarda / implement for carding 
wool' (se ill.). Jfr rivkardel. Syn.: karda, bet. 
1; kardel, bet. 1; kardelkam, bet. 1; kardla, 
bet. 1; kardle, bet. 1; små-kam, -kardla; 
-kardle, bet. 1; ullkardel. 

fin-kardia f. IVa ffinkåla Mal. 'karda, med vilken 
den senare, fina kardningen utfördes / card, with 
which the second carding was carried out'. Jfr 
grovkardla f. 

fin-kardla sv.v.  .1. ffinkåla Soll. ffinkåla Rättv. 
Mal. öVd. 'karda med mindre kardor (i motsats 
mot skrubbkardor)'. Jfr grovkardla v. 
Syn.: se finkarda. 

finna f.IVa ('fjolårsgräs / grass from the previous 
year' Li.), se förna. 

finna st.v.  . frnna Älvd. Våmh. ffinn(a) övr. OvSi. 
Leks. Ål ffinna övr. NeSi. Vd.; pres.: //ö Älvd. 
Våmh. flå - finn vMor. finn övr.; pret. fann 
Älvd. Våmh. fånn Rättv. /ann Leks. fann Mal. 
öVd. fann övr., pret. pl. Msnnion Älvd. fu`nnum 
vMor.; sup. fa'nn,eå Älvd. fa'nni(å) Våmh. fu'n-
nid - fu`nni vMor. fu`nni övr. OvSi. Rättv. Leks. 
Ga. Mock. fs'nni Flo.-Äpp. fa'nn Mal. CoVd.; 
pass. fr nna,8 Älvd. ffinnas ffinnas Ors. ffinnaa 
Rättv. Leks. Bju. Nås ffinnaa Ål (Ki.) ffinnaa 
Ga. Äpp. ffinns ffinna Mal. ffi:b= öVd. (sup. 
fu`nnsi Dju. Ga.). 1. 'påträffa, hitta / find, 
discover' (SAOB 2) allm. ig a fa'nni en e'sakeis 
Våmh. <jag har hittat en hästsko'; je få'nn e 
atjä'lla Rättv. (Bo.) 'jag fann en skälla'; je a fs'nn 
å Tra. 'jag har hittat det'. Syn.: hitta, bet. 1. 
2. 'söka efter, leta reda på; plocka, samla /look for, 
collect, pick' (jfr SAOB 1) allm. If nn, bå're Älvd. 
ffinn ri Mor. 'plocka bär'; nn ' 8 &såå Våmh. 
'leta efter skatter (eg. godset)'; ffinn mästepödSoll. 
'leta (virke till) metspö'; fi'nn mä lita tu' gg(k)öda 
Rättv. 'leta reda på litet tuggkåda åt mig!'; 
ffinn kva'astria Leks. 'samla kvastris'; fisnn me 
åjn pi`nne Tra. 'leta reda på en pinne åt mig'. 
Jfr firava; flocka", bet. 1. Syn.: hitta, bet. 
3; samka, bet. 1. 3. 'skaffa, hämta (om vatten) 
/ get, fetch (about water)' Älvd. fi`nn e'astwatt-
ned 'hämta vatten åt hästen'. Jfr fly", bet. 2. 
4. 'finna vägen, hitta (till en viss plats) / find the 
way (to a certain place)' Li. du ffinn då jå't 'du 
hittar då vägen hit'. Syn.: hitta, bet. 2. — 
Pass.: 1. 'vara till, existera; stå att fä / exist, be' 
allm. 4 a M &Ude ftennes Älvd. 'hon (o: Gorna) 
har då aldrig funnits'; di' fa'n,nes &Rata'« Älvd. 
'de funnos överallt'; nög akar s fal ffinnaa api'k 
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finn-kälke 

Rättv. 'nog skall det väl finnas spik'; om ä 
feen(n)d88 någo ks'lla Rättv. 'om det funnes 
någon flicka'; ha lär full te fi`nnsa Äpp. 'det 
måste väl finnas'; å väl- te fi'nn8 Li. 'det måste 
finnas'. 2. (i förb. finnas i:) 	Älvd. 
Våmh. fi"nns-1 Soll. finns-' öOrs. 'ana, komma 
underfund med / realize, surmise'; i f4nns-i' wcn so 
frtäs e'astim Våmh. 'jag anade, vad som fattades 
hästen'; i finn,e8-1', at ed i'r 85' Våmh. (Bon.) 
'jag anar, att det är så'; a du-nt Nnni8-1' dö å 
Våmh. (Bon.) <har du inte kommit underfund 
med det?'; (äv. abs.:) 4n finns-Dt-i' öOrs. 'han 
anar ingenting'. 3. (i förb. finnas till / exist, 
live:) å finns int va'rr tå' ån ha-inn 10 Leks. 'det 
finns ingenting värre än att bärga hö'; finns an 

änn, hann å' Tra. `lever han ännu, han också?'. 
— Särsk. förb. (fram:) du ålr finn-fm'mm no 
jrtå a mig Älvd. 'du skall ta fram litet mat 
åt mig'; fi`nn-framm no‘ran på bö'lre Tra. 'tag 
fram litet mat och ställ på bordet!'; (hit:) du 
fi`nn då jå't Li. `du hittar då vägen hit'; (på:) 
hann finn du nö på' då Tra. 'vad hittar du nu 
på då?'; (upp:) wen å du d4 nit' ftfnneå-u'pP c14 
Älvd. `vad har du nu hittat på då?'; wQn flå 4n 
u'pp fe nöd Våmh. 'vad hittar han på för något?'; 
(uti:) 'leta reda på, hitta' Tra. o fa'nn-ti kö'nä da 

kå'ls 'hon fann kon i en källa'; finn du ti' nsn 
plea'88, ss 8ä ' tt de 'hittar du ngn plats, så sätt dig!'; 
(å:) dier a we nogär o feknned-4' n Älvd. `de 
ha varit (någonstans) o. hittat honom (o: den 
vilsegångne)'; (åter:) 1. 'leta reda på; åter-
finna' allm. finn-a'tt skil'unn a mi Våmh. (Bon.) 
'leta reda på skon åt mig!'; finn-a'tt o öMor. `leta 
rätt på den; hitta den'; finn-a'tt en kva'sst a må 
Leks. 'hämta en kvast åt mig!'; a'ttfån Mal. 
<återfunnen'. 2. fin-a'tt Ve. <känna igen, identi-
fiera'. Syn.: taga åter. 

finn-bälte n.III fi`nnbellt(ä) vMor. `av finnar 
buren livrem, tillverkad av älghud och försedd 
med fyra fickor för förvaring av elddon, krut, 
kulor etc. samt en knapp att hänga kniven i / 
belt worn by Finns, made of elk-hide, with 
four pockets for tinder-box, powder and shot 
etc. and a button on which to hang a knife'. 

finn-bön f.Ia fi`nnbån Li. (jfr finnen, bet. 1) 
'besvärjelse, uttalad på (imiterat) finskt språk / 
incantation using (an imitation of) the Finnish 
language'. 

finn-dussin n. J a fi`nndiksin Rättv. fi`nnduasD Flo. 
fi`nndäsan Mal. <tretton stycken / baker's dozen, 
thirteen'; å går trä'tto på e fi`nndfisin Rättv. å 
går trä'tto på et fi`nndfisan Mal. 'det går tretton 
på ett finskt dussin'. Syn.: gagnefs dussin. 

finne' m.IIIa fi'nnä Ors. Flo. Nås fi`nna Leks. 
Al fi'nna Mal. fi`nne ÖVd. 'furunkel / boil, 
abscess' (SAOB finne' 1). — Avi.: fi`nnu adj. 
Nås `finnig'. 

finnen m.IIIa ffnn,e Älvd. Våmh. fi`nn(ä) vMor. 
Soll. fi`nns Rättv. fi`nna Leks. fisnnä Bju. Al 
Flo. Nås Jä. fi`nna Mal. fisnne öVd. 1. 'man av 
(ursprungligen) finsk börd / Firmish-born man' 
(SAOB finne" 1) allm. smirskur irå brö' 
ta`ppär irå ö', o nnär irå ö'g 	Älvd. 'smulor 
äro bröd, tappar äro hö, och finnar äro också. 
människor'; in når fi`nnom Rättv. `(borta) hos 
(Bingsjö)finnarna'; tål-å fi`nne Li. 'tala (som en 
finne, dvs.) finska'; sta`nnd fi`nna Mal. `stå full-
komligt oförstående'; dsm da li'ttra dam e i fi`nna 
15 Mal. `de där litterabeteckningarna förstår jag 
ej alls (eg. dem är jag finne för)'; så' ffsfinnä Flo. 
så' ffsfinnaMal. 'man från (finnbygden) Sävsnäs'; 
fi'nnlanndsfinna Mal. 'finsktalande man från 
Finland'; väsrrmfinna( ,,,vierrmlanndafinna)Mal. 
'man från Värmlands finnbygd'; (bildi.:) fi`nnår 
.2l4'88 min nå`vårsäkkum Soll. (om norrsken) 
'finnarna slåss med näverkontar(na)'. Jfr drag-. 
2. <avlägset el. ensligt boende person (i den s. k. 
finnmarken el. finnskogen) / person who lived in 
a remote place, out in the wilds' allm. nik'sfinn 
Älvd. 'person från Nornäs by (ej finsk) i ny. 
Älvdalen'; Knbesfinn Soll. 'invånare i byn Brå-
måbo (ej finsk) på sö. Sollerön (trakten full av 
enbärsbuskar)'; 8ko`kk8finna Leks. 'person, bo-
satt långt borta i skogen'; fi`nnakokksfinna Mal. 
'man från finnmarken'; vågat na fi`nnsm Li. 
'västerut i skogsbygden hos utflyttarfolk fr. 
Lima (i ex. Rörbäcksnäs, Vallsjön, Örsjön, Lö-
tarna etc.); eijn lå`tfinne Li. 'en inbyggare från 
Löten'. 3. `gråbroms / gadfly' Jä. 4. (senare 
ssgsled:) 'person som ofta släppte väder / person 
who often broke wind' Mal.; se m j öl-. 

finn-gård m.Ia fi`nngåir Li. 'gärdsgård av tätt i 
rad placerade störar o. mellan dem inflätade 
vidjor (vanl. kring svedjefall) / kind of wattle-
fence usually round bum-beaten land'. 

finn-hässja f.IVa fi'nnhäffa Flo. (jfr finnen, 
bet. 2) `hög hässja, anv. till hö, särsk. i fäbodarna, 
i närheten av finnmarken / tall hurdle for 
hay, especially on shielings near f innmar k e n'. 

finn-kass m.Ia fi`nnkas8 Bju. 'näverkont av 
finsk typ, att medföra matsäck o. dyl. i under 
arbete i skogen / birch-bark knapsack of Finnish 
type in which food was carried'. 

finn-krok m. Ib fi`nnkrök öMor. 'skära / sickle'. 
Syn.: liekniv; skära, bet. 1; skärhacka. 

finn-kälke m. Illa fi`nntiskles Rättv. (Bo.) <mindre. 
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slädfordon, anv. vid forsling av hö på barmark / 
small sled used for transporting hay over snow-
less ground' (jfr ÖDB I 246). Jfr hödråg. 

finn-linda f.IVa fisnnlinntict Tra. 'röjd och järn-
nad mark i skogen, tydande på gammal odling 
el. boplats / clearing in forest indicating former 
cultivation or dwellings' (Dal. Hemb. tidskr. 
1930, s. 10 ff.). Jfr hedningslinda. 

finn-mark f. Ib fi'nnmarrk Tra.; (best. i ortnamn:) 
ffnnmarrtjc Älvd. fi`nnmarrtja Nås (jfr finne', 
bet. 2) <avlägset belägen skogsbygd (vanl. icke 
röjd o. odlad av finnar) / remote forest settle-
ment (usually not cleared and cultivated by 
Finns)' (jfr SAOB); på fi`nnmarrtja 'i Finnmar-
ken'. Jfr finnmor, bet. 1; finnskog. 

finn-moren f.Ia fi`nnmör Rättv.; (best i ort-
namn:) fi`nnmöre vOrs. fi`nnmC)ri öOrs. (jfr 
finnen, bet. 1). 1. (best.:) 'Orsa finnmark'; up i 
fi`nnmöny, vOrs. 'i Finnmarken'. Jfr finn-mark, 
-skog. 2. 'myrlänt mark, som omgav inhägnad 
slåtter el. odling / marshy ground surrounding 
hayfield or ploughed land' Rättv. 

finn-plog m. Te fi`nnplrög Rättv. (Bi.) Mal. 'gaffel-
plog / primitive wooden plough' (se ill.; ÖDB I 
378). Jfr årder. 

finn-ria f.IVa ti`nnrga Mal. 1. <större torkhus 
för såväl otröskad som tröskad säd / drying 
house for threshed and unthreshed grain' (jfr 
ÖDB 1 459; III 15, 95) Mal. (Y.). Jfr badstuga, 
bet. 2; ria, bet. 1; tork-hus, -ria, -stuga. 2. 
`rökstuga, finnpörte / small log cabin' Mal. 

finn-ris n.Ia fisnnrajs Ors. =finnskog. 
finn-skjuten adj. IV (p. pret.) fennskästi'n Älvd. 

fennskiistv, Våmh. frnnskiitin (pl. -skiltigä) 
Våmh. (Bon.) fi`nnskiitin vMor. fi'nnskuti'nn 
öMor. fi'nnskiitin Leks. fi`nnskuttin Dju. fi'nn-
skutt?? Nås fi'nnskiitv, Jä. 1. 'träffad av hastigt 
påkommen sjukdom, vållad av magiskt skott 
(hos människa el. kreatur) / struck by sudden 
illness caused by magic shot (at person or 
anirnal)'. 2. 'överdrivet uppsluppen, lössläppt, 
oregerlig / in too high spirits, unruly' Leks. å du 
caldekss fi`nnskiitin, gasas 'är du alldeles från 
dina sinnen, gosse. 

finn-skog m.Ib fi'nnskög Mal. 'inom socknen 
beläget skogsområde, där finnar tidigare haft 
fast bosättning / forest area in which Finns had 
livad earlier' (SAOB). Jfr finn-mark, -mor. 
Syn.: finnris. 

finn-skott n.II ffnn81ciet Älvd. fi`nnsköt vMor. 
vSoll. fi'nnslat Nås Mal. ÖVd. 1. 'magiskt 
skott, som åstadkom plötslig sjukdom el. skada 
(hos människa el. djur) / magic shot, causing 

sudden illness (of person or animal)' (SAOB) 
allm. Syn.: skott, bet. 4 a. 2. 'hastigt på-
kommet ryggskott / sudden attack of lumbago' 
vMor. Mal. ÖVd. Syn.: skott, bet. 4b. 

finn-skägg m. —n. I b fr nnskegg m. Älvd. n. 
Våmh. fi`nnskegg m. Ve. vSoll. fisnnskägg m. Ore 
fi`nnftigg m. Nås Jä. (jfr SAOB finn-). 1. ̀ tuvsäv 
(el. knappsäv), Scirpus exspitosus (el. palustris), 
använt till fodergräs / type of bulrush, used as 
fodder' (Lyttkens 1359; jfr ÖDB I 216) Älvd. 
Våmh. Ve. vSoll. Ore stu'tt .21aiso ffnnskeddjåå 
Våmh. <kort som tuvsäv'. Jfr nål, bet. 5; 
svalgräs. Syn.: käringnål; nålgräs. 2. 
'stagg, Nardus stricta / mat-grass' (Lyttkens 
1407) Nås Jä. Jfr myrgräs. Syn.: hära; här-
gräs. 

finn-släde m.IV fi`nnskida Rättv. (Bi.) `hösläde 
av finsk typ / hay-sled of Firmish type' (se 

finn-slög adj. I fi`nn21-ag Mock. 'som ansågs med 
hjälp av övernaturliga medel kunna bota sjuk-
dom; trollkunnig / with magic powers; able to 
cure illness by magic'. 

finnsås-pille m.III a fi'nnsåspillä Ore `en i deg in-
bakad o. i saltat vatten kokad strömming / 
Baltic herring baked in dough and boiled in 
salted water'. Syn.: finnsåspitt. 

finnsås-pitt m. Ta fi`nnsåspitt Ore =föreg. 
finn-säck m.Ib fi`nnsåckk Ga. Flo. Jä. <säck av 
flätad näver, näverkont / birch-bark sack or 
knapsack' (ÖDB II 321). Jfr kont, bet. 1. 
Syn.: näverkont, -konte, -säck. 

fin-räcka sv.v.3. fl`nrättja Mal. 'bearbeta skinn en 
sista avslutande omgång med havremjöl o. 
därefter skrapa det med räckspaden / treat 
hide for the last time with oatmeal, after which 
it is scraped with the rä cksp a de' (ÖDB II 239). 
Jfr kötträcka. Syn.: mjölräcka. 

fin-räfsa sv.v.1. frnreffs svMor. 'räfsa rent (på 
lindan), efter det att hässjan fullbordats / rake 
(over the hay-field) after the hurdle has been 
completed'. Syn.: räfsa' efter, bet. 1. 

finska f.IVa fennska Våmh. fi'n(n)ska Rättv. 
Nås fi`nnska sMal. fi'sska nMal. fi`nnska ÖVd. 
1. `kvinna av finsk börd (vare sig från Orsa, 
Bingsjö, Nås, Malungs el. Värmlands finnbe-
byggelser) / Finnish-born woman (from the Finn- 
settlements of Orsa, Bingsjö, Nås, Malung or 
Värmland)' (SAOB 1) allm. ma'ssfieska Mal. 
'den finska sonhustrun i Matsgården', Cirrkfinn- 
ska best. Li. 'den finska sonhustrun i Erkgår-
den'. 2. <finska språket / the Finnish language' 
(SAOB 2) allm. 3. 'kvinna från den i socknen 
s. k. finnmarken el. finnskogen / woman 
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from the local so-called finnmarken or finn-
skogen' Mal. Syn.: taska, bet. 7. 

fin-skinnad adj. I frnstjinnah Älvd. 'finhyllt / deli-
cate-complexioned' (SAOB). 

fin-skint adj. I frnstjinnt Mal. ÖVd. =föreg. 
fin-skräddare m. Ilie frnskraddä4  Mal. 'särskilt 
utbildad klädesskräddare costumer with spe-
cial training'. 

fin-skäkta sv.v.l. frnskäkkt Ve. fi"nskäkkt Soll. 
frnfäkkta Leks. (Silj.) 'skäkta linet andra varvet/ 
swingle flax for the second time'. Jfr grov-
skäkta; grypan. Syn.: grannskäkta. 

fin-smakig adj. 1 frnsmäku Rättv.; obef. Våmh. 
`som har ett fint utvecklat smaksinne / with 
a finely developed sansa of taste' (SAOB). 

fint adv. fint Älvd. fin(n)t Rättv. fint Bju. finnt 
Mal. ÖVd. 1. <utmärkt, förträffligt, ypperligt / 
excellently' (jfr SAOB fin adj. I 1) allm. 2. 'för-
siktigt / carefully' Älvd. Mal. ÖVd. du ar få" 
frnt min jergdklråckgm Älvd. 'du bör handskas 
försiktigt med helgdagskläderna'; 	 frnnt mä 
di Mal. 'hantera det försiktigt!'. Syn.: vackert, 
bet. 1. 

fintlig adj. I fi`nntlrig nÄlvd. fì nntlen Tra. (jfr 
SAOB fintlig") 'händig / handy'; die wä` öje 
frnntlrige g4smmfa8tjeö Älvd. 'de voro händiga, 
de gamla'. Syn.: handad; handig, bet. 1; 
händad; händig; hänt, bet. 2; hög", bet. 1; 
slug, bet. 6; slögn, bet. 1; slöj dig, bet. 1. 

fin-to n.V frntö öMor. Leks. Mal. `blånor av 
finaste slag! finast tow yarn'. Jfr ljut-, mellan-
to. Syn.: se bästto. 

fiol m. I a 'rar frur fjär (best. sg. dat. fiii`rinb) 
Våmh. 	 fiö'Ir (best. /Von) vMor. fjöl (best. 
sg. dat. fjö`lem) öMor. fjök Ve. vSoll. fron (best. 
= obest.) Soll. fr ör triör vOrs. fr ö/ - fi'föl öOrs. 
fr ol Oro fiö'l fjöl Rättv. fjöl Leks. Bju. fijö'l 
Nås fejö'l • fäjö'l föjö'l Mal.; obef. Älvd. ÖVd. 
1. 'violin, fela / violin, fiddla' (SAOB fiol' 1) 
sprlå p  frolim öOrs. spel fjö'l Rättv. `spela fiol'. 
Syn.: fela. 2. `saltad o. torkad fårbog, med-
förd som färdkost / saltad, dried shoulder of 
mutton, taken along as food on a journey' Ve. - 
Syn.: fårbog, bet. 1; söd-, tack-bog; tackfot. 
Ssgr: fölölkåa f. Mal. `kåda, anv. till stråkharts'; 
fronlrå,clo Soll. fijö'llåa Ål f. 'förvaringslåda för 
fiol'; frur8pitirm4n Våmh. fjälspellmainn Jä. m. 
'person som kunde spela fiol'; fron,striket m. Soll. 
'fiolstråke'. 

fippel m.Ia -d /'pil Soll. fä'ppälr Flo. fe'ppälr 
Äpp. (jfr fippla v.). 1. 'tafatt, otymplig man / 
awkward man' Soll. Flo. Syn.: se f ammel m. 

2. 'person, som sysslade med värdelöst knåp-
göra / person doing worthless finicking job' Äpp. 

fippel n. Id fi'ppäk vMor. !Vpk& Rättv. fe'ppäir 
Äpp. fe`ppek Tra. (jfr fippla v.). 1. 'fumlighet / 
awkwardness' vMor. Syn.: hammel n., bet. 1. 

'knåpgöra, krångligt arbete / finicking work' 
vMor. Rättv. Äpp. Syn.: hammel n., bet. 3. 

<klåfingrig odygd / meddlesome mischief' Tra. 
fippla f.IVa frp* vMor. 'fumlig kvinna / awk-
ward woman'. Syn.: bäckla v., avl.; hamla f. 

fippla sv.v.l. fi`ppelr vÄlvd. frpälr vMor. Soll. 
fipä'l öMor. frpök Ve. fi`ppla Ors. frplea. Ore 
frplrct. Rättv. fä'pplra Dju. fe`ppka Äpp. ÖVd. 
(11q.; Fr. Torp fipla). 1. 'fingra, fumla / finger, 
furnble' (jfr SAOB feppla 1) Mor. Soll. Ors. Dju. 
frp* int min dö nä, däst du tappär-ni'd ä Son. 
'fumla inte med det nu, tills du tappar det!'. 
Jfr famla, bet. 2; fickla, bet. 2. Syn.: dippla; 
fimla, bet. 1. 2. 'trassla (till), konstra (med) / 
make a mudclle of, complicate' vÄlvd. Ors. 
Syn.: f i s s 1 a. 3. `syssla med värdelöst knåpgöra / 
do a useless, finicking job' vÄlvd. Ve. Oro 
Rättv. Äpp. wgnn fi'pplre 	Ovyr vÄlvd. `vad 
pysslar du med?'; oka frp(rer da' rna då Rättv. 
'vad pysslar du med då?'. Jfr f ickla, bet. 1; 
tamla, bet. 3. 4. `bedriva barnslig, klåfingrig 
odygd / be childishly medcllesome, mischievous' 
ÖVd. - Pass.: 1. <trasslas / get entangled' 
sÄlvd. ng'te fi'pplre,s `nätet trasslas (ihop)'. 2. 
'flörta / flirt' sÄlvd. 4n fi`pplres min 4`nn, 4nn 
'han flörtar med Anna, han'. - Ssgr: frpedratrr-
bet n. vMor. 'knåpgöra / finicking work'; frppel-
finvgra adj. öOrs. 'fumlig i fingrarna / awkward'; 
frppirgnnt Våmh. frpälrennt •-•41"pkennt vMor. 
fipälännt öMor. frpäkännt Soll. frppelennt öOrs. 
fä'ppälrh,ännt Flo. adj. 'fumlig i händerna; darr-
hänt / awkward; shaky (of the hands)'. 

fipplig adj. I frplrun vMor. fiplu'n öMor. fä'ppb.0 
Flo. fepplre Tra. 1. 'fumlig; sölig / awkward, 
slow' Mor. Flo. Syn.: se famlig, bet. 1. 2. 
'odygdigt klåfingrig / mischievously meddlesome' 
Tra. Jfr dippla v., avi. 

fira sv.v.l. 3. Irra (pret. fi'rsd) vOrs. fl`ra Bju. 
Nås Jä. Mal. (pret. frr frci Mal.). 1. <ta sig 
ledigt, hålla fridag / have a day off' (SAOB fira' 
1) Bju. Nås Jä. 2. <högtidlighålla / celebrate' 
(SAOB fira' 2) Ors. Bju. Mal. frr jfelra Mal. 
'fira julen'. Syn.: märka, bet. 2. 

fi-rava sv.v.l. frråvå Älvd. (jfr finava; Torp 
ravai  v.) 'snoka, leta / hunt, poke about'; 
frrävär o'llsta,s 'han snokar o. letar överallt'. 
Jfr finna, bet. 2. 

firla f. IVa frrla Flo. (jfr Ross fina v.) 'fnurra på 
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för hårt tvinnad tråd / tangle of thread which 
has been twisted too hard'. Jfr f irra f. Syn.: se 
brännknörla; knollra, bet. 3. — Avi.: 
adj. Flo. 'tilltrasslad, ihopsnodd (ex. om  tråd) / 
tangled, knotted (e.g. of thread)'. 

fina sv.v.l. Nrla Flo. (jfr fina f.) `sno el. fnurra 
ihop sig (ex. om  rep) / twist and get tangled 
(e.g. of rope)'. 

finna f.IVa fi'rra Jä. (jfr V11 fina" v.) 'trasslig 
skarv på linnetråd / tangle where two ends of 
linen yarn were joined'. Jfr fina; fyra". — 
fi'rrut adj. n. Jä. 'fnurrigt (om garn) / tangled (of 
yarn)'. 

!irra sv.v.l. fi'rra öMor. Ve. ferra, Ål (Rz finn; 
VII fina' v.; Torp fina; jfr ordb. förra). 1. 
'snurra runt (om hastigt roterande träsnurra) / 
spin round (about spinning-top)' öMor. 2. 
'surra / hum, buzz' Ål. 3. 'vara yr i huvudet / 
feel clizzy' Ve. — Särsk. förb. (hop:) fir-hö'p sä 
Äpp. 'trassla el. knorra ihop sig (om tråd)'. Jfr 
fyra (ihop). 

firsla sv.v.l. fi`4.2.2/a Mal. (jfr f irla f.) <vara orolig, 
krångla, bråka / be restless, troublesome, make 
trouble'. Jfr fessla; f issla, bet. 2. 

fis m.Ia fais Älvd. Våmh. Ors. fäis vMor. fis Soll. 
Ore NeSi. Vd. 1.a. 'gas från ändtarmen, ut-
släppt utan ljud / gas evacuated noiselessly 
from rectum' (SAOB fis" 1) allm. Jfr brak-, 
lönn-, smyg-. b. (senare ssgsled:) 'stinkfly / 
berry-kuse' (jfr SAOB 2 a); se bär-. 2. a. 'obe-
tydlig, ynklig el. dum varelse / insignificant, 
pitiful or stupid creature' (SAOB 2 b p) allm. ed i 
ntg fik e-dä'r 	ri'kktug fa'is Älvd. 'det där är 
då en riktig stackare' (t. ex. om  ett barn, som 
inte vill äta); li'.2.2fIstt Ore (smekord till liten 
pojke); krirvskfls Rättv. 'person, som är klen 
till hälsan el. mindre duglig i arbete'; krå`vvellls 
Rättv. 'krångelmakare'; 	 jö`nns-fis 
Mal. 'fjollig person, dumbom'; rä'ddfls Mal. 'feg 
stackare'. Jfr dinka v., ssg; ask-, blek-, blå-, 
fjall-, nakig-, sling-. b. (överfört o. smek-
samt:) `liten, älskad varelse / beloved little 
creature'; se god-, guld-, nakig-. c. 'obetyd-
ligt, värdelöst föremål / insignificant, worthless 
object' (We. 2) allm. 	Bju. 'liten kolmila'. 
Jfr eld-, kött-. d. (senare segsledi) 'svagt el. 
obetydligt försök / feeble attenript' Mal.; se 
frest-. 3. (i förb. med snöd:) i snö'cla 
Wszt Ors. i snö'd fi'sly, Leks. (Silj.) `fullkomligt 
naken / stark naked'. Jfr ten m. Syn.: leka-
men, bet. 2. 4. (senare ssgsled:) 'stöt i bak-
delen / a wallop on the behind'; se knä-. Syn.: 
se brödkaka, bet. 2; hålbulle, bet. 3. 5. (i uttr. 
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flå f isar:) 'trots sysslolöshet förebära brådska / 
plead pressing work (untruthfully)'; ft4 fraär s 

fi'vväältasskäa Mal. 'clets.' (eg. 'flå fisar o. 
göra fingervantar (av dem)'; spefullt). 6. (senare 
ssgsled:) <andan, själen / spirit' Mal., se sj äla-. 
— Avi.: fa'isug adj. nÄlvd. 'som ser ynklig ut/ 
pitiful-looking'. 

fisa st. v. f dis& Älvd. Våmh. Ors. fa'isa fä'isa 
Mor. fä'isa Soll. fl'sa Rättv.—Tra. (utom Leks. 
Ål frsa); pret.: ge8 Älvd. Våmh. fös övr.OvSi. 
Rättv.—Mal. fäis öVd.; sup.: frsiä Älvd. Våmh. 
traj() fesi Mor. /Ni Soll. Ors. Rättv. fi'ssi 
Leks. Ga. Flo. Nås öVd. fi'sse Äpp. 
Mal. 1.a. <tyst släppa väder / break wind 
noiselessly' (SAOB) allm. e kennes int röewais 
el(d) da flrirgu fa'isa Älvd. `det känns inte 
mera, än då flugor fisa'; mö'r fl's 88 a'sska 
da`mmbs Leks. 'mor fiser, så askan ryker'; 
mYstajsa Älvd. lö`nn-, smä'gfisa Mal. Li. 'tyst 
släppa väder'. b. 'väsa' / hiss' Mal. ä fi's da-i 
pu'sstam Mal. 'det väser i (den trasiga) blåsbäl-
gen'. 2. 'brinna dåligt, pyra / smoulder' Ve. 
Soll. Leks. Mal. Tra. ä ligg å fä'is fram i spi'-
sam Ve. 'det bara pyr (framme) i spisen' (äv. 
om  ljudet från brinnande, sur ved:) ä jeep uti 
a'sskon Soll. 'det hörs små explosioner från as-
kan'; ä fl's i nam Tra. `det fräser i elden'. Jfr 
fisig, bet. 3. 3. `försiktigt omnämna (ngt) / 
touch on something disereetly (in conversa-
tion)' Ålvd. öMor. e wå'r int fa'isgnn,cles mi"-
tiiö, feld 'man törs inte nämna mycket om 
saken, förrän ...'; fö'sst gå'nndiän flugit' få's 
öMor. 'första gången den stackaren vågade 
yppa något (eg. flugan fes)'. — Särsk. förb. 
(på:) ä vant på'fisi får mä Rättv. (Bo.) 'det 
gick om intet (el. på tok) för mig'; s e väsltiga 
på' fisi mala dätn-dä bå'ds Rättv. 'det är ett 
mycket spänt förhållande el. stor osämja mellan 
de där båda'; (ut:) ä fajs-a'ut min Vett Fälg, 12'r 
an jtaldit Våmh. (Bon.) <värmen går ut med ett 
tag, hur man (än) eldar'; ä ss vå'lr a't-fisssi Leks. 
<det är alldeles utbrunnet'. 

fis-ball m. la fdisbslld Ors. 'röksvamp, Lyeoper-
don / puff-ball'. Syn.: se blindm öla. 

fiseha sv.v.l. (i förb. med upp:), se fissj a v. 
fisig adj. I fissug nÄlvd. fl'sgn Våmh. (Bon.) 

frsun öMor. fi'sån Soll. fissu Ga. Mal. fi'ss CiVd. 
1. 'fysiskt el. moraliskt ynklig, klen; tarvlig, 
småsint / physically or morally pitiful, weak, 
inferior, petty' allm. Syn.: fesig, bet. 1. 2. 
'kinkig, nogräknad / petulant, punctilious' 
Våmh. (Bon.). 3. (n.:) 'dåligt beställt med eld o. 
värme (i spisen) / smouldering (of fire)' Åpp. 
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Mal. ä å' ss fi'sut da-i spi'ssarn sa Mal. `det 
brinner så dåligt i spisen så'. Jfr fisa v., bet. 2. 

fisk m.Ib fis(s)k OvSi. NeSi. Mock.-Mal. (best. 
sg. nom. 'Vasken nÄlvd.; best. sg. ack. fi'sstjin 
nÄlvd. fi' ffän Bju. Ga. fi'astjän Ål Flo.) fessk 
(best. sg. fe'sstjin) ÖVd. 1. `piscis' (SAOB 
fisk' 1) allm. 4 jåt rå' fi'sstfin Älvd. 'hon äter rå 
fisk'; i såg ä wä fi'sstjän uti fienni vSoll. 'jag 
såg, att det var fisk bland fräken'; bä'rdalsfiss-
tjin vMor. 'vid Bartolomeustiden fångad fisk'; 
ve"njasfiask Ve. 'ett slags sik, fångad i stor 
mängd i Venjanssjön'; (äv bildi.:) fikk du fi'sstj 
mä's Älvd. 'fick du fisk, Mats?' (hån över den 
som misslyckats vid ett ärende); nö` a an ty`nny-
läns vyry jå't mä 1t4 gä'cldfisk Mal. 'nu har 
Tynge Lars varit hit med litet gädda'. Jfr drag-, 
fegd-, feg-, gammel-, grav-, kvav-, lek-, 
röll-, skarp-, sur-, torr-, vane-, vinter-, ät-. 
2. (senare ssgsled:) 'vattenödla / newt'; se f ly g-, 
fot-, fyrfot(ad)-. 

fiska sv.v.3. 1. fi'sstj(a) OvSi. Leks. (pret.: 
fi‘kleste Älvd. fi'astjä öMor. fi'sstjät Ve. Soll. 
fi'ssktä Ors. fissstjed Oro) fi's(s)tja Rättv. Dju. 
Flo.-Mal. (pret.: fiss(s)tjs Rättv. fi'astja Flo. 
fekkstä Nås fisklostä ,••• fi'sstjä Jä. fi'sstjä Äpp. 
fi'eskt Mal.) Kila Rättv. (Bi.) Bju. Ga. fi'sska 
Ål fesstja (pret.: fekkst) ÖVd.; pass.: fi'sstjas 
Leks. fi'sstjäs Flo. 1. 'fånga fisk / catch fish' 
(SAOB fiska' 1) allm. i kumm frg bot å fi'sstja 
Våmh. (Bon.) 'jag kommer från fisket' (eg.: 
'från bort o. fiska'); fi'sstj å 100Zr, gö å 
dämtik; be'ttä tjg'nä meinvgå vMor. 'fiska o. 
fågla, gå o. dangla; bättre korna många'; 
fesstje 	fö'r mi`ttsi, ma p bterrg, ss fesstje 
kö`na tu bå`sani Li. 'fiskar man för mycket, 
medan man samlar foder, så fiskar man kon 
ur båset'; sl`kfisstja Flo. 'fånga sik'. Jfr fisk (e)-
fångare; krok-, land-, spö-. 2. 'fika, stå 
(efter), hitta på / look for, hanker after' (SAOB 
fiska' 2 c a) Ve. Mal. ä mått fel ska två nå så å 
fissstjär etär ä Ve. 'det lär väl vara ngt, som hon 
fikar efter, det'; han bå'rs vslti fi'sstsi på ö'döjd 
Mal. 'han bara ville hitta på odygd'. 3. 'ett 
slags tafatt-lek / a kind of tig-game' Våmh. 
(Bon.). — Pass.: 'bliva god fiskfångst, gå att 
fiska / be a good catch' Leks. Flo, har ä fi'sstjas 
nä åt-p, Leks. 'har han haft ngn fiskelycka?'; 
fi'sstjäs ä ns i dä'g Flo. 'går det bra att fiska 
i dag?' — Särsk. förb. (ur:) eå i eg'Ir g' fikkst 
Älvd. 'fisken är fullkomligt bortfiskad'. 

fis-kabbe m.III a fä'jskabb Ve. 1. 'pyrande, svart-
nad eldbrand / smouldering, blackened fire-
brand'. Syn.: svartsugga. 2. (i förb. slå 

fiskabbe:) 'tävla el. leka med slagträ och en 
liten träkavle, som det gällde att slå eller sprätta 
långt bort från en grop o. därifrån mäta av-
ståndet med slagträt till den plats, där kavlen 
hamnade; så många längder, så många poäng 
för varje deltagare / batting-game in which idea 
was to hit a wooden pin out of a hollow as far 
as possible and then measure the distance in 
bat-lengths'. Syn.: vippa, bet. 3; vippla, bet. 3. 

fiskaktig adj. I fesskakkts Li. `illmarig, bedräglig/ 
cunning, treacherous'. 

fiskalera sv.v.l. fiskalE'ra Mal. 'snoka el. spionera 
(efter ngt) / pry, spy' (jfr SAOB fiska,lisera 2). 

fiskar-bod f. Ta fi'sstjebtitå Älvd. 'förvaringsbod 
vid fiskeplats / storehouse by fishing-place' 
(SAOB; ÖDB I 55). Jfr fiskarbur; fiskehär-
bärge. Syn.: fiskebod, bet. 1. 

fiskar-brasa f. V fi'sstjärbrasa Våmh. (Bon.) 'åkar-
brasa / buffeting'. Syn.: kall-, körkarl-, 
västgöt-brasa. 

fiskar-bur n. Ta fi'sstjebaur Älvd. `härbre (el. 
stolpbod) vid fiskeplats i stores chalet by 
fishing-place' (ÖDB I 55). Jfr fiskarbod, bet. 
1. Syn.: fiskar-, fiske-härbärge. 

fiskare m.IIIc fi'sstjer Älvd. fissstjär vMor. Ve. 
Sol!. fi's(s)tjur vOrs. Rättv. fi'ffar Bju. fi'sstjar 
Dju. Nås fi'sstjar fi'sstjär Mal. fe'sstjar ÖVd. 
1. <person, som tillfälligt el. mera konstant 
sysslade med fiske / fisherman' (SAOB; ÖDB I 
52) allm. nö' kåmm fesstjaron a'tt Tra. 'nu 
komma fiskarena tillbaka'. Jfr lak-. 2. (best. pl.:) 
fi'sstjärär vMor. <stjärnbilden Orion / constella-
tion Orion'; tre' fi'sstjarär Jä. `dets.'. Syn.: 
aronstaven; fiskekarlarna; trestjär-
norna; tre-vise-män. 

fiskar-härbärge n.III -I fi'sstjärhärrbär Ve. 'här-
bre el. stolpbod för förvaring av fiskedon m.m.'. 
Syn.: fiskarbur; fiskehärbärge. 

fiskar-koja f.IVa fi'sstjarkujja Äpp. 'enkelt skjul 
för övernattning vid fiskeplats / fisherman's hut 
for overnight stay'. Syn.: fiskekoja. 

fiskar-kont m. Ta fi'sstjärkunnt öMor. fi'sstjää-
ksnnt Mal. 'kont av näver el. vidjor, i vilken ny-
fångad fisk transporterades /birch-bark or withe 
knapsack in which freshly-caught fish were 
transported' (ÖDB I 133). Syn.: fisk-, fiske-
kont. 

fiskar-koppe m.III a fi,' sstjekupp Älvd. 'påse, i vil-
ken nyfångad fisk transporterades / bag in 
which freshly-caught fish were transported' 
(ÖDB I 133). Syn.: fiske-, fisk-koppe; fisk-
taska. 
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fiskar-lit(et) oböjl. sbst., se fiskelit oböjl. m.; 
fiskelitet oböjl. sbst. 

fiskar-sten m.Ia fi'mtjestie Älvd. `sten, anv. som 
ankare till fiskebåt / stone used for anchoring 
fishing boat'. Jfr dopp-, dyp -sten. 

fiskar-stuga f.IVa fi'sstjäratiku Ve. Soll. <stuga 
vid fiskeplats, ofta gemensamt underhållen av 
flera fiskare i ett lag / hut by fishing-place often 
owned and kept up by several fishermen'. 
(SAOB; ÖDB I 105). 

fiskar-tuta f.IVa frastjetauta Våmh. (Bon.) 'bär-
korg av spån el. näver, i vilken nyfångad fisk 
transporterades / basket made of chips or birch-
bark in which freshly-caught fish were trans-
ported' (ÖDB I 133). Syn.: fisk-, fiske-tuta. 

fisk-ben n.I a fe`askbeijn ÖVd. 1. `ben i fisk! fish-
bone' (SAOB) allm. 2. (överfört:) få fe`aakbäjn ti 
hä'jje Tra. ifå fiskben i höet (sades den person 
få, som under slåttertiden sysslade alltför ivrigt 
med fiske) / get fishbones in the hay (said about 
someone who went fishing instead of getting on 
with the haymaking)'. 

fisk-bjur m.Ia fi'aakbjär Soll. 1. 'fiskmås (Larus 
canus) / sea-gull'. Syn.: fiske-hök, -måse; 
fisk -maj a, bet. 1, -mås. 2. `trägen fiskare / 
assiduous fisherman'. Syn.: fiskmaj a, bet. 2. 

fisk-blåsa f.IVa fi'mkblråaa Mal. fe`aslcbMaa Tra. 
'simblåsa i fisk / sound (of a fish)' (SAOB 1). 
Syn.: blästra. 

fisk-bod f.Ia; se fisk(e)bod. 
fisk-bräde fl. III fi'mkbråd Soll. fi`salcbrå Mal. 

fe`aakbreie Li. 'träskiva, på vilken man rensade 
fisk / board, used when one was cleaning fish' 
(ÖDB I 133). Syn.: se emskiva. 

fisk-butt m.Ia fi`sakbutt Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
fi'askbatt Mal. fe`88kbatt ÖVd. `laggkärl, anv. vid 
nedsaltning, transport o. förvaring av fisk / 
barrel used for salting, transporting and keeping 
fish' (ÖDB I 135). Syn.: fisk-bytta, -kärl; 
-t r ä. 

fisk-bytta LIVa fi`sslebytta Leks. (Silj.) =föreg. 
fisk-don m.Ia, se fisk(e)don. 
fisk-dopp fl. Ta fi`ealcdupp Ve. Soll. 'fiskspad, vari 
bröd, potatis etc. doppades o. åts / fish-stock, 
in which bread, potatoes etc. were dipped and 
eaten'. 

fisk-doppa f.IVa fi`aalcduppa Dju. fis sakdappa 
Mal. (jfr doppa' f.) `sås (med sönderdelad fisk) 
el. spad efter fiskkok, vari bröd, potatis el. gröt 
doppades' (ÖDB III 491 ff.). Syn.: fiskdopp. 

fisk-drätt f.Ia fe`salcdratt Tra. `den mängd fisk, 
som fångades i ett notdrag / fish caught in one 

sweep of the seine' (jfr SAOB). Syn.: drätt, 
bet. 2. 

fiske n.III fi'estje Älvd. fi'aetjä Soll. Ve. Oro 
Flo. Nås fi's(s)tjs vRättv. 	Rättv. (Bi.) 
Bju. Km* Ål fr ffi Ga. fisaatji Mal. fe' &nk — 
fektgde ÖVd. 1. `fiskande / fishing' (SAOB 1); ä 
va clå`lre fesegje an-jå gä'in Tra. `det blev ett då-
ligt fiske den här gången'; 1,4'nndfi88tj Älvd. 
`fiske från stranden'; bå.'rdaafiaatjä nvMor. 'fisket 
vid tiden för Bartolomeusmässan'; djirpfiastji 
Mal. djfzspfeaatje Li. `prövande av fisktillgången 
på djupet' (jfr djup n.). Jfr flug-, krok-, lek-, 
lådigs-, mjärd-, nät-, ryssj-, sommar-, spö-, 
vinter-. Syn.: fiskegreda, bet. 2; fiskning. 
2. 'fiskevatten, fiskeplats / fishing-waters, fish-
ing-place' (SAOB 4; ÖDB I 54) Soll. Syn.: 
fiskeställe. 3. anordning för fiske / arrange-
ment for catching fish' (SAOB 5; ÖDB I 82); 
ag& jå'r i no fi'aatje Älvd. `se här är en inrättning 
för fiske!'. Jfr lak-, lax-. 

fisk(e)-bod f.Ia fe‘88tjeb?2 fe‘a.skba Tra. 1. `för-
varingshus vid fiskeplats, äv. använt som till-
fällig bostad / storehouse by fishing-place, also 
used as temporary dwelling' (SAOB; ÖDB I 55; 
III 81). Syn.: fiskarbod. 2. `litet skjul på 
gården, fristående el. sammanbyggt med annat 
uthus / small shed on farm, standing either alone 
or built onto another outhouse' Tra. 

fiske-bön f.Ia se bön', bet. 4. 
fisk(e)-damm m.Ia Kaakdamm Äpp. fi'astjidamm 
Mal. 'för fiske lämpad fördämning, ofta bildad 
av en nedfluten stock, låga / blockage often 
caused by floating log, låga, making place ideal 
for fishing' (jfr SAOB fiskdamm 2); fi`aatjidamm-
atakk Mal. 'uppdämmande stock, låga / log, 
låga, causing stream to dam up'. 

fisk(e)-don m.Ia fi`aakdön Ors. Jä. fisaakclön Nås 
fi'agjidön Mal. `fiskredskap / fishing-tackle' 
(SAOB). Syn.: fisk(e)-doningar, -greda, 
bet. 1. 

fisk(e)-doningar m. pl. fi'askdöniygeirvMor.fi's(a)k-
dönivar Rättv. fe‘getjedönivger ÖVd. =föreg. 

fiske-eldhus n. fi'astiftilldaus nÄlvd. 'eldhus, anv. 
som bostad vid fiskeplats / eldhus used as 
dwelling near fishing-place'. 

fisk(e)-fitta f.IVa fi`aakfitta Våmh. Ore Leks. 
fi`a(a)kfit(t)a nRättv. fi'ffifitta Ga. fi'askfitta 
Nås fi'agjifitta Mal. `fiskare, som ej fått ngn 
fisk / fisherman who has not caught any fish'. 

fisk(e)-fångare m. Ilie fi'astjifavvaa Mal. `fiskare / 
fisherman'; (end. i ordspråksartat uttr.:) 
apravvar 8 fi'agjifavvar a dika fö'tt kil' fågel- 
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jägare och fiskare ha aldrig fött (kunnat under-
hålla) ko'. Jfr fiska v., bet. 1; fågelfångare. 

fiske-gata f. V fesstjegåtu Li. 'liten skogsstig, 
ledande till fiskevatten / small path in forest, 
leading to fishing-waters'; hå va fe'sstjegtto as 
petter 'det var Petters stig till (det vanliga) fiske-
vattnet'. 

fiske-greda f. IVa fi'sstjigråa Mal. 1. 'anordning 
för fiske, fiskredskap / fishing-tackle'; fi'sstfigrösa 
(pl.) 'fiskredskap'. Syn.: se fisk (e) don. 2. 
`(sådant som rör) fiske / (something conneeted 
with) fishing'; a nt rä'a på når° fi'sstjigrga, ssm 
i'nnt a bö'i dave ny va'ttn 'jag har inte reda på 
något om fiske, som inte har bott vid något 
vatten'. Syn.: fiske, bet. 1; fisk(n)ing. 

fiske-härbärge n. fesstjehåbber Li. 'förvarings-
härbre vid fiskeplats, äv. använt som tillfällig 
bostad / storehouse near fishing-place, also used 
as temporary dwelling'. Jfr fiskarbod. Syn.: 
fiskarbur. 

fiske-hök m.Ib fi'sstjhök Ve. 'fiskmås, Larus ca-
nus / sea-gull' (jfr SAOB fiskhök). Syn.: se 
fiskbj ur. 

fiske-karlarna m. Ta pl. best. fe'sstjek.ilan Li. 
'stjärnbilden Orion / constallation Orion'. Syn.: 
se fiskare, bet. 2. 

fiske-koja f. IVa fi'sstfiksja Mal. 'primitivt skjul 
för övernattning vid fiskeplats / primitive hut 
near fishing-place used for overnight stays'. Syn.: 
fiskarkoja. 

fiske-kont m. Ja fi'sstjikannt Mal. 'näverkont, 
använd vid fisketurer / birchbark knapsack used 
on fishing-trips' (ÖDB I 133). Syn.: se fiskar-
kont. 

fiske-koppe m. Illa fi'sstjkupp Älvd. nvMor. 
fi'sstjikuppa Mal. 'påse, i vilken nyfångad fisk 
transporterades / bag in which freshly-eaught 
fish were transported' (se ill.; ÖDB I 133). Syn.: 
se fiskarkoppe. 

fiske-krok m.Ib fi'sstjkrfisk Älvd. fi'sstjkrök 
nvMor. Oro. fi'estfikrök Mal. fe' fetjekrök ÖVd. 
1. 'metkrok / fish-hook' (jfr SAOB fiskkrok; 
ÖDB I 65, 76) Älvd. Ors. Mal. ÖVd. Jfr kr oke. 
Syn.: fiskekroke; fiskkrok; metkrok. 2. 
`långrevskrok / long-line hook' nvMor. 

fiske-kroke m. Illa fesstjekrötje ÖVd. =föreg. 
(bet. 1). 

fiskekrok-form m. Ta fe'sstjekrokfsrrm Li. 'red-
skap för formande av metkrokar / implement 
for making fish-hooks' (se ill.; ÖDB I 66). 
Syn.: fiskekrokforma. 

fiskekrok-forma f. IVa fi'sstfikrökfsrrma Mal. = 
föreg. 

fiskekrok-låda f. IVa fesstjekröklåa Li. 'låda med 
skjutlock för förvaring av metkrokar och för-
sedd med inskärning, i vilken reven lindas upp / 
box with sliding-lid in which fish-hooks and line 
were kept' (se ill.). 

fiske-lit oböjl. m. fi'sstjelit Ve. fesstjell't ÖVd. 
'drillsnäppa, Tringa hypoleueos / ring-dotterel'; 
an fesstjell't ÖVd. `dets. (eg. han fiskelit)'. 
Syn.: fiske-lita, -litet. 

fiske-lita f. IVa fi's8tjätitfil öMor. 	 •••• 

fi"sstjilitta Sol!. (SAOB; Aasen fiskelita) = f isk e-
lit; (fågeln sade:) fi'sstjilitta, fi'sstfilitta, vi`tt-uti' 
di, vi`tt-uti' di! Soll. 'fiskelita, fiskelita, vicka el. 
kasta uti dig!' (jfr vitta v.). Jfr sitta-före sbst. 

fiske-litet oböjl. sbst. fisstji-listå Mal. =fiske-lit. 
fisk(e)-lycka f.IVa fi'ssklrukka Våmh. 'tur med 
att fånga fisk / fishing luck' (jfr SAOB fiske-
lycka); an a fi'ssklrukk4 'han har fisklyeka(n)'. 
Syn.: fisketur. 

fiske-mask m.Ib fi'sstjmakk Älvd. fi'sstjimakk 
Mal. fe'egtjemakk ÖVd. 'metmask / worm used 
for bait' (ÖDB 171). Syn.: fisk-, met-mask. 

fiskemask-låda f. IVa fi'sstjimakkkla Mal. 'kärl 
av trä el. näver, anv. för förvaring av metmask / 
wooden or birchbark container in which bait 
was kept'. Syn.: fiskemasktrögja; mask-
låda, -stock, -trögja, -trögla, -tyta. 

fiskemask-trögja f. IVa fi'astjmakdrårj Älvd. fess-
tjemaktråja Li. fe'sstjemaktria Tra. = föreg. 
(ÖDB I 71). 

fiske-mås(e) m. Ta — Illa fesstjemås ••••fesstjemåse 
Tra. 'fiskmås, Larus canus / 	(jfr SAOB 
fiskmås). Syn.: se f i s kb j ur. 

fiske-rev f. In fi'sstfiräv Mal. fesstjeräjv ÖVd. 
'metrev / fishing-line' (SAOB; ÖDB I 67). Syn.: 
fisk-, krok-, mot -rev. — Ssg: fi'sstjirövstagged• 
n. Mal. 'långt, starkt tagel från häst, lämpligt 
till tvinning eller flätning av metrevar / long 
piece of strong horsehair, suitable for twining or 
plaiting fishing-line'. 

fiske-skrubb m. Ta fesstjeskrsbb Li. 'fiskväska av 
näver (med nedtill avrundade gavlar av trä), 
buren i band över axeln / birch-bark fishing bag 
(with wooden sides rounded at the bottom), ear-
ned over shoulder by a strap'. Syn.: f iskesni k; 
skrubb', bet. 2. 

fiske-snik m.Ib fe'sstjesnik ÖVd. (jfr Torp snik) 
'avlång väska av näver med gavlar av trä, buren 
i en rem över axeln och använd till att föra hem 
nyfångad fisk i / oblong birch-bark bag with 
wooden sides, carried over shoulder by a strap 
and used to take home freshly-caught fish in' 
(ÖDB 1 133). Syn.: se fiskeskrubb. 
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fiske-spjäll fl. Ja fe'satjespjäll Tra. <kort spö med 
hak att linda metreven över för att efter behov 
vid olika djupt vatten kunna släppa ut el. hala 
in / short rod with hook over which to wind 
line so that, aceording to whether water was deep 
or shallow, one could let line out or pull it in' (se 

fiske-spåd n.II —V fi`astispaså Älvd. fi`aatibiiscI 
Våmh. fi'astjespö vSoll. (se följ.) 'metspö / 
fishing-rod'. Jfr stånd-. Syn.: fiske-,fisk-spö; 
fisk-, krok-spåd; met-spåd, -spö. 

fiske-spö n. V fi'satjispe,  Mal. fesatjespiu ÖVd. = 
föreg. (ÖDB I 68). 

fiske-stekarhus n. Ja fesatjeatårhiis ÖVd. 'hus 
med härd mitt på golvet, i vilket man bodde 
under fiske / house with hearth in the midclle of 
the floor, used as temporary dwelling during 
fishing-trip'. 

fisk(e)-ställe n. III fi'sakstället Våmh. fi's(a)kställa 
nRättv. fi'astjiställ Mal. fe'fffjeställe Tra. 'fiske-
plats / fishing-place'. Jfr stånd n. Syn.: fiske, 
bet. 2. 

fisk(e)-taska f. IV a fi'ssletasska Äpp. fi'astjitasska 
Mal. 'påse av tyg, buren i ett band över axeln 
el. knuten om midjan o. anv. till att föra hem 
fisk i / bag made of material, carried over shoul-
der by strap or tied round waist, used for 
taking freshly-caught fish home in'. Syn.: se 
fiskarkoppe. 

fiske-tur m.Ia fi'sstjitftr Mal. 'fiskelycka / fishing 
luek' (SAOB fisketur'). Syn.: fisk (e) ly c k a. 

fiske-tuta f.IVa fi'sstjtauta, Våmh. 'med klave 
försedd korg av spån el. näver, i vilken ny-
fångad fisk transporterades / chip or bireh-bark 
basket with strap, in which freshly-caught fish 
were transported'. Syn.: fiskar-, fisk-tuta. 

fiske-vatten n. Id fi`astiwöhy, Ve. vSoll. fi'satjvätzt 
Soll. frastjivattn, Mal. fe'satjevann ÖVd. 'sjö el. 
vattendrag, där fiske kan bedrivas / fishing-
waters' (SAOB). Syn.: fiskvatten, bet. 1. 

fiske-verk n. Ib fi'sstfivärrk Mal. (Öje) ledarm 
till fiskredskap / guide or wing leading fish into 
fishing-trap' (SAOB fiskevärk). Syn.: f i s k-
verke; verke. 

fisk(e)-vål m.Ia fi'ssicvdk Leks. (Silj.) Jä. fi'astji-
våt- Mal. feastjevcit• ÖVd. <risvase, utsatt i vatten 
för lekande fisk / heap of branches and twigs 
put out into water to attract spawning fish' 
(ÖDB I 55). Syn.: lekvål; vål. 

fisk(e)-väder n. Id — a fi'askwEcktr Våmh. fi's(a)k-
vådar nRättv. fi'satjivår Mal. fe'sstjevår ÖVd. 
'väder, lämpligt att fiska i/ good fishing weather'. 

fiske-väg m. II fi'satjivåg Mal. 'vägsträcka (av- 

stånd) till fiskevatten / distanee, way to fishing-
waters'; dö' a /a`vvan fi'satjivlig, du ̀ du har långt 
till fiskevatten, du'. 

fisk-fitta f.IVa, se fiskefitta. 
fisk-gjus(e) m. I —Illa fi'salcdfftes (best. sg. nom. 

fi'askdjöaan„ dat. -cljassem) Älvd.; best. sg. 
fi'askdjönt Ors.; fi'aakji-tatt Ål fi'askjgs(ä) Jä. 
fi'sskjös Äpp. fi'sskjös (best. fi'askjtiall) Mal. 
'fågeln fiskgjuse, Pandion haliaötus / fish-hawk' 
(SAOB). 

fisk-gröt m.Ia fi'ask(g)rlit Ve. 'gröt, i vilken fisk 
ingick som huvudsaklig beståndsdel / fish-
porridge'. Jfrsill-,strömmings-,örtryt-gröt. 

fisk-hus n. la fi'askes Soll. fi'ssköjs Ve. fi'askfis 
Leks. (Silj.) fi'sskhas Jä. Mal. feaskhits Tra. 1. 
`ett slags fast fiskeanordning (kista) i vatten-
drag / a permanent device in water for catching 
fish, fish-chest' (SAOB 1; ÖDB I 91; Gruddbo 
321) Soll. Ve. Jä. Mal. Jfr fisklåda, bet. 2. 2. 
'mellersta o. bakre del av mjärde el. ryssja, i 
vilken fisken samlades / middle or back part of 
osier basket in which fish collected' (SAOB 2; 
ÖDB I 99) Leks. (Silj.). Syn.: fiskrum; strut', 
bet. 6; stryte. 3. `ryssjans kropp / body of 
fish-trap' (ÖDB I 101) Leks. (Silj.). 4. 'av 
timmer tillverkad fisksump / fish-chest, corfe 
made of wood' Tra. — Ssg: fi'ask(h)usbölr n. Mal. 
(V. Fors) <fångstanordning för fisk, byggd av 
horisontella käppar, på vilka fisken av vattnet 
spolades upp o. sedan kunde fångas med hän-
derna; vrakfiske / a deviee for catching fish, 
built of horizontal sticks (in water), from where 
fish could b3 caught with the hands'. Jfr fisk-
låda, bet. 2; skinning; slöda. 

fisk-håll n.Ia fi'sakålld Mor. `ett av de fyra 
stycken, av vilka notkilens yttersta spets sam-
manfogades / one of the four pieces joined at 
extreme point of drag-net' (ÖDB I 128). Jfr 
kalve. 

fisking f.Ib, se fisk(n)ing. 
fisk-kippa f.IVa fi'saktfippa Mal. fe'ssktjeppa Li. 
'på träklyka genom gälarna uppträdda fiskar / 
fish threaded by gills onto cleft stick' (ÖDB I 
133). 

fisk-klubba f.IVa fi's(s)kkkubba Rättv. <trä-
klubba, med vilken man dövade fisk under isen / 
wooden club by means of which fish were stun-
ned under the ice'. Syn.: dövklubba. 

fisk-kont m. Ta fi'sakkannt Leks. 'kont av näver 
el. vidjor, i vilken nyfångad fisk transporterades 
/ birchbark or withe knapsack in which freshly-
caught fish were transported' (se ill.). Syn.: 
se fiskarkont. 
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flsk-koppe m.IIIa fi'sskkupp vMor. Soll. Ors. 
'påse (med axelband), i vilken nyfångad fisk 
transporterades / bag in which freshly-caught 
fish were transported' (se ill.; ÖDB I 105). 
Syn.: se fiskarkoppe. 

fisk-korg m. Ib fi'ssk-korrg Älvd. fi'sslckeirrg 
nvMor. 'spånkorg, i vilken nyfångad fisk trans-
porterades / chip-basket in which freshly-
caught fish were transported' (SAOB; ÖDB II 
222). 

fisk-krok m. Ib fi'askkrask Våmh. fi'sskkrök Ve. 
Soll. Ors. Ore Rättv. Bju. Äpp. 'metkrok / fish-
hook' (SAOB; ÖDB I 65). Syn.: se fiskekrok. 

fisk-källare m. Ilie fi'ssktjäller vÄlvd. 'liten 
källare, vari laggkärl (byttor) med fisk förvara-
des (i fäbodarna) / small cellar in which barrels 
of fish were stored (on shielings)'. 

fisk-kärl n.Ia fi'askkräld Älvd. 'laggkärl, anv. vid 
nedsaltning, transport o. förvaring av fisk / 
barrel used when salting, transporting and 
storing fish' (ÖDB I 135). Syn.: se fiskbutt. 

fisk-lake m.IV 	Våmh. fi'sslekdkd Ve. 
fi's(s)kläki nRättv. fi'askläks Mal. fessklätji 

ÖVd. 'lake (lag), som erhålles av 
insaltad fisk / brine obtained from salted fish' 
(SAOB). 

fisk-let(e) n.Ia (—n.III) fisaskköt svMor. <plats, 
där man vittjade fångstredskap för fisk / place 
where fish-traps were examined for possible 
catch'. 

fisk-lever f. la fi'881c/evvti5  Mal. 'fisklever, som 
tillvaratogs och åts med kokt potatis / fish liver 
which was cooked and eaten with boiled pota-
toes' (SAOB). Jfr laklever. 

fisklig adj. I fis:mitn Våmh. fi's(s)kkin Rättv. 
feastjelen Tra.; n.: fi'sskkit Älvd. 	Soll. 
fi'astjild Mal. fe'sstjele ÖVd. 1. `som ger rikligt 
med fisk (t. ex. om  visst redskap el. visst fiske-
vatten) / rich in fish, abounding in fish' (jfr 
SAOB 1) allm. e fi'sstiki Soll. ä e feastfele Tra. 
'det nappar bra'; s va en fi's(s)kkin 	Rättv. 
<det var en fiskrik risvase'. Jfr gäv, bet. 3; 
vänlig. 2. 'smidig o. vig (om människa) / agile, 
nimble (of a person)' ÖVd. 

fisk-lycka f.IVa, se fisk(e)lycka. 
fisk-låda f.IVa fi'askIrdd Ve. fi'ssklada Leks. (Silj.) 

'låda el. sump att förvara levande fisk i / box 
or fish-ehest in which live fish were kept' Ve. 

'ett slags fast, rektangulär fiskebyggnad (i 
bäck); vrakfiske / a permanent device in brook 
for catching fish; fish-chest' (ÖDB I 91 f.) Ve. 
Leks. (Silj.) Jfr fisk-hus, bet. 1; -stuga. 

fisk-maja f.IVa fi'sslernai Ve. 1. 'fiskmås /  

sea-gull' Syn.: se f iskb j ur, bet. 1. 2. 'trägen 
fiskare / hard-working fisherman'. Syn.: f isk-
bj ur, bet. 2. 

fisk-mask m. Ib fi'sskmakk Våmh. Mor. Ve. Soll. 
Äpp. <metmask / worm for bait' (ÖDB I 71). 
Syn.: fiske-, met-mask. — Ssg: fi'mknaakk-
k:16(a) f. nvMor. 'rektangulär dosa el. ask med 
skjutlock, anv. till förvaring av metmask / 
rectangular box with sliding lid for keeping 
worm for bait'. 

fisk-mås m.Ia Kul:måns svMor. vSoll. fi'ssk-
månns Ors. Leks. fi'ssknuls Bju. Al Mal. 'sim-
fågel av släktet Larus / sea-gull' (SAOB). Syn.: 
se fiskbjur, bet. 1. 

fisk(n)ing f.Ib fi'asknig Äpp. 	 Kas- 
tiiiv Mal. fe'sstjivg ÖVd. 'fiskande, fiske / 
fishing' (Schl. Sdw.); o-jr fi'astiininnia ä ful int 
myttiy fä'r rnd Mal. `det här fiskandet är (det) väl 
inte mycket (mening) att hålla på med'. Syn.: 
fiske, bet. 1; fiskegreda, bet. 2. 

Fisk-Per m. an fis:Ask-på Mal. 'tillståndet hos ett 
skinn under räckning, bestående i att ytan blivit 
hårdgniden o. blank o. omöjlig att vidare bear-
beta med räck -spadan / condition of hide 
during stretching-process, when surface has been 
rubbed hard and has become shiny and impos-
sible to work with räckspadan' (eg. 'han Fisk-
Per'). 

fisk-rev f. Ja fi'sskrår Äpp. 'metrev fishing-line' 
(ÖDB I 67). Syn.: se fiskerev. 

fisk-rik adj. 1 fissskraik Älvd. Våmh. Ors. 'som 
har god tillgång på fisk / with an abundance of 
fish' (SAOB). 

fisk-rist f. Ta fe'sskressk (best. -reggtjä) Tra. 
<halster av järn, anv. att steka fisk på / iron 
grill used when grilling fish'. Jfr rist f. 

fisk-rum n.Ia fi'askrem Våmh. 'den del av 
mjärde el. ryssja, i vilken fisken samlades' 
(ÖDB I 100). Syn.: se fiskhus, bet. 2. 

fisk-råk n.Ia fi'askråk Nås Jä. Mal. fesskråk Li. 
Tra. 1. 'innanmäte o. övrigt avfall av rensad 
fisk / innards and waste from gutted fish' 
(SAOB) Nås Mal. Li. Syn.: fiskslagg. 2. 'lukt 
av fisk el. av slaktat kreaturs inälvor / smell of 
fish or irmards of slaughtered eattle' Mal. Li.; ä 
da fi'askrdtid sitt tv h,d'nndom d'nn Mal. 'den 
där fisklukten sitter i händerna än'. 

fisk-skäppa f.IVa fi'sskstjepp vMor. 'skäppa med 
svep av furuvirke och botten av spån avsedd 
för transport av fisk / basket with svep made 
of pine-wood and base of chips, used when 
transporting fish' (ÖDB I 133). 

fisk-slagg m.Ib fi'askllagg Ve. <innanmäte o. 
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övrigt avfall av rensad fisk'. Syn.: fiskråk, 
bet. 1. 

fisk-spad n.II —V fi'auksptiö Våmh. fi'sskspäd 
vMor. Ve. fi'sskspå Ors. Ore Rättv. Bju. Mock. 
Flo. Mal. fessskapå ÖVd. 'spad, som erhölls, då 
fisk kokades / fish-stock, in which fish had been 
boiled' (SAOB; ÖDB III 491). Jfr fiskvälling. 
Syn.: fisksåd; fiskvatten, bet. 2; fiskvått. 

tisk-spann m. Ja fi'sskspann öMor. 'stor med lock 
o. axelremmar försedd ask el. spann (i svep-
teknik), anv. till transport av fisk, fångad i not / 
large box or pall with lid and shoulder-strap, 
used when transporting netted fish' (jfr ÖDB I 
133). Syn.: notspann. 

fisk-spåd n. V frsskspö vSoll. Ors. `metspö fishing-
rod'. Syn.: se fiskespåd. 

fisk-spö n. V fi'sskspb Jä. =föreg. (ÖDB I 68). 
fisk-stuga f.V fi'sskstiigu Ve. 'ett slags rektangu-
lär fiskebyggnad; vrakfiske / a sort of rectangu-
lar device for catehing fish'. Jfr fisk-hus, bet. 1, 
-låda, bet. 2. 

fisk-ställe n.III, se fisk (e)ställe. 
fisk-såd n.II fi'881c8fi8å Älvd. Våmh. fi'ssksöd 
vMor. Ve. Soll. fi'sskså Mal. feaskså ÖVd. 
(Sdw. fiskasudh) 'fiskspad, serverad som soppa 
el. anv. som ingrediens i välling el. gröt / fish 
stock served as soup or used as ingredient in 
gruel or porridge' (SAOB; ÖDB III 470); dem 
kökkt grå't ti fe' ssksEte Li. `de kokade gröt på 
fiskspadet'. Jfr fiskvälling. Syn.: se fisk-
spad. 

fisk-tarmar m.Ia pl. fi'ssktarrmer Älvd. fi'asktarr-
mä(r) Våmh. nvMor. fi'asktarrmär Soll. fi`ssk-
tarrmää  Mal. fe'ssktarrmer ÖVd. 'innanmäte (in-
älvor) i fisk / innards of fish' (jfr SAOB). 

fisk-taska f.IVa, se fisk(e)taska. 
fisk-ten m.Ia fi'ssktän Soll. 'stekspett av järn, 
anv. vid tillredning av fisk / iron-spit on which 
fish were fried' (ÖDB III 494). 

fisk-tråg n. Te fi'ssktråg Jä. 'stor, trågformad skål, 
anv. vid nedsaltning av fisk / large trough used 
when salting and storing fish' (ÖDB I 135). 

fisk-trä n. V fi'auktrå Mal. gaggat träkärl, vari 
fisk förvarades / cask in which fish was stored'; 
unt an ö'm 	smä'ku å lä'tt 4 fi'ssktrån <om 
man fjällar fisken, får den lätt smak av kärlet'. 
Syn.: se fiskbutt. 

fisk-tuta f.IVa frasktauta Våmh. fi`ssktåut Soll. 
'med klave försedd korg av spån el. näver, i 
vilken nyfångad fisk transporterades / chip or 
birch-bark basket with strap, in which freshly-
caught fish were transported' (se ill.; ÖDB I 
133). Syn.: fiskar-, fiske-tuta. 

fisk-vatten n.I d fi'aukwattri Älvd. fi'881cwätzt vSoll. 
1. 'fiskevatten / fishing-waters' (jfr SAOB fiske-
vatten) Älvd. Syn.: fiskevatten. 2. 'fisk-
spad / fish-stock'. Syn.: se fiskspad. 

fisk-verke m.Ia fi'sskvarrka Leks. <risgård, le-
dande till ryssja el. mjärde / fish-garth leading 
to fish-trap or osier-basket'. Syn.: se fiske-
verk. 

fisk-vått n. fi'askvått öMor. Soll. 'fiskspad, serve-
rat som soppa'. Jfr fettvått. Syn.: se fisk-
spad, -vatten. 

fisk-välling m. Ib fi'askwning Ve. fe'sakvälling Li. 
'välling, kokt med fiskspad i stället för vatten / 
gruel boiled of fish-stock instead of water' 
(ÖDB III 471). Jfr fisk-spad, -säd. 

fis-kälke m.IIIa fi'stkikka Mal. (om skinnskräd-
darens arb3te med att skrapa skinn på köttsi-
dan; i förb. med åka v.:) spä'do åk fi'atjäirka 
på stiiinn 'räckspadan glider över ställen av 
skinnet, där kötthinnorna sitta envist kvar / 
the seraping tool glides over places of the skin 
where r3mnants of flesh remain stuck fast'. 

fis-lampa f.IVa fi'slammpa Li. `liten, svagt ly-
sande oljelampa / small weak oil-lamp'. Syn.: 
se blecklampa; fesflämta, bet. 1. 

fisom-fjärt m.Ia fi'somfjätt Mal. `ynklig, svag, 
larvig person / pitiful, weak, Billy person'. 

fissel n. Ja fi.2.2 Älvd. Ors.; obef. Våmh. 1. <trassel, 
någonting hoptrasslat (t. ex. tråd) / ta,ngle (e.g. 
of thread)' Ors. Jfr hand-. 2. (i förb. med 
knyta:) kneeit fi'2.21e6 Älvd. <göra trådlekar / 
play eat's-cradle'. 3. (senare ssgsled:) `tekniken 
att knyta ett slags frans / the teclmique of 
making certain kind of fringe' Älvd.; se hand-. 

fissja sv. v. 1. (endast i förb. med adv. upp:) 
fiff-u'pp Äpp. 'snygga upp / tidy up'; dum fiff 
u'pp du'mm, ss dum vatt fi'nä `de snyggade upp 
(jämnade) dem (o: nystöpta ljus), så att de 
blevo fina; fiff s'pp uti 'snygga upp sig'. 

fissla f.IVa Kula Mal. 'ett kortspel / a card-
game'; an ska di6 usnndi lturä' d , fö ä'lläst ss får an 
ta s'pp o'nna fö o'nna 'man skall bjuda under 
varandra, ty annars får man ta upp undan för 
undan'. 

tissla sv.v.l. fi'2.21a Älvd. Ors. 'Vada Mal.; obef. 
Våmh. vMor. (Torp fitla; jfr Fr. fitla, Gotl. Ordb. 
fittla; ordb. fässla v.). 1. 'trassla (till) / entangle' 
allm. du /4-it fi'1.2 trå'n, fö mg Älvd. `du får inte 
trassla (till) tråden för mig'. 2. 'reda ut, breda 
isär (fuktigt hö, våt halm o. dyl.) / spread out 
(damp hay, straw etc.)' Älvd. fi'.2.2 rger4min 
`med räfsan till torkning reda ut våt havrehalm, 
som under skörden lagt sig alltför tätt'. 3. 'vara 
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klåfingrig, nervöst krångla, bråka / be meddle-
some, tangle, make trouble' Mal. usvvan alt 
ti'88 8 fö'a  mä ngran 'ungarna sutto och bråkade 
med något'. Jfr fessla; firsla. 4. (i uttr. 
fissla o. fara:) fi'.2.21 o ferrå Älvd. 'med list o. 
förslagenhet sno sig fram, skaffa sig fördelar / 
obtain advantages through cunning'. — Refl.: 
fi'2.2 sig Älvd. 'trassla (ihop) sig / get entangled'. 
— Pass.: frallas fi.2.21a8-jä' 8p Älvd. fi.2.21as-
ijö'p Ors. <trassla (ihop) sig'. — Av!.: 
Mor. fi'.2.21u Mal. adj. 1. 'trasslig / tangled, 
muddled' Mor. 2. 'klåfingrig / medcllesome' Mal. 

fitta f.IVa fi'tta Våmh. (Bon.) Ors. fistt(a) Soll. 
frtta Rättv. Ga. Mal. fe'tta ÖVd. 1.a. 'kvinnligt 
könsorgan / female sexual organ' allm. an  a afft 
drö'mmtitta Mal. <han har haft pollution' (jfr 
dröm, ssgr). Jfr get-, sprik-. Syn.: se fesa. b. 
(bildi.:) brg‘n su`ggfitta Jä. 'vissla / whistle'. 
2.a. (okvädinsord till kvinna / derogatory, about 
a woman:) gnrdfitt Soll. <flicka, som inte kan 
sitta stilla'. b. (okvädinsord till man / deroga-
tory, about a man:) allm. dä wä mf je fi`tta tä 
kä'r Våmh. (Bon.) du va mä e ri'kkti fi'tta tä kä'r 
Rättv. (Bo.) 'du var mig en stackare till karl!'. 
Jfr fisk (e)-. 3. (senare ssgsled:) 'person, som 
kommer sist / person who comes last'; se kläd-, 
lö g-, m ö s s-, sim-. 4. (senare ssgsled:) 'ärr / 
scar'; se bryn-. 5. (senare ssgsled:) 'mot stänk 
skyddande krans av granris omkring stenborr / 
protective circle of spruce-twigs round stone-
borer' Äpp. Mal. ÖVd.; se borr-. 

titt-flott n.Ia fisttflrät Mal. 'secreturn vaginw'. 
Syn.: fittsi. 

titt-fot m.VI fi`ttföt Rättv. (Bo.) 'fjantig person / 
feather-brained person'. 

titt-hår n.Ia ti`ttår Våmh. (Bon.) fi'ttlur Mal. 
fettluir ÖVd. 1. 'kvinnans blygdhår / female 
pubes' allm. Syn.: fitt-, muss-skägg. 2. (i 
förb. med uppå:) ä wå up g fi‘ttarä Våmh. 'det 
var precis (på pricken) / that was on the dot'. 

Vittja' f.IVa fä'tja ÖVd. (jfr SAOB fit) 'låg, gräs-
bevuxen udde / low, grass-covered point of 
land'; ska er fåt å .214 /'tja Li. 'skola ni hit o. slå 
gräset på den låga udden?'. 

fittja" f.IVa; se fittjei  m. 
fittja sv.v.l. fisttja Älvd. 'lägga ihop i fittjar / 
put into handfuls'; fi`ttj kEt'fned 'lägga ihop linet 
i fittjar'. Jfr fittjei  m. 

fittjei  m.III a 	 fi`ttje III Älvd. fi`ttjä 
III Våmh. Mor. Ors. fi`tij(ä) III Soll. frtje m.IV 
Ore frtjs m.IV Rättv. fi`ttja f.IV Leks. fä'ttja 
m. III —f. IV Dju. lättja f. IV Ga. fästtja m. III 
Nås ftrttjä m. III Flo. fi`ttja Jä. tättji, Mal. fästfe 

fö'tja f.IV ÖVd. (jfr Schl. fiti). 1. `liten 
knippa lin el. hampa om ett el. vanl. två nävtag 
(vid skörden), vilka obundna lades korsvis o. 
sedan bands ihop till större kärvar; stundom 
två nävar repat el. bråkat lin / small bundle of 
flax or hernp comprising one or two handfuls 
laid crosswise and loose and then bound to-
gether to form larger sheaves; sometimes two 
handfuls of ripplad or dressed flax' (jfr SAOB 
fittja; ÖDB I 439 f.) allm. i ta'pped twå' frtjo 
Ore <jag tappade två linknippor'. Jfr bråk-, 
lin-, sonarkon-. Syn.: tysse. 2. <halv kärve 
av korn el. havre / half a sheaf of barley or oats' 
Våmh. 3. 'tillfälligt hopvriden viska av halm / 
temporary bundle of straw' Leks. haltmfittja 
'clets.'. 

fittjen  m. (endast i förb. med sk a rp:) e dt i ska'rr-
pzfm fi`ttjqm Våmh. ä dt i ska'rrpern ti`ttjum 
vSoll. 'det sitter hårt åt /it is almost impossible'; 
i ska'rrpom tättfi Mal. 'i full färd (med ngt) / 
busy, doing one's best'. 

fittje-tråd m. Ja fi'ttjtråd Våmh. fi`ttjtråd Våmh. 
(Bon.) Ve. Soll. Ors. 'ändtråd av garnhärva, som 
veks tredubbel o. bands om härvan / end-thread 
of skein of yarn which was folded treble and 
tied round skein'. Jfr upptagsände. Syn.: 
gred-, härv-, red-tråd. 

titt-kors m. Ja fi'ttkross Älvd. (vanligen i förb. 
med verbet göra:) 4 sö'tt i gärätim å djärd fi'tt-
krom? 'hon satt sysslolös i gårdarna med hän-
derna korslagda i sitt sköte (uttryck för stort 
förakt o. hån om sysslolös kvinna) / she sat 
with her arms crossed and did nothing on the 
farm (expression of scorn used about idle 
woman)'. 

titt-lapp m. Ta festaapp Li. labium majus curmr. 
titt-si n.V fettsi Li. `secretum vaginw'. Syn.: 
fittflott. 

titt-skägg n.Ib fi'ttskägg Soll. fi`ttskägg Mal. 
fettskägg Li. 'kvinnans blygdhår'. Syn.: f itt-
hår, bet. 1. 

fiund f.Ia frtgnnd svÄlvd. /Von (best. trona) Mal. 
(jfr de Vries fj6n 1). 1. 'fiendskap / enmity' 
svÄlvd. ed ir fe riskktug frtinnd 'det är en bitter 
fiendskap'. Syn.: fiendskap; fiundskap. 2. 
`ovän, bråkmakare; fiende / enemy, foe, trouble-
maker' svÄlvd. Mal. no kam ve bstt e fronom 
ri`kktit `nu kom vi ordentligt in bland ovänner'; 
no a frona kummi-15'8 'nu har fienderna kommit 
lös'. Jfr fiende, bet. 1, 3. 3. 'stråtrövare 
(stundom anv. som skrämselväsen för barn) / 
highwayman (sometimes used to frighten 
children)' Mal. 4. (best.:) 'djävulen / the devil' 
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Mal. fa`ltv /Von 'själva den onde'. Syn.: se 
fan, bet. la; fiende, bet. 2. 5. (koll.:) 'odjur; 
ohyra, mått och mal; råttor / brute; vermin; rats' 
svÄlvd. 

fiundskap m. fisundship Älvd. = föreg., bet. 1. 
livet m.Id /Ni/ Li. (jfr VII fibbul, -el o. fibul, -el; 
We. febul; Rz febb m., bet. 1; Torp fibb m.) 
'större blodåder / large vein'. Jfr rygg-. Syn.: 
fyrel, bet. 1. 

fixera sv.v. fekksira Li. 'störa, förvilla / disturb, 
confuse'; ha'nn väs sakkt sne'll, bEero dem l'-vå 
feskkair an nå'låjs 'han var väl snäll, bara de 
läto bli att störa honom på något sätt'. Syn.: 
se brylla, bet. 1; för-styra, -tylla, bet. 1; 
-villa, bet. 2. 

fjagg oböjl. sbst. fjagg Mal. (Torp fjagg n.) 'något 
tunt o. svagt material / thin, delicate material'; 
ä e bå'rs fja'gg å je-lt  ga'nnå 'det här garnet är 
bara något tunt o. dåligt material'. 

fjagga sv.v. lja'gga Ors. 'skvalpa, porla / splash, 
ripple'. 

fjaka sv.v .1. fjå'kå Ors. 'trippa, småspringa / trip 
along' (Aasen Rosa fjaka; Jak. Shetl. fjagll; jfr 
ordb. fjäck a); an firkär s ka' jter 'han springer 
med små, trippande steg'. Syn.: f j äcka, bet. 2. 

!jak-klocka f. IVa Haskåklukka Ors. (jfr fjaka v.) 
'liten väggklocka med två lod, fyra hjul o. en 
visare / small wall-dock with two weights, four 
wheela and one hand' (ÖDB II 120). Syn.: 
pjätklocka. 

fjalla sv.v.l. Hålla ÖVd. 'vara dum / be stupid' 
(jfr Torp fjallall; Hq. fjolla; ordb. fjällallv.); 
an fjcell å språ`k 'han pratar dumheter'. — 
Ssgr: 	 -knapp m. ÖVd. 'dumbom / 
blockhead'. — 	tja!! n. ÖVd. 'dumheter, 
tok / foolishness, nonsense'; Hålla f. ÖVd. 'dum 
kvinna / stupid woman'; fkells adj. ÖVd. <dum / 
stupid'. Jfr fjottig. 

fjana f. (IVa 	se fena. 
fjane m.IV, se f ene. 
fjant ny.I a fjan(n)t Rättv. (Bi.) Mal. 'fjäskig man, 
narr / fussy, meddlesome man, fool' (SAOB 
fjant'). Jfr fjatt; fjotta. 

fjanta sv.v.l. fja`nnta vMor. fja,`nnta vRättv. Mal. 
`vara fjantig, fjäska / be feather-brained, fuss' 
(SAOB); fja'nnt minn ktellum vMor. 'fjäska med 
flickorna'. 

fjantig adj. I fja`nntu Mal. `fjollig, fjäskig / 
foolish, silly, fussy' (SAOB). Syn.: fjottig. 

fjaska sv.v.l. fja'sska Ors. fjcesska Mal. ÖVd. 1. 
<fjäska, brådska, krusa / fuss, bustle, fawn over' 
allm. an  fjcessk s djåei  så tå' Mal. `han fjantar 
o. gör sig till'. 2. 'småpyssla utan att åstad- 

komma ngt riktigt / do finicking jobs without 
getting anything concrete done' (Torp fjaska; 
jfr Rz 140 b fjask v.; VII fjaskig) allm. — Av!.: 
fjassk Älvd. Äpp. fjassk Mal. ÖVd. m. 1. 'fjäs-
kande, inställsam individ / silly person' Älvd. 
Mal. ÖVd. 2. 'småfjollig, fnoskig individ / 
silly, feather-brained person' Äpp.; fjask Älvd. 
Ors. n. 'fjäsk fuss'; fjcesska f. Mal. Li. 1. 
`fjollig kvinna / silly woman' Mal. 2. 'liten 
rar flickunge / sweet little girl' Li. fja'sskug 
nÄlvd. fj'asskun Ors. fjasssku Flo. Nås fjcessku 
Mal. fja'ssks ÖVd. adj. 1. `fjäskig, fjantig / 
fussy, fawning' allm. 2. `som småpysslar utan 
att åstadkomma ngt riktigt / working without 
getting anything done' Ors. 3. 'fånig, fjollig; 
osnygg / idiotic, silly, clirty' nMal. (V. Fors). 

fjass m.Ia fickas Mal. Li. (jfr Torp fjassa v.) 
'fjantig, svag o. enfaldig person / feather-
brained, weak, simple person'. 

klassa' f. IVa fja'ssa Ve. fja'ssa Mal. 'kvinnligt 
könsorgan / female sexual organ'; anå`dfjassa 
'ung flicka, som saknar blygdhår / young girl 
without pubic hair' (jfr snöd, bet. 2). Syn.: 
se fasa f. 

!jasmin  f. IVa fja'ssa Mal. 'till förståndet mycket 
inskränkt kvinna / dim-witted woman' (jfr 
Torp fjassa). — 	 fjcessu Mal. fjcesse Tra. 
adj. <(mycket) inskränkt till förståndet / dim-
witted'. 

fjassa sv.v.l. fjcessa Li. (jfr Torp fjassa) 'tassa, 
prassla / tiptoe, rustle'; ä to te fjasssa atta reddjin 
å' vm 'det började tassa (el. prassla) bakom hans 
rygg (eg. åtan ryggen å honom)-'. — Avi.: 
fjcessa f. Li. 'nästan ljudlöst framtassande 
kvinna / woman tiptoeing soundlessly'. 

fjass-bränd adj. I fja'ssbrennd Ve. 'ömtålig för 
kyla, särsk. om  händerna / sensitive to cold, 
particularly of hands'. Syn.: k u n tb r än d. 

fjata sv.v.l. fjä'tå Ors. 'småspringa / trip along, 
trot' (jfr Torp fjata); fjä'tå a ka'jt eter mi öOrs. 
'hänga i hälarna på mig'. 

fjatt m. Ja fjatt öMor. Rättv. Äpp. fjatt Mal. (jfr 
fjata; Rz 161b VII fjatta). 1. 'fjant, fjäskig 
person / fussy, officious person' öMor. Rättv. 
2. 'liten, oansenlig person / small, insignificant 
person' Äpp. Mal. — Ssgr: fja`tthatt ni. Mal. 
<fjantig person / fussy person'. — Av!.: fjasttun 
öMor. adj. 'fjantig / fussy'. 

fjatta f.IVa. fja`tta Mal. 'fjantig kvinna / fussy 
woman'. 

fjatt-päls m.Ia fja`ttpälls Äpp. (jfr fjatt m.) 
`rakskuren, kort manspäls med ullen vänd inåt 
o. den vita, beredda köttsidan utåt / straight, 
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short man's fur-coat with fur inside and the 
white, dressed hide outside'. Syn.: gris-, 
stäck-, säck-päls. 

fjol adv. fjiisrä fjferd nöÄlvd. 104 nvÄlvd. 
fgörd Våmh. fjärd Mor. Soll. fjöd Ve. Ore fjord 
Ors. 	Rättv. Hök Bju.-Tra. 	Jä.) 
(endast i förb. med i; jfr SAOB:) 'förra året / 
last year'; i fjfisrd m ö'st Älvd. i fjärd um o'sst 
vMor. i fjOrd um ö'ast vOrs. 'i fjol höstas'; i 
fjo'rd urn, 14`dig öMor. 'i fjol våras'; e ljöd Ore e 
fjö'Ir Äpp. 'i fjol'; i fjä'kä vm pi'vvst Jä. 'i fjol 
vid pingsten'. — Ssgr: fjO`rdlammber m. Ors. 
<fjolårslamm / lamb bom the previous year'; 
fjo'lrhalrm m. Nås 'fjolårshalm / straw from pre-
vious year'; fj(Arunn(j)i m. Mal. 'ett års häst 
(av hankön) / yearling (of male horse)'; /K/råas-
/nåd  f. Mal. 'fjolårsmärr / yearling (of female 
horse)'. — Avi.: fjä`ltiug m. öVd. 1. ̀ ett års häst 
(av hankön) / yearling (of male horse)'. 2. `ett 
års barn / year-old child'. 

fjol-bock m.Ib fjfeardbukk Älvd. 19`1Jrdbukk 
Våmh. fjö`dbukk Ve. `bock född föreg. år, års-
gammal bock / goat bom the previous year' 
(Rz 64 b, 141a). Jfr risbit. 

fjol-gammal adj. V fjli'lrgylmed Rättv. (Bo.) fjäsk-
gamma Bju. fjö'Irgammul Nås sMal. fjo'lrgammslr 
nMal. fjö'Irgammed öVd. 'från fjolåret / from 
the previous year; yearling' (SAOB). Syn.: 
årsgammal. 

fjolla f.IVa fjå'lla Rättv. Bju. Ga. Nås Tra. 
fju'lla Mal. 'narraktig kvinna, toka, våp / 
foolish woman, silly goose' (SAOB). 

fjolla sv.v.l. 	Älvd. 	Rättv. Bju. Ga. 
Tra. 'bära sig enfaldigt åt / act foolishly' 
(SAOB 1). — Pass.: fjällas Rättv. 'uppträda 
fjolligt o. barnsligt / act foolishly or childishly'. — 
Särsk. förb. (tu) an fjeelleä-4' a'uti nrger Älvd. 
'han stod o. talade småfånigt om något'. — Avi.: 
Hån Leks. Tra. fj811 Mal. m. 'person, som ej är 
fullt klok / half wit'; Håll n. Våmh. Soll. Leks. 
Ga. Tra. 'fjollighet; barnsligt, meningslöst före-
tag el. tal / silly, childish action or speech'; 
fjeelle m. Tra. 'enfaldig individ / simpleton'. 

fjollig adj. I fjällun Våmh. vMor. Soll. fjs'llug 
Ore 	Rättv. Bju. Flo. Nås fjs'llu Jä. Mal. 
fjå'lls Tra. 'enfaldig, barnslig / simple, childish' 
(SAOB 2). 

fjoll-skede 	 fjo'llstjleä Älvd. fjet'll8tRd8 
Rättv. 'anfall (period) av vansinne / fit (period) 
of madness'. Syn.: tokskede. 

fjolårs-gräs n. II fjö`rdåsgros vSoll. fjo'lmrsgräs 
Mal. 'fjolårsgräs / grass from previous year'. 
Syn.: förna. 

fjorde räkneord (förenat:) fjit'srd- fgst'rd Älvd.; 
obef. Våmh. Ve. 'fjärde / fourth' (Schl. fiorpi; 
Fr. fj6r5i) (självständigt:) fjii' 8rdv, 'den fjärde'. 
Syn.: fjärde. 

fjorde-dag m.II 1ft-4' 81.dd:å:g Älvd. 'fjärdedag / 
fourth day'. Syn.: fjärdedag. 

fjordingx m.Ib fjf.i.rmovg -Ig‘'reNyvg Älvd. 
fyördzog Våmh. fjä`rduyg Mor. fjä`rduvg - 
firrding Soll. fjöVrovg 	fjöVring) öVd. (Schl. 
fiorpunger; Fr. fj6r5ungr). 1. a. <tunnbröds-
kaka, viken i fjärdedelssektorer / round of 
clapbread, folded into quarters' (jfr 05DB III 
424) allm. briffilisrNivvg Älvd. brö"fjörduvg 
vMor. Son. bra' fjordu'vvg öMor. brci'ljölrong öVd. 
`dets.'; stä`rfjärduvg vMor. 'hel tunnbrödskaka, 
viken i fjärdedelssektorer'; lri'llfjörduvg vMor. 
'halv tunnbrödskaka, viken på mitten'. Syn.: 
se brödfjärding; fjordingstycke. b. 'fjär-
dedel av en tunnbrödskaka / quarter of a round 
of clapbread' allm. raiv-å'y fen Vrdung a efnum 
Våmh. 'riv av en fjärdedels brödkaka åt honom!'. 
Syn.: fjärdedel, bet. 2a; fjärdingsstycke, 
bet. 1; fj ären, bet. 1. c. 'sjättedel eller åttondel 
av en tunnbrödskaka / sixth or eighth part of 
round of clapbread' Soll. 2. 'fjärdedel av en 
socken / quarter of a parish' Älvd. Jfr fjärding, 
bet. 2. 3. `fjärding, fjärdedels tunna / measure-
ment, firlot' CoVd. pel`rfjälrong Li. pärfjältivg 
Tra. 'potatisfjärding'. Syn.: fjärding, bet. 3. 

fjordingli  m.Ib fjö'lrivg vSoll. Li. fiö`kin Äpp. 
Mal. 'fjordhäst från Norge / fiord-horse from 
Norway'. Syn.: nordfjording; norgeshäst; 
norskhäst. 

fjordings-dagsverke n. la hvvrchtvadagsweirrtj 
Älvd. `sockendagsverke, utfört på fj ordings-
stämmans uppdrag / work done for the parish-
district at the request of fjordingsstämman' 
(Liv.Älvd. 95). 

fjordings-klubba f.IVa fift'sratkvskIrubb nÄlvd. 
'räkenskapsklubba av trä, på vilken fj är dings-
dagsverken antecknades med knivsnitt / 
wooden club on which fjärdingsdagsverken 
were notched with knife' (Liv.Älvd. 96). Jfr 
fjärdings-, fjärdsmansklubba. 

fjordings-stycke n. III fjo' bvsstettje Li. 'fjärdedels 
brödkaka / quarter of a round of bread (often 
clapbread)'. Syn.: se fjordingi, bet. 1 b. 

fjordings-stämma f.IVa fifisrfriosstemmen Älvd. 
`stämma med sockenfjärding / parish-district 
meeting' (Liv.Älvd. 95). 

fjorton räkneord fjfi'srtef nöÄlvd. fg`örtet nvÄlvd. 
Våmh. fjo'rrtå vMor. fjö'rtå öMor. fjo`ttå Ve. 
fjä`rto Soll. Ore Hört° fjo'rrtg Ors. fjo'r(r)to 
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fjunka 

vRättv. fjo'r(r)to Rättv. (Bi.) !förre° Leks. Nås 
Jä. fjo'rrta Al fjöVrta Ga. fjötto Mal. ÖVd. <14' 
(SAOB 1). 

fjortonde räkneord (förenat:) i/11 8114nd- ,,, fg`ör-
tefncl Älvel. fjö'rtand—fjö'rtnd Soll. fjo`r(r)tond-
Rättv. fjo`rrkd- Nås fjo`tion Mal. fio‘t(t)und -
öVd.; (självst.:) fjö‘rtondly,,- fiö`rtndtx Soll• fiost-
tona Mal. fjö'tunda ÖVd. 14:e / fourteenth'. 

fjorton-kedja f.IVa Vrteggija Våmh. (Bon.) 
`visst slags hårarbetsflätning, åstadkommen med 
hjälp av fjorton blylod / certain type of hair-
plaiting carried out with help of fourteen plurnbs'. 

fjorton-snodd f.Ia fg`örtefsnPädd Våmh. 'visst 
slags hårarbetsflätning, åstadkommen med hjälp 
av fjorton blylod / certain type of hair-plaiting 
carried out with help of fourteen plumbs'. 

fjosk m. Ib fieissk Flo. 'fjantig person / feather-
brained person'. 

fjosk n.Ib fkissk Bju. Flo. 'fjantighet; fjantigt 
uppträdande / foolishness, feather-brained be-
haviour'. 

fjoskig adj. I fjå'ssku Bju. Dju. Ga. (jfr fjåksig) 
'fånig, halvtokig / silly, hall witted' (SAOB). 

fjott m.Ia Mått ,••• fiött ( ,,, ffstt) Jä. (Torp fjottn  o. 
under fjaatt m.) `fånig person / stupid person'. 

flott n.Ia fistt Mal. 'dumhet(er); fånigt el. en-
faldigt företag / silly action'; dsm e bå'rs fi't på 
ns ffs'tt `de äro bara ute o. ställer till (några) 
dumheter'. — Ssg: ffirtt.ins m. nvMor. <enfaldig, 
fjantig person (eg. fj.-Hans) / silly person'. 

flotta f.IVa /finta Mal. 'enfaldig, fånig, fjantig 
kvinna / silly woman'. 

fjottig adj. I ffs`ttug Ors. fis'ttu Flo. Jä. Mal. 
<fjollig / foolish, silly' (jfr Torp fjott11). Jfr fj alla 
v., avl. Syn.: fjantig. 

fjottra sv.v.l. ffiittra Mal. `prata dumheter; bära 
sig fånigt åt / talk nonsense, act stupidly'; hfia 
ha'nn ffs'ttär s gtia-ixi"hur han dillar o. pratar 
på'. — Avi.: ffs'ttää m. Mal. 'enfaldig karl / 
simpleton'; n. Mal. 'enfaldigt yttrande el. före-
tag / stupid statement or act'; ffs`ttra f. Mal. 'en-
faldig kvinna / silly woman'. 

fjucka' f.IVa fju'Icka Ve. `gunga / sway, swing' 
(jfr fjucka v.). Jfr ister-, vill-. Syn.: runka. 

fjucka" f.IVa ffiacka öOrs. ö0re. 1. 'gammalt, 
delvis övervuxet sår i trädstam / old, partly 
overgrown gash in tree-trunk' öOrs. 2. `grop i 
marken, anv. i boll-leken sprätta fjucka / 
hole in the ground used in ball-game sprätta 
fjucka' öOrs. ö0re sprett ffuskku öOrs. 'leka 
ett slags »brännboll'; kenunsfjukka , ku'vvs-
fjukka öOrs. 'central grop, anv. i boll-leken 
sprätta fjucka'. Syn.: fjuka; fjutta. 3. 

'hål i slipstensbrott, där (sandstens)skikten lågo 
åtkomliga o. kunde lossas med kilar / hole in 
grind,stone quarry where (sandstone) layers were 
easy to get at and could be loosened by wedges' 
Ors. 4. 'krokig o. mager person / bent, thin 
person' öOrs. 

fjucka' sv.v.l. /flacka Ve. (jfr? Torp fukka) 
'gunga; svikta/ sway, swing, shake'. Jfr fj uk a v.; 
fjuxa v. 

fjucka" sv.v.l. ffu`kka Ors. 'med kilar lösgöra 
häll ur slipstensbrott / break loose stone-slabs 
with wedges in quarry'. — Särsk.förb. (s ö n d e r: ) 
fjukk-su'nnd ä Ors. 'med kilar spränga loss det 
(a: stenskiktet)'. 

fjuka f. 	Oro `grop i marken, anv. i boll- 
spelet bränna fjuka, ett slags »brännboll» /hole 
in ground used in the ball-game bränna fjuk a, 
a kind of cricket'; brä`nnIffelco 'leka »brännboll»'. 
Jfr brännkuck. Syn.: fjucka", bet. 2. 

fjuka sv.v.l. ffirkå Ors. (jfr V11 fjucka; We. fjåka) 
'guppa, gumpa / bob up and down, sway'; 
ffifkär a kni"leär öOrs. `han guppar och knäar' 
(om en dansande). Jfr fjucka v. 

fjuk-makare m.IIIe ffirkåmäkär Ors. (jfr fjuka 
v.) `S-formigt redskap, medelst vilket skinn-
skräddaren gned ut vissa upphöjda sömmar; 
laskpinne / scarfing- or ribbing-tool used by 
skinner to flatten seams' (ÖDB II 241). Syn.: 
gneda f.; gnedskåra; gnåkmakare; skall-
mus. 

f(j)uk-smör n. II ffiPkusmör Ors. fielcosmar Ore 
'vitt, smaklöst smör, som kärnats av alltför 
varm grädde / white, tasteless butter churned 
from cream that was too warm'. Syn.: flud-
dersmör. 

fjumpa sv.v.l. fju'mmpa Leks. (jfr V11 Torp 
fjunta o. V11 jumpa) 'häva sig upp o. ned på 
tårna, gå el. dansa hoppande / rise up and down 
on one's toes; dance or walk with bobbing gait'. 

fjun n.Ia fjfin Ors. Bju. Dju. Nås Mal. fjön ÖVd. 
`kort o. mjukt hår, dun, ludd / short, soft hair, 
down' (SAOB 1). — Ssg: ffil`nsdd f. Dju. 'säd 
med mycket tistel i, som fröade av sig / grain 
containing a lot of thistledown'. 

fjunai  sv.v.l. (endast i förb. med av:) 
Leks. `klippa av (hår) nära intill huden / cut 
off hair ck« to head'; sittä du ha ffilna-å' dä 

sö'n 'varför har du stubbat håret så?'. 
*mu  sv.v.l. ffirnå Älvd. 'wire' (jfr Torp 
fjöna; fynan; VII fjuntai;? Rz 127a fjuna). Syn.: 
se borra', bet. 3; fågla, bet. 3. 

fjunka sv.v.l. fju'vvk(a) Ve. vSoll. 'söla / idle' 
(jfr? VII Torp fjunka). — Ssgr: fju'vvkanndes 



fjunta 	 476 	 fjäder 

m. Ve. 'sölig karl / idle man (eg. fjunk-Anders)'; 
fitivvkbrita f. Ve. <sölig kvinna / idle woman'. — 
Av!.: fjuvulc m. vSoll. 'sölig karl / idle man'; 
fiu`vvka vSoll. f. 'sölig kvinna / idle woman'; 
fitinvkon adj. vSoll. 'sölig / idle'. 

fjunta f.IVa fieinnta Mal. 'tjock o. lunsig 
kvinna / fat, lumpish woman' (V11. bet. 2). Syn.: 
drunta, bet. 1. 

fjunta sv.v.l. fju`nnta vMor. (jfr V11 fjunta"; 
Torp) `leka, skämta, skoja / play, joke' (Rz 
127a). 

fjuss n.Ia fjuss Bju. Ål 'nikt / lycopodium 
powder'. Syn.: se f esmj öl. 

fjussa sv.v.l. fju‘ssa Ål. 'flamma upp / flame, 
blaze up'. Syn.: flossa, bet. 1; flussa, bet. 1; 
fussa; fyssa, bet. 1. 

fjuss-gräs n.II fiu`ssgrås Bju. `lummer, Lycopo-
dium'. Syn.: fjuss-resna, -ris; flussblomma; 
fluss-, flutter-, fös-, matt-gräs; katt-fes, 
-fjas, -fjuss, -fras, -krut; kråk-fes, -fot. 

fjuss-resna f.IVa fiu`ssrösna Ål =föreg. 
fjuss-ris n. la fiu`ssris Bju. = föreg. 
fjutta f.IVa fitetta vOrs. <grop i marken, anv. i 
boll-leken sprätta fjutta'; spre`tt fieettu 'leka 
ett slags »brännboll»'. Syn.: fjuckan, bet. 2; 
fjuka. 

fjutta sv.v.l. fizetta Li. (jfr V11 We. fjutta v.) 
'blåsa svagt med smedjebälgarna / blow gently 
with smithy-bellows' (Rz 142 a fjutta 1). 

ljuxa sv.v .1. fissIcksa Li. 'småspringa / trip along, 
trot'. Jfr fjuckar  v.; fjuka v. 

fjåkig adj. I fid`kug nÄlvd. (jfr Rz fjåkug; fjåk 
n.; 11q. under fjolla; Torp fjaak m.) 'fjollig, 
narraktig / silly, feather-brained' (SAOB). Syn.: 
fjåksig. 

fjåksa sv.v.l. pass. fia`lcsa Älvd. (jfr fjåkig) 
'skoja, toka, bete sig narraktigt / joke, mess 
around, behave foolishly'; (pass.:) fid`k.sas min 

'tokas med flickorna'. — Särsk. förb. 
(från:) a 6u fidlc8a-14 dig Q'nn Älvd. 'har du 
tokats nog nu, så att du kan sluta?'. — Ssg: 
finsden n. vÄlvd. `narraktigt sällskap (eg. 
fj.-don)'. — Av/.: 	m. Älvd. 'narraktig 
man / silly man' (Rz 140 b); Has n. Älvd. 'narr-
aktigt beteende / silly behaviour'; fidskaa f. Älvd. 
'narraktig kvinna / silly woman'; ficVksus m. 
Älvd. 'narraktig man / Billy man'. 

fjåksig adj. I fid`lcsig nAlvd. fid`lanin öÄlvd. 
Våmh. (jfr fjoskig) 'narraktig / silly, foolish' 
(Rz 140 b). Syn.: fjåkig. 

fjåna sv.v.l. Igen& öÄlvd. fiä`na Mal. 'bära 
sig dumt el. fjolligt åt / behave foolishly'. 

fjånig adj. I fiå‘nu Mal. fid`ns öVd. 'fånig, fjollig / 
foolish, silly'. Syn.: fånig. 

fjåsa f.V fiet‘saci Li. (jfr Torp fjosa v.; ordb. fj  åsan) 
'långsam kvinna / slow woman'. 

flåsa' sv.v.l. fidssa Leks. (jfr SAOB fjå,s; Torp 
fjaas) 'fjäska, ha bråttom / hurry, bustle'. — 
Av!.: fjås m. Rättv. Leks. 1. `karl, som fjäskar 
o. har bråttom / man who bustles and flusters' 
Leks. 2. <pojke, som hade fast sällskap med 
flicka / boy going steady with a girl' Rättv. ficia 

Leks. 'fjäsk, brådska / hurry, bustle'; fici`sa 
Rättv. fid`sa Leks. f. 1. 'kvinna, som fjäskar 

har bråttom / woman who bustles and flus-
ters' Leks. 2. 'flicka, som hade fast sällskap 
med pojke / girl going steady with a boy'; fid`sut 
adj. n. Leks. 'brådskande, bråttom / bustling, 
hurrying'. 

flåsar' sv.v.l. fid‘au nMal. (Torp fjosa; jfr fjå,sar) 
'föra halvhögt viskande samtal / carry on a 
whispered conversation'. 

fjås-karl m.Ia fjå`sskil Mal. fieessåkål Li. (jfr 
Torp fjosa v.) 'långsam, senfärdig man / slow, 
dilatory person'. 

fjåtta sv.v.l. Hätta Son. 'prata fjolligt / talk 
foolishly' (Ross fjaatta, bet. 2). — Av!.: fieitt m. 
Soll. Bju. Ga. 'korttänkt, förståndssvag man / 
short-witted, dull man'; fid`tta f. Soll. 'korttänkt, 
förståndssvag kvinna / short-witted, dull wo-
man'; fid`ttans m. Våmh. (Bon.) 'fånig, fjollig 
man (eg. fjått-Hans) / idiotic, foolish man'; 
fjättån Soll. fieettu Ga. Flo. adj. `förståndssvag, 
narraktig / short-witted, foolish'. 

fjåxa sv.v.1., se fjåksa. 
!picka sv.v.l. fitekka Älvd. Ors. Leks. Ål &Veka ,••• 

fieskka Ore fiti‘kka Ga. (jfr fjägga v.; se äv. 
Lindén i OUÅ 1950, s. 47 f.). 1. 'arbeta beställ-
samt, fjäska / work Lusily, bustle' (SAOB) 
Ga. 2. 'gå med korta men hastiga steg, 
trippa / trip, trot along' Älvd. Ors. Ore Leks. 
Ål; 8Vitil du 85'n fitikka Leks. <varför trippar du 
så?'. Syn.: se f j ak a. — Särsk. förb. (i:) n fläk- 
keö-i' 	 Älvd. 'han rörde hastigt på 
sin tjocka buk'; (iväg:) liäkk-ewå'g Ore. <gå 
med korta, snabba steg'. — Av/.: 	f. Ore 
'kvinna, som (alltid) hade bråttom / woman 
who was always busy'; fiti`kkaktut adv. Ore 
'hastigt; brådskande / hastily, busily'; fjä'kkus 
m. Ga. 'beställsam, fjäskig man / busy, bustling 
man'; fierkkut adj. n. Ore 'brådskande / busy, 
bustling'. 

fjäder f. 	d Hå' der f. Älvd. fiii' där 
fiå' där Våmh. fiå'där Våmh. (Bon.) vMor. 
(best. fjådri') öMor. fig'där (pl. firdrär) Soll. 



fjäder-brev 	 47 7 

fjä'dsr vOrs. fjä'der (best. fjå'åri) öOrs. fjå'dsr •-•• 
fjd'cler Rättv. fid'clur m. n. Leks. /får f. Bju. 
Äpp. ÖVd. fjilr Flo. Nås Jä. flår -fie Mal. 1. 
'fågelfjäder / feather' (SAOB I 1) allm. Jfr 
spol-. 2. `spännfjäder / spring' (SAOB II 1; 
ÖDB II 130) allm. Jfr knäpp-. Syn.: fåder. 3. 
ljudmembran el. tunga, löst insatt i munstycket 
till rörpipa / membrane inserted in mouthpiece 
of reed-pipe' Älvd. 4. a. `urhuggning i vägg-
stockar för fjädergåt / groove in wall-logs for 
rabbet (f j äder gåt)' Leks. hiegg fjå'drä 'göra ur-
huggning(en)'. b. 'den del av en fjädergåt, 
som infogades i urhuggningen i väggstockarna 
/ the part of a rabbet (fjädergåt) which was 
inserted into the groove of a wall-log' (jfr 
ÖDB III 123) Leks. jr fjå'dsr på gå'ta 'förse 
gåten med fjäder' (se fjädergåt). 5. (senare 
ssgsled:) 'framskjutande parti av spåntad bräda 
el. tunn spjäla, passande in i motsvarande rand 
(el. not) / projeeting part of matehboarding or 
thin lath fitting into corresponding groove' (jfr 
SAOB) Älvd.; se spont-. 6. (senare ssgsled:) 
'hävstång i brunnsvind / lever of weil windlass' 
Äpp.; se vind-. 

fjäder-brev n. la fjö'äbröv Mal. fgerbråv ÖVd. `vär-
debrev, försett med en liten fjäder i lacksigillet, 
vilket angav angelägen o. brådskande försän-
delse / registered letter with small feather in seal 
meaning that it was urgent'. 

fjäder-gåt f.VI fjd"aegclt Älvd. fjå'clärgåt Ål (jfr 
fjäder, bet. 4) 'kilformig gåt, som infogades i 
urhuggning i väggstockarnas ändar mot dörr-
öppningen / wedge-shaped plank or rabbet 
which was inserted into the ends of wall-logs in 
door-opening' (ÖDB III 123; 150, fig. 163). Jfr 
fjäderstör, klövergåt. 

fjäder-klave m. IV fjd"dsrklråvi Rättv. (Bo.) 'av 
järn förfärdigad hovlänk för hästtjuder / iron 
ring, part of horse-tether'. 

fjäder-kärra f.IVa fjedetjärr Älvd. fjå'dätjärra 
Våmh. fjcrdärtjärra Våmh. (Bon.) fjådä'rtjälrra 
öMor. fjd"dsrtjärra vOrs. firdertjärra öOrs. 
fjå'därtjärra Bju. fjå'atjärra Mal. 'kärra vars 
överrede vilade på fjädrar / eart, upper franne-
work of which rested on springs' (jfr SAOB). Jfr 
fjädervagn; fåderkärra. 

fjäder-lås n. la fjd"derks öOrs. <lås, som låstes 
gm stift, försett med sidofjädrar / (pad)lock 
which funetioned by means of an iron pin with 
side-springs'. Syn.: se bultlås. 

fjäder-stjälk m. Ib fjå'gtjskk ÖVd. 'spole (skaft) 
på fjäder / quill of feather' (SAOB). 

fjäder-stråle m.IIIa fjö'ästråka Mal. h'å'gtråke Li. 

'fan på fjäder / vane (of a feather)'. Syn.: dun', 
bet. 2. 

fjäder-stör m. Ta ljel'clerstör Leks. fjEdärstör Al 
'stör, som höll stockändarna vid en dörr i läge / 
pole threaded through holes in ends of wall-logs 
in door-opening to keep these in place beside the 
rabbet' (se ill.; ÖDB III 123). Jfr fjädergåt. 

fjäder-vagn m.Ia 10`rva,nvn Mal. 'vagn, vars 
överrede vilade på fjädrar / oart, upper frame-
work of which rested on springs' (SAOB). Jfr 
fjäderkärra. 

fjädra sv.v.I. fjö'clra sMal. fjä'ra övr. Mal. fja`ra 
Li. 'svikta, gunga / away, swing' (jfr SAOB II 
2) Mal. Li. ä fjå'r s gu`nn utå dicla flrg'n 88 
övr. Mal. 'det sviktade o. gungade ute på det 
där gungflyet så'. — 	 fiEwä-gi sMal. flåsa-Bä 
övr. Mal. `pynta sig / dress up' (jfr SAOB I 3). — 
Särsk. förb. (till:) fiåa-tå'-sä övr. Mal. 1. 'kläda 
sig fint, pynta sig / dress up, make oneself smart' 
2. 'uppträda förföriskt, göra sig till / act seduc-
tively, make up to s.o.'; (upp:) fjör-s'pp sä 
övr. Mal. 1. 'pynta sig / dress up'. 2. <göra 
sig till / make up to s.o.'. 3. 'bli yster, vara 
uppspelt / be lively, in high spirits'; (utav:) 
fjör-tå'-se Nås fjåa-tå'-ssä Mal. (om fågel) 'tappa 
fjädrar, rugga'. 

fjädrig adj. I ljö'ru Mal. fjel`ru ÖVd.; obef. Älvd. 
(Torp fjerug) 'spänstig (om person) / agile, 
supple (of person)'. 

Fjägg oböjl. s. fjegg vMor. 'den Onde, Hin / the 
devil'; fje'gg ska tä:' di 'måtte Hin taga dkr. 
Syn.: se böse, bet. 2; fan, bet. la; fiende, bet. 2 
m. fl. se  d. o. 

fjägga sv.v.l. fjä`gga Ve. öMor. fjä`gg(a) Soll.; 
obef. vMor. (Rz 142 a fjägga, under fjäkka; V11 
fjägga o. fjäcka v.; jfr Torp fjagga o. fjakka 
samt ordb. fjäcka v.). 1. 'röra sig (långsamt) 
med korta (ryckiga) steg / =ve (slowly) with 
short, jerky steps' öMor. Ve. 2. 'vid slåtter 
låta lien följa tätt efter marken, slå noggrant o. 
kort / cut hay elose to ground with scythe' Soll. 
— Avi.: fje'ggun adj. svMor. 'sen, långsam; 
ryckig / late, slow, jerky'. 

fjäkta sv.v.l. (endast i förb. med av:) fjäkkt-cry 
Älvd. (jfr dels fjäcka, dels fäkta) 'beskäftigt 
ge sig i väg / set out with an air of importance'. 

fjäl f., se fjöl. 
n.Ia fjäll Älvd. vMor. Ore Ga. Nås ÖVd. 

fjall Ors. fjEl ,,, fjäll Mal. 1. <högt, skoglöst 
berg / high, bare mountain' (SAOB fjäll') allm. 
je a vå'r på fjä'llä. (dat.) Tra. 'jag har varit på 
den på fjället belägna höstsätern'; no' i fjä'lle 
(ack.) Tra. <till fjället där norrut'. Jfr vedlösa f. 
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2. 'kulle, (skoglös) backe el. höjd / hill, rise or 
height without trees on it' Älvd. Mal. Li. 3. 
(gen., föregånget av prep.; jfr SAOB 	a:) 
ed i åt hälldes nor g fi"ribjärr Våmh. (Bon.) 'det 
är långt till skogs norr om Fyreberg'; dr ä tä 
fjä'lla Leks. 'dra åt skogen!'. 4. (senare ssgsled; 
skämts.:) 	Älvd. 'stor hög av potatis- 
mos (eg. p ärdeg) / big pile of mashed-potato'. 

tjtio n.Ia fjäll Våmh. öMor. Soll. Ore Rättv. 
(Bi.) Bju. Ål Nås hell vMor. fjall Ors. höll Jä. 
fia Mal. 1. 'fiskfjäll / fish-seale' (SAOB fjäll" 
1). Jfr fisk-. Syn.: em, bet. 2; fnalli  n. 2. 
(senare ssgsled:) `sepiaskal / euttle-bone' Mal.; 
se valfisk-. 

fjälla' sv.v.l. fjä'lla Våmh. vMor. Soll. Ore Ål 
hälla Rättv. Bju. Nås Li. 	Jä. 'Klä Mal. 
'skrapa fjällen av en fisk / serape seales off a fish' 
(SAOB; ÖDB I 134); hå`bljölla Jä. 'svårfjällad'. 
Syn.: ema. — Särsk. förb. (sönder:) dam-jä 
niebbmösaa fjäll-då-sö'nnd a'llt sam å' Äpp. 'de 
här näbbmössen gnaga då sönder allting till 
fjäll'; mö'esan a fjel-ao'nnd hå`k bi'biln Mal. 
'mössen ha gnagt sönder hela bibeln'. 

fjälla" sv.v.l. hena Ve. fjä'lla Leks. lidna Bju. 
Dju. fjö'lla Jä. (jfr fj alla v.). 1. <gå el. springa 
med små, lätta steg, fjäska, ha bråttom / walk 
or run with light steps, bustle, hasten' (jfr Torp 
fjallau) allm. 2. 'vifta med svansen / wag one's 
tall' Jä. Syn.: se fela", bet. 1; fillra, bet. 1. 
— Särsk. förb. fiöll-ivå'g Jä. <ge sig åstad med 
rask (svängande) gång'; (på:) fjälla-på' Bju. 
'springa med korta steg, skynda på'. 

fjällbergs-ris n.Ia fje'llbeaaria Mal. <dvärgbjörk, 
Betula nana / dwarf-birch' (jfr? Linne Flora Sy. 
359: fjällbär, Lyttkens 424 dets., SAOB dets.). 
Syn.: fjällris; fjällsrep; fredags-björk, 
-löv, -ris; kärr-löv, -ris; penning-blad, -ris; 
repskog; torsdagslöv. 

fjäll-flod f.Ia fitalfIröd =Mor. fitellfkrö (best. 
-flöda)Jä. fie'llfkö nMal. 'sommarflöde, som upp-
står vid snösmältningen i bergen el. fjällen / 
flooding eaused by melting-snow in the moun-
tains' (SAOB 1). 

fjällig adj. I fiö`Uu Jä. 'försedd med fjäll / sealy' 
(SAOB 1). 

fjäll-lämmel m.Id fjä'llemmel Ål 'gnagare av 
släktet Lemmus / lemming' (SAOB). Syn.: 
fjäll-mus, -råtta; krusmus; lämmel, bet. 1. 

fjäll-mus f.VI fier//nadus Soll. fiert/rWas Nås 
=föreg. (SAOB). 

fjäll-pära LIVa fjä'llpär (vanl. plur. -pårur) 
Älvd. 'ett slags stor, rödaktig potatis / a large 
reddish potato'. 

fjäll-racka f.IV a fjä'llrakka ÖVd. 'fjällräv, 
Alopex lagopus'. 

fjäll-ris n.Ia 	nMal. 'dvärgbjörk, Betula 
nana'. Syn.: se fjällbergsris. 

fjälls-mor f.Ia fjä'llsmör ÖVd. <tät granskog, 
närmast invid trädgränsen på ett fjäll / thick 
spruee-forest nearest tree-line of a mountain'; 
tostta vakka da-i fjä'llsmöram Tra. `tortan, 
Lactuca alpina, växer i de övre täta gran-
skogarna invid trädgränsen på fjället'. 

fjälls-rep n.Ia fjä'llsråp ÖVd. <dvärgbjörk, Be-
tula nana'. Syn.: se fjällbergsris. 

fjäll(s)-råtta f.IVa fie'llratta Mal. fjä'llaratta Li. 
'fjällämmel' (SAOB). Syn.: se fjäll-lämmel. 

fjäll-tada f.V fjä'lltadu vMor. 'darrgräs, Briza 
media / quaking grass, doddering dillies'. Syn.: 
se bjällergräs. 

fjän f.Ia, se fen. 
fjäne m.IV, se f ene. 
fjär f.Ia fjår Moek. Äpp. hår Mal. (jfr f j är ei  m., 
Rz 143 a fjär f.). 1. 'grund fåra, uppdragen i 
åker till ledning för den, som sådde / shallow 
furrow made to guide sower' allm. Syn.: 
fj äran; fjärei, bet. 1; får f., bet. 1 d; så-fjär, 
-får, -rand. 2. `del av åker, begränsad av två. 
fåror, uppdragna till ledning för såningsmannen 
/ part of field bordered by two furrows made to 
guide sower' Moek. Syn.: fj är bet. 2; så-fjär, 
-får; teg. 

fjär adv. (endast i förb. med när:) nå'r s fjå'r Jä. 
'nära o. fjärran / near and far' (SAOB I a). 

tjära' f. V Wra fr'ra Våmh. fje"ru ,-, fjä"ru ••••• 
fjö"ru vMor. fierCe öMor. fjä"ru Ve. fje"ru Soll. 
Mera vOrs. ffrTru Dju. fjåsru Mal. (Öje); obef. 
Älvd. (Torp fjora, Fr. fjara; jfr Hq. Fjäre, SAOB 
fjär; Linden DNO I: 1, s. 19 f.). 1. `del av sjö-
strand, som vid högvatten är översvämmad, men. 
vid lågvatten torrlagd / part of shore flooded at 
high water but left dry otherwise' (ÖDB I 249; 
Forsslund 1: 11, s. 12 f.) allm. sjirfieru vMor. 
siftiljeric'' öMor. `dets.'; e byrär-.2 iveks-u'pp aut e 
IY"örzkn Våmh. (Bon.) 'det börjar växa upp 
(gräs, vass, starr) ute på sjöstranden'; ra8p4 
fg"örif Våmh. (Bon.) 'vid anställd auktion ingiva 
anbud å slåttern på sjöstranden'; närd å herun 
nyMor. `på fjäran i norra delen av byn (Kråk-
berg)'. Jfr skörd f., bet. 5; sand-, sten-. Syn.: 
fjärem. 2. <kort o. strävt gräs, som växer på. 
fj  äran / short, eoarse grass growing on the 
fj ära' Våmh. (Bon.). Jfr skörd, bet. 6. Syn.: 
fjärgräs. 

fjärau  f. V firru Rättv. 'grund fåra, uppdragen i 
åker till ledning för den, som sådde'; tra'mmp 
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fjä"rur 'med foten draga upp fåror till ledning 
för såningsmannen'. Syn.: se fjär, bet. 1. 

	

fjärd m.Ia ( 	 fjärå (best. fjå'rdv,) Älvd. fjärd 
Mor. Soll. Ore fjåd Ve. fjåk Rättv.—Mal. (f. i Bju. 
Äpp.) fläk ÖVd. 1. `större, från öar o. holmar 
fri del av sjö / bay, bight' (jfr SAOB 2; Lindig:n 
DNO I: 2, s. 144 not 5) allm. (i ortn.:) våeet å 
fjärdim öMor. 'fjärden norr om Sollerön (o. 
väster om Raftholmen)'; trö'tein Mal. 'del av 

	

sjön Öjen'; 	Tra. Idbäckfjärden, vik- 
artad sjö invid Horrmundsjön'. Syn.: f j är dell. 

'i skog inskjutande del av slätt / levelled 
ground partly penetrating into forest' Äpp. Mal. 
ÖVd. 3. 'del av åker, begränsad av två fåror, 
uppdragna till ledning för sånin.gsmannen' Ore. 
Syn.: se fjär, bet. 2. 

fjärde' m.IIIa fjä`rdå Våmh. Mor. Ors. (pl. 
fjä`rdeir Mor. fjä`rdrer vOrs.) 'släkting i fjärde 
led, fyrmänning, brylling / third cousin'. Syn.: 
fjärd-, fyr-männing. 

fjärden  m. Illa fjå'Irs Rättv. 'större, från öar o. 
holmar fri del av sjö'; mi'tt ut å fjä`kam 'mitt 
ute på fjärden'. Syn.: fjärd, bet. 1. 

fjärde r. (förenat:) fjåsrd- OvSi. (utom Älvd.; jfr 
fjor de) fjå'Ir- Rättv.—Mal. fjä`k- ÖVd. 'ord-
ningstal till fyra / fourth' (SAOB); (självstän-
digt:) fjä`rdv, Våmh. Mor. Soll. dän fjå'Ira Rättv. 
an fjä`ka Mal. <den fjärde'. 

fjärde-dag m.II fjä'r(d)dåg öMor. Ve. 'den fjärde 
dagen av t. ex. jul- el. påskhelgen / fourth day of 
e.g. Christmas or Easter holiday' (SAOB). 

fjärde-del m. Ja fjä`rdclielr Våmh. fjä`rdölt vMor. 
fjärd(d)åk ,-, fgerndålt Soll. fjä`rdEl Ors. fjä'rde' 
Rättv. fiå'rdåk Leks. Dju. fjä`rndål Bju. Mock. 
Flo. fjå'rndålr Jä. Äpp. fjä‘(r)delr Mal. fjå'eltijk 
ÖVd. 1. 1̀/,' (SAOB) allm. 2. a. 'fjärdedels 
tunnbrödskaka / quarter of a round of clap-
bread' Mal. Syn.: se fjordingi, bet. 1 b. 
b. <fjärdedels brödbulle / quarter of a loaf' Soll. 
bu'llfjärdölt klets'. Syn.: fjärdedelsstycke. 

'slipsten med 13-14 tums diameter / grind-
stone with diameter of 13-14 inehes' (ÖDB II 
15 f.) Ors. 4. 'fjärdedel av by / quarter of a 
village' vMor. ekg"rifjä'rdelrn 'en viss fjärdedel 
av byn Östnor'. Jfr fjärding, bet. 2. 

fjärdedels-stycke n. III fjä`rdelastyttjä Leks. 'fjär-
dedels brödbulle'. Syn.: fjärdedel, bet. 2 b. 

fjärde-åring m. Ib fjä`rdårivg Våmh. fjå'kåriv Al 
<fyraårig häst / four-year-old horse'. Jfr ander- 
åring. 

fjärding m. Ib fifinnovg Älvd. 10"Irivg Våmh. 
fjäntivg vMor. ficr/ivg öMor. fjtrruvg Ve. 
fjekivg ,, fjåskivg vSoll. fjörkivg Soll. fjå'livg 

fjti"lisg —fjerluvg (bet. 3) ,,, fjåsrduvg ,,, fjå'r-
divg (bet. 2) Ors. fjä'kung Ore fjä"truv Rättv. 
fjå'irin Rättv. (Bi.) fjä'kun Leks. Mal. fjä‘ltiv 
Bju. Al Dju. Ga. Flo. Äpp. fjå'Iriv Jä. fjå'Zrovg 
(best. sg. dat. fjä‘ltoam) ÖVd. 1. 'fjärdingsväg / 
a quarter of a Swedish mile (an English mile and 
two thirds)' (SAOB la) Älvd. Rättv. (Bo.). 
Syn.: fjärdingsväg. 2. 'fjärdedel av by el. 
socken / fourth part of village or parish' (SAOB 
2 a) allm. akrrifjeUrindjin 'viss fjärdedel av byn 
Östnor'; we'estbidjfjärundjen Ve. 'viss del av 
Venjans socken'; sjfacalfjårduvg Ors. 'den del 
av Orsa, som omfattade byarna vid Orsasjön'; 
ka`ppaIrsfjälrunjen Rättv. `kapellfjärdingen av 
Rättviks socken ( =nuv. Boda)'. Jfr fjordingi, 
bet. 2; fjärdedel, bet. 4. 3. 'rymdmått för 
torra varor, utgörande 1/8  tunna/ firlot (approx.)' 
(dels måttet, dels måttkärlet; SAOB 3) allm. 
rirgå (strirtjin) fj&lrlog Älvd. 'rågad (struken) 
fjärding'; frå`ga fjä,'kuvg, få do wi'to å spa'nn 
Ore 'fråga fjärding, får du veta ett spann!' (till 
frågvis person); a du en fjä"lruv kö'r tå (Plata 
Rättv. <har du en fjärding korn att sälja?'; 
å'rrtfjälring Ors. `ärtfjärding'; etrii"mivsfjåbwv 
Rättv. `strömmingsfjärding'. Syn.: f j ord ing', 
bet. 3. 4. `tunnbrödskaka, viken i fjärdedels- 
sektorer' (ÖDB III 424) Rättv. (Bo.). Jfr 
bröd-. Syn.: se brödfjäre; fjordingi, bet. 
1 a. 5. `fjärdedelssektor av tunnbrödskaka' 
Mal. Jfr bröd-. 
järdings-ask m. Ib fjä"lrivvgeasek Våmh. 'svep-
ask, rymmande 1 fjärding o. tillverkad såsom 
såskäppa åt upplänningar / container holding 
one firlot and used as seed-basket by Uplanders'. 
järdings-härbre n. III fjä"kuvs(h)ar(r)bra Rättv. 
'större härbre, utgörande sädesmagasin för viss 
del av socknen / fairly large storehouse used as 
granary for certain part of parish'. 
järdings-klubba f.IVa fjä"Infvvgalclrubb sÄlvd. 
'särskilt skuren träklubba, innehållande upp-
gifter om byfjärdingens el. rotens allmänna 
dagsverksskyldighet / special wooden club with 
information earved on it inclicating the amount 
of work to be undertaken by the parish-
district' (se Vägvisare för Rots Skans 1940, s. 79). 
Jfr fjordings-, fjärdsmans-klubba. 
järdings-koppe m. Illa fja"Inivskupp Älvd. fjä"-
Irivakupp Våmh. (Bon.) fjOlrivalcupp vMor. fjä"-
livalcupp Ors. 'säck, rymmande en fjärding / 
bag holding one firlot'. 
järdings-man m., se fjärdsman. 
järdings-stake m. Illa fgarivastäkä Flo. 'stolpe 
uppsatt vid väg för att beteckna 1/4 mils av- 
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stånd från närmaste stolpe / pole erected every 
quarter of a (Swedish) mile along road'. Syn.: 
fjärdingsstolpe. 

fjärdings-stolpe m.IIIa /0"1no88tii8p Älvd. 	- 
tivsstöp öMor. fgains8tgip Ors. fjEkivsstsIrpå 
Flo. fiå'Irivsstskpa Nås fiå'kuvsstsIrpa Mal. Hå'. 
IrovsstsIrpe ÖVd. = föreg. (SAOB). — Ssg: 
firlriosstiispovu'å Älvd. n. 1. 'översta, huvud- 
liknande parti av fjärdingsstolpe / headlike 
upper part of a fjärdingsstolpe'. 2. (skämt.:) 
'klimp i välling el. soppa! lump in gruel or soup'. 

fjärdings-styeke n.III (I) fjänivs8tittj Ors. frd'-
lriusstytfiy Jä. 1. 'fjärdedel av en tunnbröds-
kaka / quarter of a round of clap bread' Jä. 
Syn.: se fj or dingl, bet. 1 b. 2. 'åker, lagom 
stor för sådd av en fjärding säd / field which 
eould be sown with one firlot of seed' Ors. 

fjärdings-ting n.Ib fjäkunstivu Leks. filekivstivv 
Bju. Ga. `uppbördsstämma med sockenfjärding / 
tax-levying meeting of parish-district council'. 

fjärdings-väg m.II fitikivawö'g Våmh. fiä/runswå'g 
vMor. fjäli' vsvög öMor f jäbiv sig' g Soll. fjäluvswä'g 

fjå"livswåg Ors. fjedruvawå'g Ore fjälmusvå'g 
Rättv. Mal. fjälrivsvå'g Dju. Ga. Nås fjalrovsvå'g 
ÖVd. 'fjärdedels gammal svensk mil / quarter 
of an old Swedish mile' (SAOB). Syn.: fjär-
ding, bet. 1. 

fjärd-klova f.V firrdklruvu Soll. 'del av stock, 
som kluvits i fyra delar / part of log split into 
four parts' (ÖDB II 166). Syn.: fyr-klova, 
bet. 1, -klyfta. 

fjärd-männing m. Ib fiå'rdmännivg öMor fjå'Ir-
månniv Leks. Flo. Äpp. Mal. fiCarmännivg ÖVd. 
'släkting i fjärde led, brylling / third cousin'. 
Syn.: fjärde'; fyrmänning. 

fjärdse m.IIIa fläkas Älvd. fjä`lrgaMal. !Krus Tra. 
'fjärdingsman / headman of the parish-district'. 
Syn.: fjärdsman, bet. 1. — Ssg: fjå'kär m. 
Li. `dets.'. 

fjärds-man m. fj4'irsm4n Älvd. Våmh. fgrlrsman 
vMor. Ve. Soll. fjå'lsman öMor. fj4'lsm4n öOrs. 
ffri'sman Ore /gasman Rättv. flå' fman Bju. 
fjEsmann Ga. fiå`sman Flo. fjE4mann Äpp. 
fiå'Irgman fiå'oman Mal. fjå'lrman— fjer§•man 
ÖVd. (jfr SAOB fjärdingsman). 1. = fj är dse 
(socken- och krono-; se Gruddbo 142). Jfr kro-
no-. 2. <byföreståndare / headman of the village' 
Våmh. (Bon.) Mor. Soll. Ors. by'fiältsman Soll. 
bi'fjälsman öMor. `dots?. Syn.: se byfogde. 
3. a. 'föreståndare för fäbodlag / head of shieling 
group'; se f äbo d-. b. (senare ssgsled:) 'före-
ståndare för ynglingalag el. ordförande för dess 
stämma / head of group of young men or presi- 

dent of its assembly' öMor.; se ryttar-. 4. <järn-
spett / iron-bar lever' (se ill.; ÖDB II 11) Ors. 
Jfrlänsman,bet.2. Syn.: järn-spett, -stång, 
bet. 2, -stör; spett, bet. 7. 

fjärdsmans-kapp m. Ta fjjeltsmanskapp vMor. 
fiå'lsmanskapp öMor. 'kärl (rymmande ung. 1/ 
fjärding), i vilket fjärdingsmannen samlade el. 
mätte in sin naturalön / container (holding about 
1/4  firlot) in which village headman collected or 
measured his payment in kind'. 

fjärdsmans-klubba f.IVa fjå'Zramqnsklrubb Älvd. 
<trästycke el. klubba, varpå byföreståndaren 
med streck el. knivsnitt antecknat de allmänna 
dagsverken, som ålagts byn el. fjärdingen att 
utföra / wooden stick or club on which village 
headman carved notches to indicate the amount 
of work to be carried out by the village or 
parish-districe. Jfr fjordings-, fj ärdings-
klubba. 

fjärdsmans-sloge m.IIIa fiå'Zrsmansilög (best. 
-.215gan) vMor. 'slåttermark, utgörande byföre-
ståndares naturalön / hayfield constituting vil-
lage headman's wages in kind' (jfr Gruddbo 156). 

fjärei  m. IV fjerå Soll. !Kers Ore ffrrri Rättv. 
(jfr SAOB fjärja m. —f.). 1. 'grund fåra, upp-
dragen i åker till ledning för den som sådde 
/ shallow furrow in field to guide sower' (ÖDB I 
341, 400) Ore Rättv. drå"(gå) fgrror 
firror) Rättv. (Bo.) <med foten draga upp så-
fårorna'. Syn.: se fjär, bet. 1. 2. 'del av åker, 
begränsad av två fåror, uppdragna till ledning 
för såningsmannen / part of field bordered by 
two furrows made to guide sower' (ÖDB I 341) 
Ore Rättv. seedd do ti-änndäs å(v) härom Ore 
'sådde du till änden av såtegen?'. Syn.: se fjär, 
bet. 2. 3. 'ännu obearbetat stycke (t. ex. av 
slåttermark under mejning, av golv under 
skurning) el. redan bearbetat el. färdigt stycke 
(t. ex. av åker under gödsling el. sådd, av tak 
under täckning med näver) / piece of something 
not yet done (e.g. piece of hayfield not yet 
mown, part of floor not yet scrubbed) or piece 
of something already finished (e.g. of field being 
manured or sowed or roof being covered with 
birch-bark)' Son. 

fjäreu  m.IV fferi vOrs. fieri öOrs. fiå'ril Ga. 
1. 'fjärdedel av en tunnbrödskaka / quarter of a 
round of elapbread' Ors. brå'fjeri Ors. `dets.'. 
Syn.: se fj ordine, bet. 1 b. 2. 'åttondel av en 
tunnbrödskaka / eighth part of a round of clap- 
bread' Ors. Ga. Syn.: åtting. 3. `kil i mössa, 
utgörande en sjättedel av tygytan / one of six 
gores in eap' Ors. 
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