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tjäran' m.IV fjeri Ors. 'del av sjöstrand, som 
vid högvatten är översvämmad, men vid låg-
vatten torrlagd / part of shore which was flooded 
at high-water but lay dry otherwise'. Jfr sand-. 
Syn.: fjärd, bet. 1. 

fjärga LIVa fjä`rrga ,, fje'rrga vMor. fjä'rrga 
öMor. (jfr f j ärga v.; äv. Lindén DNO I: 1, s. 13 
ff.) 'invånare i de östra Morabyarna / inhabitant 
of the eastern villages of Mora'. 

fjärga sv.v.l. fjä`rrga ,,, fje'rrga vMor. fjäsrrga 
öMor. (jfr kärga, kärka; Rz 383 b kärga; 
Torp kergja, kjerka; de Vries pjarka;  Lindén 
DNO I:1, s. 16 f.). 1. ̀ tjata, kälta; retas / nag, 
worry at; tease' allm. fjä`rrg å grulgå' öMor. 
'kälta utan uppehåll (eg. fj-a och gnaga)'. Syn.: 
se dorga; kärga, bet. 1; kärka, bet. 3, m. fl. 
se d. o. 2. 'prata innehållslöst / talk nonsense' 
nvMor. — Avi.: fjä`rrga fje'rrga f. vMor. 
fjä`rrga f. öMor. 1. `tjatig, kältande person / 
nagging person' öMor. 2. 'förarglig, högfärdig 
person / vexing person' vMor. fjä`rrgus m. öMor. 
'käkande person / nagging person' (Lindén 
DNO I: 1, s. 17, not 1). 

fjär-gräs n.II fy"örugräs Våmh. (Bon.) 'kort och 
strävt gräs, som växer på fj äran / short, coarse 
grass growing on the fj ära' (se f j ära' f., bet. 1). 
Syn.: fj ära', bet. 2. 

fjär-hö n.V fröråd (märk fr ör-, ej fröru-) Våmh. 
(Bon.) 'hö av fjärgräs (fjära) / hay from 
fjärgräs'. 

fjäril m. I d —a n. Ia fröråld(er) m. Älvd. Våmh. 
frråld fjrdåldär ••••, firreild vMor. fjedå'ldär 
furå'ldär öMor. fjå'ruld Ve. fjrdålldär fjeråll-
där Soll. fjå'råldur vOrs. fjä"rålder öOrs. Härad 
Oro fjä"rhål(l)dur Rättv. (Bo.) fjli"dål(l)dur Rättv. 
(Bi.) fjä`dril fjä`ddril ,-, fgeril Leks. fjci`ril Bju. 
Dju. fjiPril Flo. Nås fö`dil få' (r)dil Mal.; /'val n. 
öVd. (jfr E. Wessän om fsv.fiwdhal(d) o. fiteral(d) 
i APhS I 193 och M. Eriksson om nov. fjäril i 
Sv.Lm. s. 164 f.) 'insekt, Lepidoptera / butterfly' 
(SAOB 1). Jfr röj-, vattu-. Syn.: sommar-
fågel. 

fjärn-del m., se fjärdedel. 
fjär-sand m.Ia firreisannd vSoll. (jfr fj äran') 
'finkornig sand utmed åbädd / smooth sand 
along river bank'. 

fjärt m.la fjärrt Älvd. Leks. &tt Mal. 1. 
tum' (SAOB). 2. !obetydlig person, obetydlig 
mängd, obetydligt föremål etc. / insignificant 
person, small amount, slight thing etc.'. Jfr 
fjäse; fjätt; fisom.. 

fjäs n. fjås Mal. 'överdriven artighet, fjäsk / 
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exaggerated politeness, obsequiousness' (SAOB 
fjäs' 3). 

fjäsa sv.v.l. fid`88 Mal. (jfr Torp fjesa o. fjasa). 
1. `flämta, vara andfådd / pant, be breathless, 
out of breath'. Syn.: flåsa; flämta; häsa; 
hässja"; kipa', bet. 1; käsa. 2. 'vara ivrig, 
fjäska / bustle, make a fuss' (SAOB 3); du skull 
a fö'tt hua dum !krav fö e mä`nnistja `du skulle 
ha sett, hur de fjäskade för den där kvinnan'. 
Syn.: fjäska. 

fjäse m. IV fjersi Älvd. 'liten, oansenlig man / 
small, insignificant man'. Jfr fjärt, bet. 2. 
Syn.: fjätt. 

fjäska sv.v.l. Hälsas/c vSoll. fjä`sska Ors. fjers(s)ka 
Rättv. Mal. öVd. `brådska; krusa / bustle, make 
a fuss' (SAOB 1; 3). Syn.: fjäsa, bet. 2. 

fjäsk n.Ib Hässle Älvd. Bju. Mal. ÖVd. 'brådska; 
krusande / bustle; standing on ceremony' 
(SAOB fjäsk" 1; 3). Jfr fj aska v. av!. 

fjäskig adj. I fjtesskug nÄlvd. fjä`sakug Ore 
fjä`ssku Ga. Mal. fjä`ssks öVd. 'beställsamt 
brådskande; krypande / obsequious, fawning' 
(SAOB 1-2). Jfr fj aska v. av!. 

fjässa LIVa fi'essa Älvd. Våmh. 1. 'fotbekläd-
nad, bestående av strumpfot med sula av skinn / 
footwear consisting of stocking-foot with leather 
sola' (03DB I 156; II 256; IV 62, 75, 485). Jfr 
man-. Syn.: fässa; ladda, bet. 2; ludda', bet. 
2; tafsa. 2. 'halvtjock brödkaka, bakad av råg- 
mjöl o. kokt, mosad potatis / fairly thick loaf of 
bread made of rye-meal and mashed-potato'. 
Jfr glöd-, karl-. Jfr slåndkakor. — Ssg: 
fisesslresst f. Vå,mh. 'läst, anv. när skinn fästes 
under fjässan / last used when fixing leather 
sola under the fjässa'. 

fjässa sv.v.l. fftessa Älvd. vMor. 1. `gå med 
korta, hastiga steg, trippa / trip along with short, 
hasty stops' vMor. Syn.: se fessa, bet. 1. 2. 
'coire' Älvd. (Rz 142a fjässa). 

fjässen m.Ia best. (endast i förb. med fä:) nit' a 
du fäl fajd ffiessiy, Våmh. (Bon.) 'nu har du väl 
fått så att du inte hämtar dig i första taget 
(säges till den, som är ytterst uttröttad, ytterst 
stukad o. d.) / now you have had enough for a 
while, haven't you (said to someone who is 
exhausted or humiliated)'. 

fjässlig adj. I fjä`.2.2lug nÄlvd. (jfr Torp fjasla) 
'valhänt i arbete / all thumbs, awkward'. 

fjät n.II •••••Ia fitit I Älvd. Ve. Soll. Ors. Rättv. Al 
Dju. Äpp. öVd. flöt vSoll. fjåt ,,, fjåt Mal.; best. 
pl. dat. fintim Våmh. fjås`term •Våmh. (Bon.). 
1. 'spår efter fot, klöv el. tass / tracks or prints 
(of feet, hooves or paws)' (SAOB fjät' 1) allm. 
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där add dek int fat wg"riö Älvd. `där syntes ej fjöl f.II —Ia Wir (pl. frkeir) Älvd. Våmh. /jr 
vMor. Ve. Soll. Ore Rättv. Bju. Ga. Nås Jä. 
Mal. (pl. falrär vMor. fakir vSoll. Jahr Rättv. 
frd'Irär Nås) fjöl öMor. fjöl Ors. Hök (bet. 3) fjäir 
(bet. 4,7) Leks. Ål fläk Dju. Äpp. ÖVd. 1. 'bräde 
(t. ex. till hylla el. till främre sida i säng etc.) / 
board (e.g. for shelf or front side of bed etc.)' (jfr 
SAOB 1 a) Mal. ska du li'ddji fram ve laka 
'skall du ligga (framme) vid sängbrädet?'. Jfr 
bräde; o s t-, s äl s-. 2. 'bakspade / baker's peel' 
(SAOB 1 b; ÖDB III 412) Våmh. Ors. Jfr 
bak-, bröd-, bull-, hand-. 3. <sittbräde på 
avträde / seat of earth closet' (SAOB 1 c) allm. 
ga' nns Ht& Jä. hit' fjälr Dju. ka' mmsdjök Mal. (Y.) 
kasmmodgilr Li. fettusfjar Leks. skalfi'sfjöl 
öMor. *elets.'; på Hån Äpp. 'på fjölen'. 4. 'vänd-
skiva på plog / mould-board of plough' (SAOB 
2; ÖDB I 377) allm. plogfjö'l öMor. plrö'gfjölr Ga. 
`dets.'. Jfr lill-. 5. `kavelbräde / mangle-board' 
Nås Jä. Jfr kavel-. 6. 'avbalkning (balk) i 
lada el. härbre / partition-board of barn or 
storehouse' (ÖDB III 142, 260) OvSi.; obef. 
Rättv. trvec-fnu4 	Älvd. teve& lake Mor. 
u"nå tald Soll. u"vå fjö'li Ors. `i den del av 
ladan, där säden lades till förvaring (eg. ovan el. 
innan fjölen)'. Jfr balk, bet. 1; lada-, lod-
balk; lårbräde; låg-, lår-. 7. `kyrkbänk, 
som vette utåt gången / chm.ch-pew facing aisle' 
Leks. o sått framm å falra 'hon satt på bänken 
utåt gången'. 8. (senare ssgsled:) `halvkluven 
timmerstock / half-split log'; se dälp-. 9. (se-
nare ssgsled:) `sidobräde på klövjesadel / board 
on either side of pack-saddle' Mal.; se klö vj e-. 
10. 'gren på älghorn / branch of elk's horn' 
Mal. Li. Jfr fjölhorn. 

fjöl-bulle m.IIIa fjö`lbull Ors. 'bröd, tillrett di-
rekt på bakspaden / bread prepared direct onto 
baker's peel'. Jfr fjölgris. 

fjöl-gris m. Ta falrgris Li. 'halvtjock brödkaka, ut-
kavlad direkt på bakspaden / fairly thick loaf 
of bread rolled out direct onto the baker's 
peel' (ÖDB III 389). Jfr fjölbulle. Syn.: fj öl-
hasse. 

fjöl-hasse m. Illa falrhass Ve. =föreg. 
fjöl-horn n. Ta fairlbsnn Mal. falrhisnn ,  Li. (jfr 
fjöl, bet. 10) `skovelformigt älghorn / shovel-
shaped elk's horn'. 

flacka sv.v.l. fIra`kka Älvd. Våmh. flra`kka Mal. 
Li. 1. (om person:) `röra sig hastigt o. planlöst / 
move around quickly and without purpose' (äv. 
på ett helt litet område; jfr SAOB flacka" 1) 
Älvd. Mal. Li. tverr flra`kke öfil eter Älvd. 'varför 
flyger du fram o. tillbaka (i stugan)?'; flra`lck å 

det minsta spår'; ä bi 88 lefekin fjå'tsr Dju. 'det 
blir så fula spår' (på det nyskurade golvet); je a 
sett fatä ätt ä'jnsm Tra. `jag har sett spår efter 
en människa'. Jfr katt-. Syn.: fotspår, bet. 1; 
färd, bet. 6a; fät; spår, bet. 1; vist. 2. <fram-
komlig (trampad) väg / trodden path' Älvd. ig ' 
ä-zit no fat a fas§ 'jag har ingen väg till fähuset' 
(för snödrivor). Jfr spår, bet. 5. 3. (i förb. av 
fjäten:) <ur fläcken / from the spot' Våmh. e 
gör int 4(v) fjä"tikm, i'tta 'det går inte ur fläcken, 
det här'. 4. 'steg, tramp / step' Rättv. (Bo.) 
Mal. räksn fjä"tär 'räkna sina steg'. Jfr f j äta v., 
bet. 2. 

fjäta sv.v.l. firtå Våmh. fata Al (SAOB). 1. 
'göra fotspår / make footprints' Al. 2. 'stiga, 
stega / stride along' Våmh. ur 49i, fjätä 
Våmh. (Bon.) 'så han stegar i väg!'. 3. 'gå med 
korta steg, trippa / go tripping along' nVåmh. 
Syn.: se fessa, , bet. 1. — Särsk. förb. (ned:) 
fjlit-nö'r gs'IrAi Al 'göra fotspår på golvet'. 

fjätt m. la fjätt Ors. 'liten, oansenlig man / small, 
insignificant man'. Jfr fjärt, bet. 2; häl-. Syn.: 
fjäse. 

fjätta sv.v.l. fje`tta vMor. 'gå snabbt o. med lätta 
steg / walk quickly and with light steps' (Rz 
161b fjätt v.; We. fjätta). Syn.: se f essa, 
bet. 1. 

fjätter m. la — f.I d fje"tur fjä"tur vMor. fjätä'r 
öMor. fjä'tel Ve. fje"tur m. Soll. fjertur (pl. 
firturar) Rättv. fjättiar Leks. Bju. Nås (pl. 
fjeittukär Nås) fjä'ttur Dju. e‘,  fjä'ttuk Li. fje'ttär 
f. Mal.; obef. Älvd. Våmh. Ors. 1. `hästtjuder, 
bestående av hovlänk med kedja / horse-tether 
con,sisting of an iron ring and chain' (jfr SAOB 1) 
Ve. Soll. öMor. Leks. Dju. Li. 2. 'ståndare på 
slädmed, uppbärande tvärslå, på vilken slädens 
läm vilade / upright on sled-runner supporting 
crossbar on which top of sleigh rested' (se ill.; 
SAOB 3; Fr. fjötur 3; jfr Ross fjetra, bet. 2) 
vMor. Rättv. Bju. Nås Mal. Li. Jfr knä, bet. 5. 
Syn.: slädfot; sässfot. — Sag: fjättedskka f. 
Mal. =föreg., bet. 2. 

fjätter-lås n. la fje`tturlås Mal. `fjäderlås / spring 
lock' (se ill.; SAOB; Fr. fjöturlåss). Syn.: se 
bultlås. 

fjättra' sv.v.l. fjä'tträ Mal. ÖVd. 'sätta fj ätter-
bindsle på hästens ben / tie up a horse with a 
tether round one of its fore-legs'. 

fjättra" sv.v.l. fjä'ttra Mal. ÖVd. 	fjättra") 
`gå med fjädrande steg / walk with springy 
steps'. — Särsk. förb. (åk) fjättär-å' i-vå'g Mal. 
'bege sig av med lätta 'teg'. 
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gro Li. `fara hit o. dit'. 2. (om pulsen:) 'slå, 
bulta / beat (of pulse)' Våmh. 

flackra sv.v.l. flakå'r öMor. `fladdra (i vinden), 
slå, dunka / flickar, rattle; beat' (SAOB 3); an 
så'tt dan å flakrå' 'den (o: brädan) satt där lös o. 
slog i vinden'. 

fla(d) f. n. flrå (best. Iträ, - fig ä) n. Rättv. 
flrä'när f. pl. Leks. (Silj.) (jfr Rz 144a fla;? 
Torp fla(d)e; ordb. flå, f.;,  blad n.) 'flöte på 
metrev / float on fishing-line'. Jfr flarian  f.; 
flarr m. 

fladder n.Id Iträ' der Älvd. flrä' äär Våmh. fkä'där 
vMor. flä'der öOrs. fireildur Rättv. fka'ddsr Leks. 
fkCedär Bju. Dju. firä'dää  Mal. 1. 'ostadighet, 
flamsighet / unsteadiness, carelessness' (SAOB 
4) allm. Iträ,' öer og 6"glå'rå@ Älvd. 'flärd o. hög-
färd(en)'; e i intint fira' Mr i enig Våmh. 'det finns 
ingen flamsighet hos henne'. 2. <ostadig, om-
bytlig, flamsig person / unsteady, unstable, care-
less person' Leks. Dju. 3. <tunt, fladdrande 
tygstycke / thin, flimsy piece of material' 
öOrs. 

fladder-bark m. Ib fkascidsrbarrk öLeks. figdä-
barrk Mal. 'tunn o. slät bark, t. ex. på tall / thin, 
smooth bark, e.g. of pina'. Jfr flärr-, glad - 
bark. Syn.: flärrbark. 

fladdra sv.v.l. firOber Älvd. fkä` där Våmh. 
firA"där vMor. flädrä' öMor. flirdra vOrs. 
flä,"dra (prat. flå"dräd) öOrs. fkä`dra Ore 
fkä'"dra Rättv. fkasddrra Leks. fireedra Bju. Dju. 
fheddra Nås fka`ddra fkä`dra Mal. 1. 'vifta, 
flaxa; brinna med ostadig låga / wave, flutter, 
flickar (of flame)' (SAOB A 1-4) allm. å flädrå'r 
öMor. 'det fladdrar'; ä flra`ddsr å bri'nfl Leks. ä 
fVå'där s bri'nn Mal. 'det brinner med fladdrande 
låga'; flra`ddra å blrå`sa Leks. (om trädgrenar, 
som röras av vinden). Syn.: flarra; fluddr a, 
bet. 1; flurra; f 1 ä rr a, bet. 1. 2. (om person:) 'vara 
ostadig, flamsa / (of person:) be unsteady, care-
less' (SAOB 6 b) Älvd. Våmh. Rättv. Leks. Mal. 
dre flrå"ber a' Ut  9.fm kwe'llda Älvd. <de (o: flickorna) 
äro ute o. flamsa om kvällarna;' 4 bara fkä'örä 
kriygign p6`jk4 Våmh. 'hon bara flamsar (flirtar) 
med pojkar'. Syn.: f lärr a, bet. 2. 3. `fläkta / 
waft, fan' Ors. 4. 'vara rank (om båt) / be 
crank (of boat)' Ors. 	Ssg: flOderötja f. öOrs. 
'rank eka / crank skiff'. — 	 fka'ddsr Leks. 
fkä'där Dju. flgdää  Mal. m. 'ostadig, ombytlig 
man / unstable man'; flä"dra Rättv, fka`ddra 
Leks. firti`dra Dju. flrä`dra Mal. f. 'ombytlig, 
ostadig kvinna / unstable woman' (V11 
fladdra" 2). 

fladdrig adj. I flrå"örug nÄlvd. fkedrun vMor. 

fkedru Rättv. fka`ddrug Leks. fkCidru Dju. 
fka`ddru fkeidruMal. 1. (om person:> 'ostadig, 
hållningslös / unsteady, vaeillating (about per-
son)' (SAOB 3) allm. Syn.: flärrig, bet. 1. 
2. (om båt:) 'som lätt kantrar / crank (about 
boat)' Älvd. 

flaga f. V firå"gå Älvd. firrga Våmh. Ra"gu vMor. 
Ve. Soll. /lagfe öMor. fkä`ga Ore fkäsgu Rättv. 
fkäsgu Leks. Bju.-Mal. fkäsu ÖVd. 1. 'tunn, 
avflisad skiva (t. ex. av järn, sot, bark, läder etc.) / 
thin flake (of iron, soot, bark, leather etc.)' (SAOB 
flaga' 1) allm. 	öMor. '(glödande) sot- 
flaga'; fe`nnfkagu Ve. `jämflaga'; ba`rrkflråga Ore 
<tunt avflisat stycke bark'. Jfr flanan, bet. 1; 
flärra, bet. 1. Syn.: flaggan; flagna, bet. 1; 
flaka; f fasa, bet. 1. 2. `(stor) snöflinga / (big) 
snowflake' (SAOB flaga' 2) allm. Jfr snö-. Syn.: 
flagna, bet. 2; flisa', bet. 4; handske, bet. 8; 
handsklapp; lapp", bet. 8; lapp-, snö-
handske; slarva, bet. 4; vant. 3. `stort fisk-
fjäll / big fish-scale' Soll. 4. (spec.:) 'flathamrad 
övre del av metkrok, under vilken reven knöts 
fast / flattened, upper part of fish-hook, under 
which line was fastened' ÖVd. — Ssg: fbrukrö-
tje m. ÖVd. `krok med flathamrad övre del 
som fäste el. hållare för metrev / fish-hook 
with flattened upper part for holding 

-flage m. IV -fläi (ack. -flågå) öOrs. (jfr V11; endast 
i senare ssgsled:) 'rulle av blånor, färdig för 
spinning / bunch of tow ready for spinning'; se 
to-. 

flagga' f. IVa fir'agga Älvd. Våmh. fka'gga Rättv. 
Bju. Li. 1. 'vindflöjel / weather eock' (SAOB 
6a) Älvd. Våmh. Rättv. Jfr fana, bet. 1. Syn.: 
flög f.; flöjel. 2. 'på lieorvet fäst, böjd kvist, 
överspänd med väv, kalvskinn el. näver o. 
nyttjad till att lägga den mejade säden i jämna 
strängar / bent twig fastened into bottom of 
scythe-shaft, causing mown grain to fall evenly 
in the same direction' (ill., se ÖDB I 411) 
Rättv. Bju. Syn.: se båga f., bet. 2; flax", 
bet. 3. 3. 'spetsar med silvertrådsinslag, 
hängande ned från brudens krona till ett stycke 
ned mot brudens rygg / face interwoven with 
silver thread, hanging down from the back of 
the bridal crown' (ÖDB IV 100) Li. Jfr flake', 
bet. 7. 

flaggan f.IVa fla`gga Ors. -Ragga Li. `flaga av 
sot el. järn / flake of soot or iron'; i bro' and mi 
åv jener fla`ggu öOrs. 'jag brände mig på en 
(järn)flaga'; ja'lldflagga Ors. `glödande järn-
flaga'; söt/lagga Ors. sö'tflragga Li. `sotflaga'. 
Syn.: se flaga, bet. 1. 
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flagig ad.j.I firå,'"gug nÄlvd. fkiä`gu Bju. Mal. 	 fisrinfkätja Jä. 'hela skinnflaket'; brå'firäk 
ÖVd. 'som har el. sönderfaller i flagor; som 	Tra. `stort stycke tunnbröd'. 

flagnar av / flaking' (SAOB); Kine e fkci'ut Haka f.V fkåncå Älvd. fkancu svMor. flakfil öMor.; 
ÖVd. `järnet flagnar under bearbetningen'. 
Syn.: flagnig. 

Hag-mört m.Ia firegurnörrt Älvd. Soll. (jfr flaga, 
bet. 2) 'stor mört / large roaeh'. Jfr gorrmört. 
Syn.: slagmört. 

flagna f.IVa 1/4'vv7i4 öOrs. fkasvvna Leks. 
Pra`vvna Äpp. Mal. Li. 1. `flaga / flake' allm. 

vallt tå rösssta i stö`a fka`vvnua  Mal. `det föll av 
rost (eg. rosten) i stora flagor'; etitfiravvneä  
Mal. 'sotflagor'. Syn.: se flaga, bet. 1. 2. 
`stor snöflinga / large snowflake' Ors. Syn.: 
se flaga, bet. 2. 

flagna sv.v.1. fireven Älvd. fira`vvv, vMor. 
fla`vvna öMor. vOrs. fitt'vvnik öOrs. fira`vvna 
Rättv. Dju. Mal. fka`vvna Leks.; pass.: fka`vv-
nas vMor. fka`vvnäs Flo. Jä. Äpp. fira`vvnas 
Nås Mal. 'flaga sig, falla av i tunna skivor el. 
flisor / flake, fall off in flakes, peel' (SAOB); 
e firit'unne stä' fitä,"kur Älvd. 'det faller av (i) 
stora flagor'; n'mmbelstjinn f14'vvned öOrs. `det 
gamla skinnet fjällade av'. Jfr tve-. Syn.: Hasa', 
bet. 2. — Refi.: fka'vvti si vMor. 'lossna i 
flagor / flake etc.'. — Pass.: `flagna, lossna i 
flagor / flake etc.' Mor. Flo. Nås Jä. Äpp. Mal. 
(i förb. med utav:) få'rin, fkavv(n)s-tå' Mal. 
'färgen flagnar av'. — Särsk. förb. (av:) caji'nnä 
flavvnär-å'vöMor. ̀ skinnet flagnar av'; /kav (v )8n-
-å' Rättv. Leks. 'lossna i flagor'; (utav:) fkavvn-
-tå' Mal. 'flagna av'. 

flagnig adj. I fkasvvnun vMor. ftra'vvnu Jä. 1. 
'som delar sig i flagor; flagig / flaking'. Syn.: 
flagig. 2. `som efter sjukdom fjällade el. hade 
fjällat / peeling (after an illness)' Jä. 

Hag-släde m.IIIa fkci`gslåa Bju. (jfr? flak n.; 
flake', bet. 5) 'släde med konkav botten, byggd 
på två el. tre naturvuima bågar o. avsmalnande 
framåt; anv. vid transport av säd, hö el. gödsel / 
sled with concave upper framework built on 
two or three bow-shaped ribs, tapering at the 
front; used for transporting grain, hay or manure' 
(jfr ÖDB I 368, med fig. 325). \ Syn.: se dyng-
drög; kroksläde. 

flak n.Ib —f.Ib fkick n. vMor. Oro Rättv. (BL) 
Flo. Nås Tra. !käk (best. fkä'tja) n. f. Jä. 
a. `(vidsträckt o. ensartad) yta (t. ex. om  
slåttermark med endast ett slags gräs) / uniform 
surface (e.g. hayfields with only one type of 
grass)' (SAOB 1) allm. b. `(avriven el. lossnad) 
större flaga el. stycke / large flake' (SAOB 2) 
allm. et  frnnflråk Jä. 'ett skinnflak', men: 

obef. nvMor. `tunn skiva, flaga / thin piece, 
flake' (jfr V11 flaka s.; SAOB flake 2); stjfnn-
firåkuir Älvd. `skinnfiagor'; sässtfitakdi Älvd. 
'sotflaga'. Syn.: se flaga, bet. 1. 

/laka sv.v. 1. fitäncå Älvd. Våmh. fkäncs 
fkancket -4ka‘kko ÖVd. (jfr SAOB flaket' v.; 
Torp' flakaI  v.). 1. 'fläka upp från ryggen (om 
fisk) / slit up along backbone (of fish)' (ÖDB I 
135) ÖVd. ta å fkancko 	gifelda Tra. 'tag o. 
klyv den där gäddan på längden efter rygg-
benet!'. 2. `gå med oknäppta el. uppfläkte, 
kläder / go around with clothes undone, unbut-
toned' Mal. Li. — Refl.: fkä"kå-si(g) Älvd. 
Våmh. 'skjuta brodd, ökas till många broddar 
(om korn el. råg) / sprout, shoot (of new crop)'. 
— Pass.: sjfcn, fläka's öMor. 'det bildas vågor 
på sjön / undulate (of water in lake)'. — Särsk. 
förb. (isär:) fkäks-isä'a  fi'sstjin Mal. 'vid rens-
ningen skära upp o. fläka ut fiskens sidor'; 
(upp:) fitäkå-u'pp Älvd. 'fläka upp, breda ut'; 
fltäks-s'pp ett stö't ä så'a Mal. 'fläka upp ett 
stort sår'; an firancko-sipp hä'jle bröklåre Tra. 
han rev upp hela den övre delen av byxbenet'; 
(ut:) fkcikå-a'ut sig Älvd. 'breda ut sig, sträcka 
ut armarna, ta stor plats'; (part.:) fe'lldv, war 
a' utfitäkå' Älvd. 'fällen låg utbredd'; (utav:) 
fira`kko-tå' tjå'te tå stjrnnä Tra. `flänga av köttet 
från skinnet'; (å:) fkancs-å' ivå'g nMal. `gå fort 
med långa steg'. 

Hakan  sv.v.l. flä"kå Ors. `darra /tremble'; sjä ur 
flä"kär `se, hur asplövet darrar!'; e 

flä"kär ini rni ss `hjärtat klappar så på mig'. — 
P. pres.: flä"ksnd Ors. `darrande, darrhänt / 
trembling'; i 88 gärnraed s flä"kund 'jag är så 
gammal o. darrhänt'. 

Hake' m.IV 	 firrtji Älvd. Våmh. fkå"kå 
vMor. Soll. 	öMor. 	Ors. fitä'tje Ore 
firå"ki vRättv. fkä"ka Rättv. (Bi.) fitänca Leks. 
Ål Rna Dju. fk.i`ka 	Ga. fkä'ks 
Nås 	Jä. Äpp. Mal. fkcettji (— fitä'tji; best. 
sg. dat. fka'kkom) ÖVd. 1. a. 'flak, större stycke 
el. parti av ngt / floe, large piece of something' 
(jfr SAOB 3; 7) OvSi. Jä. Mal. ÖVd. a`jellrätji1  
Älvd. ä'jsfiråkå vSoll. i'sfiräks Mal. l'sfkattji, 
Tra. `isflak'. Jfr flotte', bet. 3. b. 'mellan 
stugknut o. dörr el. fönster timrat väggparti, 
vars stockar förenats med träpluggar / tim-
bered wall of cottage between corner-joint and 
door or window, the logs of which have been 
joined by wooden plugs' Rättv. Jfr flotte', 
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bet. 5. 2. `löst infogat bottenstycke, golvflak, 
i båt / loose bottom of boat' (SAOB 4a) 
Nås Jä. Mal. sätt fö'ttan pd flTlean Mal. 'sätt 
fötterna på bottenflaket'; bcf`tfkälea Jä. Mal. 
`dots?. Syn.: tilja, bet. 2. 8. `samman-
hängande gärdsgårdslängd / long fence' (SAOB 
4c) Våmh. (Bon.) Ors. Ore Leks. Jfr stump; 
fot-, grind-, rodgårds-. 4. a. 'fast el. upp-
stjälpbart fordonsöverrede / upper framework 
of vehicle, either fixed or able to tip' (SAOB 
5; 05DB I 368) allm. flalcd' (ack.) min jet jö`lpär 
öMor. 'överrede med tillhörande hjulpar till en 
kärra'. Jfr rede. b. 'fordon med uppstjälpbart 
överrede / vehicle, the upper framework of 
which could be tipped' (jfr SAOB 5) allm. Jfr 
dyng-, kärr-, lad-, ladnings-, låg-, vagns-, 
vrång-. 5. sommarsläde för gödselkörning / 
summer-sled used for transporting manure' 
(Gruddbo 379, 397) Sol!. Syn.: se dyngdrög; 
flag-, krok-släde. 6. (senare ssgsled:) 'tak 
på (fyra) stolpar, under vilket fiskenotar häng-
des på tork el. i förvar / roof on four poles 
under which seines were hung to dry' Li.; se 
not-. 7. (spec.:) `på ett stycke rött tyg el. 
gullpapper fästa spetsar med silvertrådsinslag, 
hängande ned från brudkronan till ett stycke ned 
på brudens rygg / lace interwoven with silver 
thread, fastened onto a piece of red material or 
gold-paper and hanging down from the back of 
the bridal-crown' (jfr Rz 146a flake, bet. 7) Äpp. 
Jfr flagga' f., bet. 3. — Ssg: fld"ketbradcl f. Ors. 
'kant på fordons överrede / edge of upper frame-
work of vehicle'. 

flake" m. IV flretji Älvd. Våmh. Reket nvMor.; 
obef. Ors. Ore (jfr Hakat  v.) 'sädesbrodd / new 
crop'. Syn.: brodd', bet. 2a. 

flak-korn n. Ia flrä"kålefenn Älvd. (jfr flaket,' v.; 
refl.) `kornsort, som bildade rikligt med nya 
broddar / type of barley with plenty of new 
sprouts'. 

flak-pelle m. 	vSoll. (jfr V11 flak-; ordb. 
flåk n. f.) `enfaldig man / simple man'. Syn.: 
flakskalle. 

flak-skalle m. III a fkä'ketakåll vSoll. (jfr V11 flak-) 
-föreg. (jfr Hesselman Br.d., s. 17 r. 27: flååk 

skoller (sÄlvd. 1678), utan bindevok., jfr flåk 
n. -f., ssg.). 

flak-vagn m. fkä'kvayvn Äpp. Li. fkli'lesvaynn 
Mal. (jfr flak n.; flake' m., bet. 4) `tvåhjulig 
vagn, anv. t. ex. vid sädeskörning / two-wheeled 
cart, used for transporting grain'. Syn.: f lat-
vagn. 

lians' f.IVa fk,i`na Älvd. firå`na vMor. flreina 

Leks. fkä`na Dju. flrå`na Flo. (jfr flana v.) 
'ostadig, fladdrig, flamsig kvinna / unreliable, 
slovenly woman' (SAOB under flana' v.; Berg-
fors, s. 163). 

f.IVa -V flrä`na (pl. /L-'nor) Rättv. 
flreenu (pl. flrä'nur) Al (jfr fln 	 f.). 
1. `flaga av sot el. aska / flake of soot or ash' 
Rättv. Jfr flaga, bet. 1. 2. 'flöte på fiskenot / 
float on seine' Al. Jfr fla(d); flarr. Syn.: flå'. 

flana sv.v 	fk4sna Älvd. firå`na vMor. firå`na 
Leks. 'fara omkring planlöst, flänga, vara osta-
dig / rush around, flurry, be unsettled' (SAOB 1; 
Torp) allm. Jfr fla,nka, bet. 1.— Sagr: fla`nkäl 
m. Leks. `ostadig man / unsettled man'; fk4'n-
takk f. Älvd. `ostadig kvinna / unsettled woman'. 
— Avi.: flrån m. Leks. 'ostadig, vårdslös man / 
unsettled man'; fkån n. Leks. 1. 'person, som 
flänger omkring / person rushing around'. 2. 
`ostadigt kringflängande / unsettled flurry'. 
flr4'nug nÄlvd. flrenen Våmh. (Bon.) flrå`nun 
vMor. flrå`nug Leks. flrTt'nu Flo. adj. 'ostadig, 
flamsig, framfusig / unsettled, bumptious' (jfr 
Bergfors, s. 163). 

!lanka sv.v. 1. fke`vka Våmh. (Bon.) 1. 'driva 
meningslöst omkring / lounge about, mooch' 
(SAOB flankan  v. 1). Jfr flana, bet. 1. 2. 
`hänga o. dingla / hang loose, dangle' (Rz 146 b 
flanka, bet. 2; V11 flankan); ä i 86 ä firevkär åv 
ru'lekerrniem å-nem 'det är, så att det dinglar 
(av trasor) från hans rockärmar'. Syn.: b j äll ra, 
bet. 3; lava; lavrai. 

flappra sv. v. 1. firceppra fka`ppra Mal. (jfr 
Wahlgren flaperi; Torp under flabba, Blöndal 
flapra v.) 'slå med överläppen (om häst, som 
söker nå gräs nära utom räckhåll) / thrust upper 
lip forward and then withdraw it with smacking 
noise (about horse trying to get at grass just 
out of reach)'. 

ilar m., se flarr. 
fiarr m. Ta flrarr nVåmh. /trär Rättv. (Bo.); obef. 
Älvd. 'flöte / float' (jfr fla n., SAOB flarn 2; 
Nordlander Multrå o. Lindgren Burträsk flar; 
ofi5DB I 68, 110). Jfr flotte"'; HO; flöt; flätan; 
fläta"; flöte n. Syn.: fla; flarre; flötan. 

narra sv.v.  .1. flra'rra Älvd. /herra Mal. öVd. (VII 
flarra; jfr SAOB fladdra) `fladdra med hörbara 
rörelser (t. ex. om  trollslända; om löst sittande, 
tunn bark på en tall) / flutter, flap audibly (43.g. 
of dragonfly; piece of loose bark on tree-trunk)'. 
Syn.: fladdra; flärra. — Ssg: fkasrrbarrk m. 
sVåmh. `slät, ljusbrun bark på en tall / smooth, 
light brown bark of pine'. —Avl.: Råm adj. Tra. 
'som är rufsig i håret / with one's hair rumpled'. 
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flarre m.IIIa fka'rrä Våmh. 'flöte / float' (se ill.; 
ÖDB I 68, 110, 132); ba'rrkflrarrä Våmh. 'bark-
flöte'. Syn.: se f la rr. 

flad n.II fkås OvSi. (utom öMor. Ors.: flås) 
Rättv. nLeks. Vd. (best. sg. dat. flreesi Li.) ft& 
sLeks. Bju. Dju. Ål Ga. 1. `fnas, tunn skiva; 
flaga; falaska / thin piece, flake' (SAOB flad) 
Leks. Bju. Dju. Ga. Mock. Flo. Mal. u'Inmbälrflrås 
Väinh, `fjäll på humlekotte'. 2. 'hudfjäll, mjäll/ 
placoid scale, dandruff' öMor. Son. NeSi. Vd. 
full i flrå'ssr Rättv. `full av mjäll'. Jfr flasa f., 
bet. 2. Syn.: flasna, bet. 2; fnas, bet. 1. 3. 
`liten, torr snöflinga / small, dry snowflake' 
Leks. Al Nås. Jfr flaga, bet. 2. 4. 'ytterbark 
på tall / outer bark of pin& Ve. Rättv. 5. `skal 
på rotfrukt / outer peel of root-crops' OvSi. 
ÖVd. ev-tennd4 flrå'se Älvd. `ha undan skalen!'; 
jö'Irpärflrås Tra. `potatisskal / potato-peel'; 
rö'tflås Ors. `kålrotsskar . Jfr p är (o n)-; j o r d- 
pär(on)-. 6. 'ngt obetydligt, smula, grand, 
dugg / a little, a bit, somewhat' NeSi. Vd. jä e-nt 
rä'dd dä e flrå'kt Rättv. `jag är inte ett dugg rädd 
för dig'; je tö å d/reekk-tft vstäsvvige flrå's f' -rp Li. 
`jag tog o. drack ur vartenda dugg för honom'. 
Syn.: doft; dugg; feken; filla, bet. 2; fnalln; 
fnas,bet.2;fnasa;fnask,bet.lb;fris;tecken, 
bet. 4. 7. 'obetydlig person, kräk / insignificant 
person, wretch' Soll. 8. '(kort) stund, ögonblick 
/ a moment' Mal. Li. je kan sku`tt di't ä 	flrå's 
Li. `jag kan titta dit en liten stund el. göra ett 
kort besök där'. Syn.: fläck, bet. 6; fläcka, 
bet. 2; hås, bet. 4; skov, bet. 1; skuss; skvätt, 
bet. 2; sköra; stund. — Ssg: flrå`shsug m, Li. 
`hög med potatisskal / heap of potato-peel'; stifsst 
fla'shuun da-ve pi`ga Li. '(det är) största högen 
med potatisskal (där) hos pigan!' (sagt vid 
matbordet av husbonden). 

has" n. flrås vMör. Jä. `uppsluppet skämt, lätt-
sinnigt prat, flams / joking, tittle-tattle, idle 
chat' (SAOB flasn). 

flasa f.V flrrså flrå"sa Våmh. flrrsu vMor.; pl. 
flrå"sur Älvd. 1. 'flaga, (tunt) skal / flake, thin 
peel' (SAOB flasa f.) Våmh. ba'rrkflrasui sÄlvd. 
`barrkflaga'; skrvflrasur Våmh. 'tunna skivor av 
avflådd bark'. Jfr skinn-. Syn.: se flaga, bet. 
1. 2. (pl.:) 'mjäll / dandruff' Älvd. Mor. Jfr 
flad, bet. 2. 

Basa' sv.v.l. fkA"sd Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
nRättv. flåså' öMor. flOså Ors. flrå'so Ore flrä'sa 
Leks. Al firdsa Dju. Ga. flå`sa Mock. flrå`s-
Nås flrå`ss Mal. (jfr flad, bet. 1). 1. ̀ skala 
(t. ex. kokt potatis) / peel (e.g. boiled potatoes)' 
(SAOB flasa') OvSi. fircrså på'rur Våmh. flåså' 

på`roni öMor. flrå`so på'rur Ore 'skala potatisen'. 
Syn.: skära av, bet. 3. 2. `falla av i flagor; 
fjälla (av) / fall off in flakes' vMor. Mal. Syn.: 
flagna v. 3. (om skog:) flOså sköVen Ors. `ta 
löv av träden / to strip treas of leaves'. 4. 'virvla 
i luften (om skräp, fnas o. d.) / whirl about (of 
rubbish, husks etc.)' Ga. 5. `småsnöa / fall 
lightly (of snow)' (jfr flad, bet. 3) Dju. Mock. 
Jfr snö-. 6. `bildas falaska / to make white-a,sh' 
Rättv. Al ä flrersa övär glrö'a Al 'det bildades 
falaska över glöden'. Jfr falsna; flasn a. 7. 
`narra, lura / cheat, bluff' Ors. an wart flå"sådiji 
öOrs. 'han blev lurad (på pengar).' — 
stji'nn flrsäd si öOrs. 'skinnet flagnade av / the 
skin fell off in flakes'. — Pass.: fIrrs'ås Älvd. 
Våmh. vMor. Soll. flrå‘sus Mal. 'falla av i flagor; 
fjälla / fall off in flakes, peel'; i flresäs fm ö`gu 
nÄlvd. i flrå"sä,s i kree jag sÄlvd. i fIrrsäs i Enj'n 
Soll. ̀ jag fjällar i ansiktet'; ålld and fläså's öMor. 
`håller han (den sjuke) på och fjällar'; flråså's-å'v 
Älvd. fira' 8808-tå Tra. `falla av i flagor el. fjäll'. — 
Särsk. förb. (av:) flräs-å' Leks. `skala (skava) av'; 
(sönder:) sta'nnd int u flrå,ss-so'nnd ä Mal. 'stå 
inte och smula sönder det!'; (upp:) ä flråss-s'pp 
sä Mal. `det (havretunnbrödet) bildade tunna 
flagor'; (u t a v:) firås-tå` Nås 'flagna av'; (ut e - i:) 
flråså-irti nå Welldpäron Soll. `skala några kalla 
potatisar o. lägga dem i stekpannan'. — Ssg: 
flrå"sukall fIrrsåkall m. Våmh. `person (man el. 
kvinna), som deltog i potatisskalning för (stort) 
tunnbrödsbak / person (man or woman) peeling 
potatoes for clapbread-baking'. 

flasa" sv.v.l. fki"så Ors. flrässa Ga. (SAOB flasa" 
v.; Torp flasa" v.). 1. `bete sig fläskigt / behave 
fussily, bustle' Ors. %n flrsär s flö'g öOrs. `han 
rantar i onödan fram o. tillbaka'. 2. 'skratta 
lättsinnigt, fnittra / giggle, laugh in a silly way' 
Ga. 

flasam  sv.v.1 . flrerså Soll. nRättv. flrå`ss Jä. `frasa, 
prassla / rustle,'; hsnn å ä 88917, gå(r) ti hal•män, s 
int flråssu Jä. `vad är det, som går i halm(en) 
utan att prassla?' (gåta). 

flas-bark m.Ib flrå'sbarrk Äpp. (jfr flad, bet. 4) 
`tallbark med lösa flagor / flaking bark of pina' 
(ÖDB III 405). 

flas-gröt m. Ja firCesugröt Dju. `ledsamheter, trå-
kigheter, efterräkningar / troubles, annoying 
experiences, subsequent unpleasant surprises'; 
an fekk en ri`kkti flrä'sugröt `han fick svåra efter-
räkningar o. tråkigheter'. Syn.: flesgröt, bet. 
3; grålek. 

flasig adj. I flrrsug nÄlvd. flrå"sun Våmh. flrrsun 
vMor. Ve. Soll. flrå'su Rättv. Nås Mal. flrässug 
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Leks. fk.§."‘ss ÖVd. (SAOB flasig1). 1. `som har 
mjäll; full med mjäll / full of dandruff'. 2. 'full 
av småskräp, boss el. agnar (om kläder el. säd) / 
full of husks, chaff (of clothes, or gram)' Rättv. 
(Bo.). 

flaska' LIVa fka'ask(a) Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Son. Oro Leks. Al fla'sska öMor. Ors. fka's(s)ka 
Rättv. Bju.-Jä. flra'sska Äpp. Mal. ÖVd. 1. 
`kärl för våta varor el. salt o. d., förfärdigat av 
trä, glas, metall el. av näver / container for 
liquids or salt; made of wood, glass, metall or 
birch-bark' (jfr SAOB 1 e, f) allm. grenfkaask 
Älvd. 'flaska av grönt glas'; stö"firasska Våmh. 
'flaska, rymmande ett stop'; ka,`nnfirassk vMor. 
<flaska, rymmande en kanna'; brå`jd- el. gra`nn-
flrassk(a.) Ve. `figurmålad glasflaka, rymmande 
cirka 11. och anv. vid bröllop el. andra gästabud 
(:brud-)'; spa'nnika8(8)ka Rättv. (Bo.) 'koppar-
flaska för dryck, rymmande 11 kvarter och 
medförd i färdspannen'. Jfr brännvins-, 
dropp-, fick-, glas-, gässel-, gässelkarl-, 
herdkarl-, höböt-, jäst-, kil-, kjortel-
säck(s)-, kopp-, lukt-, mjölk-, näver-, 
pung-, salt-, skör-, sput-, trä-, träkann-, 
tut-, vitglas-. 2. 'järnbeslag på skakelslån, 
tillhörande draganordningen (på vinterfordon) / 
iron-mounting with ring, on crossbar of shafts, 
to which sleigh was fastened' (se ill.; ÖDB I 379) 
Oro Rättv. Jfr skakel-. Syn.: handske, bet. 
3; tåga, bet. 1. — 	 fira'ssleug adj. Leks. 
(Silj.) 'som har formen av en flaska / bottle-
shaped'. 

flaskan  f.IV a firceaska Mal. ÖVd. (jfr Torp flask m.). 
1. 'klyvning längs med lagring i berg el. ådring i 
trä / split along rock layer or wood grain' (jfr 
SAOB flask 3) Mal. Jfr borst, bet. 4. 2. 'slät 
sida av trä, följande ådringen, el. brynstens-
klyfta, följande bergets lagring / smooth side 
of wood, following grain, or piece of slate, follow-
ing rock stratification' (ÖDB II 28). Jfr flask-
sida; flat', bet. 2. 

flask-butt m.Ia flra'sskbstt Mal. 'laggkärl med 
svagt päronformade »bottnar» i sidorna samt (i 
övre laggstaven) inborrad pip, stundom skodd 
med bly / barrel with flat, pear-shaped sides and 
spout in narrow top, sometimes mounted with 
lead' (jfr ÖDB III 529, fig. 551). 

flask-knapp m.Ia flrassekknapp Älvd. 'träpropp 
till flaska av näver / wooden-plug used for 
birch-bark container' (se ill.). 

flask-knut nada flra'sskknekt Mal. 'jämnt o. slätt 
under hakan knuten huvudduksknut med hori-
sontellt åt ömse sidor riktade snibbar / knot of 

headscarf, tied just under chin with ands sticking 
out sideways'. 

flask-lampa f.IVa fkessklarampa Mal. 'liten 
lampa av glasflaska, försedd med en i lysolja 
nedsänkt veke av en tygtrasa / small lamp, con-
sisting of a glass-bottle containing a cloth-wick 
in ou'. 

flask-sida LIVa flra'ssksia Mal. Li. 'fiatsida av 
skiktad sten el. av längs ådringen kluvet trä-
stycke / flat side of stratified stone or wood split 
along grain' (jfr flaskan  f.). Jfr flat!, bet. 2. 

flask-sten m.Ia flra'sskstån Leks. 'envar av de 
små stenar, som, jämte vatten, användes vid 
rengöring av träflaska / each of the small stonas 
used, with water, for cleaning wooden container' 
(We.). 

flask-tapp m.Ia flra'ssktapp Ve. Leks. fka'ssktapp 
Mal. ÖVd. 1. 'tapp i flaska / plug for bottle' 
allm. 2. (överfört:) 'fyrkantig knut i mellan-
vägg / square joint in partition wall' Leks. 

flasna f.IVa fkässna (vanl. pl. fkässnur) Al (jfr 
flas n., bet. 1; flasa v., bet. 6; falsne m.). 1. 
'tunn askflaga; (pl.:) falaska / thin flake of ash; 
white ashes'. Syn.: se falsne, bet. 1 a-b. 
2. 'mjäll / dandruff'. Syn.: Has', bet. 2; fnas, 
bet. 1. 

flasna sv.v.l. fkå`sna Bju. (jfr Has!  n. bet. 1; 
falsna v.; falsne m.) `falna (om glöd) / die (of 
embers)'. Syn.: falsna. — Särsk. förb. (över:) 

8kä fkä8n-S'vär Bju. <glöden skall beläggas med 
(en tunn hinna av) aska'; (p. pret.:) å så vå'Zr 
å'vårflråsna Bju. 'glöden äro helt slocknade (eg. 
det är så väl överflasnat)'. 

flasne m.IIIa flrå`sna Dju. Ga.; pl. flrå`snar Bju. 
fireesnär Ål (jfr flas n., falsne, flasna f., v.) 
'falaska / white ashes'. Syn.: se falsne, bet. 
1 a-b. — Ssg: firå`stiasska f. Bju. `dets.'. 

flat' m.Ia -f.Ia flrät f. Rättv. (Bo.) m. Mal. Li.; 
best. sg. nom. flrå'tg f. Älvd. (jfr flate m.). 1. 
<stor, slät markyta, jämn ängsmark / flat, even 
meadow-land' (SAOB 1); dida stfir firå.'tå Rättv. 
(Bo.) 'den där stora, släta ängen'. Jfr flatnad. 
2. (best.; endast i förb. med prep. å; jfr SAOB 
flat. bet. 2:) 'på flatsidan' Älvd. l'e'gg an, 4 fla'tg 
'lägg den (a: stenen) på flatsidan! / put it down 
on the flat side!'; brå'ae i'gg 4 fra'tv, (nots.: 
4 k4'n,nt) `brädet ligger på flatsidan' (jfr ÖDB II 
28). Jfr flaskan, bet. 2; flasksida. 

flat" sbst., se till-flats adv. 
/lat adj. I firät allm. (utom öMor. Ors. o. bet. 2 
Mal.; n. Ratt Bju.; pl. flräter Älvd.) /lät öMor. 
Ors. (n. hatt Ors.) 'katt (bet. 2) Mal. 1. 'jämn, 
slät, plan / even, smooth, flat' (SAOB 1) allm. 
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(utom Mal.); flrå't selm e mjekflrassk Soll. 'flat 
som en mjölkflaska'. 2. 'snopen, förlägen / 
embarrassed, crestfallen' (SAOB 2) Ors. Rättv. 
Leks. Nås Mal.; obef. Bju. då va' tt i då ss fka'tt 
Mal. `då blev jag så snopen'. Syn.: flatlig, 
bet. 1. 

flata LIVa flrå‘ta Mal. `jämn o. slät yta, fiatsida / 
flat, even surface, flat side' (SAOB 1); an drög,  
tö Ti't om må fkå'tsn å ha/ nnd 'han slog till honom 
med handflatan'. Jfr flathand. 

flata sv .v .1. firna Våmh. (plana ut, släta; jämn-
hugga, slättälja / flatten out, smoothe' (SAOB). 
Jfr Häl-nal, bet. 3. — P. pret.: flrå`taö 'jämnad, 
slättäljd / evened, flattened'. — Refl.: 
sig Älvd. <falla raklång (eg. flata ned sig) / fall 
flat'. 

flat-drag n. II firå'tdrå.g Flo. `timmerdrag, vars ena 
skänkel var lång o. platt, under det att den 
andra skänkeln var spetsig / double-clawed iron 
implement used in carpentry for fitting one side 
of log to the other in wall'. 

flate m. IV flrå'ts Jä. (Fr. flati) `flat, jämn öppning 
av myrmark el. vatten / flat, even stretch of 
swamp or water'. Jfr flat', bet. 1; flår' f., bet. 2. 

flat-fil Lie, flrå'tfilr vMor. 'platt fil, med vilken 
urmakaren justerade drivhjulens kuggar / flat 
file used by watchmaker when adjusting gearing' 
(SAOB; ÖDB II 73, 122). 

flat-fotad adj. I flrå'tfota Nås 'plattfotad / flat-
footed' (SAOB). Syn.: plattfot adj. 

flat-hacka LIVa flrå'takk(a) Våmh. vMor. 1. 
`mejselformad kvarnhacka / chisel-shaped mill-
stone-pick' Våmh. vMor. Jfr tete; vigg, bet. 1. 
2. 'mullhacka med tvärställt blad / earth-pick 
with transverse blade' svMor. Syn.: tvär-
grava, -gräv, -hacka. 

flat-hand f. flrå`thannd Mal.; best.: flrå`tetnndc 
Älvd. flrå:th,ann,cle Ore flrå'thannda Nås 'inner-
sidan av handen utom fingrarna /palm of the 
hand' e tsrrved-tl'Ir å-nom må flrå:thanndzi Ore 
<jag slog till honom med flata handen'. Jfr 
flata f. Syn.: flatnäve. 

flat-kunta LIVa flrå'tkutta Leks. 'för den övre 
stockens infällning otillräckligt urtagen hals på 
väggstock / insufficiently deep corner-joint in 
wall-log to fit log above'. 

flat-lax m.Ia fl•ätlakks Leks. `ett slags slät (o. 
förenklad) laxknut, anv. vid husbygge i senare 
tid /a type of smooth, simplified dovetail-joint, 
med in more modern building'. 

flatlig adj. I flreisillig nÄlvd.; n.: fka'2.21id Våmh. 
(Bon.). 1. 'förlägen, snopen / embarrassed, 
crestfallen' (SAOB 1) Älvd. Syn.: flat, bet. 1. 

2. (n.:) 'förargligt, besvärligt / annoying, troub-
lesome' Våmh. (Bon.). 

flat-lus f. VI flrå:1148 vMor. fiä`ticlis öMor. fkå'tlfis 
Ål Flo. Mal. ÖVd. 'Phthirius pubis' (SAOB); 
an sitt-v' ssm e flrå'tlås Mal. 'han hänger fast (el. 
efter) som en flatlus'. Syn.: frallus. — Avi.: 
ftä'&ijswi • -148un adj. öMor. 'behäftad med 
fiatlöss / afflicted with crablices. 

flatnad m. II flrrtnåd Soll. 'jämn, slät mark / flat, 
even ground' (jfr fl a tI). Syn.: f 1 å-1 ä n d a, 
-mark; jämna", bet. 1; jämnad', bet. 1; 
jämnd; släta, bet. 1. 

flat-näve m.IV flrå'tnevi Våmh. 'fiathand, flata 
hahden / palm, flat of the hand'. Syn.: f lat-
hand. 

flat-ryggen m.Ib best. flrå'tricicljen Ve. 'rygg-
partiet mellan skulderbladen / part of back 
between shoulder-blades'. 

flat-röstad adj. I flrä:trös(a)ta Rättv. (jfr rösta" 
v.) 'som har försetts med (för) lågt gavelröste / 
with too low a gable roof-truss' (jfr SAOB under 
röstadu p. adj.). Jfr brant-, tvär-röstad. 
Syn.: flå-, låg-rö stad. 

flat-sides adv. flrå'tsiss Flo. `på sidan (liggande) / 
lying on its side' (Ross). 

flatslig adj. I, se flatlig. 
flatt m. I a, se flått m. 
flatt adj., se flat. 
flatta sv .v .1 . fkcetta Mal. (jfr V11 flattau v.; vanl. i 
uttr.:) fkce tt s ku`tta 'flacka o. fara, springa hit o. 
dit / rove about, run'. — Särsk. förb. (i-väg:) 
flratt i vå'g 'hastigt fara åstad, rusa i väg'. 

flat-tak n.II fkä'ttäk Mal. ÖVd. 'innertak, mellan-
tak / ceiling' (ÖDB III 135); brfitin flråsttåle Tra. 
'brutet innertak'. Jfr brott-tak. Syn.: in-, 
mellan-, panel-, tve-, under-, varm-tak; 
panel. 

fiattak-ås m.Ia flrå'ttakås Mal. ÖVd. 'ås, som 
uppbar innertak / beam supporting ceiling' 
(ÖDB III 135). 

flattra sv.  .v .1. fketra Rättv. 'prata innehållslöst, 
pladdra; skratta fjolligt / laugh in a silly way, 
prattle' (Rz 149b flattär; We. fiattrall, bet. 1). 

Ssg: fka"ttsrlisor f. pl. Rättv. 'fnittrande o. 
pladdrande flickor / prattling girls'. — Avi.: 
fhi'tsr n. Rättv. `fjolligt prat, pladder /prattling'; 
flrå"tra f. Rättv. 'pladderaktig kvinna/ prattling 
woman'. 

flat-tång f.Ib flrättagn Mal. flrå'ttavvg ÖVd. 
'flacktång / flat-nosed pliers'. 

flat-vagn m.Ia flråstvavvn Nås Mal. `tvåhjulig 
vagn med brett flak, anv. t. ex. vid sädesinkör-
ning / two-wheeled cart with broad upper 
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framework, used in transporting grain'. Syn.: 
flakvagn. 

flax' m.Ia fkakks m. Leks. (jfr flaxa v.) 'bråds-
kande, kringflackande o. orolig man / bustling, 
roving, restless man'. 

flax" m.Ia fkakks Älvd. flakks öMor. 1. 'avsikt-
ligt åstadkommet luftdrag (t. ex. med en hatt 
för att få elden i en nying att brinna) / draught 
caused by fanning with e.g. hat to make fire bum' 
Älvd. 2. a. 'vid myrjärnstillverkning anv. fläkt-
maskin, bestående av ett skovelhjul i en flytt-
bar träbock / mechanical implement with many 
fans like a paddle-wheel used to cause draught 
when producing bog-iron' (ÖDB II 46) Älvd. 
öMor. Jfr fläkt; f lä x. b. 'fläktliknande vippa, 
anv. som blåsmekanism i smedja / fan-like device, 
used in smithy' (ÖDB II 64) Älvd. 8. kvist el. 
fläkt, inborrad nedtill på skördeorv för att föra 
den skurna säden samman i en jämn sträng med 
axen åt samma håll / bent twig fastened into 
bottom of scythe-shaft, causing the grain to 
fall evenly with the ears in the same direction' 
(ÖDB III 411) öMor. Syn.: se båga, bet. 2; 
flagga', bet. 2; väng. 

flax" m.Ia flakks Ors. linnehuvudbonad av 
hilk-typ, buren av kvinna utanpå hatten; därvid 
hade ogift kvinna en hårhark under / linen 
hood, worn by woman over hat; an unmarried 
woman had a hair-pad (hårhark) underneath' 
(se ill.; SAOB flax", bet. 2; ÖDB IV 154, 269, 
501). Jfr vit-. 

flaxa' f.IVa fkaNcksa Leks. (jfr flaxa v.) 'rask, 
brådskande o. orolig kvinna/ quick, bustling, 
unsettled woman'. 

flaxa" f.IVa fkakksa Leks. 'rakskuren, lös o. vid, 
något nedanför midjan räckande enkel kvinno-
tröja av olika slags tyg, ej tillhörande den egent-
liga dräkten, bars av en del gummor som mindre 
ytterplagg / straight, loose, wide, simple type of 
woman's jacket, reaching just below waist, wom 
by some old women as an extra garment' 
(ÖDB IV 324). Jfr livtröja, bet. 2. Syn.: 
lärftströj a. 

flaxa sv.v.l. fka`lcks(a) Älvd. vMor. Soll. Leks. 
flå/dess. öMor. Ors. fka`kicsa Rättv. Bju. Nås 

fkcacksa Tra. 1. 'flaxa med vingarna el. 
med armarna, t. ex. vid hastig gång; fladdra, 
t. ex. om  löst plagg el. tygstycke / flina?  flutter' 
(SAOB flaxa" 1-2) allm. sn fla`kkser wi'vvga 
öOrs. 'han flaxar med vingarna'. Syn.: fläxa, 
bet. 1. 2. `fläkta / fan' Älvd. Syn.: fläxa, 
bet. 2. 8. `gå hastigt, springa oroligt omkring, 
fjäska / walk quickly, run about, hurry' Rättv. 

Leks. Mal. an e calsta'ss s fka`kks s få'a  Mal. 
'han är överallt o. fladdrar o. far omkring'. — 
Särsk. förb. (av:)o färd fka`kks-å å Cnnt kan vd' 
ns`getats Tra. `hon ger sig iväg o. kan inte stanna 
någonstans' (om en piga). 

flax-gräs n.II fka`kksgr.fts vMor. Ve. vSoll. `bred-
bladigt gräs av växlande slag (vanl. ,Cala-
magrostis-arter) / broad-bladed grass of different 
kinds'. Syn.: se bergval(1); bredgräs. 

flaxig adj. I fka`lcksu Mal. 'orolig, ostadig (av sig), 
ombytlig / unsettled, changeable' (SAOB 2). Jfr 
flixa v., avl. 

flax-lampa f.IVa fka`kkslamrnpa Mal. `liten, svagt 
lysande oljelampa / small oil-lamp'. Syn.: se 
blinka; fluxlampa. 

ficka f. V fki"ka Våmh. (Bon.) fkrku Ve. Soll. 
(jfr Bl. 	f., bet. 1; Torp flika f.). 1. 'hål, 
reva (särsk. i tyg) / hole, tear (in material)' 
Soll. i re-"v-å fe feiluk fki"ku 'jag rev upp ett 
stort hål'. 2. 'flak, flaga, stort stycke (t. ex. av 
is; av åker, äv. om  stort blad av ngn växt) / 
flake, large piece' allm. 

neka sv.v.l. (endast i förb. med tu; jfr Torp 
fläka' v.:) flråk-tie Ga. 'klyva, fläka / split, slit'. 

Ilen' m.Ia lian Ve. Flo. Äpp. fin öOrs.; best.: 
flrå'nsn Rättv. Leks.; obef. Mor. 1. 'en sjuk-
dom (vållande magont, trol. närmast av svulst 
el. cysta) / an illness causing stomach-ache, 
probably brought about by a growth or tumour' 
(jfr SAOB flen' 3) allm. du a fått fire'nsn altvå'k 
du Leks. `du har fått flen alldeles, du' (sagt 
till person, som bär sig konstigt åt). Jfr flen-
hus. 2. (i förb. läsa flenen ur:) 'giva en 
kraftig uppsträckning / reprimand' Leks. Äpp. 
män 	låd firå'nsn yr skcalrj, 	itt Leks. `men 
jag gav honom en ordentlig skrapa, jag.' 

flen" m.Ia fkign Li. (jfr flenall v.; lindrigt 
skällsord om) 'fånig, flinande pojke el. man / 
silly, grinning boy or man'. Jfr flina v., seg. 

flen adj. I fktijn Li. `kal/ bare'; (subst. i ortn.:) 
fkä'fn Li. 'trädlös udde i Hässjön'; da å filt' jnam 
'(där) på Flenen'. 

nona' sv.v.l. fkend Älvd. fki"nå Soll. fli"nå Ors. 
fkå'nå ÖVd. `småle (vare sig vänligt el. försmäd-
ligt) 1  smile'. Jfr kall-, små-. Syn.: flina. — 
Avi.: fkå'net'ing f. Tra. 'flinande / smiling'. 

!lena" sv.v. (jfr? Torp fleina; endast i förb. flena 
ö r on e n:) fire n B'ron Ål (om häst:) <lägga öronen 
bakut (o. bereda sig att bita) / flatten ears (and 
prepare to bite, about horse)'. Jfr små-, Syn.: 
flina, bet. 1; flinas; flå, bet. 4; flägnas, bet. 
1; gränja, bet. 2; gräsa(s), bet. 2; snäka(s); 
snärkas. 
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fles-gröt 

flen-hus n.Ia itra's öOrs. `svulst, cysta / tumour, 
growth'. Jfr flen', bet. 1. 

flen-hård adj. I flrå‘nhålt Rättv. (jfr SAOB flint-) 
'flinthård / hard as flint'. 

Ilen-häll 	 Rättv. (jfr SAOB flint-) 
'kal, slät stenhäll / bare, smooth slab of rock'. 

flen-skallad adj .1 flö`nskålladtt 	flenskå'lladr, 
öMor. fke"(r)skållack, 	flrå`skolladv, Soll. <som 
har kal hjässa, flintskallig / bald'. Syn.: 
flenskallig; flint-skallad, -skallig; fli-
skallad. 

flen-skalle m.IIIa flråsnskalld Jä. fkesskalla Mal. 
fkä'jn,skslle CoVd. `flintskalle / bald head' (SAOB 
under flint-). 

flen-skallig adj. I fkå'nskallu Rättv. Al Nås Jä. 
fkg`nskallug Leks. flre'sskallu Mal. fkeejnskslls 
öVd. = flenskallad. 

flen-skorv m.Ia firalewerry Ors. 'eksem i huvu-
det / eczema of the scalp'. Syn.: fläskräven; 
fläsk-, rot-skorv. 

flen-tyre n.III fktejntöre Li. (jfr Hq. töre, tyre) 
`torr, kådrik tallved / dry, resinous pine-wood' 
(ÖDB II 62). Jfr tjur n. —m.; tyre. 

flen-vinter m. flfwitter öOrs. 'onormal (ojämn el. 
hård) vinter / abnorma' (unsettled or hard) 
winter'. 

flepa sv.v.l. flre'pa Äpp. Mal. `gm satiriskt svar 
tysta munnen på ngn / stop someone talking by 
being sareastic' (SAOB flepa 1); o ks`nn int la-
veerrs flrå`p an Mal. <hon kunde inte låta bli att 
säga stickord åt honom'. — Avd.: flrep m. Rättv. 
Mal. 1. 'kinkig, grinig person / petulant, 
whining person' Rättv. 2. 'satirisk man / 
satirical man' Mal. 3. 'fånig, stollig karl / 
idiotic, foolish fellow' Rättv. (Bo.). Jfr flepig, 
bet. 3; flåp m.; flrå`pa f. Mal. 'satirisk kvinna / 
satirical woman'. 

tepig adj. I flre"pu Rättv. Mal. 1. 'gråtmild, 
kinkig / tearful, petulant' (SAOB 1) Rättv. 
2. 'satirisk, försmädlig, kvick i munnen / 
satirical, derisive, witty' Mal. vår flrå' p i mä'nnam 
'vara retsamt slagfärdig i tal o. svar (eg. flepig i 
munnen)'. 8. 'fånig, tokig, stollig / silly, idiotic' 
Rättv. (Bo.). 

flep-ord n.Ia fkå'pök Mal. Li. 'försmädligt ord, 
stickord / derisive word'. Syn.: se dret ord. 

flep-tut m.Ia firå`ptat Äpp. Mal. 'skämtare, 
gycklare; satirisk o. spydig person / joker; 
satirical, sareastic person' (Rz 148b). 

flera adj.; pron. fkrerer Älvd. flrå`rdr Mor. Soll. 
Ore flå'rsr vOrs. fkö'rs Rättv. (Bi.) flrå`rs Leks. 
flråsra Bju. flrå`rii Nås Äpp. fkrr Mal. fireffre 
öVd. 1. (komparativt:) `större antal (av) / more, 

greater nurnber (of)' (SAOB I 1) allm. ä wa 
fkå'rår ktellur ät ps` jkår Ore `det var flera flickor 
än pojkar'. 2. 'några, åtskilliga till / some (more)' 
(SAOB I 2) allm. fckn stjik-estte firrenkm Älvd. 
`vi måste skicka efter flera (har)'; a, äu fkrerti 
e'ppek Älvd. `har du flera äpplen?'; e fkg`r 
oldrgå vMor. `det finns flera dagar' (svar till en 
som frågat: 'Sitter jag för länge?'); han eett 
flrå`r hemmanär Dju. 'han ägde några hemman 
till'. 3. a. <åtskilliga, ganska många / several, 
rather a lot' (SAOB I 3) allm. e a ge`nndje flä`ra 
&PO Ors. 'det har gått flera dagar'; an åg 
fkör-flrå`rs Leks. <han har ganska många'. b. 
(föreg. av så adv.:) ä f4nns-nt so flrerär so add 
?tenn rwennsk Våmh. (Bon.) 'det fanns inte så 
många (bönder), som hade någon hingst'. 4. 
'mängden, det stora flertalet, de flesta andra / 
the great majority, most of the other(s)' Älvd. 
öMor. an  sir int a'ut .2lajs fkrerer Älvd. 'han 
ser ovanlig ut'; an M sakt .1'nn toå" öa fkrerer 
Pre& Älvd. 'han är nog där de flesta andra 
(ungdomarna) äro'; an i sed`rrä än flö`rtir öMor. 
<han är större än de flesta'. — Ssg: ikgauvvg 
adv. svÄlvd. 'vid flera tillfällen / on several 
occasions'. 

fler(om)-stans adv. fkrerumstas Älvd. flårsta'ss 
öMor. fla`rsmstås vSoll. fkgsrumstass fkö`r-sta'ss 
Soll. flö`rumstass Ors. fkåsrometass ,, fkå'rstass 
Ore flrå`rstans Rättv. (Bi.) fk -erstans Leks. Bju. 
fk4tas8 Mal. fIrtektagg öVd. (SAOB flerstädes). 
1. `på flera ställen; på åtskilliga ställen / in 
several places'; ä å" fal fkä'jgtagf dl jå' dem å' 
&ryck Tra. `det är väl på flera ställen än här, de 
ha det så'; an a vå'r fkä'igtafg å åfott Brie Tra. 
'han har varit på åtskilliga ställen o. gjort 
sådana'. 2. (iutvidgadförb. flerom ällarstans:) 
fkrerum-e'llestas svÄlvd. 'på flera andra ställen / 
in many other places'. Jfr ällarst ans. 

Hesa f.V fkrså Älvd. flirsa Våmh. fkrss vSoll. 
fkrsu Soll. fkrsu Mal. 1. 'flisa / flake, chip' 
vSoll. Sol". Mal. Jfr flisa', bet. 2. 2. `helt liten 
flisa / little chip' Älvd. strefkisd <liten flisa av 
sten'. Jfr flisa', bet. 3. 

fles-grop f.VI Ikr sugröp (pl. fkrsugröppär) Mal. 
(jfr flesa f.; flisan v. ang. kort 'i se Lidlån ANF 
42: 259 f.) `smilgrop / dimple'. Syn.: se falsk-, 
ful-grop. 

fles-gröt m.Ia fkrsugröt Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
vSoll. flisugg't öMor. firssgröt fli"sugråt Ors. 
fkrsogröt Ore f(ersugrät Rättv. flrsugröt Mal.; 
obef. Ga. Flo. (Rz 149a flisgröt; V11 flissgröt; 
We. flesgröt; jfr SAOB flissa, Torp flisa'). 1. 
`på visst sätt lagad gröt, som åts av flera perso- 
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ner gemensamt på kvällen o. var avsedd att 
framkalla drömmar, vilka förutsade ngt om 
framtiden / porridge eaten in the evening by sevJ,  
eral people and made in a special way, intended 
to make partakers dream about the future' Älvd. 
Mor. Ve. vSoll. Ore Mal. Syn.: drömgröt. 

`tunn, klisteraktig gröt / thin, gluey porridge' 
Våmh. (Bon.). Syn.: slap-, slapper-gröt. 

`olycksfall el. olyckshändelse, som gör slut på 
den glada stämningen / accident putting an end 
to a happy atmosphere' Våmh. öMor. Ors. 
Rättv. du lrå fäl dm ä di ien flri"sugråt, ing du 
bi"lrä di Våmh. (Bon.) `det måste väl hända ngt 
tråkigt, innan du lugnar dig'. Syn.: flasgröt; 
grålek. 

/leta sv. v. 3.- 1., se fläta' v. 
Bleka LIVa 	Bju. Dju. Ga. Mock. fkiskka 

söLeks. flreskka Ål; obef. Rättv. Leks. Flo. `ogift 
kvinna / unmarried woman' (SAOB 1-2). Jfr 
farbrors-. Syn.: kulla, bet. 1. 

flicka sv.v. flri`kka Ve. flri`ttja Ore `bläcka (träd) / 
blaze (tree)' (jfr? flixa v.). Syn.: se blikta, 
bet. 2. 

/lik m.Ib flrik Ga. 'ojämnt utskjutande del av 
åker el. annan äga / piece of field which jutted 
out'. Syn.: kings; kingse; skika f. — Av/.: 
dyra ligg flri'kut tå' Ga. `de (o: jordbitarna) ligga 
som ojämnt utskjutande partier av åkern'. 

Ilin n.Ia !kin Älvd. flrin Rättv. Bju. Nås Mal. 
ÖVd. 1. 'hånlöje, fult leende / scornful snille' 
Rättv. Bju. Nås Mal. ÖVd. Jfr hund-. 2. 
`småleende / smile' (vare sig vänligt el. ovänligt) 
Älvd. Mal. ÖVd. 

/lina sv.v.1. -3. fld`na, 1. Älvd. Våmh. flri`na 1. 
vMor. Leks. flri`na Rättv. Bju. Nås Äpp. Mal. 
.ÖVd. (pret. flri`ntä Nås flri`nnt Mal.). 1. (om 
häst:) `visa tänderna o. lägga öronen bakut / 
<about a horse:) bare its teeth and flatten its ears' 
(SAOB 1) Leks. Mal. ÖVd. Syn.: se flenan; 
flinas. 2. `småle fult el. hånfullt / smile scorn-
fully' (SAOB 2) Rättv.-Mal. Jfr hån-, ill-, 
kall-. 3. `småle / smile' (vare sig vänligt el. 
ovärdigt; jfr SAOB 2) Älvd. Våmh. Mal. små'. 
!Irina Mal. 'dets.'. — Ssg: flri`ngukku m. Mal. 
`flinande person / grinning person'. Jfr flen" m. 

/linas sv.v.3. pass. flr.l'jnas (pret. fkg'indtis) 
sVåmh. Våmh. (Bon.) (om häst:) `visa tänderna 
o. lägga öronen bakut'. Syn.: se nflena; flina, 
bet. 3. — Avi.: flr4'jngn adj. Våmh. (Bon.) 
`ilsken av sig (om häst) / savage, vicious (about 
a horse)'. 

flinga f.IVa fki'vvga Ore ftri`vva Nås Mal. 
flri'vvga ÖVd. 1. `stycke, parti / piece' (jfr 

SAOB 1) Ore ä e jeno tejsflrivvga kwä'rr sud å 
sjö'm `det är ett isparti kvar i sjöns sydliga del'. 
2. `snöflinga / snowflake' (SAOB 2) allm. snö'-
/tiga Ors. 'dots?. Jfr flaga, bet. 2. Has', 
bet. 3; snöhandske. Syn.: kov m.; snö-
flaga, -flas, -flinga, -flingla, -flingra, -kolv, 
-k o v. 

flingla f. IV, se snöflingla. 
flinig adj. I flrf ngn Våmh. (Bon.)`somhånskrattar 
försmädligt / laughing scornfully' (jfr SAOB). 

flink adj. I fkivvk Älvd. flivvk Ors. 1. `rapp, 
rask / quick, prompt' (SAOB 2) Ors. 2. `snabb, 
hastig / quick, hasty' (äv. i klandrande bet.) 
Älvd. w§n ir e wå'rt wå" så' flri'vvk lruvå-a'ut nod 
`vad tjänar det till att så beredvilligt lova ngt 
(o. sedan inte hålla det)?'. 

flinka sv.v.l. (endast i förb. flinka öronen:) 
flri'vvk (Vro Dju. (om människa:) `draga öronen 
åt sig, bliva orolig / become anxious'. 

flinta f.IVa flrfnnta, Älvd. fli`nnta öMor. Ors. 
flri'nnta Bju. Nås Äpp. Mal. ÖVd. `stycke vit 
kiselsten o. d., anv. vid eldslagning mot ett 
stycke järn / piece of flingstone) used in making 
fire' (jfr SAOB 2; ÖDB III 282). Jfr katt-. 
Syn.: eld-, flint-sten; tinna. 

flint-kolli m.Ib flrfnntfisk Älvd. `behållare för 
flinta, förfärdigad av plåt o. hörande till eld-
donet / metal container for flint; tinder-box' 
(ÖDB III 283). 

flint-järn n.Ia fki`nntjår Leks. `eldstål / fire-steel' 
Syn.: se eldföre, bet. 2. 

flint-lås n.Ia firfnntlr48 Älvd. fli`nntlås öMor. 
flintK8 öOrs. flri`nntlås Bju. Nås Mal. ÖVd. 
`gevärslås med eldstål o. flinta / flint-lock, fire. 
lock' (SAOB). Syn.: bösslås. 

flintlås-bössa f.IVa flrfnntlr4sbyss Älvd. flri`nnt-
låsbassa Ål flri`nnadsbaSsa Mal. flrisnntlåsbegga 
ÖVd. `flintlåsgevär / firelock musket' (se ill.). 

flint-skallad adj. I flri"nntskålladr, Soll. fli`nnt-
skalladr, vOrs. `som har kal hjäsSa, flintskallig / 
bald'. Syn.: se flenskallad. 

flint-skallig adj. I fli`nn(t)sksllun vOrs. 
skallu Bju. Äpp. =föreg. (SAOB). 

flint-stål n.Ia flri`nntst4k Våmh. (Bon.) `eldstål / 
fire-steel'. (ÖDB III 281). Syn.: se eldföre, 
bet. 2. 

flis sbst. flris Mock.; obef. Rättv. Leks (koll.:) 
`torv / peat'; knakk fld's `hacka torv' (jfr SAOB 
flis, under flisa', bet. 3). Jfr flisa, bet. 1. 

flisa' f.IVa flra`jsa Älvd. Våmh. flrejs(a) Ve. 
fitti`jsta Sol!. Ore flasisa, Ors. f4-1`8a Rättv.-Tra. 
1. `torva / sod, turf' (jfr SAOB 3-5; ÖDB I 389) 
Dju. Mock. Flo. Nås Jä. jd'Irflrisa Flo. `jord. 
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torva': mg`rdyvfkisa Jä. 'torva av myrjord'; 
svä`lrflrisa Jä. `gräsbevuxen jordtorva'. Jfr flis; 
flistapp; torv; torva. 2. 'skärva, splittra (av 
sten el. järn), sticka (av trä) / splinter, piece (of 
stons or iron), chip (of wood)' (SAOB 6) allm. 
(utom Älvd. Våmh.); ts`kktfirisar pl. Tra. <avfall 
från jämnhuggning (tuktning) av slipstensbry-
nen'. Jfr flesa, bet. 1. 3. 'större flisa / largish 
flake' (jfr SAOB 6) Älvd. Våmh. Jfr flesa, 
bet. 2. 8. `stor snöflinga / big snowflake' Ors. 
sno‘flajsa öOrs. 'das?. Syn.: se flaga, bet. 2. 
5. `skinnflik i sår / skinflake in watmd' Mock. 
— 	 firisaut adj. n. Jä. 'fullt med torvor (t. ex. 
i åker) / full of sods (e.g. in a field)'. 

flisa' f. IVa 'kas jaa Älvd. 'ömtålig, grinig, obetyd-
lig kvinna / sensitive, peevish, insignificant 
woman'. Jfr grin-, gräs-, kull-. 

sv.v.l. firis(a)- Rättv. Tra.; pass. flrajsas-
Älvd. flisas- Mal. ÖVd. (vanl. i särsk. förb.) 
'klyvas, splittras, gå i flisor flake, split, splin-
ter' (jfr SAOB flisa' v.). —Pass.: (i förb. med 
sönder:) flra,jsas-sti'nnd Älvd. fkises-sönnd Mal. 
ÖVd. `gå sönder i flisor (t. ex. om  sten, trä etc.)'. 
— Särsk. förb. (sönder:) pujkan fkes-so'nnd 
brä'bitp,, Tra. 'pojkarna ha sönder brädbiten i 
flisor'; (ur:) v flrissr-'r Rättv. 'det (o: skaftet) 
flisas upp el. går sönder'. 

sv.v.l. flti'saMal. (jfr flesgrop) 'smila, le, 
dra på munnen, ej kunna hålla sig för skratt / 
smile, not be able to restrain oneself from 
laughing'. 

flis-hacka f.IVa fld'shakka Dju. 'hacka, avs. att 
slå sönder torvkokor med / mattock used for 
breaking up sods'. Jfr flisknack a. 

adj. I fta'jsn Våmh. fIrsi`su Rättv. Mal. 
fkissa ÖVd. (jfr flisa' f.) 'splittrig; full med fli-
sor / full of splinters' (SAOB 3). 

flisig" adj. I flra' 	sÄlvd. (jfr flisan  f.) `ömtå- 
lig, kinkig, grinig / sensitive, peevish'. 

fli-skallad adj. I flti'skals la Ve. 'flintskallig / bald' 
(jfr dels SAOB fli, dels SAOB flint-). Syn.: se 
flen-, flint-skallad. 

flis-knacka f.IVa flri'sknakka Jä. <klubba, avsedd 
att slå sönder torvkokor med / club used for 
breaking up Bods'. Jfr flis:, kok-hacka; kok-, 
ler-, myr-, trä-klubba. 

flis-lägga sv.v.2. fli'slägga Flo. 'lägga grästorv 
över en fläck, som saknar mylla / lay clods 
where there is no soil'. 

flissa sv.v.l. fki'ssa Al fkessa Ga. 'fnissa, skratta 
ohöviskt / giggle, titter, laugh impolitely' 
(SAOB). Syn.: flissj a. 

flissja sv.v.l. fki'ffa Flo. -föreg. 

flis-tak n.II flri'stäk Dju. `torvtak / turf-roof'. 
Syn.: torvtak. 

flis-tapp m.Ia flri'stapp Dju. (jfr flisa', bet. 1) 
`rotfylld grästorva / grassy clod'. Syn.: flis-
varg, bet. 1, 

flis-varg m.Ib f'svarrg Dju. 1. 'grästorva / 
grassy clod'. Syn.: flistapp. 2. 'person, som 
gör sig lustig över andra / person who makes fun 
of others'. 

flit f.Ia flit Mal. ÖVd. 1. 'iver, energi / dili-
gence' (SAOB 1) allm. Syn.: girighet; vilja, 
bet. 2. 2. (i uttr.:) må flri't Mal. me 	t ÖVd. 
'med avsikt / on purpose' (SAOB 2). Syn.: 
vilja, bet. 3. 

flitig adj. I fli`tin Ors. fki`tin Bju. fki`tu Nås 
(fki`ti Mal.) flri`ts ÖVd. `energisk, trägen, idog, 
ihärdig / energetic, industrious, diligent' (SAOB 
2). Jfr iglig, under igla v., avl. Syn.: se djärv, 
bet. 3. 

hitta st. v. fli`tta öMor. fki`tta Ore Leks. flri`tta 
Ga. (inf. obef. Jä.); prat. flatt öMor. Ratt Ore 
Leks. Al Ga. flratt Jä.; sup. firtitte Ore 
Leks. Ga. (jfr Torp flitta). 1. 'glida / slid& 
Leks. si tit`ttmjaktja fki'tt yr fe"'da far mä `se, 
tätmjölken glider ur skeden för mig!'. 2. <snabbt 
kila i väg, skymta förbi / slip away fast, be seen 
flitting past' öMor. Ore Leks. Ga. Jä. å flratt i 
ma's yr frqrs nLeks. `en mus ilade fram ur hålet'; 
je såg ä fira' tt å det Jä. <jag såg det skymta av dig'. 
— Särsk. förb. (ned:) an. fkatt-na'd ss lä` dit sa 
Leks. 'den (o: gröten) gled ned så ledigt så'; 
(ur:) ä flratt-a'r må Al 'det slapp ur mig (ett 
förfluget ord)'; (ut:) ka`tta a flrutti-fet Ål 'katten 
har smitit ut'. 

flittra sv.v.l. flti`tter Älvd. `fnissa, fnittra / giggle, 
titter' (SAOB flittran). Syn.: f na tt ra; fnittra; 
fnuttra. — Pass.: (in firi`ttres min ku'lligm 
Älvd. 'han nojsar med flickorna'. — Av!.: 
firi'tter n. Älvd. <ytlig, lättfärdig, flamsig kvinna 
/ superficia.1, frivolous woman'. 

filma sv.v.l. fki'lcksa Mal. `synas ljus, glad o. 
lockande (om framtidsutsikt etc.) / seem to be 
prosperous' (jfr? Torp fiska; ordb. flicka v.). 
— Avi.: i fki'lcksu å'rom Mal. 'i den ostadiga 
ungdomstidens förhoppningsfulla år'. Jfr flaxig 
adj. 

flo m., se floe. 
flo f.VII /H(n) Soll. flö (best. flö'na flö'n4; pl. 

flö'ar , flö'er) Ors. flrö Ore Rättv. (jfr SAOB 
flo'). 1. 'stack el. större börda av kämmat hö 
el. av säd / stack or big bad of hay or grain' 
(ÖDB I 231) allm. sätt i 'kö' ä Soll. settj i frö' 
Ors. `lägga (höet) i stack': e' flö Ors. 'stack av 
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k iimma t hö'; å"flränär Soll. 'stora stackar av hö, 
som kämmats ihop på sj öbottnen o. om vilka 
det drogs lott'. 2. `så stor hö- el. sädeskvantitet, 
som på en gång bars på ett par hävlar / quan-
tity of hay or grain carried in one go on hävlar' 
Ors. Oro Rättv. sti'ssfle, Ors. 'på hävlar buren 
kvantitet säd'; hiPfkö Rättv. `på hävlar buren 
kvantitet hö'. Jfr hävel-. Syn.: hävel-börda, 
-hop. 

floa (7) f.IVa fkö'a Flo. 'mindre, grå snigel, som 
kom fram vid regn / small, grey snail appearing 
after ram'. 

/lock' m.Ib flrskk Mal. ÖVd. 'hop, skara / crowd, 
flock' (SAOB flock' 2); äjn fkkikk me gässer Tra. 
<en flock (vild)gäss'. Jfr drift, bet. 1; fälad, 
bet. 1; hop, bet. 3; slod, bet. 2. 

/look' m.Ib fkukk Älvd. Soll.; obef. Våmh. 
'mindre stunds sömn, tupplur / nap, forty winks'. 
Syn.: blund; lur". — Avi.: skvå fku`kkut Älvd. 
`sova stundvis, sova oroligt / sleep fitfully, 
restlessly'. 

/lock" n.Ib fkukk vMor. Soll. flukk öMor. Ilrskk 
Mal. ÖVd. 1. 'sönderplockade ylletrasor, att 
bereda till plockgarn / flock, tufts of woollen 
rags' (jfr SAOB flock" 1) allm. Jfr klut-. Syn.: 
flockning, bet. 2; klutflock; kärnplock; 
lapplock; padder; plock; återrev. 2. <väv-
nad i munkabälte / "munkabälte" fabric' (ÖDB 
IV 204) Mal. Jfr malungs-. Syn.: fönster-, 
förlåt-,lapp-,tunnvässel-; vep-krus, bet. 1; 
malungsflock. 3. 'småplock, bestyr, ploc-
kande / odd jobs, duties' Soll. Mal. ÖVd. 

flocka' sv. v. 1. flirkå Ors. fird`kks Mal. (Bugge hos 
Noreen Ord!., s. 48, anm. 3). 1. 'livligt röra sig 
fram o. tillbaka / move quickly to and fro'; e-n,t 
ha'nn a'llsta'ss s flreekks s få'a  Mal. 'är inte han 
överallt o. flackar o. far!'. 2. 'ivrigt fläka upp 
el. breda ut / split, slit up or spread out' (svårt 
att skilja från flocka", bet. 3) Mal. — Särsk. 
förb. (ut:) an va ss hi'ssi te flråkks-12't ä Mal. 'han 
var så ivrig att (få) fläka upp det'. 

nodul' sv.v.l. flru`kka Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Soll. flu`kka öMor. Ors. fkokk vSoll. fks`kka Mal. 
ÖVd.; obef. Ore-Äpp. 1. `plocka, plocka av', 
noppa / pick, pluck' (ÖDB I 190, 467) allm. 
Pta& ob161`nnd e min ffnugrum Älvd. 'noppa det 
(o: den under vallningen avklippta ullen) o. blanda 
det med fingrarna'; fku`kk nndjbåre Ve. 'plocka 
lingon'; flu`kk lå'y öOrs. <plocka (noppa rönn-) 
löv'; fkskk bå'r Mal. firs`kk bå'r ÖVd. 'plocka bär'; 
flrs`kk ä små'tt Tra. 'plocka sönder det i små-
bitar'; (äv. abs.:) di bä,' 'klacke . in i ~lin Älvd. 
<de bara plockade dem (o: odonen) o. åto dem 

direkt'. Jfr finna, bet. 2; samka, bet. 1. Syn.: 
noppa, bet. 1; plocka, bet. 1. 2. 'rycka upp / 
pull up' (ÖDB I 186) Älvd. vSoll. flru`kk 
iragrå,sed Älvd. <rycka upp ogräs'; fku`kk 
mOsscin Älvd. 'rycka (och samla) mossa'. Syn.: 
se bärga, bet. 2. 3. `plocka sönder, repa upp 
(om ylle av olika slag) / pull apart, unravel' allm. 
fku`kk klra'utik Älvd. flru`kk kkå'jta vMor. 'repa 
trasor'; flu`kk på'der öOrs. <repa upp gammalt 
ylle'; (äv. abs.:) dem såt å fkkikk Tra. `de sitta o. 
repa gammalt ylle'. Syn.: noppa, bet. 2; 
plocka, bet. 2. 4. (om fisk:) `smånappa utan 
att sluka betet / (about fish:) take a bite without 
swallowing bait' Älvd. — P. pres.: fira' kkan Mal. 
(äv. sbst. n.) <plockande / picking, plucking'; 
hån å ä då' fsä  flrs`kkan so'nndtä`ttje Mal. 'vad är 
det där för sätt att plocka sönder täcket!'. — 
Pass.: ä fkukkäs-ti'lr kite Soll. 'det samlar sig o. 
blir litet (ändå)'; fkukkes eä int å' ä eld Älvd. 'det 
samlar sig minsann till summor' (om små pen-
ningbelopp). — Särsk. förb. (av:) flrukk-Xv 
fi'astjen vMor. <plocka fisk ur nät'. Syn.: 
flocka ur; (i:) flreekk-i by'ttor Soll. 'plocka 
(gräs el.löv)förbrädselbyttornaåtkreaturen'; 
flrukk-i' si små"käku'r nÄlvd. `plocka i sig små-
kakor'; flru`kk-i si inte jä"tå Soll. `plocka i sig litet 
mat'; (ihop:) je få' ful te flrskk-ihö`p at å djå` me 
jä`o nå Tra. lag får väl börja plocka ihop (mina 
grejor) o. giva mig härifrån nu'; (sönder:) 
Älvd. Ors. Mal. ÖVd. 'plocka sönder'; ks`kk-sonnd 
dem-dä la`ppan Tra. 'plocka sönder de där lap-
parna!'. Jfr flocka" p. pres.; (upp:) firskket-e'pp 
å kä`let vSoll. `(repstumpar, som man) repade 
upp o. kardade'; (upp-åter:) fks`kk-sppa'tt Li. 
`ta upp något som fallit till marken'; (ur:) 1. 
fkukk-gir fi'sstjen vMor. 'plocka fisk ur nät'. 
Syn.: flocka av. 2, flrukk-9-'r ö`g§nårg Älvd. 
<(med ögonnyp) plocka ögonhår (ur ögat)'; 
(uti:) fks`kk-ti Tra. 'plocka i'; (utur:) fIrs`kk-tu 
stäjn tu vm å`kker Tra. 'plocka sten ur en åker'; 
(åter:) a'teskkin (p. pret.) Mal. `upplockad'. 

fksakker f. pl. Li. 'småbitar av sönder-
plockade ylletrasor / tufts of woollen rags'. Jfr 
flock", bet. 1. 

flock-band n.Ia fks`kkbannd Mal. 'vävt band, 
vartill mönstret plockas upp med bandkniv / 
woven band in which pattern is picked out with 
bandkniv'. Jfr hällband. Syn.: samkat-
b and. 

flock-holk m.Ib flu`kkötk öMor. (jfr flock" n., 
bet. 1; flocka" v., bet. 3) `kärnari vilken upp-
repat ylle behandlades till spånadsmaterial / 
barrel in which unravelled wool was made into 
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spinning-material' (jfr ÖDB III 302 f.). Syn.: 
klut-, padder-, plock-holk; slarv-, änd-
kärna. 

flock-garn n.Ia firs`kkgann Mal. Li. 'plockgarn / 
flock-yam'. Syn.: klut-, lapp-, lappänds-, 
padder-, plock-, slarv-garn; klutspåne. 

flock-humle m. III b flu`kkurnntbd vOrs. (jfr 
flocka", bet. 1) 'humle(blom), som plockats av / 
/ picked hops'. 

flockning f.Ib 	kkniv Mal., pl.: fka`kknivger 
ÖVd. 1. 'plockning / picking, plucking' Mal. 
bä'rfkkikkniv 'bärplockning'. Jfr flocka" v., p. 
pres. 2. (pl.:) 'sönderplockat ylle / tufts of wool' 
ÖVd. Syn.: se flock n., bet. 1. 

flock-talg m. le fku`kktåg vMor. Soll. firs`kktakg 
Mal. fk8' kktåkg Li. `talgbeläggning på tarmar / 
intestinal suet'. Syn.: nopp-, plock-talg. 

flock-åkläde n. III fk8`kkåkkkä Mal. (jfr flock n., 
bet. 2) `åkläde på fäll, vävt i munkabälte / rug, 
woven in the "munkabälte" pattern'. Jfr mal-
ungsflock; plockåkläde. 

flock-överdelskläde n. IV firs`kkyvydekgkirå Mal. 
'livstycke av munkabältesväv, fastsytt vid kjol / 
bodice made of material in the "munkabälte" 
pattem, fastened to skirt' (ÖDB IV 204). 

flod f.Ia 	Älvd. Våmh. fköd vSoll. Rättv. 
Dju fkö Bju. Flo. Jä. Äpp. Mal. ÖVd. (best. 
fkö' a Flo. fkö'da Jä.) `flöde, riklig vattenmängd, 
översvämning / flood' (SAOB flod" 1); nit' lamm 
fkfi'66i Våmh. 'nu kommer flödet' (t. ex. om  
vårflod el. då luckan i en fördämning öppnas); 
fkö'då går Rättv. <vårfloden går'. Jfr fjäll-, 
gärd-, höst-, lådigs-, ox-, vattu-, vår-. 
Syn.: flöd f.; flöde n. 

Floda fra'sås oböjl. Älvd. fkö'a oböjl. Flo. Mal. 
ÖVd. fkö`da Jä.; dat.: fkö`dsm, vSoll. `Floda 
socken / the parish of Floda'; fkö' nay'gg Jä. 
'Floda mygg (öknamn på Flodaboma) / Floda 
gnats (name given to inhabitants of Floda)'. — 
Ssgr: fkö'kår m. Dju. Jä. Mal. 1. 'man från 
Floda man from Floda' allm. 2. 'ren, klar 
tjära / pure, clear tar' Dju.; fkö'tnåk n. Flo. 
'flodamål / the Floda dialect'; på fkö'v18 Flo. `så 
som det brukas i Floda'. Jfr flodaros. 

floda sv.v. ftö'a Bju.; obef. Rättv. 'flöda, ström-
ma / flood, stream' (SAOB 1); hä rti'vvär ss å 
fkö‘år 'det regnar så att vattnet flödar'. Syn.: 
flöda. — Särsk. förb. (hop:) fkö-hö'p Ga. 'föra 
(el. flotta) ihop något som ligger o. flyter i hög-
vatten'. 

fioda-ros f.Ia fkösrös Ga. <brandlilja, Liliu.m bul-
biferurn'. Syn.: se brandgullilja. 

floda-udd m.I a fkö'udd `smal kantspets till kvinno- 

hatt, med mönster särskilt brukat i Floda / 
narrow lace-edging of special type used in Floda, 
for woman's hat'. Jfr udd, bet. 4. 

flod-vatten n.I d fkedvätn Son. `överloppsvatten 
i kvarndamm / overflowing water of millpond' 
(SAOB 1). Syn.: flåd-, flöd-vatten, bet. 2. 

flo(e) m.IIIa —Va fkau V Älvd. fkö Ve. flö`då. 
III Ors. fkö'gå Flo. fkö`ga (best. fkö'in,..• fkö'-
gan) Mal. fkö'e ÖVd. 1. 'mindre vattensam-
ling (el. tjärn), helt liten sjö / small water-hole, 
tam or lake' (jfr SAOB flo", bet. 1; Torp floe 
m.; Jonsson, Nord. ord f. vattensamling, s. 217 f.) 
Flo. Syn.: lok, bet. 1.; lokal; loke; lök"; 
löka. 2. '(gungfly i) myr / (quaking) bog' 
(SAOB flo", bet. 2.) Ors. 3. 'utbrett lugnvatten 
i vattendrag (bäck el. å) / still water' (jfr Fr. flöi; 
ÖDB I 122; Jonsson a. a., s. 219) Älvd. Ors. 
Mal. ÖVd. Jfr göl f., bet. 2. Syn.: flå m.; sil-
len 4. 'damm, vattenreservoar för kvarn el. 
såg / dam, water-reservoir for mill or sawmill' 
Flo. Mal. Syn.: damm m. 	bet. 2. 

flokal f. IVa fkö`ka Li. 'tjockt lager, kaka el. 
flak / thick layer, cake or flake' (SAOB flokai); 
di`nndja e ihö`ptrarnmpin te fkö'kur 'gödseln är 
ihoptrampad till tjocka lager el. kakor'. Syn.: 
flöke n., bet. 2. 

f., se floke. 
!loko m. Illa —f. IVa fkö'kä m. Flo. fkö`ka f. Äpp. 
Mal. Li. 'tät, yvig kvist el. gren av gran / twig 
or branch of fir, thick with needles' (Torp 
flökei; Hg. Ordf. I 408); grå`nrisfkökå Flo. 
grå'nfköka —grå`nrisfköka Jä. grä` fköka Mal. 
grä'nfköka Li. 'yvig granruska (anv. ex. vid 
eldsläckning i skogen)'. Jfr brandriska. 

flor n.I —V fbi' åer I Älvd. fköå Våmh. !lör Ors. 
/kö V Leks. fkii'dår I Dju. iträr Mal. ÖVd. (jfr 
formerna i SAOB for') 'ögon- el. ansiktsskydd / 
veil, protection for eyes and face' (ÖDB III 
114). 

loss n.Ia /bis Mal. (Torp flus n.) 'skal av säd, 
agn(ar); boss / husk; chaff'; lä'ttrnållärn våk jusst 
i'vvan asnn ån fkä's 'den sämre säden blir just 
ingenting annat än boss'. Jfr agn, bet. 1; fen. 

flossa sv.v. 1. fkii"84 Älvd. vSoll. //irsci Ors. 
IM'« Mal., ftå'88å ÖVd. (jfr Torp flösa" v.). 1. 
'blossa, flamma, flamma upp Ublaze, flare' 
(SAOB flossa") Älvd. Ors. Mal. Li. Syn.: 
se fjussa; flussa, bet. 1. 2. 'prassla (t. ex. om  
löv el. halm, om fnittrande, viskande flickor) / 
rustle (of leaves or straw, of titterin.g, whispering 
girls)' vSoll. Mal. ÖVd. — Särsk. förb. (till:) 1. 
fluså-ti'l Ors. 'flamma till, blossa upp' (om eld 
etc.). 2. fku.set-tf'' Älvd. 'blossa upp i vrede, 
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brusa upp'. — Av/.: firet's.secivg f. Tra. 'viskande, 
fnittrande / whispering, tittering'. 

flossig adj. I thestkn sÄlvd. (jfr floss n.) 'fludrig, 
lätt, spröd (ex. om  torr bark el. ved, om tunt 
tyg etc.) / light, fragile, delicate (of dry bark or 
wood, thin material etc.)'. 

flot n., se flöt' f. n. 
flott n.II —Ia firöt II Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
(obest. sg. dat. firOti Älvd.) flöt Ors. flrät (best. 
flri'tu) Rättv. flrät I Leks. Ål Dju. Flo. Äpp. 
Mal. flrutt I Bju. firJit /hitt Nås Jä. Mit (best. sg. 
dat. flrå`ti) II ÖVd. 1. `gm kokning el. stekning 
utsmält djurfett / lard' (SAOB flott"); fkässsk-
flat Mal. 'svinflott'; ra`lekflåt Ors. `flott av slak-
tad hund'; tei`gfköt Våmh. vOrs. <till flott utsmält 
talg'. Jfr skrall-, söndags-. 2. (senare ssgsled:) 
'smält talg, rinnande från tänt ljus / melted 
tallow from a burning candle' Al; se ljus-. 3. 
(senare ssgsled:) `secretum vaginae' Mal.; se 
fitt-. 

flotta' sv.v. 1. fkö"tå Älvd. Soll. firiit- Mal. flrå't-
Tra. (jfr SAOB flotta' v.). 1. <vara flottig / be 
greasy' Älvd. i flränä riyuum ö`gtp `jag är flottig 
(klibbig av svett) omkring ögonen'. 2. (neu-
tralt:) <rinna flott / drip with fat' Soll. ä e so 
få'tt, så ä flrö"tär 'det är så fett, att det (riktigt) 
rinner flott'. — Särsk. förb. (ned:) fkgit-nå'a  Mal. 
fkEt`t-nö Tra. 'fläcka el. söla ned med flott'. 

flottan  sv.v. 1. fIrrtå Älvd. Våmh. vMor. flötå' 
öMor. flirtå Ors. flrå`to Oro fhg`ta Rättv. (Bi.). 
flrEt`t- Äpp. 1. (styr dat. el. ack.) `transportera 
timmer på vattnet / float timber' (SAOB flottan  1); 
fIrrtå ti‘mmbrQ Älvd. fkö"tå ti'mmbrää Våmh. 
firå't ti'mmär Äpp. `flotta timmer'; (äv. abs.:) 
dm a fe bot å fkö"tå Våmh. (Bon.) `de ha begivit 
sig på flottning'. Syn.: flötan sv.v.1., bet. 1; 
flötan sv.v. 3., bet. 1. 2. 'sätta flöten på (ett 
nät) / put floats (on not)' (jfr Fr., de Vries flota 
v.) Ors, Jfr kapa' upp. Syn.: Höta' sv.v. 1., 
Höta' sv.v.3. — P. pret.: e då`li flirtad Ors. 
'det (o: nätet) är försett med dåliga flöten / the 
net has poor floats on it'. 

flott-botten m. Id flro"tbåttrc nvMor. Soll. firgr'tbsttv, 
Leks. Dju. Mock. flrå`tbErtzi Mal. flrg`tbunn Li. 
'kaka av stelnat flott på vattenyta el. Haottnen 
av kärl / layer of fat on surface of 'later or 
at bottom of pan' (ÖDB III 488). Syn. talg-
botten. 

flott-bro f. VII a firOtbrän Soll. flirtbrä Ors. fltirtbrö 
Rättv. fku`ttbrö Bju. Flo. flrå'tbrö Äpp. flrirtbrii 
Mal. fheitbric Li. (jfr bro) 'på vattnet (över en 
älv) flytande, förankrad brobyggnad / anchored 

bridge floating on water (over a river)' (SAOB). 
Syn.: färja, bet. 3; färj bro. 

flott-bröd n. la flö"tbröä sÄlvd. flrö"tbröä Våmh. 
flirtbrå Ors. 'maträtt med brutet bröd o. flott 
som ingredienser / dish with bread and lard or 
dripping as ingredients' (ÖDB III 489). Jfr 
flottjuck. Syn.: se brödmölja etc. 

flott-dye m. Illa f rtdej Ve. (jfr Gotl. Ordb. flott-
dya f.) 'gungfly / quagmire'. Jfr flå' f. Syn.: 
brockfly; flott-mosse, -myr; fly, bet. 1; 
flytdye. 

flotte' m. IV Illa flrOti IV Älvd. Våmh. firå"ti 
flretå vMor. flati' flåtå' öMor. flrå"tå Ve. Soll. 
flu"ti fleti (ack. flå"tå) Ors. flrirte Oro 
vRättv. /Veta Rättv. (Bi.) fIrgita III Leks. Al 
flrirta Bju. Dju. Ga. 1VIock. firästä Flo. /hr/8 IV 
Nås Jä. Äpp. firet`ttu Mal. firietti (best. sg. dat. 
fireettåm) ÖVd. 1. 'på vatten flytande hopfäst 
samling timmerstockar (av växlande slag, större 
el. mindre) / log-raft' (SAOB flotte" 1; jfr 
Gruddbo 386 f.) allm., utom Älvd. (jfr bet. 2). 
Jfr boförs-, häst-, midsommars-, mäss-, 
spel-, ved-. Syn.: flöt', bet. 1; flöte m., bet. 2. 

'mindre flotte, anv. i st. f. båt och avs. att 
(utan särsk. styre) stakas fram / small raft punted 
along' (jfr flöt f.; se ill.; ÖDB I 69, 119; SAOB 
flotte" 1) Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. Ors. Oro 
Rättv. (Bo.) Al Jä. Tra. gm gfe wi'll o flrrtinbiå'r 
Älvd. um gä'd wi'll å flrå"tin biå'r vMor. (tales. 
om  svårt företag) 'om Gud vill och flotten bär'; 
fi`sskflråtå nvMor. 'vid fiske använd mindre 
flotte'. Jfr sugga, bet. 10; tjärn-, venjans-. 

'isflak / ice-floe' (SAOB flottan 3) Soll. ä' is- 
fkåtå `dets.'. Jfr flake', bet. ib. 4. a. 'brädflak 
på släde / top of sleigh' Bju. b. 'sektion av 
flottbro, avs. att föras undan för passerande 
båtar / part of floating bridge which could be 
moved aside to let boats through' Soll. Jfr bro-, 
land-sköt(e). 5. 'av stående virke (resvirke) 
timrat stycke av en vägg / section of wall built 
of upright timbor' Flo. Mal. Li. Tra. hiesä va 
ti'mmään, i flrerttull  Mal. 'huset var timrat i sek-
tioner av sammanhängande väggflak'. Jfr 
flake', bet. 1 b. 6. (best.; bildl.:) 'överblivna 
kartan / the shelf (as far as marriage is con-
cerned)' Dju. ho ha ,kummi på firEi`tv, fur lå`vva 
sån 'hon har kommit på överblivna kartan för 
länge sedan'. Jfr kavle, bet. 4b; lista, bet. 2; 
rulle, bet. 3; gammelkull-. Syn.: tyttlistan. 
7. 'plattform mellan träd, varifrån jägare kunde 
skjuta björn / platform between trees from 
which hunter could shoot bears' (ÖDB I 6) Dju. 
Syn.: se björnhjälle. 
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flotte" m.IV 	vOrs. 'slå, på släde el. kälke, i 
vilken draganordningen var fäst / cross-bar 
between front-ends of sled-runners, to which 
pulling-device was fastened'. Jfr framslå. 
Syn.: flytan; flå-, flög-stock; flöta(n)111; 
flöte m., bet. 3. 

flotte" m.IV 	Rättv. (Bo.) 'flöte / float'. 
Jfr flarr; flarre. Syn.: flöt n.; Höta' n.; 
flöta(n)I; flöte m., bet. 1; flöte n. 

flott-gås f. la flrOtg48 Våmh. firetgda Ore ftirtgås 
Rättv. (Bo.) fPtgcts Mal. 'brödstycke med på-
struket flott, flottsmörgås bread and dripping' 
(SAOB; ÖDB III 451). Syn.: fetgås. 

flott-holme m.IIIa fIrrtolrrn Älvd.; obef. Ors. 
'flytande holme / floating islet' (SAOB; Gotl. 
Ordb.). Jfr flytuv. Syn.: fly, bet. 2; flya; 
flå",bet. 1. 

flottig adj. I fkrtug nÄIvd. firö"tlin sÄlvd. fletun 
Ors. f"tug Rättv. (Bi.) f`tug Leks. flra`ttu 
Bju. Nås firEr`tu Äpp. Mal. ÖVd. 1. `(ned)smord 
el. (ned)fläckad av flott / greasy' (SAOB 1). 
2. 'fet, seg o. smidig (om lera, anv. vid brassning 
med mässing) / greasy, viscous and pliable (of 
day, used in soldering with brass)' Mal. Li. 
flrästut å rä'jnt /ro grft's Li. 'smidigt och rent 
från grus' (om bras-ler n.). 

flott-jord f.Ia fletförd Ors. fkirtfök Rättv. `starkt 
vattendränkt jord, slam / waterlogged earth, 
silt' (SAOB). Jfr flottsand. 

flott-ju& n.Ib flrö"tjukk Älvd. <maträtt med 
bröd o. flott som ingredienser / dish with bread 
and lard as ingredients'. Jfr flottbröd. Syn.: 
se brödmölja. 

flott-jucka f.IVa 	 fkrtjukka IV Våmh. (Bon.) 
flrg`tjukku V Leks. =föreg. (ÖDB III 488). 

flott-karl m.Ia firrtkall vMor. (jfr? flöt/  f. n. 
(bet. 1), flott n. och flotte m.) `man, som 
kunde styra flotte i större vattendrag, flott-
förare / timber-floater'. 

flott-mosse m.IV flrotnafi'ai öMor. 'gungfly / quag-
mire' (SAOB). Syn.: se flottdye. 

flott-myr f.III (I) firrtmeijr Älvd. (Ross flotmyr) 
=föreg. 

flott-mölja f.IVa flöhni'lja 	 öMor. 
flretntglri Soll. fla"tmila Ors. flrgftnagkja Ore 
Yetmit/rja Rättv. firkittmilrja Bju. flrå`tmtgrja 
Mal. flrå`tmäkja Li.; obef. Älvd. 'maträtt med 
vatten, bröd och flott som ingredienser / dish 
with water, bread and dripping or lard as 
ingredients' (SAOB; ÖDB III 488; Axelson, 
Vesterd. 23). Syn.: se brödmölj a; flottjuck, 
etc. — Sag: fkusttrraskjkäku f. Bju. halvtjock, 
mjuk, rund brödkaka, bruten som ingrediens i 

flottmölj a / rather thin, soft, round loaf, 
broken up as ingredient in flottmölja'. 

flottning f.Ib 14-rtni'vng Älvd. fkirtnivg Ore 
flråstniv Rättv. (Bi.) 'virkes- och timmerflott-
ning / timber-floating' (SAOB); åk du i flrrt-
ni'vng Älvd. akä do på flrö'tnivg Ore <skall du på 
flottning?'. Syn.: flöt (n) i n g. 

flott-päror f.IVa pl. fkö"t(å)plirur Våmh. flret-
pdrur Ors. 'maträtt med potatis o. flott som 
ingredienser / dish with potatoes and lard as 
ingredients' (ÖDB III 490). Jfr st ekjord-
äpple; stekpäror. 

flott-röra f.IVa fir6"trga6a Våmh. 'maträtt med 
vatten, bröd o. flott som ingredienser / dish 
with water, bread and lard as ingredients'. 
Syn.: se brödmölj a; flottjuek. 

flott-sand m.Ia fla"tnnnd öOrs. 'starkt vatten-
haltig, slammig sand / waterlogged, silty sand'. 
Jfr flottj ord. 

flott-skåra f. V fkönetakii8rå1  Älvd. (jfr flotteim.) 
'skåra, huggen i de båda sidostockarna till en 
liten fiskeflotte (t j ä r nf lott e) för att fast-
hålla en sammanbindande tvärstock över flotten 
/ notch in both sides of a small fishing-raft 
(tjärnflotte), in which transverse log was 
fixad'. Jfr hamniv f. 

flott-sull m.Ia fkrtaull Våmh. `maträtt med 
vatten, bröd o. flott som ingredienser / dish 
with water, bread and lard as ingredients' 
(ÖDB III 489). Syn.: se brödmölja; flott-
j u c k. 

flott-vatten' n.Id fkö"twattri Våmh. (Bon.) 'för 
flottning av timmer, virke el. ved i vattendrag 
erforderlig vattenmängd / water deep enough to 
float timber in' (SAOB); ä i flrö"twattnä <det 
finns tillräckligt mycket vatten för flottning (i 
ån)'. Syn.: flötvatten. 

flott-vatten" n. Id fIrrtwatti? Älvd. Våmh. 'soppa 
med vatten och flott som ingredienser / soup 
with water and lard as ingredients' (ÖDB III 
469). Syn.: se fettvått. — Ssg: flro"twatu-
pärur f. pl. Våmh. (Bon.) 'potatis kokt i köttspad 
tillsammans med ärter / potatoes boiled with 
peas in meat broth'. 

fludderl n.I d, se flor. 
fludder" n.Id flrfi'där vSoll. Bju. Ga. 1. (jfr 
fluddr a, bet. 1-3:) 'övernaturligt väsen, som 
vissa helgdagänätter syntes flyga i luften o. 
sätta sig på stulna kreatur / supernatural being 
which was seen on certain occasions •flying 
through the air and settling on stolen cattle' 
vSoll. 2. (jfr fluddra, bet. 2:) `(kvinna med) 
lockigt hår / (woman with) curly hair' Ga. 
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3. (jfr fluddra, bet. 4:) `grovt sladder / evil 
gossip' Bju. 

fludder-smör n. II flirdsrsmör Ors. (jfr We. Hud- 
der bet. 2; V11 fluddra' f., bet. 1) `vitt, smaklöst, 
skumliknande smör, som kärnats av alltför 
varm grädde / white, tasteless, frothy butter, 
churned from too warm cream'. Syn.: fjuk-
smör. 

fluddra sv.v. 1. fkiråer Älvd. fkir där Våmh. 
fkfi'där Våmh. (Bon.) fkirdär vMor. Soll. fludd'r 
öMor. flä`dra Ors. fku'ddra firfi'dra Leks. 
fkä'dra Bju. Ga. ( ,,, fkir`dra) Dju. (jfr flurra). 1. 
`fladdra; flaxa / flap, flutter' (jfr V11 fluddra, 
bet. 1; Schl.-Holst. Wb. fluddern) OvSi. Leks. 
e fkft' &är o 	Våmh. `det fladdrar o. brinner'; 
e dji'kk så firå`dräd i' Våmh. (Bon.) `det gick, 
så det fladdrade efter det';' äd fludrå'd blå'ni 
örttär öMor. `bladen i boken flaxade (eg. det 
fluddrade bladen efter)'. Syn.: se fladdra, 
bet. 1. 	2. (tr.:) 'locka, krusa (håret) / curl 
(hair)' Ga. 3. `fara hit o. dit i onödan, springa 
ute, svärma / run about, go to and fro unnec-
essarily, swarm' Älvd. öMor. Ors. fkiräer a'ut 

kwe'llda Älvd. `vara ute o. springa om kväl-
larna'. 4. 'sladdra på ett grovt sätt / prattle, 
babble, jabber away' Bju. — Särsk. förb. (ned:) 

vOrs. `falla under fladdrande'; (upp:) 
fkudär-u'pp vMor. Soll. fluder-u'pp öOrs. 1. 
'flaxa upp' Soll. Ors. 2. (om eld:) 'hastigt 
blossa upp' Mor. Soll.; (ut:) fkud(d)sr-ä't Leks. 
`brinna ut under fladdrande'; (uti:) ä fku"drär-
tf' Ve. 'det flammar upp hastigt' (vid eldgör-
ning). 

fluddrig adj. I fkirårug fkirörun Älvd. firfi'drgn 
Våmh. (Bon.) fkirdrun öOrs. fkirdru Bju. Ål 
Dju. Ga. fku'ddru Mal. (jfr V11 fluddrog). 1. 
`fladdrande, som fladdrar / flapping, fluttering' 
Ors. 2. 'som saknar fast konsistens, porös/ loose, 
frothy, porous' Mal. Syn.: flundrig, bet. 2. 3. 
(om ved:) 'som brinner ut utan att alstra värme, 
odryg / burning without giving out any heat' 
Våmh. Mor. 4. 'yvig, lockig / abundant, curly' 
Ål Dju. Ga. fkfisdru i hu'vvuna Dju. `som har 
lockigt hår'. Syn.: flundrig, bet. 1; flunsigu; 
flurig, bet. 2, m. fl. 5. 'fladdrig, yster i sitt 
sätt / flapping, giddy in behaviour' Ors. 6. 'som 
sladdrar (rått), pladdrig, flamsig / slanderous, 
garrulous' Älvd. Ors. Bju. 

fluga f. V fkirgå Älvd. fkirgå fkirga Våmh. 
fkirgå fkirgu vMor. flugå' 	öMor. fkirgu 
Ve. Soll. Rättv. flirga Ors. firfega Ore fku`ggu 
Leks. Bju. Ål Dju. sMal. ÖVd. firu'ggu Ga. 
Mock. Flo. fkirgu Nås Jä. Äpp. nMal.; böjn. se  

32 -674332 Dalmålsordboken VII 

LD II 188-189. 1. a. 'insekt av ordningen 
Diptera / fly' (SAOB 1) allm. flugirr e så 
va'ssär; däm värmt rervvni öMor. 'flugorna 
stickas (eg. fl. äro så vassa); de vänta el. spå 
regn(et)'. Jfr dret-, dyng-, gräs-, hjärt-, hård-, 
häst-, kes-, krus-, seg-, skarp-, spy-, sten-, 
stick-, stinn-, vinter-. b. `(konstgjord fluga 
till) fiskbete artificial fly used as fishing-bait' 
(SAOB 2) Mal. ÖVd. Jfr flugfiske. 2. a. 
`öknamn på gagnefsbo / name used about in- 
habitant of Gagnef' öMor. Leks. Dju. söGa. Jä. 
Mal. Li. ga`vvsfiruggun söGa. ga'vnsfkiigur Jä. 
ga`vvsfkiigon Mal. `gagnefsborna'. b. `öknamn 
på invånare i byn Idbäck, Malung / name used 
about inhabitant of the village of Idbäck, 
Malung' Mal. ö'bäkksfirägon best. pl. Mal. 'dets.'. 
3. `litet stycke / small piece' Leks. jä skår-å' 
i fku`ggu dan <jag skar av en liten bit'. 4. (i 
förb. få flugan el. hava flugan:) `bliva (vara) 
fullkomligt utmattad av hunger / be starving, be 
exhausted because of lack of food' Älvd. ig a`dd 
fkirgu, nt§ wå'rum i bo'rrn 'jag var alldeles ut- 
mattad av hunger, då vi voro i Borgen(s fä-
bodställe)'. 5. `förstånd, sunt förnuft / sense' 
Li. je å' sakkt fku`ggon kvär, vm je ö' än då 
ga`mmål `jag har allt förståndet i behåll, fastän 
jag är gammal'. — Avi.: fkirgut Älvd. vMor. 
Soll. Rättv. fiugfet öMor. flergut Ors. fku`ggut 
Leks. Dju. fkfigut Nås Mal. adj. n. 'fullt av 
flugor / full of flies'. 

flug-dret n.II fkirguclrit Älvd. Soll. flirguclrit Ors. 
flrfegudröt Mal. fku`ggudröt ÖVd. 'flugfläck el. 
flugsmuts / stam n or exerement from flies'. 

firirgudritu'g adj. nÄlvd. `fläckig av flug-
exkrementer / stained by excrement from •flies'. 

flug-duk m. Ib fku"g(g)udfik Leks. (Silj.) 'vit duk, 
lagd över hästens rygg till skydd mot flugor / 
white piece of eloth put over the back of a horse 
to protect it from flies'. Jfr flugtäcke. 

flug-dödare m. III c fku`ggucli3ar nMal. '(skämts. 
om) barn fött på sommaren / ("fly-killer"; 
jokingly about) child bom in summer'. 

flug-död(e) m.Ia Illa fkirgudåå I Älvd. 
Våmh. flugä'död öMor. fkirgudöd vSoll. Rättv. 
flirgudöd Ors. firu`gguclöd Dju. fkä'guadä III 
Nås fkfi`guclöda Jä. firfrgudöä Äpp. fkirgud8a 
Mal. 1. 'fluggift (berett av arsenik o. vatten el. 
av en drog, som framställts av Aeonitum) 
fly-poison (prepared from arsenie and water or 
from an aeonite drug)' (Rz 150 b; Wennberg 
Hels.; Multrå; ÖDB III 339) allm. Syn.: flug-
mat. 2. `arsenik / arsenic' allm. Syn.: merku-
rium; vit adj., bet. 4; vita n., bet. 4. 3. 
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'växten stormhatt, Aconituna septentrionale / 
aconite' sÄlvd. Syn.: se duva', bet. 4; getdöd, 
bet. 1, m. fl. — Ssg: finrguclödgubba m. Rättv. 
'man, som hade arsenik att sälja / man selling 
arsenie'. 

flug-elak adj. I firiegujålrålk sÄlvd. 'som, förtre-
tad över flugorna, dödade dem så snart de upp-
trädde / always killing flies when seeing them'. 

flug-fiske n.III flrfzsgufisstji Mal. fhegguiefftie 
ÖVd. (jfr fluga, bet. 1 a-b:) 'fiske med fluga 
som lockbete / fly-fishing' (SAOB). 

flug-fläck m.Ib fineggufkäkk Ga. 1. <fläck av 
flugsmuts, flugprick / flymark' (SAOB). 2. 
(pl.:) `knypplingsmönster, karakteriserat av tätt 
liggande små partier utförda med vävslag dotted 
pattern of bobbin-lace' (Rig 1942, s. 39). 

Hugg na.Ib flrugg Flo. (jfr V11 fluggi  m.) 'kil / 
wedge'. — Avi.: Ru`gga sv.v.l. Flo. 'stödja el. 
fästa med kil / support or fix with wedge'. 

flug-klappa LIVa firiegukkäpp Soll. 'flugsmälla / 
fly-flap, fly-swatter' (ÖDB III 338). Syn.: 
flug-knacka, -piska, -släska, -smälla. 

flug-knacka f.IVa flrirguknakk Älvd. =föreg. 
flug-koppe m. Illa fbergukwpp Älvd. firirgu-

kuppä Våmh. fkleggukuppa Mock. 1. 'håv att 
fånga o. döda flugor i/ fly-net, used for catching 
and killing flies' Älvd. 2. `kupigt glaskärl el. 
skål anv. att locka o. fånga flugor i / glass con-
tainer or bowl used for catching flies' Våmh. 
Mock. Jfr flugmjärd. 

flug-krok(e) 	 firf.igukrök Mal. flneg- 
gukrök ,- flneggukrötje ÖVd. (jfr fluga, bet. 1 
a-b) 'med fluga betad fiskekrok / fish-hook 
baited with fly'. 

flug-mat m. Ja flrfegmåt Bju. firregumåt Nås Mal. 
'fluggift / fly-poison' (ÖDB III 339). Syn.: 
flugdöd(e), bet. 1. 

flug-mjärd m. Ta fia gurnja'rd öMor. 'glaskupa 
med skål, anv. som flugfångare / glass cover 
with a bowl used for catching flies'. Jfr flug-
koppe, bet. 2. 

flug-piska LIVa fkiegupisak sÄlvd. vMor. Ve. 
'flugsmälla' (ÖDB III 338). Syn.: se flug-
kläppa. 

flug-runka LIVa flirgurukka Ors. fkgsgurukka 
Ore (jfr runka f., bet. 1) `takprydnad av halm, 
försedd med små, brokiga tyglappar / ornament 
hanging from ceiling, made of straw and small, 
brightly-coloured pieces of material'. Syn.: 
halm-, jul-, lapp-krona. 

flug-släska f.rVa flpiegullesstj 
smälla. 	 ' 

flug-smälla f.IVa flrirguamell Älvd. flrirguamella  

Våmh. flik; guamä'lla öMor. flirguemella Ors. 
flrfegusmälla Äpp. Mal. `redskap till att slå och 
döda flugor / fly-flap, fly-swatter' (SAOB; ÖDB 
III 338). Syn.: se flugkläppa. 

flug-smäska f.IVa flrfeguemäestja Mal. =flug-
smälla (gjord av liten läderlapp, fäst vid en 
käpp / made of small piece of leather fixed to 
the end of a stick). 

flug-sopp m.Ia fltirgueopp Älvd. Våmh. flägu-
aå'pp öMor. flru"guaetpp Soll. fltrgusepp Ors. 
flrusggusdpp Leks. flrfegespp Ål Nås Jä. flriegu-
eapp Mal. flneggusapp Li. 'flugsvamp, Amanita / 
fly agaric' (SAOB flugesopp; ÖDB III 339). 

flug-täcke n.III flrfegutättji Mal. 'till häst använt 
skyddsnät av remmar mot flugor / protective 
net of leather strapping, put over the back of a 
horse to stop flies'. Jfr flugduk. Syn.: rem-
sele, -täcke. 

finka sv.v.1., se flocka'. 
flukt f.Ia fkak(k)t Rättv. (Bo.) flrek(k)t ,s,  flräk(k)t 
Rättv. (SAOB flukt). 1. <vinge / wing' (Torp 
flugt); je skö't-n ti ö'n fira' k(k)tä Rättv. (Bo.) <jag 
sköt honom i den ena vingen': mala finek(k)tom 
Rättv. 'mellan vingspetsarna'. Syn.: vinge; 
v äng (e). 2. 'häftig värk, ilning (i ryggen) / 
shooting pains (in one's back)' (Torp flugt). 
Syn.: flyg; flygvärk; flåg', bet. 1; flågvärk; 
flög n. 

flukta sv.  .v .1. flre`k(k)ta Rättv. Dju. Ga. Mock. 
flra`kkta Al (SAOB flukta"; Torp flugta). 1. 
(jfr flukt, bet. 2:) 'värka häftigt, sprängvärka / 
ache violently' allm. ä fke'lektä ti hu'vvuna Dju. 
'det dunkar av värk i huvudet'. Syn.: flykta', 
bet. 1. 2. 'flamma (ex. om  eld, om norrsken) / 
blaze (e.g. of fire, of streamers of the aurora)' 
Äl Dju. Mock. 3. 'fladdra på grund av drag / 
flicker, flare up due to draught' Rättv. jii'sär 
firs'k(k)ta 'ljusen fladdra'. — Särsk. förb. (till:) 
ä firsickta-tå Dju. 'det flammade till'. 

flukt-tandvärk m. Ib fIrs`k(k)ttanvarrk Rättv. 'häf-
tig, men intermittent tandvärk / violent, but 
intermittent toothache'. Syn.: flyg-, flåg-
tandvärk. 

flumsa sv.v. flrusmmaa Ga. (jfr flunsa; Torp 
fluma; Rz 154a flunsa 2, flumsa etc; Aasen 
Ross flumsa) 'fara ö. flänga hit o. dit, röra sig 
slängigt o. grovt / niove clumsily, rush or dash 
to and fro'. — Av!.: firternmsu adj. Ga. 'flängig / 
rushing, dashing'. 

flunder-ture m.IIIa flnenndäätiira Mal. <man 
med långt, lockigt hår / man with long, curly 
hair'. 

flundra sv.v.l. (endast i särsk. förb.; av:) däm 

sÄlvd. =flug- 
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flundrå'd-å'y öMor. `de (o: karlarna) gåvo sig 
hastigt i väg / they set off hurriedly'; (upp:) 
fkunndär-s'pp Mal. `burra el. locka upp (hår) / 
ruffle up, curl up (hair)'. 

flundrig adj. I fireenndru Mal. 1. 'uppburrad, 
lockig / abundant, curly'. Syn.: fluddrig, 
bet. 1; flunsign; flurig, bet. 2, m.fl. 2. 'porös, 
mjuk / soft, frothy, porous'. Syn.: fluddrig, 
bet. 2. 

flunsa f.IVa fklennsa, Soll. fklennsa Rättv. (jfr 
flums a v.; Torp flunsa 1. v.) <tjock, otymplig 
kvinna / fat, clumsy woman' (Rz 153b flunsa 1; 
Got!. Ordb.; SAOB flunsa'). Syn.: frunt a. 

flunsigl adj. I fleu`ssu Mal. 'uppblåst, sjukligt 
fet / swollen, abnormally fat' (Got'. Ordb.; 
SAOB). 

timide adj. I fine 88S Li. 'yvig oredig (i håret) / 
bushy, tangled (of hair)' (We. flunsog). Syn.: 
se fluddrig, bet. 1. 

hur m.Ia 	Ors. firsjr Ore fkiir Rättv. (jfr 
Torp flur). 1. `kaluv / hair, fringe' (SAOB) Ore 
Rättv. (äv. bildi.:) däm kåmm pi firfern å värä`rs 
Rättv. 'de råkade i slagsmål'. 2. 'lock / curl, 
lock' (t. ex. av människohår; av korumpa; av 
fågelstjärt) Ors. Jfr flurig, bet. 2. 8. (bilcU.:) 
'huvud, skalle / head' Rättv. nå an få nå ti 
fkfern, går s-nt taw V8-11, 'när han får ngt i skal-
len, går det inte an att tala med honom'. 

flura sv.v. 1. (endast i refl., pass. o. särsk. förb.) 
flu"rå ••••• flfer- Ors. f'r- Rättv. (jfr flur m.) <bli 
yvig, lockig; växa (ut) etc. / eurl, knot, grow 
etc.'. — Refi.: flu"rå si flfer si Ors. fkii`r 
Rättv. <locka sig, knollra sig; få stukad egg / 
curl, get damaged (of.  knife-edge)'. — Pass.: 
Weras Ors. 'bli luddig el. full av hack o. järnspån 
o.dyl. (t. ex. om  eggstött kniv el. slagnött 
kvarnhacka) / damaged, notched, jagged (of 
edge of millstone pick)'. Jfr lurva pass. — 
Särsk. förb. (ut:) fkftr-fet Rättv. 'breda ut sig, 
växa sig yvig'. 

flur-buske m. Illa fkferbus(s)ke Rättv. (Bo.) (jfr 
flur m.) <tät o. risig buske / thiek, tangled bush'. 
Jfr flurbuss. 

hur-buss m.Ia fkferbuss Rättv. (jfr flur m.) 
'yvigt växande buske el. mindre träd / thiek 
bush or tree'. Jfr flurbusk e. 

flurIbus m.Ia fkferibuss Mal. (jfr flurrig). 1. 
'gosse el. man med yvigt, ostyrigt hår / boy or 
man with bushy hair'. 2. 'ostadig, vankelmodig 
man / fiekle, unsettled man'; hcinn fkiVribussr, 
vä't full int hä'n an vi'll `den vankelmodige 
stackaren vet väl inte vad han vill'. 

flurig adj. I firil`rtfn sÄlvd. flferun Ors. (jfr flur 

m.; Torp under flur m.). 1. `okammad, tovig / 
uneombed, tangled' (Rz 154a; SAOB) Älvd; 
2. 'lockig / curly' Ors. Syn.: fluddrig, bet. 4. 
flurrig, bet. 1; knollrig, bet. 1; knorlig; 
knyllrig, bet. 1; knörlig, bet. 1. 

flurra sv.v. 1. flterra öMor. (jfr flura; Torp 
under flur m.) <fladdra / flutter, flieker'; ä 
flu'rrär å bri'nn 'det fladdrar o. brinner'. Syn.: 
fladdra, bet. 1; fluddra, bet. 1. 

flurr-hår n. Ja fku'rrår Älvd. `lockigt hår/ curly 
hair'. 

fluffig adj. I firterrqn Älvd. flu'rrun öMor. firu'rru 
Mal. (jfr Torp under flur m.). 1. <lockig, yvig 
(i håret) / eurly, bushy (of hair)'; fku'rrIfn 
8ko'll4m Älvd. `lockig i håret (eg. i huvudet)'; 
flterrut å'r öMor. <yvigt, fladdrande hår'. Syn.: 
se flurig, bet. 2. 2. 'ostadig, vankelmodig / 
fickle, unsettled' Mal. Jfr fluribus. 

fluss m.Ia fluss öMor. Ors. Rusa Soll. OM (jfr Rz 
154 a; ordb. fluss a' v.). 1. 'häftigt uppflam-
mande eld / blazing fire Soll. djä"rå fku`ssär 
`göra eld av spormjöl, nikt (som okynne el. 
fyrverkeri)'. Syn.: se brusmjölseld. 2. a. 
`spormjöl av lummer, nikt / lyeopode-powder' 
Ors. Ore. Syn.: se fes-, fluss-mjöl etc. b. 
`lummer / lyeopode' Ors. Syn.: se fjuss-, fluss-
gräs; fluttris. 3. 'brådska / haste' Ors. 

fluss n. Ja Russ Mal. (jfr Rz 154 a flussa v.) 
'överflödig, osund fetma / superfluous, unhealthy 
fat'. 

flussai sv.v. 1. firu'ssa vMor. Soll. flu`ssa. Ors. (jfr 
flossa v.). 1. 'blossa till, flamma upp / flare up, 
blaze' vMor. Soll. Syn.: se fjussa. 2. (jfr 
fluss m., bet. 1:) <göra eldar av nikt / make 
firas with lycopode-powder' Son. 8. (jfr fluss 
m., bet. 3:) 'brådska, vara brådskande / hasten, 
hurry' Ors. — Särsk. förb. (till:) ä fkussät-ti'k 
Soll. `det blossade till'. 

flussan sv.v. 1. Rusas& Vå,mh. (Bon.) 'vyssa barn / 
lull children to sleep'. 

fluss-blomma m. Illa fku`ssbldöm vMor. (jfr 
fluss m., bet. 2) `lummer, Lycopocliurn'. Syn.: 
se fjussgräs. 

fluss-gräs n. II fkle88grä..8 vMor. =föreg. 
flussig adj. I firiessu Mal. fkeesss Li. 'uppsvälld, 
tjock, korpulent / eorpulent'. 

fluss-mjöl n.II fktessmjöl vMor. Soll. 
Syn.: se brusmjöl; fluss, bet. 2a. 

flussmjöls-strant m. Ja fku'ssmjarsstreat Soll. 
`stjälk (ax) med sporgömmen av lummer, 
Lycopodium / stalk (ear) of lyeopode'. Syn.: 
fluss-, flutt-strant. 

fluss-strant m.Ia fkiesstrått vMor. Son. 'föreg. 
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Hutt m. n.I a flrutt Ve. 1. 'nikt lycopode' (jfr B. 
Lincl6n DNO I: 3, s. 92). Jfr fluttgub be, bet. 1. 
Syn.: se f esmj öl; fluss, bet. 2 a. 2. lummer / 
lycopode'. Syn.: se fluss, bet. 2 b. — Ssg: 
firu`ttsakks f. Ve. (barnspråk:) 'i par ställda ax 
av mattlummer / two ears of lycopode' (B. 
Lindén DNO I: 3, s. 92). 

Hutt adj. I fkutt Ve. (jfr flutt m. —n.) 'som has-
tigt brinner el. flammar upp / burning rapidly, 
blazing'. 

tutta f.IVa firs`tta vSoll.=flutt m. •—n., bet. 1. 
flutta sv.v.l. fireett(a) Ve. 'brinna hastigt / burn. 
rapiclly'. — Särsk. förb. (uti:) ä firuttät-tf' Ve. 
<det fattade hastigt eld o. flammade upp en 
låga'. 

!lutter n. I d firu'ttär Ve. = föreg. 
flutter-gräs n.II firu‘ttärgrås Ve. 'lummer, Lyco-
podium'. Syn.: flussblomma; fluss-, matt-
gräs. 

Hatt-gubbe m.IIIa fklittgubb Ve. (jfr flutt 
m. —n.). 1. <klump av spormjöl, som antändes 
antingen på okynne el. som fyrverkeri/ lump 
of lycopode-powder set fire to, either out of 
mischief or in firework-display'. Jfr flutt 

bet. 1. 2. <pojke, som lekte med o. 
antände spormjöl el. nikt / boy who played 
with and set fire to lycopode powder'. 

flutt-ris n.Ia firietträjs Ve. 'lummer, Lycopo-
dium / lycopode'. Syn.: se fluss, bet. 2 b. 

flutt-strant m. Ja firtettsträtt Ve. 'stjälk (ax) med 
sporgömmen av lummer, Lyeopocliunf. Syn.: 
fluss(mjö1s)strant. 

fluxa sv. v. 1. firukks- Älvd. fku`kksa Leks. `skynda 
sig, ligga i / hurry, get down to something' 
Leks. o firu'leksa å grädda, as svä'ttv stö'd om o 
Leks. 'hon låg i o. gräddade, så att svetten rann 
om henne'. — Särsk. förb. (upp:) firukks-u'pp 
Älvd. 'ivrigt uppmana, få (ngn) intresserad av'. 
Syn.: fläxa upp, bet. 3. 

flux(en) adj. I fkukks Älvd. 	Våmh.; 
obef. Mor. 	1. 'hågad, villig, ivrig, lysten / 
willing, eager' (Rz 153 b fluks(en); DO fluks, 
bet. 4); ./n w M filt 4'nn firu'klcs a dgö  Älvd. 
'nog var han ivrigt villig därtill'; älå"flrukks 
Älvd. 'ivrig att (börja) slå'. Jfr b of ör s-. 2. 
'som gärna vill få något, lysten efter, pigg på i 
eager or greedy for something' svÄlvd. flru'kks 4 
bri`nndtjgötea <förtjust i (att äta) älgkött'. 

flux-lampa f. IVa fku`lcksmmpa Älvd. 'liten 
lampa av bleckplåt med veke o. mässingsbrän- 
nare samt glas, eldad med rovolja el. fotogen / 
small, sheet-iron lamp consisting of wick, brass-
burner and glass, fired by rape-seed oil or paraf- 

fin' (Vägv. f. Rots Skans, s. 82). Syn.: blinka; 
flaxlampa. 

fly n. V —LAM —Ia fkåj (end. i ortn., oböjl.) 
Älvd. flråj n. —Röj f. VII —fköjd f. I vMor. 
firej (best. pl. ack. fire'ini) n. Ve. vSoll. fköjd 
f. I Soll. flaj f. VII flajr f. I Ors. flr§ n. Ore 
Bju. Ål Jä. Äpp. Mal. n. f. Leks. (best. fkg'na 
Leks. (Silj.); ob. pl. /'ar sLeks.) fbi n. Rättv. 
Dju. Ga. Mock. Nås ÖVd. (best. pl. f kl' nar Nås) 
fkg f. Flo.; obef. Våmh. 1. 'gungfly / quagmire' 
(SAOB fly' 2) allm. i stodd upå flrä'jno å fi`sstjät 
vSoll. lag stod på gungflyet o. fiskade'; ä e 
firö'jdi umkrivg tjä`nnan Soll. 'det är gungfly(et) 
omkring tjärnen(s öppna vatten)'; at-i fla'jri 
Ors. 'ut på gungflyet'; ajt i tia' jr (dat.) Ors. 
'ute på gungflyet'; o ligg vit e flry"'nå Ore o ligg 
ti firl`ni Rättv. (Bo.) 'hon (o: kon) ligger i gung-
flyet'; tå flri`sm Li. 'ute på g-ungflyen'; gö'rfirej 
Ve. 'dyigt gungfly'; drI"-, mirsåfiraj vOrs. kung-
fly'; tierufkg Jä. 'gungfly, som omger källa'. Jfr 
brock-. Syn.: flott-dye, -mosse, -myr; 
flytdye. 2. 'flottholme, flytande dyholme / 
floating islet' vMor. Ve. Ore Al Dju. Mock. Jfr 
flytuv; lös-, räk-. Syn.: flottholme; flya; 
flå", bet. 1. 3. 'oformlig, otymplig varelse 
(t. ex. kvinna el. ko) / clumsy, awkward ereature 
(e.g. woman or cow)' Soll. 

fly adj. VI Iii öMor. fH Ga. firg Äpp. `odryg / soon 
used up, fleeting' (jfr Noreen Ordl.; SAOB 3). 
Syn.: flyt. 

sv.v.3. firg Älvd. Leks. Mal. (pret. flry'dde 
Älvd.) flri Ve. Rättv. Nås ÖVd. 'hastigt av-
lägsna sig för att undkomma en fara, ett hot o. d. 
/flee' (SAOB fly' 1); an a fki'tt jä"dån Ve. `han 
har flytt härifrån'; du ä ss a`nnfått, alldelrss 
som du skull ha flry'tt una bj5're Leks. `du är så 
andfådd, alldeles som du skulle ha flytt undan 
björnen'. 

fly" sv.v.3. fkg.  Älvd. Ore (sup. 149tt Älvd.) ftf 
ÖVd. 1. 'räcka, överlämna / hand, give' 
(SAOB fly" 3) Ore ÖVd. firg' me knä'jven Ore 
'räck mig kniven!'. 2. 'skaffa / get' Älvd. ig 
staå o firg' m rit åv my'ssmgri lag skall i väg 
och skaffa mig litet messmör'. Jfr finna, bet. 
3. — Särsk. förb. (hit:) 	 jåt ä-dä' du Tra. 
'giv hit det där, dur. 

flytt' sv.v. 3. 14 Mal. flri ÖVd. 'flöda / flood'; ä 
!?'vy crl meerrkää  Mal. 'det flödar över alla 

marker'. — Särsk. förb. (öv en) fkg-gsvy Mal. fH-
rvi ÖVd. 'flöda över'. 

fly adv. fkg Mal. fbi Li. (förstärkningsord; SAOB) 
`alldeles, helt / quite, completely'; flri' fs'll Li. 
'alldeles full'. Jfr flyg adv. 
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flya f.IVa fira' ja Våmh. 'flottholme, flytande 
dyholme / floating islet'. Sytt.: flottholme; 
fly, bet. 2. 

flyg n.Ic Prag Mal. ÖVd. (jfr flåg' n.; flög n.) 'flyg-
värk / shooting pains'; ta`nnvärrk v fi`ttflrög e ä 
vä`ä88t sum å' Mal. 'tandvärk och »f it t»-värk (: fik-
tiv åkomma) är det värsta som finns' (jfr fitta 
f.). Jfr huvud-, märg-. Syn.: se flukt, bet. 2. 

flyg adv. flrfftsg svÄlvd. flig Mal. ÖVd. (förstärk-
ningsord; jfr SAOB under fly:) <alldeles, full-
ständigt / quite'; flifilsg iånråk svÄlvd. flråsg 
8i'nnt Mal. ÖVd. 'alldeles rasande'. Jfr fly adv.; 
flygande adv. 

flyga st. v. flrfä'sga Älvd. fkgsöga Våmh. flrjö'ga •-••• 
fkö`ga vMor. flö`ga öMor. Ors.fkö`ga Ve. Oro flrjö'-
g(a)Soll. flri`ga Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås flryga 
Leks. Ål flrYga Bju. Flo. Jä. Äpp. fkösga Mal. 
ÖVd.; pret. fkög Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
flög öMor. flåg Ors. 	Ore-Mal. ( 	sRättv.) 
fksug ÖVd.; sup. fkii'eö Älvd. fkirgid Våmh. 
(Bon.) fkirfid vMor. 	 fludfl' •-••• flä'fi öMor. 
fkirgi Ve. fkiri Soll. 	Ors. fkirje Ore Äpp. 
fltrfi Rättv. fkYgi ‘,, flry-'fi Leks. flYgi Al Bju. 
flri`ji Dju. flri'ddji Ga. Mock. flräsgi Nås flrfeji 
Flo. Jä. 	 fkä'i Mal. flriVi ÖVd. 1. 'sväva 
el. röra sig i luften med hjälp av vingar / fly' 
(SAOB 1, 3) allm. a. (eg.:) däm wa so stö`frär set 
däm flrö'g vSoll. `de voro så stora, så de kunde 
flyga'; ä 5 84 .2112't som tå flri`ga Rättv. 'det är lika 
omöjligt som att flyga'; du fö'g, ss du fkö'g Mal. 
`du ljuger, så att du flyger'. b. (bildi.:) 4n, 
fkg'ög dajt ne'bben prekä Våmh. (Bon.) 'han fly-
ger, dit näbben pekar' (om tanklös person); an 
fles'ug ivi få' 8tfi'gåker 88M äfn tjä'pp Li. 'han 
(o: den jagade haren) flög över sju gärdsgårdar 
som en käpp'. 2. (om flygvärk / of shooting-
pain; SAOB 4 a:) allm. e flrYlig i ry'ddjin Våmh. 
'det känns flygvärk i ryggen'; ternnan fkö'g Li. 
`det ilar o. värker i tänderna'. Jfr flykta', bet. 1. 
3. 'förflytta sig hastigt, fara o. flänga (i väg) / 
move quickly' (jfr SAOB 5) Soll. Leks. Äpp. 
Mal. ÖVd. o fkö'g, så stfirti stödd rä'tt a'tti Soll. 
'hon flängde i väg, så att skörten stodo rakt 
bakåt'; å ni' ä 12`ts å flrY g, fast ni ä 88 ga`mmak 
Leks. `och Ni är ute o. springer, fast Ni är så 
gammal'; å du flrö'g å få'r Li. (hälsningsord:) 
'och du är ute i farten'. Jfr flöja, bet. 2; flänga„ 
bet. 2. 4. 'flöja / jump over fence' Våmh. Li. 80 
i'nnt diem 8kuld flryög yvy rirzigår4 Våmh. 'så att 
de (o: korna) inte skulle flöjä över gärdsgårdarna'. 
Syn.: flöja, bet. 1. 5. 'bära av, färdas, svänga 
el. gå runt mycket hastigt / tum very quickly' 
ÖVd. få% '4.5'g 88 ste'kkt Li. 'hjulet svänger 

runt så oerhört fort'; ä firs'ug ss 8te'kkt, skr fe 
lainnd int a'rra Li. 'det bar av så fort, att jag 
inte förmådde bromsa'. 6. 'råka fara, råka 
komma / happen to go' Jä. Tra. ä Ikö' g ti 	Jä. 
`det kom i vrångstrupen / it went down the 
wrong way (about food or drink)'. Jfr f ara, bet. 
la. 7. (i förb. med eld:) a. <fatta eld / catch fire' 
Jä. blrå's kra' fftut; ss flrY g ä fult je'll 'blås kraftigt, 
så fattar det väl eld!'. Syn.: flyga uti; få i. 
b. (bild!.:) 'gripas av plötslig vrede, ilskna till / 
fly into a rage or fury' Mal. 8. `gå sönder, 
spricka, sprängas / crack, break to pieces, blow 
up' (jfr SAOB 5 b p) Äpp. Mal. flrgg i smu'ttär 
Äpp. 'sprängas i småbitar'. Jfr smutter. 
9. (i förb. med r ö v:) 'slå kullerbytta / tum a 
somersault' Li. flrå`g rs'uv fvi hu'vvu 'dots. (eg. 
flyga röv över huvud)'. — Särsk. förb. (av:) 

flrog-å'v Rafs° lta'sv@n 'han for iväg som en 
pil'; an 	tå nö'rä Leks. 'han begav sig has- 
tigt o. oväntat till Noret'; fkug-å' Jä. <flugit sin 
kos'; (e f t e r:) 4n flrog-etter Älvd. 'han slungades 
ur'; (för:) ä 114 fö'-mä Mal. 'det föll mig plöts-
ligt in'; Syn.: flyga uti, bet. 1; (i:) e flrog-i' 
nod i ry'ddjin Älvd. `det började plötsligt värka 
i ryggen'; (ihop:) på' jkan fkag-ihö'p å slo'kka 
Leks. `pojkarna störtade på varandra o. slogos'; 
(ikring:) o fky-g-ikri'vv ti a'll bYar Leks. 'hon 
springer omkring i alla byar'; (omkring:) an 
fkuug-amkri'vvg å snu'rr sum ä mjå'hommblra Li. 
'han rusade omkring o. surrade (av ilska) som 
en humla'; (på:) 1. an flrög-på'-n Leks. 'han 
rusade på honom'. 2. e'lk ha flryji-p4' kå'kon 
Bju. 'brödkakorna ha under gräddningen bli-
vit brända'; (till:) 1. (if tru'llsnalla flru'ug-tå a 
fe8stjesputia Li. 'en trollslända flög emot och 
slog i metspöet'. 2. an flru'ug-tå djö'lr o`ran, &ort 
i'nnt an add trä'vvt-smm dfo'it Tra. <han gjorde 
överilat ngt, som han inte hade behövt göra'. 
8. sj, hur hö flög-tå' å må Äpp. 'oj, hur det 
började värka i mig!'; (upp:) 1. dö"rä flrög-u'pp 
Älvd. då'ra flrög-o'pp Leks. <dörren for upp'. 
2. `jäsa häftigt' (om bröd) Soll. Dju. ä flrfö'g-upp 
Soll. 'det jäser'; (utav:) små' rö`sur fIrs'ug-tå 
brfer, Li. 'små blommor föllo av bruden'; (uti:) 
1. ä flru'ug-ti me Tra. <det föll mig plötsligt in'. 
Syn.: flyga för. 2. 'fatta eld' Jä. då fe sätt-enå' 
stiskka, iltåg ä tf' då jag satte stickan intill, 
fattade det eld'. Syn.: flyga, bet. 7; (ut -ur:) ä 
flru'ug-tä ta'llant Li. 'det flög ur (en splittra) ur 
tallen'; (å:) wiso flrfftsg du 4' mig Älvd. 'varför 
anfaller du mig?'; 10 int å'fkäji Jä. `det är inte 
smittosamt'; (åter:) dös`rä flrög-a'tt Älvd. 'dörren 
smällde igen'. 
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flygande adv. fg`gande Mal. flrii`gande Li. (för-
stärkningsord; jfr SAOB under fly; Ross flju-
gande:) `alldeles, helt / quite'; fk5`gande si`nnu 
Mal. fg'gancle si'nnt Li. `alldeles rasande'. Jfr 
fly adv.; flyg adv. 

flygare m.IIIc fkg`gär Soll. `dun på växtfrö 
(t. ex. av tistel, maskros el. ängsull) / down (e.g. 
of thistle, dandelion or cotton-grass)'. 

flyg-bleka f.IVa flrasgbittja Mal. fli`gbettja Li. 1. 
'hund, som ilsket o. utan förvarning angrep 
folk / vicious dog' allm. 2. `kvinna med häftigt 
humör / violent-tempered woman' allm. 3. 
`flicka, som (tillsammans med andra) var ute o. 
sprang mellan gårdarna / girl who (together 
with others) spent her time running around from 
farm to farm' Li. 

flygd adj. I flrggd Älvd.; obef. Våmh. ÖVd. (jfr 
Rz 150 a; Torp fleygd). 1. `flygfärdig, i stånd 
att flyga / ready to fly, able to fly'. Syn.: flyg-
färdig. 2. `färm i arbete / prompt, ready (for 
work)'. Jfr o-. 3. (om barn:) `beredd att lämna 
hemmet o. försörja sig själv / (of children:) 
ready to leave home and be independent' Älvd. 
Syn.: flygfärdig, bet. 2. 

flyg-fisk m. Ib fg`gfissk Mal. `vattenöclla, Triton 
/ newt'. Syn.: fot-, fyrfot(ad)-fisk; fyrfo-
ting, bet. 2; skratt-, skräck-abborre. 

flyg-färdig adj. I flri3`gfearu Mal. fira`gfälts ÖVd. 
1. (om fågel:) `i stånd att flyga' (SAOB) allm. 
Syn.: flygd, bet. 1. 2. (om barn:) `beredd att 
lämna hemmet' Mal. Syn.: flygd, bet. 3. 

flygga sv.v. 1. flry'ddja Våmh. (Bon.) `springa 
fram o. tillbaka i onödan / run to and fro un-
necessarily'; du ska-nt flry'ddj i d'd"rgm alakgn ̀ du 
får inte springa in o. ut i dörren på det där 
viset'. — Särsk. förb. (å:) u du flryddjä4 i'nn å 
a'ut `så du springer ut och in i onödan!'. — Avi.: 
flry'dcljnigg f. Våmh. (Bon.) `spring fram o. till-
baka i onödan / running to and fro unneces-
sarily'; flri'ddju adj. Rättv. `som springer fram 
o. tillbaka i onödan, flyktig, orolig / unsettled'. 

flyg-ko f. VII f`gkii Li. (jfr flyga, bet. 3) `ko, 
som springer omkring o. är besvärlig / cow which 
runs around and is a nuisance'. Jfr rännko. 

flyg-myra f.IVa fkii`gmBra Al fg`gml-ira Jä. `myra 
med vingar / flying-ant' (SAOB). Syn.: flyg-, 
timmer-, väng-mör. 

flyg-mör m.Ia f`gmär Mal. flrå'grrbsur Li. 
föreg. 

flyg-rönn f.Ia flösgrän fltö'grön Mal. fkisgravvn 
fg'gravvn Li. `rönn, växande epifytiskt i 

grenklyka på gammalt träd (ev. rönn) / rowan 
growing epiphytically in the fork of an old tree'. 

flyg-sten m. Ja fkg`gstön Flo. fltrgstäjn 'Li. 'en 
ögonsjukdom, orsakande hornhinneinflamma-
tion / an eye-disease, eausing inflammation of 
the corneus tunie; corneitis'. 

flyg-tandvärk m. Ib flrasgtannvärrk Mal. (jfr flyg 
n.) `häftig, periodiskt återkommande värk i 
tänderna / violent but intermittent toothache'. 
Syn.: flukt-, flåg-tandvärk. 

flyg-värk m.Ib fkg`gwerrk Älvd. firg'gvarrk Bju. 
flrö'gvärrk Mal. `reumatiska smärtor, som hastigt 
flytta sig från ett ställe till ett annat / rheu-
matic pains' (SAOB). Syn.: se flyg. 

flykt' f.Ia fkykkt sMal. fkekkt ÖVd. `flyende 
/ fleeing' (SAOB flykt' 1); dum tög fky'kkta sör-tö' 
om pår-E'rik Mal. `de flydde söderut till Per 
Erik(s gård)'. 

flykt" f.Ia flikkt Ors. flrykkt flrökkt Mal. fkekkt 
ÖVd. 1. `flygande / flight' (SAOB flykt" 1) i 

Ors. i fZry'kktn sMal. i fltö'kkttl nMal. i 
fh`kktv, ÖVd. flykten'. 2. a. `vingbredd / wing-
span' (SAOB flykt" 2) Mal. ÖVd. gu  jältp ss 
hekke flre'kkt an-då fiVi a`dcl. Li. `Gud hjälpe 
oss, en sådan vingbredd den där fågeln hade!'. 
b. (om människa:) `bredd över de utsträckta 
armarna / arm-span.' Mal. ÖVd. han e vi' i 
firekktzi, hann ÖVd. `han har långa armar, han' 
(äv. bildl. om  den, som vill slå under sig myc-
ken egendom). Jfr flöt" f. 

flykta' sv.v. 1. fky`kkta nvÄlvd. Våmh. vMor. 
ML Leks. fkiskkta Ve. fki`k(k)ta Rättv. (Bi.) 
(intr. o. tr.:) `flytta / move' (SAOB flykta 3; 
jfr flytta; om kt : tt se Elmevik, Nord. käk-
etc., s. 97, m. litt.); dåm a fki`kkta jä"dån Ve. 
`de ha flyttat härifrån'; jä ska stä å firy`kkt 
kfen Leks. `jag skall i väg o. flytta korna'. 
Syn.: flytta. — Avi.: fki`k(k)tnin f. Rättv. (Bi.) 
`flyttning / move'. 

flykta" sv.v. 1. flry'kkta Soll. Leks. flrö'kkta Äpp. 
Mal. flreskkta ÖVd. 1. `värka häftigt, spräng-
värka / ache violently, with shooting pains' 
allm. ä firö'kkt s fä'r i krs'ppam å mä Mal. `det 
känns flygvärk på olika håll i min kropp'; ä flrekkt 
å flrö'g jä i teennsm å' me Tra. `det värker o. bul-
tar i tänderna på mig'. Syn.: flukta, bet. 1. 2. 
`dallra i luften av värme / vibrate from heat in 
the air' Äpp. Mal. nö kanhä'nnda hä fkö'kktär (I'vå 
je'lly, Äpp. `nu dallrar det minsann av varm 
luft över elden': ä gå' ss va'rrms å ba`ttsam, ss ä 
flrö'kkt gvy gli'lra Mal. `det ångar varmt frän 
marken, så att luften dallrar över gärdena'. 
Syn.: se braga, bet. 2; dattra, bet. 2; dryfta, 
bet. 4. 

fly-myr f.III (I) fkI'mirs Rättv. flrg`mgra Nås 
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firg`mgr Mal. flri'mire Li. `myr, bestående av 
gungfly / marsh, consisting of quagmire' (jfr 
SAOB flymosse). 

flyt f.Ia /kitin Älvd. litet Våmh. 	 fköt 
vMor. Soll. fljöt öMor. fköt Ve. Ore flöt Ors. flrit 
Rättv. fkgt Leks. fkiit ÖVd. (jfr Fr. f1j6t n.). 

`stor, slät, trädlös myr / large, flat, treeless 
marsh' allm. gu'vvgf/jöt öMor. `stort gungfly'. 
Syn.: flån, bet. 2; flåaii; flöt". 2. 'med 
mossa övervuxen källa / spring overgrown with 
moss' Soll. 

Byt adj. I fk§tt Älvd. Soll. flrytt Våmh. fkgt vMor. 
Ore Flo. Jä. Mal. (n. flrytt Mal.) flitt öMor. flit 
(n. flitt) Ors. flrit Rättv. Ga. ÖVd. fkitt Dju. 
(Rz 151 b, Noreen Ordl. flyt; jfr Torp fljot adj.; 
jfr SAOB under fly adj.). 1. 'som lätt går åt, 
odryg / not long-lasting, which does not go far'; 
p4"nivngår ini* so fkg`tter Älvd. 'pengar gå så lätt 
åt'; e i så flrytt te tå,' åv så Våmh. (Bon.) `det är 
så °drygt (att taga av) så'; vö'dv, ä flri'tt Dju. 
<veden går fort åt'. Syn.: fly; flytlig, bet. 1. 

`som ej fyller ut sina kläder / too small for 
his clothes' Älvd. .5tn i pytt i kkå'åqm Älvd. 
<han ser liten ut i sina alltför stora kläder'. 
Syn.: flytlig, bet. 2. 3. `som ej fyller hålet 
(t.ex. tapp i tunna) / which does not fill the 
hole (e.g. tap of barrel)' Ors. — Sag: fli`tbrennd 
adj. Ors. `som brinner hastigt upp / quick-
burning'; dem wa fli`tbrenndsr `de brunno fort 
upp'. 

flyta f. Bra fkjfista Älvd. firg`öta Våmh. fkjö`ta 
vMor. fina Ors. 'grupp av fyra trådar, lagn, 
som vid varpning växelvis lades i samma skäl / 
group of four threads, lagn, which was laid 
alternately in the same shed when warping'. 
Syn.: lagn; lagna; tala. 

flyta st.v. firjfksuta Älvd. flry.̀ äta Våmh. fIrjö`ta 
fkö'ta vMor. fljö`ta ••••flö'ta öMor. flö`ta Ors. 
firö'ta Ve. Ore fIrjö't(a) Soll. flri`ta Rättv. Dju. 
Ga. Mock. Nås fkg'ta Leks. Al fkg`ta Bju. Flo. 
Jä. Äpp. flrB`ta Mal. ÖVd.; pret. fköt Älvd. 
Våmh. vMor. Ve. Soll. flöt öMor. f/åt Ors. flrBt 
Ore—Mal. 'kan ÖVd.; sup. fkirtiå Älvd. Våmh. 
fkirtiö •••• fkii"ti vMor. flirti öMor. Ors. fkirti 
Ve. Soll. fki"ti Rättv. Rya Al Bju. flri`ti Dju. 
flri`tti Ga. Mock. fku`tti Flo. Nås Jä. ÖVd. 
flreette Äpp. flrfeti fkläti Mal. 1. 'uppbäras av 
vätska, ej sjunka / float' (SAOB flyta' I 1); 
llajlet 80 ftyöt Våmh. `flytande material'; an 
vä, så tjå'kk så an fkB't Rättv. 'han var så korpu-
lent, så han flöt'; ä kvi`tt hutt i sä'kk h,änn fkB't 
Mal. 'det gör detsamma hur det går för mig 
el. vad mitt öde blir, eg. vare sig jag sjunker el. 

flyter' (sagt i desperation). 2. 'rinna, strömma 
(bort) / run, stream' (SAOB flyta' II 1) Våmh. 
Ore Li. ä rä'vvd ss ä fkB't nittär stjy`mmbekh&lv, 
Ore `det regnade, så det Strömmade nedför 
Skymmelheden'; (bildi.:) 	wå iet fi'srd så int 
fkö't yr di Våmh. (Bon.) `det var ett väl över-
tänkt yttrande (eg. ett ord, som inte rann ur 
dig) / that was a well thought-out statement'. 
8. `töjas ut, tänjas, upplösas (t. ex. om  dåligt 
tyg) / stretch, give (e.g. of poor material)' Jä. 
tygä 'tryt 'tyget tänjas lätt ut'. — Särsk. förb. 
(av:) firtåst-d'y svÄlvd. flrgöt-å'v Våmh. `flyta i 
väg'; (i:) e fkjåst-/` Älvd. 'det börjar frysa ihop' 
(om vatten i sjö el. vattendrag); (ovan-i:) 
fköt trvefni be'tter vÄlvd. 'den (o: kälken) gick 
lättare uppe på snötäcket (då den var försedd 
med skidmedar)'; (s t a d: ) 1. flrgt-stä'  Jä. `flyta 
i väg'. 2. fkit-stä,' Nås `upplösas o. rinna bort'; 
(upp:) .)et  Ira'jk a flrutiå-u'pp jär Älvd. 'ett lik 
har flutit upp här'; (åt:) 1. `flyta ihop' Älvd. 
trö'se lillan-å' å tk'nnd4 för tg`nnd4 `issörjan flyter 
ihop (tätnar till is) undan för undan'. 2. `flyta 
iland' Älvd. die 8t4'n,nd jär .2lajs dier ed a fl-Will-ä' 
no å Onmstas `de stå, som om de hade flutit i 
land här o. där' (om spridda hus vid en strand). 

flytan n.Ia fkjö`tan vMor. fljö`tan öMor. (jfr dock 
flöt a (n)In  n.) `främre slå på en släde el. kälke, 
i vilken draganordningen var fäst / front cross. 
bar of sled, to which pulling-device was fast-
ened'. Syn.: se flotte"; flöta(n)m; flöte m., 
bet. 3. 

fly-tapp m.Ia fkg'tapp Mal. `fritt kringflytande 
mindre mängd dy, sammanhållen av mossa o. 
olika slags vattenväxter / small quagmire". Jfr 
flottholme; fly, bet. 2. Syn.: flytuv. 

flyt-dye m.IIIa fkö'tdej Ve. `myrdy utan fasthet, 
gungfly / quagmire' . Syn.: flo t tdy e. 

nyttig adj.I /Ii-011en Flo. f ki,' .2.2lin Nås. 1. 'odryg' / 
which does not last long' allm. Syn.: fly; flyt, 
bet. 1. 2. 'som ej fyller ut sina kläder / too 
small for his clothes' Flo. Syn.: flyt, bet. 2. 

`flyktig, ombytlig, otrogen / flighty, fickle, 
unfaithful' Nås. 

flyt-mölja f.IVa fljö'tmila öMor. `maträtt med 
vatten, bröd o. flott som ingredienser / dish 
with water, bread and lard as ingredients'. Syn.: 
se brödmölja; flottjuck, etc. 

flyt-not f.Ia fkg`tnöt Bju. `not dragen ute i 
öppna sjön / seines out in open. water'. Jfr 
drag-, flöt-not. 

flytta sv.v. 1. 3. flry`tta 1. Älvd. Soll. Ore fki`tt(a) 
(pret. flri`ttä) 3. Ve. vSoll. firn& 1. Ors. flri`tta 
Rättv. Dju. Nås flry`tta 1. Bju. Äpp. flriftta 1. 
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Mal. firetta 1. ÖVd.; se äv. flykta' (tr. o. intr.:) 
'byta plats, ändra, rubba / move' (styr dat. el. 
ack.; SAOB flytta' I 2 o. III 2); ukum fky`tt skå'pe 
Älvd. `vi skola flytta skåpet'; / i' tt sketjilv, vSoll. 
'lyft på benet!'; fli'tt drå"sån Ors. 'flytta den trös-
kade,men ej rensade sädeshögen'; fki`tt hå' for 
Rättv. (Bo.) `flytta hässjorna'. Syn.: flykta'. — 
Refi.: 1. =föreg. fki`tt då atå' Rättv. (Bo.) 'flytta 
dig bakåt (på lasset)!'; an fkirtt så sps'mm, hann 
Mal. 'han flyttade till platsen ovanför, han'. 2. 
(i uttr.:) flry`tt-sig i bl'etv, Älvd. (om kreatur:) 
`ge sig av till bättre betesmark / (of cattle:) 
search for better pastures'; (överfört om person:) 
'byta arbete, uppehållsort, umgänge, åsikt etc. / 
(about people) change one's job, domicil°, circle 
of acquaintances, opinion etc.'. — Pass.: då 
an fkyttäs /In Flo. 'då den flyttades hit'. — 
Särsk. förb. (dädan:) dier ad fkytta-4Peå4 
svÄlvd. 'de hade flyttat därifrån el. upphört 
att vistas där';. (h ä d an:) då 4 få flitt-jådå'n öMor. 
'då jag får dö'; (isär:) dem a firett-iså'r nö Tra. 
<de ha flyttat från varandra nu'. — Av!.: fli`tta 
f. Ors. fity`ttniv f. Äpp. 'flyttning / move, re-
movar; e warrt int ivgo fli'tta Ors. 'det blev 
ingen flyttning'. 

flytt-fågel m.Id fli`ttfägel öOrs. fky`ttfuggåk Bju. 
fki`ttffigälf Nås fkirttfuggåk Mal. fkettfuggek Li. 
fkettfiar Tra. <fågel, som vid vinterns inbrott 
flyttar till varmare klimat / migratory bird' 
(SAOB). 

fly-tuv Ma fire' jtåjv Ve. fkirj(d)tåuv Soll. fkg'täv 
Jä. Mal. fkistäv Li. 'fritt flytande tuva el. mindre 
holme av gungfly / small quagmire'. Jfr flott-
holme; fly, bet. 2. Syn.: flytapp. 

flå m.V fkå Jä. Mal. (Y.) (jfr Torp flaam f.; 
flaaeu m.) 'lugnvatten (uppdämning) i vatten-
drag / still water (dammad up) in watercourse'. 
Syn.: flo(e), bet. 3; sillen 

flå' f. VII fkå Älvd. ÖVd. flå öMor. fkån Ve. Soll. 
fkå fMn vSoll.; pl. flid'ur svÄlvd. flå'när öMor. 
fkå'når vSoll. firenår ,-, fkå'når Soll. firåser Li.; 
obef. Våmh. (jfr SAOB flå sbst., bet. 2; Torp 
flad f., Fr. flå f.; ordb. f la n. '.f.) 'flöte på nät 
el. not / float on not or seine' (ÖDB I 110, 112). 
Jfr fla; flarr; flarre; not-, nät-. Syn.: 
Hand', bet. 2. 

flå" f. 	 fkå f. Våmh. (Bon.) hö (best. 
flö'n4) öOrs. fkå n. ÖVd. 1. 'holme i gungfly, 
flottholme / floating islet, islet in quagraire' 
Våmh. (Bon.) öOrs. 4n, står up  2 fenä fkå' Våmh. 
(Bon.) 'han stås på en holme i gungflyet'. Jfr 
flottdye; fly, bet. 1, etc. Syn.: flottholme; 
fly, bet. 2; flya. 2. 'jämn, vidsträckt terräng 

el. myr / vast, flat country or marsh' ÖVd. Jfr 
flat', bet. 1; flata m. Syn.: flyt, bet. 1; flöt"; 
flåa. 

nå adj. VI fkår IM (n. fkått) Älvd. firå Våmh. 
(Bon.) Ore Äpp. Mal. ÖVd. fkår (n. fkårt) Jä. 
(jfr SAOB flå adj.). 1. `flat, platt / flat' (t.ex. 
om terräng, flatbottnad båt, skål, tallrik, kniv-
blad etc.; Rz 154 b flår 1; V11) allm. 2. 'svagt 
sluttande / slightly sloping' (t. ex. om  takfall, 
kolmilas sida etc.) allm. 

flå sv.v. 3. st.v. IM allm. (utom öMor. Ors.: //å); 
pret. flråsdde Älvd. fkå'ddå Våmh. vMor. Bju. 
Nås Jä. fkå'dd Soll. fleeddå öMor. Ors. flrå'dda 
Flo. fkeedd Mal. ÖVd.; sup. fkajå Älvd. Våmh. 
fläjd öMor. fkilj ,,, fkått Soll. flått Ors. fkg`je Oro 
fkått Rättv. Flo. 	-IMU Nås Jä. fkä'j 
Mal. fig`i ÖVd.; p. pf. fka' j(å)v (pl. firEejuner 
fka'jner) Älvd. fkäin vSoll. 'trådd Rättv. Flo. 
fki`jin Jä. fki`n Nås Äpp. fkäf in -'fM'in Mal. 
fkå'in ÖVd. 1. 'draga huden av / flay' (SAOB 1; 
ÖDB I 134, 308); wen åk 1' min emma /44`knifm 
r6"vi Älvd. 'vad skall jag med en flådd räv?'; 

må'rdv, Älvd. '»helflå» mården' (dvs. flå. 
den utan att sprätta upp bukhuden); dem fkåsdd 
å'kv, å ka"kån nvMor. <man flådde ål och lake'; 
(bildi.:) /Mr fi'sår s diår fi'vvårh,asskår Mal. 
'flår fisar o. gör fingerhandskar' (skämts. om  
sysslolös person); ö'firin. Nås 'oflådd'. Jfr skinn-. 
Syn.: sno. 2. (om lek / about certain games; jfr 
SAOB 2 e:) fkå ka`ttif Våmh. flå ka`tto öMor. 
flå ka'tt Ors. //NI' ka'tta Rättv. 'svänga sig runt 
el. under en stång med olika fattning kring denna 
med dels armarna, dels benen, dels en arm o. ett 
ben etc.'; fkå e"där Ve. `slå benen i kors kring 
en stång o. hänga med huvudet ned samt där-
efter lyfta sig upp o. fatta med händerna om 
stången (eg. flå flädermus, lädre)'; firå prtri 
Älvd. 'roa sig, skoja' (jfr pittre s.). 8. 'draga 
skalet av, (av)skala / peer (SAOB 2 f) Dju. flå 
nå'vär Dju. <flå av o. samla näver'. 4. (i förb. flå 
tänderna:) firå te' nnår Ve. Ors. fkå tå' nnan Mal. 
fM tä`nnan ÖVd. visa tänderna / bare one's 
teeth'. Syn.: se Hand". 5. (i uttr. flå röven:) 
`ge stryk, aga / flog, cane' öMor. i ska flå Kivi å. 
jr lag skall ge er stryk'. — Refl.: 4ns#ös rent sku 
fkå' si Våmh. (Bon.) `det ser ut, som om man 
rentav måste överanstränga sig'. -- Särsk. förb. 
(av:) 	swå'rdv, Våmh. `(med skovel) skära 
bort grässvålen'; //-å'y Ors. 'flå av'; (utav:) IM-
tå' Nås Mal. Rå' -tå Li. 'flå av, skära bort'; (å:) 

fMr-4' Våmh. 'han arbetar raskt'. 
!låd f.IVa fkå'a Flo. 'flaga av linstjälkens ved-
artade del, som under bearbetningen rensats 
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bort / fibre from waste part of flax-stalk, re-
mov ed during dressing-process' (jfr SAOB flå 
sbst., bet. 1; Torp flaai f.). Syn.: agn, bet. 2; 
agna, bet. 2. -- Avi.: fIrd'ut 11'n Flo. 'lin, som 
på grund av dålig häckling är fullt av flagor / 
flax which is full of waste fibres because of poor 
combing'. 

flåan f.IVa flrå'f a Li. (jfr flån; Torp flaan f.) 
'jämn, vidsträckt terräng el. myrmark / vast, 
flat country or marsh'. Syn.: se f lån, bet. 2. 

flåare m.IIIc fird'ar Äpp. (jfr flå v.) 'person som 
for illa med människor o. djur, grov person, 
flåbuse / violent, coarse person' (jfr SAOB 2). 
Jfr katt-. Syn.: flåbuse. 

flå-buse m.IIIa fka"bflA Älvd. Soll. fIrd'bass 
Rättv. fird'bilsti Bju. flrå'buas Flo. fird'bft8 Nås 
flrå' basa Mal. 'våldsam, rå person (äv. om  
onormalt arbetsdriftig man / violent, coarse 
person (also about someone extremely indus-
trious)' (SAOB 2 e). Syn.: flåare. 

flåd-vatten n. Id flru'vattn. Mal. (e <ö) `översväm-
ningsvatten el. överloppsvatten i kvarndamm / 
overflowing water of millpond'. Jfr flödvat-
ten, bet. 1. Syn.: flod-, flöd-vatten, bet. 2. 

Håg' n.II fbag Älvd. /hg Al Flo. Jä. (jfr flyg n., 
flög n.). 1. `flygvärk / shooting pains' (SAOB 
fog' 5) Älvd. Al Flo. Jfr rygg-. Syn.: se flukt, 
bet. 2. 2. `kolik / coli& (hos människa el. häst; 
jfr SAOB flog' 5) Jä. 

flågn n. II fiffig Älvd. Ve. /gg ÖVd. 'böjd främre 
del av lie (närmast udden), vilken var bred o. 
tunn / curved front part of a scythe (nearest 
tip), which was broad and thin' (ÖDB I 409). 

Håg" n.II tidig Älvd. (jfr Torp flog n. 1-2). 1. 
'verk, gärning, arbete / act, work, job'; i /remmat 
yire-v§ `duktig att få undan sitt arbete, rask (eg. i 
främsta flåget)'. 2. 'rum, plats, väg, passage / 
room, place, way'; Etn atfi's da mi'tt i flrieg 
`han stod (där) mitt i vägen, rummet'. 

Håg-tandvärk m. Ib fla`gtan(n)dveirrk Rättv. 
fWgtanvarrk Flo. 'häftig, men intermittent 
tandvärk / violent but intermittent toothache'. 
Syn.: flukt-, flyg-tandvärk. 

flåg-värk m.Ib flråsgvarrk Flo. 'flygvärk / shoot-
ing pains' (SAOB flogvärk). Syn.: se flyg. 

flå-hacka f.IVa fkg"akk Älvd. Son. 	akka 
Våmh. Rå' akk nyMor. flda'kka öMor. flrå'hakka 
Ve. fld'akka flå` akka Ors. fik hakkaRättv. (Bo.) 

akka fkåshakka Leks. fird'h,akka Bju. Dju. 
Ga. Nås App. flrå'hakka Al fird'hakka Flo. 
fkå'hakka Mal. fIrd'hakka ÖVd. naredbladig 
hacka, anv. t. ex. vid nyodling att losshugga 
tuvor med / broad-bladed mattock used for 

breaking up clods' (SAOB; CIDB I 354, 360, 
518). 

flå-hacka sv.v. 1. flås akka öOrs. fkkhakka Rättv. 
(Bo.) fkå'hakka Ga. flrå'hakka Mal. ÖVd. 'hacka 
upp o. bearbeta tuvor o. d. med flåhacka / 
break up clods with flåhacka' (SAOB). — 
Särsk. förb. (upp:) flrå'hakk-e'pp en hö'Ir tjö'k 
Mal. 'med flåhacka gräva upp en hel myr. 
sträcka'. 

flåk n. LIb flak öMor. /kåk n. Ve. Son. Ore 
Råk f. Son. (SAOB flåk; VII flåk n., ordb. flak-
pelle, -skalle). 1. (n.:) 'upptåg, spektakel; 
oförsynt el. flabbigt tal; dårskap / joke, prank, 
scene; scandalous talk; folly, madness' öMor. 
Soll. Ore. 2. (f.:) 'kvinna, som är full av upp-
tåg o. spektakel / woman who is always playing 
pranks' Soll. — Ssg: flrå`larkdll m. Ve. 'dum-
skalle / stupid man'. Jfr flakskalle. — Avi.: 
flråska f. Älvd. Våmh. Ve. Ore 'enfaldig, ej ar-
betsduglig kvinna / simple, incapable woman.'; 
flå`kas öMor. fhl`ka8 Son. sv. v. pass. 'göra upp-
tåg el. spektakel; bete sig tokroligt / be up to 
some joke, behave waggishly'; 	Ors. 'knä 
Ve. Ore m. 1. 'enfaldig man / simple man' Ve. 
Ors. Ore. 2. (öknamn på invånare i s. Venjan / 
name given to inhabitant of south Venjan) Ve. 
fht`tjen Ore adj. 'enfaldig, som har svårt för att 
fatta / simple, slow of comprehension'; fkå'kug 
nÄlvd. Ore flrå`ktm sÄlvd. Våmh. flrå'kun Ve. 
firå`kon vSoll. flråskdn Soll. flå'kun adj. öMor. 
Ors. 1. 'enfaldig, onyttig / simple, useless'. 2. 
'full av spektakel o. upptåg / waggish, full of 
pranks'. 

flå-kape m. IV flrå`nletpd Soll. (jfr flå' f.) 'revflöte 
på notrev, som gm målning el. utsirning skildes 
från de andra flötena / float on se.ine, which 
differed from the others in colour and decora-
tion' (e5DB I 131). 

flå-länd adj. I flrå'lånnd (n. flrå'lännt) Mal. 'jämn, 
flat, flack (om terräng) / flat (about country)'; e 

mg`a 'en flack myr'. Syn.: flålänt, 
bet. 1. 

flå-lända f.IVa !knä nnda Mal. 'jämn, flack 
terräng / flat, low land'. Syn.: se flatnad; 
flåmark. 

flå-länt adj. I fIrd"Ircnnt Älvd. flraskännt Son. 
fa"lennt Ors. flrå`lännt Ore (jfr flå adj.). 1. 
`flack, flat (om terräng) / flat (about country)' 
allm. Syn.: flåländ. 2. `kg fri från skym-
mande buskar o. skog / bars' (om terräng; J. 
Boöthius, Orsam., s. 90) vOrs. 

flå-löp n. la fkå'löp Mal. 'avloppsränna för över- 
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flödigt vatten i kvarn- el. sågdamm / gutter, 
drainpipe for water overflowing from millpond'. 

flå-mark f.Ib fkå'marrk Li. 'jämn, flat el. flack 
terräng' (i mots. till bergen). Syn.: se flatnad; 
flålända. 

flåp m. la flråp Rättv. (Ross flaap). 1. 'enfaldig 
man / simple man' Rättv. flrå'psn sti`gga 'en så-
dan idiot!'. Jfr flepa v. av!. 2. 'man med ovår-
dat, motbjudande utseende / man with neglected, 
unpleasant appearance' Rättv. (Bi.). — Avi.: 
flrå'pa f. Rättv. 'enfaldig kvinna / simple wo-
man'; flrå`pa v. Rättv. 'klema (med), på ett 
enfaldigt sätt visa sig efterlåten / pamper, 
spoil, be stupidly tolerant'; flalspu adj. Rättv. 
1. <enfaldig / simple'. 2. 'ovårdad, motbju-
dande / neglected, unkempt' Rättv. (Bi.). 

flå-rostad adj. I (jfr flå adj.) flA'råsta Öre 
flrå'rösstv, Mal. flrcisräjstv, Li. <som har låga 
gavelrösten / with low gable-rooftrusses' (mots. 
brantröstad). Syn.: flat-, låg-röstad. 

flåsa sv.v.1. -3. fkå`sa 1. Bju. Flo. flrå`sa Al 
flråsa 1. Mock. 3. (pret. flrå`stä) Nås flrå‘ss 1. Mal. 
(jfr SAOB flåsa, formerna flosa o. flossa) 'andas 
med djupa o. häftiga andetag / pant, puff and 
blow' (SAOB); an flrå`sa svm en keeppkalump 
Flo. 'han flåsade som en häst, som hade koppor 
(variola)'. Syn.: se fjäsa, bet. 1. 

/låsen adj. III flrå‘sin Al (jfr Rosa flosen) 'flå-
sande / panting'. 

flå-slipa sv.v.3. fkä'llipa Mal. (p. pret. 
'slipa (alltför) långsluttande egg på kniv / 

grind too sloping an edge on a knife'. Jfr tvär. 
slipa. 

flåssig adj. I Retsam Äpp. (jfr Ross flaassa f., 
flaasse m.) 'korpulent / corpulent, stout'. 

flå-stock m. Ib flrå'stskk Mal. 'främre slå på släde, 
i vilken draganordningen Var fastsatt / front 
cross-bar of sled, to which pulling-device was 
fastened' (ÖDB I 258, 488, 499). Syn.: se 
flotte". 

flå-telne m.IIIa flyrtinn Älvd. (jfr flå' f.) `övre 
rep på ett nät / upper-rope of a net' (CoDB I 
110). Syn.: kap-, ovan-, över-telne. 

flått m. Ta flrått App. (jfr Torp flaattu). 1. 'huvud-
svål med hår / scalp and hair'; ta-tt' flrå'ttr, 
'gripa tag i håret, kalufsen'. 2. <hjässa / crown'; 
på fs'lry hu'vvullåttl? `på själva hjässan'. 

flå-varg m.Ib flrå`varrg svMor. 'ostyrigt, klätt-
rande och klängigt barn / unruly, scrambling 
child'. Jfr Bartolomeus, bet. 3. Syn.: klå-
varg. 

näck m.Ib flrekk Älvd. Våmh. vMor. Ve. fläkk 
öMor. flräkk Soll. Ore-Tra. flekk Ors. 1. 'ful 

fläck; fläck, som skiljer sig från omgivningen / 
mark, stam' (SAOB fläck' 1) allm. rrtiflräkkär 
Soll. 'av röta framkallade fläckar i ved'; bVer-
flräkk Mal. ÖVd. `blodfläck'; rs's(s)tflräkk Rättv. 
Mal. 'rostfläck'. Jfr bar-, d ö d-, flu g-, k a s s-, 
lik-, mus-, rös-, rösmek-, snöd-, vådelds-. 
2. 'ägolott, parcell / allotment of land' (jfr 
SAOB fläck' 3) Älvd. Flo. Jä. Mal. ÖVd. 
båsr en 	fle'kk Älvd. 'han äger bara en 
liten parcell'; rirgflräkk Jä. 'liten rågåker'. Jfr 
lott-, hund-. 3. a. `plats, punkt, plätt / place, 
spot' (SAOB fläck' 3b) allm. Q gör int åv fle'kk 
öOrs. o går int å flrä'kk Leks. 'hon går inte ur 
fläcken'; an ks'non int tå flrä'ttjän Nås 'han 
kommer inte ur fläcken'. Syn.: park; plätt, 
bet. 1. b. (senare ssgsled:) 'tinning / temple' 
Jä.; se döds-. e. (överfört:) n e'dd fel it weö 
ri'lekt4n nef'nn flre'kk svÄlvd. 'han hade väl 
inte varit riktigt klok över huvud taget (om 
han hade gjort så)'. 4. (i uttr. på fläck; SAOB 
fläck' 3 c:) på flre'kk Våmh. `på stunden, strax, 
genast / on the spot, straight away'. 5. `punkt 
el. prick vid målskjutning, mål / target' (SAOB 
fläck' 5) Våmh. Ors. Ore Mal. ÖVd. stigsbt a 
flre'kk nVålnh. stigsvt g flre'kk Våmh. (Bon.) stjöt 
fle'kk Ors. stråt på flrä'kk Mal. stfö't a flrästtjam 
Tra. 'skjuta till måls'. Jfr skott-. Syn.: målv. 

`stund, ögonblick / moment, instant' OvSi. 
(utom Ålvd.) NeSi. e ska-nt tå Irevga fke'ttjcn åcl 
int Våmh. (Bon.) <det skall inte ta lång stund, 
det, inte'; i ku'mm, um ä a vå' fän flrä'kk Soll. 
`jag kommer om en stund'; i a sevi flekka Ors. 
'jag har sovit stundtals, då o. då'; o va ni fän 
leen fltä'ttjan Leks. <hon var inte här lång stund 
el. så länge (eg. långa fläcken)'; för en flrä'kk sen 
fek(k) fa vå't ä Dju. 'för en stund sedan fick jag 
veta det'. Syn.: se Hast, bet. 8; håg, bet. 4. 

a. 'litet mönsterparti i vävnad el. spets / 
small patterned part of woven fabrie' Leks. Jfr 
blaggarns-, flug-, krus-, stolp-. b. 'varje 
litet parti, sytt över fyra trådar, i mönster i 
rätlinjig plattsöm / every little section sewn 
over four threads of (straight) satin-stitch pat-
tern' Ga. Mock. trätt& flrirkkar brå Ga. 'tretton 
fläckar bred' (linning med på bredden gående 
mönsterpartier). 

fläcka f.IVa flrä'ttja Åpp. flråstja Mal. (Torp 
flekkjau). 1. `litet bistånd, liten hjälp / help, 
hand' Åpp. 'Mal. 2. 'kort stund / short time' 
Åpp. Syn.: se Hast, bet. 8; fläck, bet. 6. 

fläck-barka sv.v.l. flrekkbarrka Våmh. (Bon.) 
'fläckvis barka en stång el. stock / to bark pole 
or log in certain places'. Jfr randbarka. 
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/läck-garn n. Ja fkå'kkgän vSoll. flrä'kkgarn Nås 
`flamgarn / variegated woor (ÖDB IV 193). 

fläckig adj. I fkekkun vMor. fkit'kku Rättv. Bju. 
Flo. Nås Mal. fktekks ÖVd. 'som har fläckar; 
fläckad / stainecr (SAOB 1); blrö'flräkku Mal. 
`fläckad av blod'; bkå'firtikku Mal. `som har blåa 
fläckar'. 

/läck-tals adv. fkenktäks Rättv. fkäkktäf Bju. 
fkfrkktäke Nås fkåsttjitäkg Mal. 1. `fläckvis / in 
parts' (SAOB) allm. 2. `stundtals / sometimes, 
now and then' Rättv. 

/låd n.Ia, se fälad. 
/lägga sv. v. 1. fireddja vMor. (Ross fleggja v.; 

SAOB flägga?) `springa omkring i onödan / run 
around unnecessarily'. 	Av!.: flre'ddja f. vMor. 
`kvinna, som sprang omkring överallt / woman 
who ran around all over the place'. 

flägnas sv.v. 1. pass. 14.4`kna8 Våmh. 1. (om 
häst:) `visa tänderna o. lägga öronen bakåt / 
(about horse:) bare its teeth and flatten its 
ears'. Syn.: se f lena'. 2. (om häst:) `vän-
ligt småbitas / nip in a friendly way (about 
horse)'. Syn.: noppa, bet. 3. - Av!.: flP4`jvntfn 
adj. Våmh. (om häst:) `som grinar o. lägger 
öronen bakåt / (about horse:) baring its teeth 
and flattening its ears'. 

/läka sv.v.,3. fird'tja (pret. firerkkt) Mal. 'dela, 
skilja, slita upp / divide, split, slit up' (SAOB 1) . 
Syn.: fleka. - Refl.: fkå'tji så Mal. 'fläka upp 
kroppen från skrevet (t. ex. gm  att halka, så att 
benen glida åt ömse sidor) / rip open, slit up 
body from crotch (because legs slip in opposite 
directions)'. 	 fkå'tja f. Mal. `avfläkt 
stycke / ripped off piece'. 

fläksa" sv.v. 1. (vanl. i särsk. förb. med av:) 
fkeks-å'v Ve. (jfr föreg. o. SAOB fläka v.) 
`hugga jämn o. slät, flattälja, bila / cut even, 
axe'; (pass.:) dam ska fkekksas-Xv Ve. `de (o: 
stockarna) skola bilas'. Syn.: flämaI, bet. 3; 
flänga, bet. 3; flöga, bet. 1; spänta', bet. 1. 

fläksall sv. v, 3 1.; se fläxa. 
fläkt m.Ia fkekkt Ve. fkåkkt Mal. ÖVd. (jfr 
fläkta' v.) `mekanisk anordning med roterande 
skovelhjul, anv. för att åstadkomma luftdrag 
för eld, t. ex. vid tjärbränning (i rännformig 
tjärdal) / mechanical device consisting of a sort 
of rotating padclle-wheel used to cause draught 
in tar-boiling' (ÖDB I 508; jfr SAOB fläkt' III 
2). Jfr flaxn, bet. 2 a; fläx. 

fläktat sv.v. 1. fkekkt(a) Ve. flekkta Ors. fkå'kkta 
Ore fkä'kkta Jä. 1. (intr.:) `blåsa svagt, vara el. 
sätta i lätt rörelse (om luft el. vind); vifta / 
blow slightly; wave, fan' (SAOB fläkta' 4) allm. 

Syn.: anda, bet. 2; blabba; bladdra', bet. 4; 
fläxa, bet. 1; vädra, bet.. 2. 2. (om värme-
dallring i luften:) å da'llrå v fkirkktå Jä. (om 
luft över eld:) `det dallrar av värme / the air is 
vibrating with heat'. 8. `rensa (säd), vanna / 
fan, wirmow' (jfr SAOB fläktan) Ve. Oro. Syn.: 
se dr o st a, bet. 1; fläxa, bet. 3. - Särsk. förb. 
(ur:) fkekkt-i'r a`vvnår å da'mmb Ve. `vanna 
agnar o. damm ur säden'. Jfr flämta v., bet. 2. 

fläktat(  sv.v. 1. (endast i förb. med upp:) flekt-
u'pp Ors. `med bakspelan. lyfta (kakan) 
hastigt från bakbordet el. bakhällen / lift (loaf) 
up from pastry-board or baking-slab with a 
bakspela'; flekt-u'pp n4 Ht, 88 i'nnt Q  swa'js 
öOrs. 'lyft på den (o: brödkakan) litet, så att den 
inte brännes vid'; (åti:) firekkt-ati' Våmh. `flå 
av barkstrimlor / peel off stripa of bark' (av t. ex. 
björk, som skulle bli ämnesved). Jfr flätta v. 
(särsk. förb.). 

flämt sv.v. 3. 1. fq'ma 3. Älvd. fkg`ma /kem-
ma Våmh. fkå'ma 1. vMor. Ve.Ore fläma öMor. 
fig`m(a) 1. Soll. flåsma, flIttrat 3. Ors. tiderna 1. 
Rättv. 1. `flå / flay' Soll. Syn.: flänga, bet. 1. 

`skumma (av) / skim' Soll. Jfr ränna, bet. 1. 
'bila, släthugga / axe, eut even' (ÖDB III 

107, 113, 128) allm. flråsm stu`kkår Soll. `slät-
hugga (vägg)stockarna'; dod4' stirgo är i fl4'mt 
öOrs. `den där stugan har jag bilat (väggarna 
på)'. Jfr flata v. Syn.: se fläksaI. - Särsk. förb. 
(av:) 1. an grö'njär 4 fkämär-å'v ta`nnem vSoll. 
`han (a: hästen) grinar o. blottar tänderna'. 
2. fkå'm-åv fkå'tår Soll. `skumma grädden med 
slev' (jfr ränna v., bet. 1). 3. fkirm-åv fe 
sty`ttjå Soll. `hugga av en tunn flisa'. 

!färna' sv.v. 3. fkå'ma Dju. (V11 flämma") `arbeta, 
knoga / work, toir; fkå'm å drä' `draga tungt'. 

Hämta f.rVa (endast som senare ssgsled:) -gr"-
ta Våmh. svagt lysande lampa; blek o. sjuklig 
person / feebly-burning light; pale, sickly per-
son', se fes-. Jfr flämta v., av!. 

Hämta sv.v. 1. /4-temmt vSoll. flemmta Ors. 
fkerm(m)taRättv. Bju. Nås Mal. ÖVd. 1. `ta korta, 
häftiga andetag, vara andfådd i pant' (SAOB 1). 
Syn.: se fjäsa, bet. 1. 2. <fläkta, blåsa med 
hjälp av fläkt i fan' Mal. - 	 fkä'mmta f. 
Mal. 'fläkt / fan'. 

flämt-regna sv.v. 1. fkå'mmtretvvna Mal. `regna 
stötvis / ram n intermittently' (i synnerhet om 
periodiska åskskurar). 

fläm.yxa f. III (I) fil'inökks Älvd. flämekks vOrs. 
flrå`mik(k)ss Rättv. `bila / axe' (se ill.). Syn.: se 
bila, bet. 1; fals-, kvård-yxa m. fl. 

Hänga sv. v. 3 fk.fejndja Älvd. fke`nndja. vMor. Ve. 
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flrernnja Nås Äpp. Mal. flrå`nndja ÖVd. 1. ̀ fläka 
av, flå av / rip off, flay' (SAOB 1) Äpp. Mal. 
Syn.: draga av, bet. 4; flärnai, bet. 1; löpa 
sv.v., bet. 1. 2. ̀ fara (obetänksamt) fram / rush 
on thoughtlessly' (SAOB 5) allm. ä sem fkg'g 
prörvvär g`v8ra'llt Äpp. 'en (kvinna) som far 
fram överallt'. Jfr flyga, bet. 3; flöja, bet. 2. 
3. `bila, släthugga / axe, cut even' allm. flänndje 
o-dä verddjet Tra. `hugg den där väggen slät!'. 
Syn.: se fläksai. — Särsk. förb. (av:) du alr 
NV114-å'', diern-da ka`bbegm kited Älvd. `du skall 
bila de där stockarna litet': (upp:) fkendj-u'pp 
ti'mmbår Ve. `göra den första, provisoriska skräd-
ningen av timret'. — Avi.: flråyvg m. Våmh. Li. 
firtivv n. Bju. `spring, bråd framfart / run, 
rushing' (SAOB 2). 

fläng-bila LIVa flrå`nn(j)ibilra Mal. flreenndjebika 
ÖVd. `bila / broad-axe'. Syn.: se bila, bet. 1; 
flög-yxa. 

flängig adj. I fk4'jndjug nÄlvd. (endast i förb. 
flängig i magen:) fl,r4`jndjug i nia"g4m `som 
har kolik / colical, flatulent'. Jfr plänga v., 
bet. 2. 

fläng-yxa f. III (I) fIrtenn(j)iökks Mal. `bila'. Syn.: 
se bila, bet. 1. 

flänna 	!kerma öMor. (jfr de Vries flenna, 
V11 flännas) `röra sig raskt o. flinkt, vara kvick i 
vändningarna, flå o. flänga i väg / move quickly 
and agilely'; an fleennår å innår vtt' å'llstass ̀ han 
är kvick o. hinner vara med överallt': o fliennår 
å fljö'g 'hon far o. flyger, dvs, rör sig flinkt i 
arbetet'. — P. pres. fIgnnänd `kvick o. livlig, 
rörlig o. flink / lively, agile, nirnble'. — Avi.: 
fliennun adj. öMor. `kvick, rask, flink / agile, 
nimble, quiek'. 

flärra f. IVa flrierra Mal. (jfr Torp flerra f.). 1. 
`löst sittande barkflaga, som fladdrade i vinden / 
piece of loose bark flapping in the wind' (jfr 
flärra v., bet. 1). Jfr flaga, bet. 1. 2. ̀ nyck-
fullt kvinnfolk / capricious woman' (jfr flärra 
v., bet. 2). 

flärra sv.v.l. flrå`rra Soll. fkå'rra Mal. (V11 We. 
flärra). 1. `fladdra med hörbara rörelser (t. ex. 
om  löst sittande näver, om i dansen fladdrande 
kjol, om flagga i hård vind) / flutter, flap with 
audible movements' allm. Syn.: se fladdra, 
bet. 1; flarra; fluddra, bet. 1; flurra. 2. `fara 
ostadigt omkring hit o. dit, vara nyckfull (om 
ung flicka) / be capricious (of a young girl), be 
unsettled' Mal. Syn.: fladdra, bet. 2. — Pass.: 
flte'rrits Älvd. 'breda ut sig, utspärras (t. ex. om  
fåglars dun) / spread out'; (i förb. med ut:) 
tjä`u.21å fkerras-a'ut Älvd. `kjolen slår ut (i dan- 

sen)'. — Särsk. förb. (ut:) flrerr-a'ut dq`uunQ 
Älvd. `burra upp fjäderskruden'; ä flitrrår-å'ut 
så Soll. (om eld:) `det vinner fäste o. breder ut 
sig så'. 

flärr-bark m.Ib fLierrbarrk Mal. (jfr flärra f., 
v., bet. 1) `tunn barkflaga, som på trädet 
fladdrar hörbart i vinden / thin piece of loose 
bark on a tree, fluttering audibly in the wind'. 
Syn.: fladderbark. 

flärrig adj. I firterrån Soll. fkit'rru Mal. (jfr Torp 
flerra f.). 1. `ostadig, hållningslös, fladdrig / 
unsettled, fickle, vacillating' Mal. Syn.: fladd-
rig, bet. 1. 2. `skrovlig (t. ex. om  bark) / rough'. 

fläsk n. Ib fkessk Älvd. Våmh. vMor. flåssk öMor. 
i/TU(8)k Soll. Ore-Tra. (best. firtessIcti Bju. 
flril'astje Al) fleask Ors. 1. `kött av svin / pork' 
(SAOB 1; ÖDB III 480) allm. eiskileri flre'ask 
1114'88 int Älvd. `oskuret fläsk fryser inte' (sagt 
om korpulent person, som klagade över värme); 
gott fket'ssk rna fä's Leks. `i sanning gott fläsk!'; 
(i magisk formel vid utkast av maskförsedd krok:) 

flreessk å fetan a"bårr! Soll. `tvi fläsk och fet 
abborrar; tyg` I irä'.88k å i'nntä 	Bju. (skämt- 
ramsa) `tvi fläsk och inte mäsk!'; Msk-, Kir-, 
pasppfkå.ssk Jä. 'bukfläsk'; gu`kkuflrås(s)k Rättv. 
`fläsk, upphängt till tork i härbret fr. februari 
till maj, el. då göken (gueku) började gala'; 
amä'riksfkässk Mal. `fett fläsk (fr. Amerika)'; 
Iii`jkunufkässk Li. (skämts. om) `sämre fläsk, 
lämpligt åt lejd kvinna': 11`m8kaftflrä8sk Li. 
`magert fläsk av små, halvvilda svin, som i fä-
bodarna ofta drevos ut ur fähuset med kvast- el. 
limskaftet'. Jfr saltat-, spetat-. 2. `kött 
av björn / bear-meat' Mor. bje`nnfiråssk Mal. 
`dets.'. 

fläsk-begär n. la flrå'askbejår Flo. `olämplig, omått-
lig begäran / immoderate demand'. 

fläsk-flott n.II -Ia flre'sskfköt II Älvd. Våmh. 
fheaskflriit I Mock. Flo. Mal. ÖVd. `utsmält 
fläskfett / lard' (SAOB; ÖDB III 488). 

fläsk-kött n.Ia firtessktjött Flo. Mal. flrå‘ssktjåt Li. 
svinkött / pork'. 

fläsk-mask m. Ib flreesslemakk Mal. `ljus metmask, 
olämplig för laxöringfiske / light-coloured worm 
unsuitable as bait when fishing salnaon-trout'. 

fläsk-pille m. Illa fire'sskpill Våmh. `maträtt, 
bestående av en deg av mjöl, rullad omkring 
ett stycke fläsk o. kokt i vassla / dish, consisting 
of flour-dough rolled round a piece of pork and 
boiled in whey' (ÖDB III 466). 

fläsk-räven m. II best. fleaskr5ven öOrs. `eksem 
i huvudet / eezema of the scalp'. Syn.: se 
flenskorv. 
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fläsk-skinn n.Ia fke`askatfinn Älvd. Våmh. 
fleraakstjinn öMor.; obef. Rättv. (Bo) 'fläsksvål/ 
pork-rind' (V11 We.). Syn.: fläsksvål. 

fläsk-skorv no.Ia fle'aakskwarry Ors. 'eksem i 
huvudet / eczema of the scalp'. Syn.: se flen.. 
skorv. 

fläsk-svål m.Ia fkäsa(a)ksvälr Rättv. Nås Mal. 
ÖVd. fIrdaskavålt Bju. 'hudlager på svinkött' 
(SAOB; ÖDB III 476). Syn.: fläskskinn. 

fläsk-välling m. Ib flrit'sakvällivg ÖVd. <välling, 
vari fläskbitar ingingo som väsentlig ingre-
diens / gruel with pieces of pork in it'. 

fläta f.IVa flriseta Älvd. Våmh. Rna vMor. 
Soll. Ore Leks. Al flå`ta öMor. Ors. fire`tta Ve. 
vSoll. Leks. (Silj.) firå'ta Rättv. Dju. Ga. ft.E`tu 
Bju. flrä'tta Mock.-Mal. flre'tta ÖVd. 1. a. 
'genom flätning åstadkommen bindning av hår, 
trådar etc. / plait of hair, threads etc.' (SAOB) 
allm. Jfr hår-, tobak-. b. 'inlägg, any. vid 
håruppsättning / false piece, used when putting 
hair up' (ÖDB IV 231 ff.) allm. (pl.:) firg`ter 
Leks. Iträtts?. Mal. `clets.' (äv. om  <upplagt hår'). 
Jfr hög-, lös-, röd-. Jfr bunta f., bet. 2; flät-
band. e. (senare ssgsled:) <tovig sammanvrid-
ning i hä,stman / tangled mane (of horse)', se 
tomt-, tomtkarl-, troll-. 2. 'flätad spets / 
plaited lace' Mor. Soll. Jfr förlåt-, handkläd-. 
3. 'virkad längd av kedjemaskor, fastsydd till 
förstärkning i nederkant av kjortel / crocheted 
length of chain-stiehes, sewn round the bottom 
of skirt to strengthen it' (tidigare flätad med 
tre tåtar) Nås. 4. 'prydnadsduk o. d., försedd 
med flätad spets o. frans / deeorative cloth with 
plaited lace hanging from it' (jfr fläta f., bet. 
2) Våmh. Mor. Soll. 5. <i tränsställning konst-
färdigt utfört hårarbete / braided artistic plait 
or band made of hair' (ÖDB II 298) Våmh. 

fläta' sv. v. 3. 1. flifeta Älvd. Våmh. (prat. 
firrette Älvd.) firtta vMor. Ve. Soll. Ore Leks. 
(pret. flrä'ttid vMor. flrå`tet Ve. flrå'tät Son. fire`tta 
Leks.) fina öMor. Ors. (sup. hett Ors.) flte`tta 
(sup. flrestta) vSoll. flrg`ta Rättv. Bju. Ga. Rätta 
Mock.-Mal. flre`tta ÖVd. <gm flätning förena 
(tre) slingor av hår, garn, tråd etc. till fläta 
(-or), spets el. dyl. / plait' (SAOB flätan 1; 
ÖDB I 17) allm. fkl'et å'reå Älvd. fkg't hcl'rä 
Bju. Ga. 'fläta håret'; flrt su'Ickb4nnd§ Älvd. 
`fläta strumpeband'; flri`et evleirtiN Våmh. 
'fläta (prydnadsspets på) handkläden'; flö't 
ba'nndi öMor. <fläta band(en)'; firti`tt ba`lcdtölrär 
Mal. 'fläta bukgjordar (av tagel till selar)'. Jfr 
tre-. — Refl.: fke`tt se Tra. `fläta •sitt hår / 
plait one's hair'. — Särsk. förb. (av:) fköt-å' 

ro`nampa Rättv. fkät-å' ru`narnpa Ga. 'länka 
varpen'; (f a s t:) firgt-fa'ast swä'jnbsaatzt Ore `fläta 
fast svinborsten (på beektråd)'; (igen:) !kåt-
ijä'nn i setsleka Leks. 'maska av en strumpa (vid 
slutet av stickningen)'; (ihop:) 	å'rä 
öMor. flet-ijö'p å'r Ors. flrett-ihö'p Itå're Tra. 
'fläta (ihop) håret'; (ned:) 	wö'vin Älvd. 
`länka ned varpen vid slutad varpning'. 

fläta' sv.v. 1. (endast i särsk. förb.; jfr SAOB 
fläta" v.:) 'kåt- Rättv. Ga. (i g e n: ) fkåt-jå'n Ga. 
'slå tillbaka / hit back'; (till:) je /ta-t4' a-n tä 
alft't Rättv. 'jag slog till (åt) honom till slut / I 
hit him in the end'. 

flät-band n. la IH'etb4nnd Älvd. flrå`tban(n)d 
Rättv. fireettbannd Mal. fire`ttbannd Li. 1. 'band 
varmed hårlänkarna omlindades före upplägg-
ning / ribbon wound round hair before putting 
it up' (SAOB flätband' 1; ÖDB IV 237) Rättv. 
Mal. Syn.: hårband. 2. 'strumpeband, som 
flätats i kilmönstring / garters plaited in wedge-
pattern' Älvd. Li. Jfr pinnband. Syn.: flät-
sock-, kil-, slung-, slyng-band, bet. 2. 

flät-brud f.Ia flrå`tbrajd Ore 'brud, som ej bar 
krona, utan i stället som prydnad hade håret 
flätat i stället för lindat / bride who did not 
have a bridal crown on, but had her hair plaited 
in a very elaborate way instead' (ÖDB IV 93, 
96 f.; Forsslund, Ore 130 f.). Syn.: se blind-
brud. 

flät-gärd f.Ia thettjåk Nås. 1. 'textilföremål ut-
fört med nålning / textile artiele made with a 
needle only' (jfr SAOB under nål, avl. 1). 2. (i 
förb. med göra:) jör flrättiålr Nås 'med endast 
nål som redskap förfärdiga, nåla, textilföremål 
av hår- el. ullgarn, såsom siltapp ar, skotä-
lingar, vantar / make textile artiele of hair 
or wool with the halp of a needle only'. Syn.: 
påta; sömma. 

flätgärds-nål f.Ia flreettjährnålt Nås 'nål av ben, 
använd när man nålade textilföremål / bone-
neeclle, used when making textile artieles'. 
Syn.: flät-, siltapps-, skoträlings-, skotä-
lings-, tälings-nål. 

flätgärds-vant m. Ja flret`ttjä(lr)vannt Nås 'nålad 
vante / glove made with the halp of a needle 
only' (ÖDB IV 440). Syn.: nålvant(e); söm-
madvant. 

flätig adj. I flrä`tu Rättv. 'svår att klyva / hard 
to split'. — Ssg: fkå'tubjörrk f. Rättv. (Bo.) 
<björk med krusig ved, masurbjörk / eurly-
grained birchwood'. 

flätning f. Ib flri`etnivg Våmh. 'flätat parti av 
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teningmjärde / plaited part of a fish trap' 
(ÖDB I 94). 

flät-nål f. la fkertnåk Nås `nål av ben, anv. när 
man nålade textilföremål'. Syn.: se flätgärds-
nål. 

flät-ring m. Ib firå`trivvg Ore 'fingerring av silver, 
på utsidan försedd med lövliknande prydnader / 
silver ring with leaf-decorations'. Jfr brudring. 
Syn.: bjäll-, löv-ring; fingran; lövran. 

flät-sockband n. la firettsakkbannd Tra. 'strumpe-
band, flätat i kilmönstring / garters plaited in 
wedge-pattern'. Syn.: se flätband, bet. 2. 

flät-sticka f. n. IV (a) fIrl'etstikk (best. -stikka ,,,  
-stikkaå) Älvd. 'redskap av trä, anv. vid flät-
ning av band / wooden implement used when 
plaiting ribbon' (Fataburen 1909, s. 106). Syn.: 
bandsticka, bet. 1. 

flät-stång f. Ib flre'tstävug vMor. `takstång, på 
vilken prydnadsduk (fläta, bet. 4) hängde vid 
vissa högtider / ceiling-rod from whieh deeora-
tive eloth with plait hung on festive occasions'. 

flät-söm in. Ja flrettsånt Li. `med rottågor av tall 
gjord hopsyning av väggen el. svepen till en 
spånask (el. äske) / seam joining together 
sides or svep of chip-box, sewn with root-
fibrils of pina' (jfr ÖDB II 146 f. med ill.). Jfr 
rot-, stick-, strick-söm. 

flätta sv.v. 1. firett- Älvd. /lett- öMor. Ors.; pass. 
fire'ttas Älvd. (Torp flettan; Fr. fletta). 1. (pass.:) 
'vika upp överläppen, så att tänderna synas 
(t. ex. om  hund av ilska, människa till hångrin) / 
curl upper-lip to show teeth (e.g. of angry dog, 
scornful person)' Älvd. 2. (pass.; om blad i 
bok:) 	åg firettas Älvd. 'det blir hundöron på 
bladen / it will get dog's ears (of a book)'. — 
Särsk. förb. (under:) flätt-u'nnclärr så int ä 
brtennäs öMor. 'vika under (kakan på ungshäl-
len), så att det inte brärms'; (upp:) 4n fketter-
u'pplre'ppin Älvd. 'han (o: den brunstiga bocken) 
viker upp läppen (o. visar tänderna)'; dr so 
turk 8j4' 80 fifestt drr u'pp Älvd. 'de som vilja 
se (liket), så vika de upp (tyglappen över dess 
ansikte)'; flett-u'pp tettjä Ors. '(hastigt) lyfta 
på el. vika upp täcket'. Jfr fläkta" v. — Ssg: 
firettmfes m. sÄlvd. 'person, som ej åt vilken 
mat som helst, petmåns (eg. flätt-mes) / person 
who was overfussy about food'. Jfr fotflätt. 

Häftig adj. I firettun sÄlvd. 'kräsen, nogräknad; 
bortskämd, petig i maten / fastidious, spoilt, 
partieular, fussy about food'. Syn.: prälig, 
bet. 1. 

flättja f. IVa fkettja vMor. flrttja• öMor.; obef. 
Älvd. 'tomt prat / idle talk' (SAOB 2 a). 

flättje-full adj. I fke`ttffull Älvd. 'ostadig till 
sinnet, nyckfull / unsettled, capricious' (SAOB). 

fläx m.Ia fkekks Älvd. (jfr fläxa v., bet. 2-3> 
'fläktliknande vippa, anv. som blå,smekanism 
smedja (el. blästa) / fan-like device, used in. 
smithy (or blästa)'. Jfr flax", bet. 2 a-b; 
fläkt. 

fläxa sv.v. 3. 1. fkeleksa 3. Älvd. Våmh. Rink-
s(a) Soll. (jfr V11. We. fläxta). 1. 'flaxa, fladdra /' 
flap, flutter` Våmh. Soll. an firrleksär i wrnn-
djum vSoll. 'han flaxar med vingarna'; ä 
flrä'Icksät Soll. 'det fladdrade'. Syn.: blabba„ 
bladdra v., bet. 4; fläkta', bet. 1. 2. 'fläkta / 
fan' Älvd. Våmh. 	 fh'icksa Älvd. '»Disen» 
fläkta' (säges, då det blåser vid Disa-tiden, 
omkr. 3 febr.). 3. 'med träsåll el. tråg sålla. 
agnarna ur säd / winnow' (ÖDB I 468) Älvd. 
Syn.: se drosta, bet. 1; fläkta', bet. 3. 4. 
(överfört:) fkesleks i cl:Preon Älvd. 'springa oupp-
hörligt o. slå i dörren / run in and out, banging 
the door'. — Särsk. förb. (av:) 1. nk snärt 
ftekksär i å'y kitä ba'rrk Nem Våmh. 'nog bar-
kar jag den här (stocken) på en liten stund'. 
2. flrekks-å'v så` åär Älvd. 'rensa bort sådorna'; 
(i:) e flekkser-r gelkupp4n Älvd. <det fläktar i 
vallpåsen (om det blåser på Långfredagen; dvs. 
kreaturen bli oroliga under vallningen)'; (upp:) 
1. (intr.:) 'lyftas av blåsten' (t. ex. om  en skinn-
fäll) Älvd. 2. (tr.:) flekks-u'pp spå`ni vOrs. 
'hugga upp spånskåror (i en stock)'. 3. (tr.:) 
<ivrigt uppmana' Älvd. Syn.: fluxa upp. 

flöd f.Ia f/r954 Våmh. firad Ve. Ore. fir8 Nås (jfr 
Noreen Ordl.) 'stor vattenmassa, översvämning, 
högt vattenstånd / flood, inundation' (SAOB 

1 b, under flöde); firg'ööi Våmh. fg'de Ore 
`vårfloden'. Jfr gärd-, vattu-, vår-. Syn.: flod; 
flöde; lådigsflod. 

flöda sv.v.3. 	 fkg'öåa 3. Älvd. flrö'd vSoll. 
flå'cla 3. Ors. !Wein 1. Rättv. Dju. Nås fira'a Ga. 
fkäsa Li. 'flyta ymnigt, strömma rikligt / flow, 
flood' (SAOB 1); sj4 e föåe fr4'mmte gfeuve 
Älvd. `se, det strömmar fram över golvet!'; 
å'ni fkri'där Soll. 'åns vatten går högt'; ä fkb'där 
wrtnä vSoll. .`vattnet flödar'; ä fli-trdsr ut å 
girkva Rättv. (Bo.) `det flyter ymnigt ut på, 
golvet'; ä IM' da Li. <det flödar. (över) där'. Syn.: 
floda. — Särsk. förb. (av:) e flrgädd-å'v, o'llt so 
adtgn .21a'f å Älvd. 'det (o: gräset) följde med det 
översvämmande vattnet, allt, som vi hade sla-
git'; (undan:) e firgöåer-4`nnd4 Älvd. 'det flyter 
el. strömmar bort'; (över:) flöd-e''ver öOrs. 

Rättv. 'flöda -över'. 
flöde n. III flrÖ'dä Ve. /UV vSoll. 'riklig vatten- 
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mängd, högvatten / flood, high water'; ä e bekk-
fisidä Ve. `bäckarna ha högvatten'. Jfr blod-. 
Syn.: flod; flöd. 

flödig adj. I filas Li. `ymnig, riklig / rich, ample, 
profuse' (SAOB 2); (n.; adv.:) strak-sat tjarra 
firast 'stryk ut tjäran ymnigt'. 

flöd-vatten n.Id fIrs5sawåttb Soll. firavattl? Nås 
Mal. 1. 'högvatten, vårflodsvatten / high water, 
spring flood' vSoll. Nås. Jfr flå,dvatten. 
Syn.: lådigs-, smält-vatten. 2. 'överflöds-
vatten i kvarndamm / overflowing water of 
millpond' Mal. Syn.: flod-, flåd-vatten. 

flög f. •-••n.Ic fgg n. Leks. f. Ål (best. fkö'js Leks. 
firä'ga Al) `vindflöjel / weather vane' (se ill.; 
SAOB flög", bet. 2; Sdw. suppl. flögh f., bet. 1; 
Gotl. Ordb. flög'; Fr. flaug f., bet. 2). Syn.: 
flagga, bet. 1; flöjel. 

flög n.Ic fkög Våmh. (Bon.) 'gg Bju. Äpp. 
'flygvärk / shooting pains' (SAOB flög', under 
flog"). Jfr rygg-. Syn.: se flyg; flåg', bet. 1. 

flög adj. I flräjg Li. 'kvick o. rask i vändningarna! 
alert, nimble' (Fr. fleygr, bet. 2; jfr Torp fliey o. 
floygd). Syn.: flö j. 

Höga LIVa firseg(a) Älvd. Våmh. Ve. Soll. 
flö`ga fljega öMor. flega. Ors. firaga Leks. 
firaga Nås Jä. Äpp. Mal. fks'uga ÖVd. 1. <(av-
långt) märke i trädstam, åstadkommet gm bar-
kens borthuggning, bläcka / (reetangular) mark 
in tree-trunk caused by chopping off bark, 
blaze' allm. e te ge dur flegunaa vOrs. `det är 
att gå efter märkena i träden'; du a bars te 
feki Ill-agoni, Mal. <du har bara att följa bläc-
korna'; kvadfirög Soll. 'märke i trädstam, be-
mängt med kåda'. Jfr skott-. Syn.: bläcka. 
2. 'fläck (t. ex. av färg el. snö) / patch (e.g. of 
colour or snow)' Älvd. 

Höga sv.v. 1. fkö`g(a) Älvd. Våmh. Ve. Soll. Ore 
fkega, Ors. fis-5'ga Rättv. Bju. Dju.—Mal. 
Leks. Äl firs'uga ÖVd. 1. `slättälja, bila / hew, 
cut even' (SAOB flöga'; ÖDB III 107, 109) NeSi. 
NeVd. Syn.: se fläksa. 2. 'göra märke el. 
bläcka i trädstam gm att hugga bort ett stycke 
bark el. ytved, bläcka (till vägledning el. för 
rågång gm skog) / make mark in tree-trunk by 
chopping off bark, blaze' (ÖDB I 480) allm. 
flrasug tä'jger Tra. 'gm bläckning av träd ut-
märka rågångar mellan skogsskiften'. Syns: se 
blikta, bet. 2. 3. 'borthugga bark (i ring) om-
kring träd på rot för att bringa det att torks. / 
chop off bark (in a ring) round tree-trunk to 
make it dry' (ÖDB 1492, 503) Våmh. Ve. Rättv. 
Jfr flögved. Syn.: syra, bet. 2; söra; taxa', 
bet. 1. — Särsk. förb. (av:) 	Ors. 'bila av';  

(ned:) firS`g-ner vaddja Flo. `slättälja hela (tim-
mer)väggen'; (upp:) flrög-u'pp we jen vSoll. 
`bläcka upp en väg gm skogen'; firs'ug-app rd'e 
Li. `bläcka upp rågången'; (uti:) fkög-tf' Leks. 
`flyktigt beröra, antyda (ett önskemål etc.)'; 
(utur:) fka'ug-tit Tra. `obetydligt hugga ur' (jfr 
flögskåra). 

flög-gran •f. la fkaggrän Rättv. 'gran som bläckats 
för att utmärka vallningsled, rågång, vinterväg 
etc. gm  skogen / fir which had been blazed to 
indicate grazing-track, boundary-line, winter-
way etc. through forest'. 

flög-rand f.VI fg'gran(n)d Rättv. Leks. 'skåra, 
ristad i granstam, då man flådde av bark / 
notch made in fir-trunk when bark was being 
stripped off'. 

flög-skata f. V firö'gskätu Dju. 'kvinna, som i 
onödan springer i gårdarna / woman who ran 
around from farm to farm unnecessarily'. Syn.: 
racksjäppa; skäfta; skäl(e)I, bet. 2. 

flög-skåra f.V fIrs'ugsleftru Tra. `grunt huggen 
knutskåra på undersidan av väggstock mitt 
emot det egentliga, djupa knuthaket på stockens 
översida / shallow notch on underside of wall-log, 
cut immediately under main, deep notch on 
top-side of log'. 

flög-sten m. Ta firg'ägstie (best. -stienn) vÄlvd. 
'ögonskada i hornhinnan, orsakad av främmande 
föremål el. infektion; vagel i ögonlocket / injury 
caused by foreign body or infection to the cor-
neus tunic; sty on eye-lid'. 

flög-stock m.Ib firs'ugatakk ÖVd. `främre slå på 
släde el. kälke, i vilken draganordningen var 
fäst / front cross-bar of sled, to which pulling-
device was fastened' (ÖDB I 258, 488). Syn.: 
se flotte'. 

flög-stång f.Ib fkagateivv Bju. Dju. Ga. (jfr flög 
f.) `stång med vindflöjel / pole of weather vane' 
(SAOB). 

flög-ved m.II firi3`gyöd Rättv. (jfr flöga v., bet. 
3) 'ved, huggen under savningstiden av träd, 
som bringats att torka gm ring- el. randbark-
ning / wood chopped during sap-season from tree 
that had been dried by giroiling or barking in 
strips' (jfr ÖDB I 492). 

flög-vrång f. VI firs'ugranvg (best. -räjä) Tra. 
`spant längst fram i fören på en båt / frame-
timber in the prow of a boat' (ÖDB II 199). 
Syn.: drag-, krok-, lill-vrång. 

flög-yxa f.IVa firagykkaa Bju. fkagykkaa Al 
flragikkaa Ga. Nås (jfr flöga v., bet. 1) `bila / 
broad-axe' (ÖDB III 109). Syn.: se bila, bet. 1; 
fläng-bila. 
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flöj adj. I //röj Mal. (Torp floy; Fr. fleygr) 'rask! 
quiek, nimble'. Jfr g år d-. Syn.: flög. 

flöja sv.v. 3. - 1. fkäa (pret. firägde) Älvd. fkäj 
Soll. flItja 3. Ors. Ore (pret. fläggdä Ors.); 

obef. öMor. 1. 'knoga, gno, stå i / toil, labour' 
Soll. firlej int vä'rr äld du stö"r-åut n 'gno inte 
värre, än att du står ut nu!,. 2. 'springa (fram o. 
tillbaka), springa omkring, flänga / run (to and 
fro), seurry' allm. wa da' fkäjär v 8pri'33 Ore 
<så oroligt du springer fram o. tillbaka!'. Jfr 
flyga, bet. 3; flänga, bet. 2. - P. pres.: die 
kkm fideencl Älvd. 'de kommo rusande / they 
came 	- Särsk. förb. (i-väg:) i fikk 
kfev firä-iugg Älvd. lag blev tvungen att rusa i 
väg'; (uppå:) 1. 'arbeta ivrigt, stå i' Soll. 

`springa omkring, flänga' Soll. i a fideja-upå 
wä'jdumt vSoll. lag har sprungit vida omkring'. 

flöjel m.Ia fed`fi/ Rättv. 'vindflöjel / weather 
vane' (SAOB flöjel' 1); tä`lcfkåjil 'vindflöjel (på 
tak)'. Syn.: flagga', bet. 1; flög f. 	Te. 

flöke n.III firåstji Mal. (jfr Torp flokem; FIq. 
flak'). 1. 'stor yta, stort flak / large surface, 
large piece'. 2. 'tjockt, sammanpressat lager / 
thick, compressed layer'; ä fslld må' ett 8tö't 
fka'tji, mä i drög 8'pp rö'ta 'det följde med ett 
stort jordflak, när jag drog upp roten'; tästto 
4/ i stö'a firii`tji 'tät ull i stora flak (som klipptes 
av fåren)'. Syn.: ffi:oka'. 

flöt' f. -n.Ia fköt 	Älvd. vMor. Flo. f/röt n. 
Våmh. Soll. Ore Leks. Al Jä. flöt - fljöt n. öMor. 
flöt n. öOrs. //röt f. Rättv. Leks. (Silj.) Äpp. Mal. 
(LD I 204 f.; jfr flöt"). 1. `flotte av stockar 
under transport / raft' (ÖDB 1489) Älvd. vMor. 
Leks. (Silj.); obef. Våmh. i 8kum 8i"gält jet fkö't åm i 
bg'n å ågg-u'pp 	där 84 vMor. `vi skola på 
älven frakta en flotte hem till byn o. hugga upp 
veden där sedan'. Jfr bräd-, lång-, timmer-, 
ved-. 	Syn.: flotte' m., bet. 1; flöte m., 
bet. 2. 2. 'samling av nyslaget, flytande sjö-
foder (fräken el. säv), omgivet av läns / freshly-
cut, floating horsetail- or rush-fodder hold 
together by booms' (ÖDB I 249) Vånah. vMor. 
Leks. (Silj.) 84svfköt vMor. <samling avslagen, 
men ej ilanddragen säv'. Jfr f ärn-. Syn.: flöt", 
bet. 1; flötann. 3. 'samling lin, nedlagd i 
vatten för att rötas / flax lying in water to• rot' 
öMor. läjflö't `clets.'; tjör-u'pp flö'tä 'med hjälp 
av häst draga upp den till rötning nedlagda lin-
massan på land'. 4. 'parti timmer, flytande på 
vattnet o. sammanhållet av länsor / floating 
timber held together by booms' allm. Syn.: 
f I ö tri, bet. 2. 

flöt" f.Ia fkäjt Li. Tra. (jfr LDI 210 o. Hö -J). 1. 

`samling av nyslaget, i vattnet flytande foder-
gräs (fräken etc.) / freshly-cut (horsetail-)fodder, 
floating in the water' Li. Syn.: flöt', bet. 2; 
flötann. 2. 'parti timmer o.dyl., flytande på 
vattnet o. sammanhållet av länsar' (ÖDB I 491) 
ÖVd. Jfr b r ä d-. Syn.: f 1 ö bet. 4. 

flöt' f.Ia fkstt Nås Jä. fkött Äpp. fkökkt fkött 
Mal. fkäjt ÖVd. (Torp floyt f.; ang. kkt i Mal. jfr 
flykt" f.) 'jämn, öppen terräng el. stor, slät, 
trädlös myr / vast, flat country or large, tree-
less marsh'; ä e tjö‘kgär i e ennda fkö'kkt a'llt a 
rän Mal. 'det är kölar (o: träcllösa myrmarker) 
i en enda jämn terräng ända fram till rået (el. 
rågången)'. Jfr m o ss-. Syn.: flyt, bet. 1; f 
bet. 2. 

flötiv  f.Ia flrökkt Mal. fkäft Li. (jfr flöt"'). 1. 
'lager, skikt / layer' Mal. Li. övvgan /å' i äj 
Cennda fkä'jt bsttivi gs'Irve Li. 'barnen lågo i ett 
enda stort sammanhängande skikt ut över gol-
vet'. Jfr käm-. 2. <bredd, våd (av tyg) / breadth 
(of material)' Li. ä'vvIcelfiräft <enkel bredd'. 3. 
<bunt garn av fem sammanlagda mindre härvor 
/ bundle of yarn eonsisting of five smaller bun-
dies' Li. - Ssg: fliejtvi8 adv. Li. 'i lager, varv-
tals / in layers'. 

flöt n.Ia fköt Våmh. nvMor. 'flöte / float' (ÖDB I 
110). Jfr kabb-. Syn.: se flotte". 

flöt adj. I, se fl ö t t. 
flöta f.IVa flö`ta (best. pl. flö`tor) Ors. 'grupp om 
fyra trådar i väv (i varpningen lagd i samma 
skäl) / group of four threads in web (laid in 
same shed in warping)'. Jfr lagnn f. 

Höta' n. IV fkäta sÄlvd. (jfr flöt m.; fl ö t a (n)I 
n.; 1711 We. flötann) 'flöte / float'. Syn.: se 
flotte"'. 

flötan  n.Ia 'flöte / float', se flöta(n)I  n. 
flötam n.Ia 'främre slå på släde / front cross-bar 
of gled', se flöta(n)111  n. 

Höta' sv.v. 1. fkö'ta (p. pret. firö'ta6) Älvd. (jfr 
flöta(n)I n.; flötai sv.v.3.) 'förse (rev) med 
flöte(n) / put float(s) on (fishing-line)' (SAOB 
flötaw). Jfr kap am  upp. Syn.: flotta" v., bet. 2; 
flöte,' sv. v. 3. 

fiötan sv.v. 1. fköta Rättv. Dju. Ga. Flo, sMal. 
fkö'ta Leks. Al fkirta Nås Äpp. (jfr flöt' f., 
bet. 4). 1. 'flotta (timmer) / float (timber)' allm. 
Syn.: flottan, bet. 1; Höta' sv.v.3., bet. 1. 
2. (om sjöfoder; ÖDB I 250:) fkö't ä in a lcennda 
Äpp. `(med räfsor) draga det (o: flytande fodret) 
in till stranden / (about horsetail- or rush-fod-
der:) pull up on shore with rakes'. Syn.: flötan 
sv.v.3., bet. 2. 

flötam sv. v. 1. (endast i förb. med för:) fköt-fär 
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Rättv. (Bo.) fköt-/'r Ål `fastna el. packas upp 
snö framför slädens framslå / (of snow) fasten 
in front of the front cross-piece of sled' (jfr 
Höta (n)I  n.; Torp flauta). Syn.: föra v., pass., 
bet. 2. 

Mita' sv.v.3. flrEta (p. pret. fkått) Älvd. /bit-
Leks. (jfr Höta' sv.v.1.) 'förse (rev) med 
flöte(n) / put float(s) on (fishing-line)' (jfr SAOB 
flötalv). Syn.: se flotta" v., bet. 2. — Särsk. 
förb. (upp:) fköt-o'pp rö've Leks. (Silj.) `förse 
reven med flöten'. Jfr kaparn  upp. 

flötau  sv.v. 3. —1. fkåsta 3. nvÄlvd. Våmh. (pret. 
fkästtä Våmh.) flget(a) 1. vMor. Son. flå`ta öMor. 
fka`t(a) Ve. /låsta 3. (pret. flättä, sup. flått) 
Ors. 	(pret. sup. fkl3`t) Mal. /käfta ÖVd. 
(SAOB flötam; V11 We. fläta'; Torp floyta). 
1. 'flotta (timmer) / float (timber)' allm. fIrci't 
ti'mmbräå Våmh.flreeft temmber Li.'dets.'. Syn.: 
flotta", bet. 1; fläta" sv.v.1., bet. 1. 2. (om 
sjöfoder:) /låt a la'nnd å vOrs. `(med räfsor) 
draga det (o: flytande fodret) i land'. Syn.: 
flätan  sv.v.1., bet. 2. — Särsk. förb. (från:) 
dem a flätt-fr*' si öOrs. 'de hava slutat flottnings 
arbetet (eg. flätat ifrån sig)'. 

fläta" sv. v. 3. — 1. fkli`ta Älvd. Våmh. (SAOB 
fläta" v.) 'skumma av grädde från mjölk (med 
sked el. slev) / skim cream off milk (with spoon)'; 
'kört mink Älvd. 'dets.'. Jfr ränna v., bet. 1. 
— Särsk. förb. (av:) /åt-4'v Älvd. Våmh. 
'skumma av grädde med sked'; flråt-å'y dem 
Våmh. `skumma bort dem (0: kärnlösa sädes-
korn, som flöto upp, då säd lades i blöt för 
mältning)'. Jfr taga av. 

flöta(n)I  n.IV 	 flrö'ta (best. fkö'taå) IV nÄlvd. 
fköstan—,  Rötan I Ve. fkö'tan 1 Soll. fkö'tan I 
Äpp. (jfr Höta' sv.v.1.) 'flöte / float' (på metrev 
el. nätteln, se ill.; ÖDB I 68; 110 f.); ba'rrkflditan 
Äpp. `flöte av bark'. Jfr nät-. Syn.: se flotte"; 
flöt n.; fläta' n. 

flötanu  n. la fkö'tan Soll. 'samling av nyslaget, 
flytande sjöfoder / freshly-cut (horsetail-) fodder, 
floating in the water'. Syn.: flöt', bet. 2; flöt", 
bet. 1. 

fläta(n)111  n.IV ‘‘, 1a flrö'ta (best. flrö'taå) IV Älvd. 
fkö"tqn I Våmh. flrnan vMor. Son. Oro öLeks. 
Nås Jä. flö`tan ,,,  flotå'n öMor. Rötan Rättv. 
(se äv. flytan; jfr LD II 138 f.; Gotl. Ordb.; 
Lindgren, Burtr. flöte; V11 We. fläta, flötan, 
flöton; Torp flaut) `slå framtill på släde el. kälke; 
i vilken draganordningen var fäst / front cross-
bar of sled, to which pulling-device was fast-
ened' (se ill.; ÖDB I 258, 488, 499). Syn.: se 
flotte"; flytan; flöte m., bet. 3. 

33 — 874332 Dalmålsordboken VII 

flötar f.I IVa pl. flrå`ter I Älvd. fkå'tär I Våmh. 
vMor. Soll. Ore flå'tär I öMor. Ors. /'tär I Ve. 
I 	(best. fkö'to) Dju. Jä. fkb'tsr I Rättv. 
Leks. Ga. Mock. IV Flo. Nås Äpp. fkErtsr I 
Rättv. (Bi.) flriPtur IV Bju. Al flirtär ,,, fkiPtsr I 
Mal. fku'uter I Li. fks`utsr I Tra. (jfr SAOB flöt"; 
Gotl. Ordb. flöt") 'grädde / cream'; eå a wekkseå- 

fkå'tär Älvd. 'det har bildats grädde (på 
mjölken)'; ålld a'ttär flå'tår öMor. `(med handen) 
hålla tillbaka grädden (då mjölken hälldes ur 
skålen)'; dem i gö`dsr, dem-dä flätär vOrs. 'den 
är god, den där grädden'. Jfr botten-, kär-
n.(ad)-. — Av!.: fkåstug adj. Älvd. (om mjölk:) 
`gräddrik / (about milk:) creamy'. 

flötare m. Ilie fkö'ter ,-, fkä'ter Älvd. fkli`tär Ve. 
fkä'tår (pl. flrå`trär)— fkö'tår Soll. flå`ter —'flå'ter 
Ors. fkö'tar Leks. Dju. fkö'tär Al fkri`tar Nås 
fkö'tär •-•-• fkö'tar Mal. fkli`jtar ÖVd. 'flottkarl, 
(timmer)flottare / (timber) floater' (SAOB). Syn.: 
flötkarl. 

flöt-bröd n. V flåstbrå Ors. `bröd, doppat i grädde 
o. upplagt i en skål / bread clipped in cream and 
put on a plate' (ÖDB III 451). Jfr flötgås, 
bet. 1. 

flöt-bank m.Ib flthbuyvk öMor. 'litet laggkärl, 
vari grädde samlades (för smörkärning) / small 
wooden container into which the cream was 
poured (for churning)'. Jfr flöt -tråg, bet. 2. 

flöt-butt m.Ia fkii‘tbutt Flo. Nås fkö'tbstt Mal. 
fks'utbstt Li. `laggkärl (gässelbutt), fyllt 
med blandning av grädde o. mjölk och till-
hörande vallhjonets utrustning vid vissa till-
fällen / cask filled with milk mixed with cream, 
part of herdsmaid's provisions on certain occa-
sions'. Jfr filbutt, bet. 1; flötmatbutt. 

flöte m.IIIa fkgr'tä öOrs. fkö'ta Leks. Ål (SAOB 
flöte" sbst.; Sdw. suppl. flöte m., under fluti). 
1. `flöte / float' (ÖDB I 68, 103, 110 f.) Ors. 
Syn.: se flotte". 2. 'flotte / raft' Ors. Jfr 
bräd-. Syn.: flotte', bet. 1; flöt', bet. 1. 3. 
`framslå på släde el. kälke, i vilken draganord-
ningen var fäst' Leks. Al. Syn.: se flotte"; 
fl ö ta (n)111  n. 

flöte n. III fkå'te sÄlvd. fkå'tä vMor. fki`tä öMor. 
flrg`tä Ve. Dju. Näs Jä. fkå't vSoll. flrå'ts Rättv. 
fkirtä Bju. Ga. fka't Mal. `stycke bark, näver el. 
trä, avs. att i vatten uppbära vissa fiskeredskap 
/ float of bark or wood' (SAOB 2 a; ÖDB I 68, 
103, 110). Jfr nät-. Syn.: flotte"'. 

flöt-fäll m.Ia fkåstfälld Soll. fkö'tfäll Mal. (jfr 
fl ötar) 'tät, gulaktig hinna av grädde på mjölk, 
som fått stå orörd länge / thick, yellowish layer 
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of cream on surface of milk that has been 
allowed to stand for some time'. 

flöt-givaren m. best. fg'tjivari Rättv. (Bo.) 
(skämts. om) `pekfingret (el. slickepott), med 
vilket gräddranden ströks ur mjölkskålen, sedan 
denna tömts på sitt innehåll / (jokingly about) 
index-finger, with which cream left in milk-
bowl was removed'. Jfr främstfingret; pek-
finger; slekebutt; slek-finger, -pott. 

flöt-gröt m.Ia flrå'tggit Älvd. Våmh. fldi`tgriit Ve. 
Leks. Jä. Mal. flå'tgrEt Ors. fIrs'utgreit ÖVd. 
'kornmjölsgröt, kokad på grädde el. nysilad 
mjölk / porridge, made with barley meal and 
cream or new milk' (SAOB; ÖDB III 461 f.; 
Liv. Älvd., s. 33). 

flöt-gås f. la fireetg48 Älvd. Våmh. flreetg& Våmh. 
(Bon.) fhTtgås vMor. Soll. Ore fleetgås öMor. 
fg`tgås Ve. Rättv. Dju. Ga. Mock. Flo. Nås Jä. 
Mal. fleetgös Ors. fIrntgås Leks. Bju. Ål firs'utgås 
ÖVd. (S. Belfrage i Nysv. Stud. VII 45 ff.). 1. 
'mindre kvantitet halvkärnad grädde, given an- 
tingen på bröd el. i en liten skål el. i grötmjölken' 
/ small quantity of half-churned cream, eaten 
either on bread or in a small dish or with por- 
ridge' (SAOB; ÖDB III 361, 451) allm. tji`nn-
flåtgös vOrs. 'clets.'; (äv. bildi.:) fikk du je flertgås 
öMor. `fick du ngn gräddsmörgås?' (till en, som 
skvallrat). Jfr flö tbr ö d. 2. 'flat sten, kastad så, 
att den studsar mot vattenytan /flat stone thrown 
to ricochet along surface of water' allm. wrwid 
firå`tg4s4m Älvd. djlt"rd flYi`tOsär Våmh. (Bon.) 
djärd flä`tgås öMor. ka'sst fireetgets Ore ka's(s)t 
fg`tgetssr Rättv. ka'8.9t firösttyls Leks. ka'sst 
flprftgås Flo. 'kasta smörgås / play at ducks and 
drakes'. Syn.: kärngås, bet. 4. 8. 'ring som 
uppstod på vattenytan vid lätt beröring med 
årorna under rodd / ring made on surface of 
water when rowing' Mal. Syn.: kärngås, bet. 5. 

flöt-göken m.Ib best. flåstgåtjun vOrs. 'den första 
göken för året, som höres i öster / the firat euckoo 
heard in the east in spring'. 

flöt-hake rn.IV fg`thäks Mal. 'båtshake, försedd 
med pik o. krok / boat-hook'. Jfr båtshake; 
kvätta. 

flöt-holk m.Ib fkästtiak Älvd. Våmh. flreetök Soll. 
fld`tök nvOrs. (jfr flötar) 'smörkärna / butter 
ehuru' (jfr ÖDB III 358 f., ill.; motsats: klut-
holk). Syn.: kärnholk. 

flöt-karl m.Ia f`tkår Jä. (jfr flötan  sv.v.1., 
bet. 1) 'timmerflottare / timber floater'. Syn.: 
flötare. 

flöt-kvård m.Ia flrå'tkwärd Älvd. fkö'tkvält Mal. 
`gräddrand i nyss tömt mjölkkärl / ring of cream 

round inside of just emptied milk-container' 
(ÖDB III 353). Syn.: flötring, -skål, bet. 2. 

flöt-mat m.Ia fks`utmät Li. `tätmjölk, åstadkom-
men gm syrsättning av oskummad mjölk / sour 
whole milk made by adding curdling agent to 
unskimmed milk' (ÖDB III 347). Syn.: se fil, 
bet. 1. 

flötmat-bunk m.Ib fIrs'tmatbovvk Li. laggad 
bunke, fylld med flötmat och ställd fram på 
matbordet / wooden eask filled with flötmat 
and put on table' (ÖDB III 352). Syn.: f il-
bunk, bet. 1. 

flötmat-butt m.Ia firs'utmatbstt Li. 'laggkärl, i 
vilket flötmat medfördes vid vistelse utom 
hemmet, t. ex. på myrslåtter / eask in which 
flötmat was earried when wotking away from 
home, e.g. haymaking' (ÖDB III 350). Jfr f il-
butt, bet. 1; flötbutt. 

flöt-mjölk f.Ia flreetnajök Älvd. `något grädd-
blandad el. ej fullständigt avskummad mjölk / 
slightly ereamy milk'. 

flöt-möl m.Ia fku'utmölr Tra. (jfr möl m., bet. 2, 
mölja f.) 'håglös, slö o. oduglig person / indo-
lent, listless, ineompetent person'. 

flöt(n)ing f. Ib fircrtnivvgÄlvd. fkletnivg vMor. Soll. 
flätnir(g) Ors. firö'tniv Rättv. Leks. Bju. Dju. 
Ga. sMal. fU`tniv Nås Jä. fbri`tiv nMal. firtejtivg 
ÖVd. (SAOB flötnings-, under flötam v.; ordb. 
flöt an sv. v. 3. — 1.; flöt an sv. v. 1.) 'flottning'. 
Syn.: flottning. 

flöt-not f. flråstnöt öMor. 'not, som bara drogs 
ute i öppna sjön, ej mot stranden / seine which 
was dragged in open water, not near shore' 
(jfr SAOB under flöten). Jfr drag-, flyt-not. 

flötor f.IVa pl., se flötar 	pl. 
flöt-rev f.Ia f`tråv Leks. (Silj.) `långrev, som 

gm flöten hålles flytande el. förhållandevis högt 
i vattnet / long line kept floating or fairly near 
surface of water by floats' (SAOB; ÖDB I 76; 
motsats: s ä nk r ev). 

flöt-ring m.Ib firEtrinvg Våmh. fWetrinvg Ors. 
flreetriuvg Ore /03`trivv Mock. Mal. fira'utrivvg 
ÖVd. `gräddrand i nyss tömt mjölkkärl'. Syn.: 
flöt-kvård, -skål, bet. 2. 

flöt-skål f. Ja flråstskålr Älvd. Våmh. flästskål öMor. 
1. <skål, i vilken mjölk förvarades under grädd-
bildningen / dish in which milk was kopt while 
waiting for cream to form' Älvd. Våmh. öMor. 
Syn.: mjölkskål. 2. `gräddrand i nyss tömt 
mjölkkärl' Älvd. /4 fireet8kdkc 'få slicka av grädd-
randen i det nyss tömda mjölkkärlet'. Syn.: 
flöt-kvård, -ring; slickskål. 

flöt-skör n. II fireetstjgr Älvd. 'tätmjölk, åstad- 
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kommen gm syrsättning av oskummad mjölk / 
sour whole milk made by adding curdling agent 
to unskimmed milk'. Syn.: flötmat. — Ssg: 
fkå'tstjyresstj n. Älvd. 'svepask, vari flötskör 
bereddes o. förvarades / wooden container in 
which flötskör was prepared or kept' (se ill.). 

flöt-slev f. la flrå`tlllev Älvd. 'grund el. plan (trä-) 
slev, anv. att skumma grädden av mjölken (i 
fäbodarnas kallkällsmejerier) / shallow or flat 
(wooden) ladle, used to skim cream off milk (on 
the shieling)' (jfr ÖDB III 353 f.). 

flöt-stång f.Ib fkå`tatåvvg Soll. (jfr flöt'" f.; 
fl ö tal' sv. v. 3., bet. 2) <stång, medelst vilken man 
förde i land slaget, flytande sjöfoder / pole with 
which horsetail- or rush-fodder was brought 
ashore' (se ill.). 

flöt-sull m.Ia flrif3`tsull Mock. Flo. 'maträtt, be-
stående av mjölk, däri brutet bröd o. halv-
kärnad grädde / dish consisting of milk, pieces 
of bread and half-churned cream' (ÖDB III 
450). 

!lött adj. I //rått Älvd. Soll.; obef. Våmh. Ve. 
(Torp floytt) 'som flyter lätt / which floats 
easily, buoyant'; wi'v, i flrå'tt .211vd. 'trä (eg. 
veden) flyter lätt'. Jfr lätt-. 

flöt-tråg n. II flii`ttrgig Rättv. Bju. Ga. 1. 'tråg-
liknande kärl, i vilket mjölk förvarades för 
gräddsättning / trough-like container in which 
milk was kept while waiting for cream to form' 
Rättv. Ga. Syn.: mj ö lk tr åg. 2. `träglikna,nde 
kärl, i vilket man samlade grädden från mjölk-
trågen/trough-like container in which the cream 
from mjölktråg was poured' Rättv. Bju. Jfr 
flötbunk. 

flöt-vatten n.Id flrå`tevätv, vSoll. fköstvattn Jä. 
fg`tvattn Mal. 'köl' jtvann ÖVd. `för flottning av 
timmer, virke el. ved i vattendrag erforderlig 
vattenmängd / amount of water neeessary to 
float timber'. Syn.: flottvatten'. 

fnagg m.Ib /nagg Älvd. <sölig person / slow, dila-
tory person'. — Avi.: fn,a`ggug adj. Älvd. 'sölig 
/ dilatory'. Jfr fnalla' v., avl. 

fnall m.Ia, se fnalla' v., avl.; sko rpfnall. 
n. Ta mall vOrs. fnall öOrs. (Bugge hos No-

reen Ordi. fnarl). 1. <fiskfjäll / fish-scale' (äv. koll.) 
Ors. Syn.: em, bet. 2; fjälln, bet. 1. 2. 'skinn-
flaga (-or), fjäll efter hudutslag / scale, flake (of 
skin)' Ors. — Avi.: fna'lla fna'lla v. Ors. 1. 
'fjälla (fisk) / scale (fish)'. 2. `fjälla efter hud-
utslag / peel'; (pass.:) e fna'llss el. e 'nalles-etter 
<det börjar fjälla'; fna'llun adj. vOrs. 'fjällig / 
scaly'. 

Malin n.Ia mall Mal. (jfr SAOB) 'liten smula / a 

little bit' (Sjödahl, Kort stav., s. 76); ,1-clå Was 
fna'llä `den där lilla smulan'; i'nnt et fna'll 
'inte ett dugg'. Syn.: se Has', bet. 6; fyrk. 

fnalla' sv.  .v .1. fna'lla Älvd. vMor. Oro fna'lla ,•-•• 
fna'lla Ors. fna'lla Leks. 1. 'klia, pilla / scratch, 
plume, preen' (SAOB 1) Leks. fna'lla å ls'ssk så 
`plocka bort lössen'. 2. 'snatta, småstjäla / 
pilfer, purloin' (SAOB 2) Leks. Syn.: fnaska', 
bet. 4; snaska, bet. 3. 3. 'knåpa; söla; gå 
smått el. långsamt / plod; biter' (SAOB 3) 
allm. 4n, klint fna'llennd tä-.21filt Älvd. 'han kom 
masande till slut'; e fna'llsr 8 ra'insr vOrs. 'det 
regnar sakta'; wän fna'llär die må Oro 'vad 
knåpar du med?'. Syn.: se dingla, bet. 2; 
fnaska', bet. 5. — Rall.: fna'll set Leks. 'klia. 
sig / scratch o. s.' — Pass.: an gör å fn,a'lläs 
Våmh. (Bon.) 'han går långsamt'. — Särsk. 
förb. (av:) 1. /n411-ci'v öOrs. fnall-å'v Oro `sakta 
bege sig i väg'. 2. fnall-å' Leks. 'klippa av (helt 
litet)'; (i:) fnall-i' di lrite nit' Älvd. 'åt litet nu!'; 
(upp:) fnall-u'pp n snf'es nÄlvd. 'långsamt 
sätta upp sädeskärvar på en snesstör'; (å:) 
fnall-å' öMor. <sakta gå på, lunka åstad'. — 
Ssgr: 	m. Våmh. (Bon.) 'sölig person / 
dilatory person'; fn,a'llskati m. Våmh. (Bon.) 
`dets.'; fn,a'lltute m. Älvd. 'sölig karl el. pojke / 
dilatory man or boy'; InaslItytt f. Älvd. 'sölig 
kvinna el. flicka / dilatory woman or girl'. — 

mall Älvd. fnatt Leks. m. `senfärdig man / 
slow, dilatory man'; fnatt Älvd. vMor. fnall 
Mal. n. 1. 'sölighet, sölande / slowness' allm. 
2. `arbete, som det inte är något bevänt med / 
work which is of little aceount' vMor.; fna'lla 
vMor. Ore ta`kkfnalla Våmh. (Bon.) f. 'trög, sen-
färdig kvinna / dilatory woman'; fna'114n n. 
Älvd. 'söl(ande) / tardiness, slowness'; fna'llus 
m. fna'llä m. Oro 'sölig man / dilatory man'; 
fna'llug nÄlvd. Leks. (Silj.) fna`114n Våmh. 
In,a`llun vMor. adj. 'långsam, sölig / dilatory'. 
Jfr f nagg m., avl. 

fnallau sv.v. I. fnirls Mal. ( < *fnåla) 'tränga in 
o. snoka på annans arbetsområde / meddle in 
another person's work'. 

fnas 	Mås Våmh. (Bon.) Ve. Rättv. Bju. 
Flo. Mal. ÖVd. 1. 'fnassel, skräp, skav; mjäll / 
rash, dandruff, abrasion' (SAOB 1) allm. Syn.: 
Has', bet. 1-2. 2. `ngt obetydligt, smula, 
grand, dugg / something unimportant, a bit' 
Rättv. Flo. jä e-nt rä'dd då' e fni's Rättv. 'jag 
är inte ett dugg rädd för dig'. Syn.: se doft; 
flad, bet. 6; fnasa; fnask, bet. 1 b; smaelen. 
3. (senare ssgsled:) 'klen, oduglig person / feeble, 
incompetent person' Leks.; se us-. 
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fnasa f.V InOsa vOrs. (jfr Torp fnosa) `ngt 
obetydligt, smula, dugg / something unimpor-
tant, a bit'; e finns-ta ss nvrtji ssm ä ing'« 
i`nnä 'det finns inte den minsta smula (ved) 
inne'. Syn.: se Has', bet. 6; fnas, bet. 2. 

fnasa' sv.v. 1. fnasså Ors. fnä'ss Mal. (jfr SAOB 
fnasa"). 1. <uppträda i obetydlig mängd / ap-
pear in small amount' Ors. (vanl. kopulerat:) e a 
eldi v fria"så'cl v ra'jnt 	nö'ti vOrs. 'det har 
hållit på o. regnat så smått hela natten'. 2. 
'pyssla med ngt obetydligt knåpgöra / do finick-
ing work' Ors. Mal. inersär i int ajti ni"gu Ors. 
'visst pysslar jag med litet småarbete'. Syn.: 
fnaska, bet. 2; fnossa", bet. 1; snaska, bet. 2. 
- Pass.: fnö‘ses Mal. 'falla av (t. ex. om  mjäll) / 
fall, flake (e.g. of dandruff)'. - Avla fnå"sulig 
adj. nÄlvd. 'sölig, småfärdig / dilatory, slow'. 

fnasa" sv.v. 1. fna"så Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
öMor. Inå`ss Mal. (jfr SAOB fnasa") 

'prassla torrt / rustle' allm. e inå"sär i skirem, 
ta'pps ktp'mnab Älvd. 'det prasslar torrt i skogen, 
björnen kommer'. Syn.: f na sk au; f no ss 
bet. 1; snasa. - Särsk. förb. (av:) kö've fnestir-
å'v nid i boskk4n Älvd. 'löven falla prasslande 
till marken'. 

fnase m.IV 	 fnå"si Älvd.; best. fnå's??  
Våmh. fn4"893, vMor. 1. <obetydlig, stillsam 
man / ineonspieuous, quiet man' Älvd. Syn.: 
fnask m.; f nosse. 2. (best. form i vissa uttr.:) 
'obetydligt ting, småsak, strunt / unimportant 
thing, trifle, trash'; e w.5.-92,t fnå`srj, 	Våmh. 
`det var inte småsaker, det där'; wa-txt å' Inå`sn„ 
Våmh. (Bon.) 'jo, det var just någonting!' (uttr. 
av ringaktning o. misstro); o will int wa 
dö-öa int vMor. 'hon vill inte vara sämst, hon, 
inte'. - Ssg: fna"sådipn n. Älvd. (koll.:) 'obe-
tydliga, tillbakadragna, stillsamma personer / 
inconspicuous, quiet persons'. - Avi.: fnä."84n 
adj. skvd. 'stillsam, tystlåten / quiet'. 

fnasig adj. I fn'å"sQn Våmh. (Bon.) Inå"sun Ve. 
fnå`su Rättv. Al Dju. Flo. Mal. 1. 'som är 
behäftad med fjälligt hudutslag / suffering from 
scaly skinrash' (SAOB a) allm. 2. 'sluskig, 
sjaskig / shabby' (jfr SAOB b) Rättv. 

fnask m.Ib fnassk Älvd. Mor. Oro Leks. Flo. 
fnassk Mal. 1. 'obetydlig, i arbete mindre duglig 
individ / insignificant, somewhat incompetent 
person' (SAOB fnasker 1) allm. Jfr gårds-. 
Syn.: fnase, bet. 1; fnosse. 2. <långsam, små-
färdig man / slow, dilatory man' (jfr SAOB 
fnasker 2) allm. 3. <smått tjuvaktig man / 
light-fingered man' (jfr SAOB fnasker 3, 5) Mal. 

ÖVd. 4. `snuskig, ovårdad man / shabby, un-
kempt man' Leks. Mal. ÖVd. 

fnask n.Ib fnas(s)k OvSi. NeSi. Plass* Mal. 1. a. 
`ngt obetydligt, (värdelöst) skräp / insignifi-
cant, (worthless) rubbish' (SAOB fnask' 1) 
allm. Syn.: snask n.; snusk, bet. 2. b. (nege-
rat:) 'dyft, dugg, smula j (not) a bit' (SAOB 
fnask' 1) allm. innt jät skä' pänd 	ssk Soll. innt 
jät slapande fna'ssk Ore 'inte ett dugg'. Syn.: se 
Has', bet. 6. 2. <smått avfall, smolk, fnas / a bit 
of dirt, seurf, waste matter in small quantity' 
(jfr SAOB fnask' 1) allm. o tög-a'tt ny smått Ina' ask 
Mal. 'hon samlade smått avfall'. 3. 'smått ar-
bete, knåperi, småplock / finicking work' (SAOB 
fnask' 3) Leks. jä jr ny fna'ssk he'rnma 'jag gör 
några småsysslor hemma'. 4. `smått duggregn; 
obetydligt snöfall / slight drizzle; light fall of 
snow' (jfr SAOB fnask' 5) Leks. 5. `småfärdig, 
långsam person / slow, dilatory person' Leks. 6. 
'osnygghet, snusk / dirt, squalor' Leks. Mal. ä 
la' fit litä sä`vvinassk bä'ret Leks. `det luktar litet 
orent från sängarna bara'; /å've ti 	fna'ssk 
Mal. `leva i sådan snusk o. orenlighet'. 

fnaska LIVa fna'sska vMor. Soll. Leks. 1. 'sölig, 
senfärdig kvinna / slow, dilatory woman' allm. 
Jfr fnalla v., avl. 2. 'ovårdad, snuskig kvinna / 
unkempt, dirty woman' Leks. 

fnaska' sv.v. 1. fna'sska OvSi. Leks. fna's(s)ka 
Rättv. Bju. Flo. fna'sska Mal. ÖVd. 1. 'vara 
skräpigt av smolk el. avfall / be untidy with 
refuse or dirt' (SAOB 1) Leks. ä fna'ssks å 
vå`dkarrjsn 'det skräpar från vedkorgen'. 2. 
'syssla med småsaker, pyssla / do finicking 
work, tinker' (SAOB 3) allm. wen fna'sskär du 
åjti vMor. 'vad sysslar du med ,(för strunt)?'; 
an hall å fna'ssks rna lrktörnan varå' vige kväll 
Leks. 'han håller på o. pysslar med liktornarna 
varenda kväll'. Syn.: fnasa', bet. 2; fnossaI, 
bet. 1; snaska, bet. 2. 3. <äta litet; mumsa / 
eat a bit; muneh' (SAOB 6) Leks. Mal. ÖVd. an  
fna'ssk å å't Li. 'han mumsade o. åt'. 4. 'snatta, 
småstjäla / piller' (SAOB 8) Våmh. (Bon.) Mor. 
Soll. Rättv. Mal. Syn.: fnalla', bet. 2; snaska, 
bet. 3. 5. `handla långsamt; ske långsamt / 
act slowly; happen slowly' Älvd. Mor. Soll. Ors. 
Leks. (vanl. kopulerat:) fna'sska å sb'pa, Leks. 
'sopa långsamt o. med petig noggrannhet'. 
Syn.: dingla, bet. 2; fnalla, bet. 3. 6. 'regna el. 
snöa smått / rain or snow a little' öMor. Leks. 
Mal. ä fna'ssks lrtä nu t barä Leks. 'nu duggar 
det litet bara'; (vanl. kopulerat:) ä fna'ssk a 
kvm-n'8  nå.'n Mal. 'det regnar (el. snöar) litet 
smått'. - Refl.: (i särsk. förb. med av:) fnassk 



fnaskall 
	

517 	 Mugg 

sä å' Leks. `pallra sig i väg / trot off'. — Pass.: (i 
särsk. förb. med av:) fna,sskäs-å'v öMor. `lossna 
o. falla av (som) skräp Ifall off (of dirt or scurf)'. 
— Särsk. förb. (av:) fnask-å' dä fä'ddjä Leks. 
`raka av dig skägget': (full ,,,fullt:) si hur du 
ha fnasska-fu'll gs'irvä Leks. `se så du har skräpat 
ned golvet!'; (i:) fnask-l' di nod vMor. `plocka i 
dig litet mat!'; (kull:) fnasska-ku'll så Leks. `gå 
och falla omkull, snubbla': (undan:) fnasskäd-
un(n)då' nån siessäkk öMor. `snattade (bort) 
någon säck med säd'; (upp:) fnassk-o'pp Leks. 
`plocka upp skräp': (uti:) fna'ssk-ti de nä'n Tra. 
`plocka i dig litet mat!'; (åt:) an fna'ssk-ä: se ä 
Tra. `han tog det i hemlighet'. — Sagr: fna'sskfis 
m. Leks. 1. `småfärdig man / dilatory man'. 
2. `snuskig, ovårdad man / dirty, unkempt man'; 
fn,a'sskmaja f. Leks. `osnygg kvinna / dirty 
woman'; fna'asktapp m. Leks. 1. ̀ liten, obetyd-
lig, småfärdig man / small, insignificant, slow 
man'. 2. `ovårdad man / unkempt man'; 
fna'sskgubba m. Mal. `småstjälande, snattande 
gammal man / pilfering old man'. — Avi.: 
fna'sokus m. Ore `tjuvaktig man / thievish 
man'. 

fnaska" sv.v.l. fna'sska Leks. `prassla svagt / 
rustle'; jä ty'lckt ä fnassska bak i beesskan `jag 
tyckte, att det prasslade borta i buskarna'. 
Syn.: fnasa". 

fnasket adv. fna'sstji Leks. `snuskigt / dirtily, 
is//t fna'sstji `lukta snusk / smell dirty'. 

Jfr fnask n., bet. 6. 
fnaskig adj. I fna'sskug nÄlvd. Leks. fna'sskefn 
Våmh. fna'sskun, öMor. fna'sskån fnja'sskån 
Soll. fna'ssksn Ors. fna'ssku Al fna`mku Mal. 
fna'ssks öVd. (jfr SAOB). 1. `oren (äv. om  
färg); orenlig, snuskig / dirty, filthy' allm. Syn.: 
snaskig, bet. 1. 2. `sölig, senfärdig; ej fullt 
arbetsduglig / dilatory, incompetent' Mor. Soll. 
Ors. Syn.: snaskig, bet. 2. 3. `som stjäl i 
smått, tjuvaktig / pilfering, thievish' Soll. Mal. 
öVd. — Avi.: fnassskuga adv. Al `snuskigt / 
dirtily'; ä lukkt ss fna'sskuga `det luktar så 
snuskigt ut smells so dirty'. 

fnatt m.Ia fnatt Älvd. Våmh. vMor. Rättv. Leks. 
fnatt Mal. 1. `oansenlig, i arbete mindre duglig 
man / insignificant, incompetent man' (SAOB 
fnattu 1) allm. Syn.: fnutt. 2. `liten, kvick 
man / small, nimble man' Leks. 3. (senare 
ssgsled:) `ekorre / squirrel' öLeks.; se furu-. 

fnatta sv.v. 1. fna`tta vMor. fna`tta Mal. `fjanta, 
fjäska / fuss, gad about, bustle'. — Särsk. förb. 
(av:) ur 4n fnattär-å'v Våmh. `så lätt han stegar 
i väg!'. — Av!.: fna`ttun adj. vMor. `fjantig / 

fussy'; fnasttu adj. Mal. `liten o. oansenlig / small 
and insignificant'. 

fnattra sv.  .v.l. fna`ttra vOrs. `fnittra / giggle' 
(J. Boöthius Orsam., s. 120). Syn.: se flittra; 
fnittra; fnossall, bet. 3; fnuttra. 

fnesa f. V fnissa Ors. (jfr SAOB fnis ••••, fnes) `fnas, 
litet stycke av ytterst tunt o. löst stoff / scale, 
small piece of thin, fragile stuff'. 

fnilira sv. v.1. fni'llra Dju. `småflina, le i mjugg / 
smile, laugh in one's sleeve'. — Särsk. förb. 
(till:) an fnillra-tå' på n8 '4'8 `han vrängde till 
(saken) på ngt sätt'. — Av!.: fni'llär n. Dju. 
`bakslug person / sly, wily person': ä ss fni'llrut 
`det är så många om o. men'. 

fnittra sv.v.l. fnUå'r öMor. fnisttra Bju. Mal. 
ÖVd. `fnissa, flina / titter, giggle' (SAOB). 
Syn.: se flittra; fnattra; fnossan, bet. 3; 
fnuttra. 

fnosk n. Ib Inss(s)k (best. Ins's(s)tjs) Rättv. (Bo.) 
Insssk Bju. Dju. 1. `murket trä / rotten wood' 
(jfr SAOB fnusk) Rättv. (Bo.) Bju. Dju. Syn.: 
fnösk m.; fosk n.; fösk n. 2. `fnöske / tinder' 
fungus' Rättv. (Bo.) Bju. Syn.: fnöske n.; 
snösk m. — Av!.: fnu`sstjin öOrs. fnssasku Dju. 
adj. `murken, skör; rutten / rotten'. 

fnossai  sv.  .v.l. fnirså Våmh. 1. `pyssla med ngt 
obetydligt knåpgöra / do something 
Syn.: fnasa', bet. 2; fnaska', bet. 2. 2. `söla / 
be slow, biter'. Syn.: se dingla, bet. 2. — 
Särsk.förb. (k) fnuså-I' 8i nod ̀ långsamt äta litet'; 
(ned-i:) 	öMor. `hemligen stoppa ned 
(i påse el. dyl.), smussla undan'. — Ssg: fnirså-
djärå n. Våmh. (Bon.) `knåpgöra / finicking 
work'. 

fnossan 	 fnirså Våmh. vMor. Ors. 1. 
`prassla / rustle' allm. e fnirsär nån i &mim 
vMor. `det är ngn, som prasslar i halmen'. 
Syn.: fnasa"; fnaska'. 2. `fnysa / snort' Ors. 
3. `småskratta, fnissa / titter, giggle' Ors. Syn.: 
se flittra; fnittra etc. — Sag: fnu`sseititta f. 
öOrs. `fiktivt väsen att skrämma barn med vid 
sträng kyla, så att man fick linda en schal 
omkring deras hals o. näsa, då de ville gå ut / 
fietitious creature referred to when trying to 
frighten children into wrapping scarf round 
head and lower half of face when they went out 
in extremely cold weather' (jfr tytta f.). 

fnosse m.IV fnesi Våmh. `oansenlig, stillsam 
man / insignificant, quiet man'. Syn.: fnase, 
bet. 1; fnask m. 

fnugg n.Ib fnugg 'njugg Leks. fnugg Flo. Jä. 
1. `ludd, från vävnad avnötta småpartiklar / 
fluff, small partieles wom away from material' 
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(SAOB 1) Flo. 2. 'kort gräs / short grass' 
(SAOB 2) Leks. 3. 'kort hår; kort, dålig ull / 
short hair; short, inferior wool' Leks. Jä. 

fnurra f. IVa fnu'rra Bju. Dju. Flo. Mal. ÖVd. 
Interra Al 'fnurra (på tråd) / tangle, knot (in 
thread)' (SAOB). Syn.: se brännknörla. 

fnurra sv.v.  .1. fnu'rra Soll. Ors. fnu'rra Bju. 
fno'rr(a) Mal. Li. 1. 'vara misslynt, sur el. för-
argad / be discontented, sour or angry' (SAOB 
2) allm. 2. 'surra / buzz' Ors. ä fnu'rrer åv 
fliegumq öOrs. `det surrar av flugor'. Syn.: 
fr unda, bet. 1; f r y nd a, bet. 1. 3. `snurra runt/ 
spin round' Ors. n wa ss jå"låk ss et fnu'rred 
öOrs. 'han var så ond, så han snurrade runt'. - 
- Särsk. förb. (av:) fnu"rr-åv Soll. fnosrr-å' 
Mal. 'förargad avlägsna sig'. - Av!.: fnurr adj. 
Mal. 'förargad, stött / angry'; valt o fnu'rr 
`blev hon stött?'. Jfr fnurrig. 

fnurrig adj. I fnu'rrån Soll. fnu'rrun Ors. fnu'rru 
Bju. Mal. 'vresig, tvär / irascible, brusque' 
(SAOB 2). Jfr fnurra v., avl.; fnuttig, 
bet. 3. 

fnutt m. Ja fnutt Bju. 'oansenlig man / insignifi-
eant man'. Syn.: fnatt, bet. 1. 

fnuttig adj. I fneettun Ors. fnusttu Rättv. Bju. 
Dju. Mal. 1. 'snävt el. knappt tilltagen! skimpy' 
(jfr SAOB) Dju. Mal. 2. 'futtig, småsnål / 
mean, paltry' Rättv. Bju. 3. 'vresig, misslynt / 
discontented, iraseible' (jfr? Torp fnurteleg) 
Ors. Jfr fnurrig. 

Muttra sv.v.  .1. fnu`ttra Ors. 'fnittra / giggle'. 
Syn.: se flittra; fnattra; fnittra. 

fnysa sv.v.3. 1. -st.v. fnäjsa 3. Älvd. Våmh. 
fnä isa fnö'jsa 1. Mor. fnö'jsa Soll. fna`jsa (pret. 
fna`jsad vOrs.) Ors. Ins`jsa 3. Ore Ini`sa (pret. 
fni‘so) 1. Rättv. fn9'8a (pret. fnös; sup. fng'si) 
Bju. 1910a (pret. ing's fny'sst) 1. 3. Mal. 
fni`sa (pret. fni'sst) 3. ÖVd. 1. 'häftigt andas 
ut / snort' (SAOB) allm. tä, å fni'sa nö Tra. 
`fnys nu!' (till barn, som snytes). Syn.: blåsa, 
bet. 4a; fräsa, bet. la. 2. 'andas hörbart / 
breathe audibly, snore' (t. ex. under sömnen; 
SAOB c) allm. ei söv så e 'väjs& i stirgg Våmh. 
(Bon.) 'han sover, så att det susar i stugan'; 
an Zrigg å fnä isår nvMor. <han ligger o. andas 
hörbart (under sömnen)'; an fni's å skrätt Li. 
`han skrattar med sluten mun (o. hörbar utand- 
ning gm näsan)'. Syn.: se blåsa, bet. 3. --
Särsk. förb. (på:) fnis-på' Dju. 'andas hörbart'. 

fnösk m.Ib fnjossk (best. fnjo'sstjin) nvMor. 
fnössk Mal. (Y.) (jfr snösk m.; SAOB under 
fnöske) 'murket trä / rotten wood, dry-rot'. 
Syn.: fnosk, bet. 1; fosk; fösk. - Sag: fnässk- 

tår adj. Mal. (Y.) 'mycket torr, snustorr / dry as 
dust'. 

fnöske n.III fn,Össtja Rättv. `fnösk(svamp) / 
tinder (fungus)' (jfr SAOB; ÖDB III 282). Syn.: 
fnosk m., bet. 2; snösk. 

focka' LIV få'kk(a) öMor. Son. (SAOB under 
fock'; V11 focka; Bl. fokka) `focksegel / foresair. 

focka" f. IV (endast i förb. med bränna; jfr? 
SAOB under fock":) bränn fu`kko Ore 'leka ett 
slags »brännboll» med boll och slagträ / play a 
sort of "rounders" with bat and ball'. Jfr 
brännboll; fjuckan f., bet. 2; fjuka f. 

focka f. V. fu`kku Tra. (jfr? Wennberg Hels. 17a 
föcka; Torp fukka) 'stor jordklump, sjok, 
kladd / large elod of earth'. 

foder' n. Id ( - a) Kinder Älvd. ftreäär Våmh. fö'där 
Våmh. (Bon.) fö'där ".• få'där -'f'där Mor. fö'där 
Soll. Ore Leks. Al Dju. få'dor vOrs. fö'dor Rättv. 
fö'där -för Bju. Ga. för Flo.-Tra. 1. 'kreaturs-
föda / fodder' (SAOB foder' 1) allm. 4n ulci 
e`tte no firvöer Älvd. 'han skulle efter litet foder'; 
jå' dom å föra Äpp. 'giv dem (litet) av fodret!'; 
e'sstfådor vOrs. 'foder åt häst(ar)'; vi am 
döm tå tå e kfil födor Rättv. <vi hava så mycket 
jord, att den kan föda en ko'; Web-22164r Rättv. 
(Bo.) 'åt kalv(ama) slaget gräs strax efter hem-
komsten frän fäbodarna'; kö' 'ödem. Bju. kö' för 
Nås kfilötl Mal. 'för kor lämpligt foder eller 
koföda över vintern'; vi`nntärf ör Mal. `foder för 
vintern'. Jfr bärgning, ssg; furage; blöt-, 
brädsel-, bytt-, bås-, natt-, säng-, vånd(e1)-. 
2. (i förb. till foders:) an bjii'd må he'sstn tå f ö' - 
dås Dju. <han erbjöd mig (att disponera) hästen, 
om jag bara ville giva den foder'. 3. (i förb. 
på -uppå foder:) Våmh. Äpp. Mal. ÖVd. ig a 
im& tjg'ri upek firsäär Våmh. 'jag disponerar 
denna ko på villkor att jag ger henne foder'; 
ta kieet  på 10 Mal. ta kfier på fö'r Tra. 'hålla 
lånade kor med foder mot kontantersättning 
(över vintern) eller mot att få behålla mjölken'. 
- Avi.: flors örut adj. n. Älvd. 'gott om foder / 
rieh in fodder'. 

foder" n. I d ( a) fic"säer Älvd. få'där öMor. fö'där 
Ve. Son. Bju. få'dor vOrs. fö'dor Rättv. fö'där 
Leks. Al för Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 1. 'fodral 
/ case' (SAOB foder" 1) allm. Jfr glasög(on)-, 
klo ck-. Syn.: fodral. 2. 'beklädnad, inkläd-
nad el. inramning av trä / cover, case or frame 
of wood' (SAOB foder" 3 c) allm. Jfr f åder f., 
bet. 3; brunn-, dörr-, fönster-. Syn.: fod-
ring, bet. 1; snickning, bet. 2 b. 3. 'under-
tyg / lining' (SAOB foder" 4) allm. fi`kkför 
Mal. fekkför Tra. 'foder till ficka'; h,ättfödär Al 
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'foder i kvinnohätta'; ly' ffetykför Jä. `foder i 
väst (eg. livstyck-)'; ä`rrnaför Mal. 'foder i ärm'. 
4. (senare ssgsled:) 'hylla för hängande pryd- 
nadslinne med frans, s. k. handkläde / shelf 
for decorative hanging eloth with fringe, so- 
called handkläde' Äpp.; se handklädes-. 5. 
(senare ssgsled:) 'halm el. dyl. i säng / straw or 
suchlike in bed' Leks. Vd.; se säng-. — Ssg: 
förekåp n. Jä. 'skåp el. foder för golvklocka / 
ease for grandfather 

foder-bod f.Ia få"därbad öMor. fö`derbfid Leks. 
'hus för förvaring av kreatursfoder, samman- 
hörande med fähuset / shed adjoining cowshed, 
where fodder was kept' (SAOB; jfr ÖDB III 77). 
Syn.: foder-hus, -lada, bet. 2; fähus-bod, 
-hus, -lad(a); still-, våndel-bod. 

foder-bräde n. III (I) ffi' cliirbråd vSoll. 'bekläd-
nadsbräde i dörr- el. fönsterpost / easing of door-
or window-post'. 

foder-bärga sv.v.l. fö'rbärrga Äpp. 1. 'bringa 
hö under tak, bärga hö / bring in the hay, har- 
vest'. 2. `här o. där samla ihop foder åt kreatu-
ren / collect fodder for cattle'. Syn.: f or d-
bärga. 

foder-get f. VI fö'agitt Mal. 'get, som man vårdade 
o. utfodrade mot att man erhöll dess avkast- 
ning / goat whieh one looked after in return for 
what it yielded'. Jfr foderko; get, bet. 1. 
Syn.: långet. 

foder-giva f. V fö'rigvu Jä. 'foderportion åt häst el. 
ko / ration of fodder for horse or cow'. Syn.: 
giva; vånda; våndla. 

foder-hus n. Ta fg`dsrajs vOrs. firderaje öOrs. 
fö`därhejs Ore fö"derit's Rättv. fö'clurhfis Leks. 
födärkas Bju. fö'rhfss Äpp.; obef. öMor. 'hus 
för förvaring av kreatursfoder, liggande invid 
fähuset' (SAOB; ÖDB III 77). Syn.: se f o der- 
bod. — Ssg: fö"dsrussku'lls m. Rättv. 'täckt 
utrymme för kreatursfoder ovanpå lidret mellan 
fähuset o. foderhuset / covered area for fodder 
on top of shed between cowshed and fodder-
store'. Jfr fägård, bet. 2a. 

foder-kalv m.Ia frdärkåv Våmh. (Bon.) 'på-
läggskalv / calf kept for breeding'. Syn.: göd-, 
liv-kalv. 

foder-ko f. VII fesåärtfgr nVåmh. f Odärtf gr 
Våmh. (Bon.) vMor. fedsrtfir vOrs. fö'rkö Jä. 
Äpp. fö'rki 	fOkfi Mal. (jfr foder', bet. 2-3) 
`ko, som man vårdade o. utfodrade mot att 
man erhöll avkastningen efter den / cow which 
one looked after in return for what it yielded' 
(ÖDB I 176); i a tö' frdärtj gnä fe gd`.21u vMor. 
`jag har två kor till vallning mot erhållande 

av (viss del av) deras avkastning'. Syn.: borta-, 
lån-ko. 

foder-korg m. Ib fö'rkerrg Jä. Äpp. feirkerrg Mal. 
ÖVd.; obef. Våmh. 1. `spjälkorg för foder / 
chip-basket for fodder' (ÖDB I 288) allm. Syn. 
stillkorg; still-, våndel-tuta; våmhus. 2. 
'portativ foderhäck för småkreatur / movable 
fodder-rack for young cattle' (ÖDB I 296; III 
241) Äpp. 

foder-lada f. V fedurleidu Rättv. fö'rläu Nås Äpp. 
fö'alådu Mal. fö'låu ÖVd. 1. 'hus för förvaring 
av hö el. annat foder / hay- or fodder-house' 
(SAOB) Rättv. Nås Äpp. Mal. 2. 'hus för för-
varing av kreatursfoder, sammanhörande med 
fähuset' Tra. (ÖDB III 77). Syn.: se foder-
bo d. 

foder-lapp m.Ia fä'derlapp vOrs. fö'alapp Mal. 
(jfr foder', bet. 3; fodra" v., bet. 2) 'ullig 
skinnbit, fastsydd över ställe på skinnplagg el. 
fäll där skinnet var tunt och ullen kort och svag 
piece of woolly sheepskin, used to patch up 
garment where the wool was too spare'. 

foder-lass n.Ia f&lä'rlass öMor. 'hölass / bad of 
hay'. Jfr foder', bet. 1. 

foder-lös adj. I firsådrös Älvd. frdärkös Våmh. 
(Bon.) fö'clärkös Ve. firdsrlås ••••• firderläs Ors. 
fö'därlös Oro fö'rlös Flo. Jä. fö'alös Mal. fönsue 
ÖVd. 'som lider brist på kreatursfoder / lacking 
in hay-fodder' (jfr SAOB). Jfr hölös. 
oder-lösa f.IVa fii"våelrösa, Älvd. firdärkös Soll. 
g:Velig» Ors. fösrlöen Jä. 'foderbrist / lack of 
fodder' (jfr föreg.; SAOB). Jfr hölösa. — Ssg: 
fir8delrosp4Vn f.IVa Älvd. `svårigheter o. elände 
(eg. pina) på grund av brist på höfoder / 
distress and misery caused by lack of hay-
fodder'. 
oder-strå n. V fö'rstrå Jä. `(ringa mängd av) hö-
foder till kreatur / (small amount of) hay-fodder 
for cattle'; fu'll fiii'sä i krå'k å inntä ett fö'rstrå 
'(ha) fulla fähuset med kor (el. kreatur) och 
inte ett enda höstrå att utfodra dem med'. Jfr 
foder', bet. 1. 
oder-år n.Ia frderår fösdsrår Rättv. fö'clärår 
Ål fö'rår Jä. fö'rår Mal. 'resultat el. kvantitet 
av sommarens bärgade foder (av hö el. halm) / 
quantity of fodder (hay or straw) accumulated 
during summer' (SAOB); ett ge'tt ä fö'rår Mal. 
'en god foderproduktion / a good quantity of 
fodder'. 
°drar sv.v.l. fii"våer Älvd. ffinär Våmh. fö`där 
Våmh. (Bon.) Ve. f ö" Mr vMor. fädd'r öMor. 
fä'dra fis`d,ra Ors. fösdra Al föra Äpp. Mal. 
ÖVd.; obef. Rättv. 1. <giva foder åt, utfodra / 
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feed, fodder' (SAOB fodra,' 1) Ål Mal. Tra. Jfr 
fordra, bet. 2. 2. `anskaffa kreatursfoder (gm 
att slå el. rycka gräs, repa löv etc.) / collect 
cattle-fodder (e.g. hay, leaves etc.)' OvSi. dem 
skuld 16"clär ä mä stfirkäöi stöd u`ppä vMor. 
`man skulle anskaffa foder, så länge »storladan» 
(naturen) stod öppen'. — Refi.: tjg're fäsedrä si 
Vå,mh. (Bon.) `kon lämnar mjölk som god er-
sättning för det foder hon äter upp' (eg.: `kon 
fodrar sig'; ÖDB I 176). — Särsk. förb. (åter:) 
dier ulcl fitsöer-a'tt o'llt so ugtr so Älvd. 'man 
skulle så noga taga reda på allt foder så'. 

fodra' sv.v. 1. firsöer Älvd. fö"där Soll. /'dra 
vOrs. fö'ra Jä. fö'ra Mal. Tra. 1. `sätta foder i, 
förse med foder / line, put a lining in' (SAOB 
fodra" 2) allm. 2. `infoga skinnbitar med rik-
lig ull (f o derl app ar) i ljumskpartier av skinn- 
plagg, där ullen var alltför tunn / patch up fur- 
garment with pieces of woolly sheepskin where 
the wool was too spare' Ors. Mal. 16'r e jö` saka 
Mal. `sy fast en foderlapp på ett ljumskparti'. 
— Särsk. förb. (in:) för-i'nn Jä. 'sätta ram el. 
skydd omkring'; (om:) för-ti'mna Jä. <omge ngt 
med träram el. foder (ex. fönster el. dörr)'; (å:) 

die täväre6-4' stjj'nned a`ut4n4 Älvd. `de fod-
rade (rännluddorna) med skinn på utsidan'. 

fodär-å' an Son. 'sätta träskoning på den (o: 
slädmeden)'. 

fodral n.Ia fi.V8rrträl Älvd. fö`träl Ors. föträ'l 
Rättv. lodrät Ål fodr,i'l foclärä'l Mal. 'skyd- 
dande omhölje, etui / case' (t. ex. om  glasögons-
el. klockfodral; SAOB). Jfr glasögon-, kate-
kes-, räckspad-. Syn.: foder", bet. 1 b. 

fodring f.Ib foclä'rnivg öMor. fö"clärnivg Soll. 
fä'durnivg vOrs. fö'rniv Näs fö`dniv Mal. 1. 'be- 
klädnad el. inramning av trä omkring dörr, 
fönster etc.' (SAOB fodring" 1) öMor. vOrs. 
Nås Mal. Jfr dörr-, fönster-. Syn.: foder", 
bet. 2; snickning, bet. 2 b. 2. 'träskoning på 
med / wooden tire of sledge-runner' (ÖDB I 
488) Soll. Syn.: andning. 

fodringskap n. Ta Wanivslap Mal. `(kreaturs-) 
foder / fodder'; fö'anivalcapin vä' full i'vviless 
'kreatursfodret (el. utfodringen) var väl inget 
värde med (eg. ingenledes)'. Syn.: se f or-
denskap. 

foen adj. III fo'ifin Jä. fo`jen Äpp. fö'in Mock. 
Mal. Li. (Fr. fUinn; Ekwall i Stud. Neophil. XI 
313; jfr Rz fogna) 'rutten, lös, porös (t.ex. om 
rova, gammalt trävirke etc.) / rotten, porous 
(e.g. of turnip, wood etc.)'; v5'72, tar på' a vär 
löjen Äpp. 'veden börjar bli rutten'. Syn.: 
koen. 

fog m. f. Ic fög m. Ve. Ors. Bju. Ga. Mal. C,Vd. 
fög (best. fö'ja) f. Nås. 1. 'ställe, där två hop-
fogade stycken beröra varandra / joint, seam' 
(SAOB fog" 1) allm. 2. `foghyvel / jointer-plane' 
(jfr SAOB fog", bet. 2) Bju. Ga. Syn.: fog-
hyvel. 

foga sv.v. 1. firsga Älvd. lö`ga Mor. fö`ga Rättv. 
Bju. Tra. 1. ̀ kanthyvla / plane (edges)' (SAOB 
5) Mor. Rättv. Bju. 2. (åtföljt av prep. över:) 
'förfoga /have at one's disposal' (SAOB 11 f) Älvd. 
Mor. du ä-t so mi'lckek då"get gesg yvy nu' du har 
inte så många dagar att förfoga över nu'; an 
fö'g yvyr 	öMor. 'han förfogar över allt- 
sammans'. 3. <fila av tandspetsarna på (såg), 
så att de bli lika höga / file teeth of a saw so 
that they are even' Älvd. Tra. o ske`ll vä fö'gin å 
slcå'vekn Tra. 'den (o: sågen) skulle vara jämn-
filad o. skränkt'. Syn.: f o gs t r y k a. 

fogat m.Ia ?fgät Älvd.; obef. Våmh. (SAOB 
fogathe, under fogde) <ostyrig pojke, bråkstake / 
naughty boy, troublemaker'. Jfr Bart olome us, 
bet. 3; borre, bet. 6. — Ssg: firgatläg n. Älvd. 
'hop av ostyriga, bråkiga barn / crowd of 
naughty children'. 

fog-bock m.Ib fö`gbukk Soll. 'lång, fast hyvel 
med löplist längs översidans kant o. järnets egg 
vänd uppåt samt med ena änden stödd mot en 
bänk el. vägg och den andra på två ben; använd 
av laggare för att kanthyvla kärlens sidostavar 
o. bottenbräden, för att dessa skulle sluta tätt 
samman / long, fixed piano with the iron blade 
turned upwards and with one end standing 
against a bench or wall and the other on two 
legs; used by cooper for edge-planing the side 
and bottom boards of vessel' (se ill.; jfr ÖDB II 
168 f.; Gruddbo, s. 346 ff.; SAOB). Jfr f oghyvel 
etc. Syn.: fogbänk; lagghyvel; luckur; 
stavur. 

fog-bänk m.Ib fä'sgbitjvk svÄlvd. =föreg. (jfr 
SAOB). 

fogda sv.v. 1. fo'ggda Leks. 'lunka, vanka / trot, 
jog along'. 

fogde m.IIIa fo`g(g)ds Rättv. fo`ggda Leks. fiegg-
dä Bju. ,,, fo`ggdä Ga. Nås fo`ggda Mal. 1. a. 
(eg.:) 'kronofogde / district bailiff' (SAOB 1) 
allm. Jfr krono-. Syn.: se faut; fut, bet. 1. 
b. (bildl.; om stolgång:) fu‘ss fo`ggclv, Leks. 
'springa ut o. in på grund av diarré / run in and 
out because of diarrhoea'. Jfr skjutsa, bet. 
1 b. Syn.: fut, bet. 1 b; post', bet. 2. 2. 
(senare ssgsled:) 'föreståndare (för viss allmän 
verksamhet, för bya-, fäbodlag etc.) / heaxlman' 
(jfr SAOB 2); se bod-, by-, färj-, gruv-, 
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kvarn-, skall-, snöplog(s)-, svin-. 8. `i 
rökgång löst insatt spjäll, bestående av bräde 
med stör som handtag o. stöd / ehimney-damper' 
(ÖDB III 173, 232) Rättv. Leks. Syn.: ask-
giller; duntau; fut, bet. 2; ljure, bet. 5; 
ljurtaka, bet. 2; ljurtäppa; lyralv; spjäll-
lucka; träspjäll, bet. 1. 4. (senare ssgsled:) 
'synnerligen högväxt ört med grov stjälk / very 
tall plant with thick stem' Rättv.; se gårds-. 

fog-hyvel m.I 	öMor. 	vOrs. fösg- 
hryväl Ål fösghivil Nås fösghgvyl Mal. fösghåvel 
Li. 'för hyvling av långa, smala ytor avsedd 
hyvel / plane used for long, narrow surfaces' 
(SAOB). Jfr fogbock etc. Syn.: fog, bet. 2. 

fog-sticka n.IV (jfr foga, bet. 3:) ffisgstikk (best. 
-stikka,)) Älvd. 'redskap, anv. då tandspetsarna 
på en såg skulle filas lika höga / implement 
used when filing teeth of saw equally high'. 

fog-stryka st.v. fö'gströka Mal. 'fila av tand-
spetsarna på (såg), så att de bli lika höga / file 
teeth of saw equally high'. Syn.: foga, bet. 3. 

fog-svans m.Ia fa'sgsw.Inns Älvd. fösgsvanns Ål 
Jä. Mal. ÖVd. 'kort, ospänd handsåg med hand-
tag / short handsaw with hanelle' (SAOB). Jfr 
golvsåg. Syn.: svans. 

rola' f. IVa; se folor f. pl. 
fobin f., v., se forda f., v. 
folk n.Ib fäsk Älvd. Våmh. fök Mor. Soll. fök — 

fötj Ors. fäirk Ve. ftdrk Ore NeSi. Vd. (best. sg. 
dat. iä‘ta Äpp• Nttiä Tra.). 1. (koll.:) 'menige 
man, allmänheten / people, the public' (SAOB 2) 
allm. ä-nnt tu'kku sum gartjä begri'p Leks. <det 
är inte sådant, som folk begriper'; filrk kan då 
Väkt; ve an Mal. <menige man kan då tala med 
honom' (om en folklig prästman). 2. (koll.:) 
'människor i allmänhet / people in general' 
(SAOB 3d) allm. e kå't så' i ffisstje Älvd. 'det 
går ett dylikt rykte bland folk'; två' diem int 
ffe8tjä6 Våmh. 'visst var det gott om folk (eg. 
retoriskt: var dem inte folket?)'; i låg min lläjk 
löskä öMor. 'tillsammans med dylikt folk'; wår e 
mi"tji fö'tj där vOrs. 'var det mycket folk där?'; 
fö'Zksum li'vo nä Ore 'folk som lever nu'; 
h,5`rur je fintju sea Rättv. (Bo.) 'hör jag att 
folk säger'; näj ä få'irtjä h,ä Leks. 'nej, det är 
människorna, det'; du'm-nä fu'Irtjä Nås `de där 
människorna'; 18'ttoti 81rg su'vvok Mal. 'folk 
säger så'; ma`r(r)knasfilrk Rättv. 'folk på mark-
naden'. Jfr berg-, bod-, boförs-, brask-, 
brud-, dag-, dagkarls-, död-, fäbod-, färd-, 
fäst-, fästmans-, födoråds-, gärnings-, 
gästabuds-, höskogs-, kapells-, kolning-, 
krigs-, kvällsät-, kyrk-, lej-, myr-, skrift- 

res-, svär-, säl-, sälbergs-, sällskaps-, sä-
ter-, sörj-, tredings-. 3. (koll.:) a. `invånare 
(i socken, by el. gård) / inhabitant of parish, 
village or farm' (SAOB 3 g) allm. däm-da 
båsrnlös Katja Rättv. 'det där barnlösa folket'; 
var ä fe'lrtju då Leks. 'var är gårdsfolket då?'; 
ä et firlrk frå ga`vvnä Leks. `det är en familj 
från Gagnef'; o'ssblikålök Ors. 'folket i (byn) 
Orsbleck'; ö`ka-as-på'r-fultige Li. 'Pers-Ola-folket 
(eg. Ola-hans-Per-folket)'; stö'rå,ofuttje Tra. 'folket 
i (gården) Storagen'; dum-då, nölrabrofåktjä Jä. 
'folket norr om bron'; mcbsfök Soll. 'folket i Mås-
gärden'; ve'llamfåtasäs vå'g Äpp. `Velamfolkets 
väg'. Jfr borta-, bortanefters-, bortas-, 
dals-, gammel-, gårds-, hemma-, hemman-, 
inbys-, nordanefters-, nordans-, ovanef-
ters-, socken-, utanefters-, utbys-. b. (senare 
ssgsled:) 'övernaturliga individer el. fiktiva 
väsen / supematural or fietitious beings'; se 
niotum-, rådande-. 4. (koll.:) <hyggligt, 
anständigt folk / decent people' (SAOB 4a) 
allm. wa ffh'ek Älvd. wa (sånt) Ya& Ve. va (»ni) 
fs'&14 Leks. `uppträda hyfsat'; an e åv fö'tje 
kå'men vMor. 'han är kommen av hyggligt folk'; 
an ä då ss li'kkt fkIkk da`nn-da å nä ss Leks. 
'han är då så hyfsad, den där (pojken) också, nu 
så'; var fu'Irtja 	Ål vänt fu'Zrtjä 	Jä. 'vara 
hyfsad' (jfr folklikt adj.); fresst väa fu'Irk Mal. 
`försöka bete sig hyggligt'. Jfr folka v. 5. 'män-
niska, person / person' (SAOB 7) OvSi. Jä. Mal. 
ÖVd. aö n ffestje Älvd. 'åt en person'; wiö 
irum bara ta"' fän jär i gå'rörim Våmh. `vi äro 
bara två personer här i gården'; kök a två' fö'k 
öMor. <laga mat åt två personer'; dum a fö'kfukk 
i an-dä, 	Jä. `de ha sjukt folk i den där 
gården'. Jfr djärg-, död-, foster-, gammel-, 
kvinn-, man-, slug-. 6. 'normal (särsk. fullt 
arbetsduglig) människa / normal, competent 
person' Älvd. Soll. Mal. da- zb få fa wå'rd no fik'sk 
Älvd. 'då han börjar bli en människa, som man 
räknar med' (om en ung pojke); å bl int fö'k 
onum nå må'r Soll. `han blir aldrig mer återställd 
till hälsan'; å vålr (elle fu'Irk å mä må'a Mal. ̀ jag 
blir aldrig fullt arbetsför mer'. 7. 'släkt/family' 
OvSi. Mal. ÖVd. du a så mPtji fö'k dar vMor. 
`du har så stor släkt där'; i'vvin å mi'n fu'ZrkMal. 
<ingen av mina anhöriga'; an å' å dl' fusitjä Tra. 
'han är av den släkten'. 8. (i förb. vara folk:) 
'vara tillräckligt många el. dugliga personer för 
ett arbetes utförande / (to) be enough competent 
people to earry out a particular job' Ore Mal. 
e ni fu'kk a på'rgråvnindjän Ore 'äro ni tillräck-
ligt många för att klara potatisupptagningen?'; 
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dem ssm Cnt va fs'Irk Is`kv, lejd så säkikslla Mal. 
`de, som inte vore tillräckligt många personer i 
gården, lejde sig vallkulla'. 9. (i förb: med folk:) 
'havande / pregnant' Älvd. Våmh. Mor. Mal. i 
dr-da min fan å å Våmh. (Bon.) 'är den där 
(kvinnan) också havande?'; o e må fs'Irk, såg dem 
Mal. `de påstå, att hon är havande'. Jfr f olkig, 
bet. 1. 10. 'styvmorsviol, Viola tricolor / wild 
pansy' Mal. Syn.: nattochdag; peder-
blomma, -klockor; soldagochnatt. 

folka sv. v. 1. feikka Ve. fs`kka Bju.; Park- Rättv. 
Leks. Flo. Nås Mal. Li. 'göra folk av, hyfsa / 
teach manners to' (SAOB a) Ve. Bju. i ska få'kk 
de i Ve. lag skall hyfsa dig, jag'. — 	 fs'Irk- 
sä allm. 'bliva hyfsad, folka sig / become refined' 
(Multrå). Jfr folk, bet. 4. — Särsk. förb. (till:) 
fskk-te'-sså Mal. fs`kk-te-ase Li. 

folk-ben n.Ia frarkbån Leks. Mal. frfkkbäjn Li. 
`människoben / human bone' (SAOB); an acld 
tåj frikkbåjn da-i tf& ttgegåkam Li. 'han hade 
tagit människoben (där i) på kyrkogården' (att 
använda i magiskt syfte). 

folk-elak adj. I, se folk (s) elak. 
folk-fot m.Ia fs'Irkföt Ål 'långsträckt, dåligt 

verkad hästhov (lik en människofot) / elongated, 
baclly-worked horse's hoof (like a human foot)'. 

tolk-färder f. —m. pl. fs`kkfåketa Mal. (jfr färd, 
bet. 4; Rz 159a f6lkefär(c1); Aasen folkeferd) 
'mänskligt, hyfsat beteende el. uppförande / 
decent behaviour'; e ä fs'Irkfåkår ä-då"är det 
hyfsat uppförande det där?'. Jfr folor. Syn.: 
folkhävd; folksfarningar. 

folk-grann adj. I, se folk(s)grann. 
folk-hävd f. I a fs'kkh,åvvd Äpp. 'folkfasoner / de-

cent behaviour'. Syn.: folkfärder; folksfar-
ningar. 

folkig adj. I ffeukun svÄlvd.; n. fö'kut vMor. Ors. 
få'kkut Ve. fkikkut Rättv. Leks. Dju. Flo. Nås 
Mal. fs`kkut Li. 1. (jfr folk, bet. 9:) 'havande/ 
pregnant' (Rz 158b) svÄlvd. Nås. Jfr krippig. 
2. (n.:) 'fullt med folk, mycket folk / full of 
people, many people' (Burträsk; jfr Aasen folk-
utt) allm. 

folk-kär adj. I, se folk(s)kär. 
folklig adj. I fa`ukkig nÄlvd. ffeskkin Våmh. 

(Bon.) fö'klin öMor. Ors. frkkin Soll. fs`kklin 
Leks. Dju. fs`kkken Flo. Li. 'hyfsad, välartad, 
väluppfostrad / well-mannered, refined' (SAOB 
3). Syn.: folklikt; folksam; folksklig; 
folkslik. 

folk-lik adj. I, se folk(s)lik. 
folk-likt adj. I firktjilik(k)t Rättv. firktjalikkt 

Leks. 1. 'hyfsad, socialt o. moraliskt fullvär- 

dig / well-mannered, socially and morally ac-
ceptable' allm. an  mett ha bsrrt-å bi firktjalikkt 
nfi Leks. 'han har visst börjat bli som folk nu'. 
Jfr folk, bet. 4; folk(s)lik. Syn.: se folklig. 
2. (n.:) 'normalt, vettigt / normal' Rättv. å e-nt 
firktjilik(k)t som ann gir rna så 'det är inte vet-
tigt som han beter sig mot sig själv'. 

folk-litet adj. I n. geskkIted Älvd. `litet folk, ont 
om folk / few people'; i dä'g ear e Kezikkiteö i 
me'ssun 'i dag var det inte mycket folk i kyrkan'. 

folk-mat m.Ia; se folk(s)mat. 
folk-ond adj. 1 frikkonnd Jä. fu`kkvonnd Mal. Li. 
(Aasen folkevond, Rz 791b folkvonn) 'folk-
ilsken / vicious' (SAOB). Syn.: f olk (s) elak; 
folksint. 

folk-ragel n.Id fs`kkraggåk Mal. frarkrägek Li. 
(jfr ragel n.) 'skvaller / gossip' (Wennberg Hels. 
f61kraggel). Syn.: folksprat. 

folk-ridare m.IIIa fu'kkriar Li. `person, som 
plågade o. hånade sina medmänniskor / person 
who tormented his fellow-men'. 

folk-rädd adj. I, se folk(s)rädd. 
folksam adj. I fs`klcsam(m) Leks. Flo. 'hyfsad, 
välartad, väluppfostrad / decent, well-behaved' 
(SAOB 1). Syn.: se folklig. 

folks-björn m.Ia frksbjenn öOrs. `björn, som 
rivit ngn el. några människor / bear which has 
nnauled people'. 

folks-bänk m.Ib fö'ksbåvnk Soll. 'allmän för-
samlingsbänk i kyrka / public pew in church'. 

folk(s)-dret n.II —m. 	Älvd. fö'kadrIt 
vMor. Soll. fö'ksdrit öMor. Ors. fs`kkdröt Tra. 
`människoträck / human excrement'. Syn.: 
folk(s)dynga; folkskit. 

folk(s)dynga f.IVa frksdinndja Ors. fs'kkdynnja 
Ål fs`kkdynnja Äpp. fs`kkdynn(j)a Mal. fs`kk-
dinnclja ÖVd. (Danell NucköOrdb.). 'föreg. 

folk(s)-elak adj. I fiVsksjälrå'k Älvd. fö'kjåkåk 
nvMor. fö'ksjåkdk Soll. fs`kkjåkok Ore fs'irkikak 
Rättv. frarkökak Leks. Nås fs`kkölak Bju. Flo. 
<folkilsken / vicious'. Syn.: folk-ond, -sint. 

folks-farningar f.Ib pl. ffesksfanvger sÄlvd. 
'anständigt beteende, hyfs / decent behaviour'; 
ir e fa 'eksfani'nuge lla'jkt 'är sådant anständiga 
fasoner?'. Jfr farning. Syn.: folk-färder, 
-hävd. 

folk(s)-grann adj. I Kilsksgr.Inn Våmh. (Bon.) 
föskgrann Mor. Soll. 'noga på människor, som 
tycker om den ene, men inte den andre (t. ex. 
om  barn, om häst) / particular about people, 
liking some but not others (e.g. of child or horse)' 
(jfr Burträsk). 

folk(s)-hop m.Ia fö'ksöp Soll. föVcsöp vOrs. 
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fkikkhöp Ål Mal. ÖVd. 'folkhop / crowd of 
people' (SAOB folkhop 3-4). 

tolk-sint adj. I fkarkeinnt Mal. ÖVd. `folkilsken / 
vicious'. Syn.: folkond; folk(s)elak. 

folk-skit m. n. fs'Irkfit Leks. Äpp. `människo-
träck / human exerement' (Danell Nuckö 
Ordb.). Syn.: folk(s)-dret, -dynga. 

folksklig adj. 1 fe`kkekkå Mal. 'hyfsad, välartad, 
väluppfostrad / well-marmered, refined' (jfr 
Rz 159 a fölkslen). Syn.: se folklig. 

folk-skygg adj. I fu`kketjygg Ore fekkfygg Ål Flo. 
Jä. fe`kkfigg Dju. fe`kkatjegg Li. `människoskygg 
/ shy, unsociable' (SAOB). Syn.: f olk (s)-r ä d d, 
bet. 1, -räden. 

folk(s)-kär adj. I fie8ktjår Älvd. fö'ketjär fö'ke-
tf& vOrs. fe`kktjår Ål Dju. <som lätt fäster sig 
vid människor (om kreatur) / affectionate (about 
cattle)' (jfr Rz 158 b fölkakärer). Syn.: (folk)-
älsken. 

folks-käx m.Ia fö'ketjakks Ors. (jfr käx li m.) 
'människokäke / human jaw(-bone)' (J. Boäthius 
Orsam. 139). 

folk-slag n., se folk (s)slag. 
folk(s)-lik adj. I fieskkajk Älvd. fö'tjikåjk Soll. 

föskslajk vOrs. fe`ktjalik Ål fritjallikLi. fs' ttjå- 
Rik Tra. (fe`ttsin 	Mal.; jfr folk, bet. 4) 'hyf- 
sad, välartad, väluppfostrad' (Gotl. Ordb. folk-
lik). Jfr folklikt. Syn.: folklig. 

folk(s)-liv n. I a fö'kelåjv öMor. fe`kkliv Mal. 
ÖVd. 'människa, person, varelse / human being'. 
Jfr liv, bet. 3. 

folk(s)-mat m. II fö'ksmåt öMor. fe`kkmå't Ål Flo. 
Jä. Mal. ÖVd. <för människor ätlig föda, anstän-
dig kost / decent food fit for human consump-
tion' (We.; Aasen folkemat); ä vå då-nt fv`kk-
må't Jä. 'det var då sannerligen inte mat för folk'. 

folk(s)-prat n. få'skepråt Älvd. funpråt Flo. 
'sladder, lösa rykten / gossip, idle talk' (jfr 
SAOB folkprat). Syn.: f olkragel. 

folk(s)-rädd adj. I fieskeredd Älvd. fö'kerådd Soll. 
fö'ksredd öOrs. fe`kkrädd Ore NeSi. Vd. 1. (om 
människor:) 'folkskygg (about people:) shy' 
(SAOB folkrädd) allm. Syn.: folkskygg; f olk s-
räden. 2. (om djur:) `rädd för människor, 
skygg / (about anirnals:) afraid of people, shy'. 
Soll. Dju. Mal. ÖVd. 

folks-räden adj. III fö'kerådin vOrs. ( 
J. Boäthius Orsam. 139; jfr räden adj.) 'folk-
skygg'. Syn.: folkskygg; folk(s)rädd, bet. 1. 

folks-räkning f. I b fieskereknvg Älvd. <inom 
sockenfjärding verkställd räkning av antalet 
arbetsföra män / list of able-bodied men in 
parish-district' (jfr SAOB folkräkning). 

folks-skara m.IV fieeksakåri' Älvd. feskkekåre 
Mal. fe`kkakåri ÖVd. 'följe el. hop av människor 
/ procession or crowd of people' (jfr Sdw. folks 
skari m.; SAOB folkskara 2). Jfr skara m. Syn.: 
folkstack. 

folk(s)-slag n. II —Ta fie8ke.21åg Älvd. få'kkalåg Ve. 
fo"kalåg Son. fö'kllåg Ors. fe`kkeläg Rättv. Bju. 
Dju. Mal. feskk.21åg Flo. Li. <slags folk, släkt 
(med särsk. hänsyn till dess utmärkande 
egenskaper) / kind of people, family'; an e ecv 
jenå llå`jkt fo"kllåg Soll. 'han tillhör en släkt 
med just dessa egenskaper'; ä i te`kkä fu`kkslåg 
Dju. 'det är en sådan släkt'. 

folk-stack m. Ib fa'skstakk Älvd. 'människo-
massa, folkhop / crowd of people'. Syn.: f olk s-
skara. 

folk(s)-tryg m. Te Kilulestrjasg Älvd. fölmtrög vOrs. 
fs`kktrög Mal. fs'irktrag ÖVd. <snösko, avsedd 
för människa / snow-shoe for person, not horse' 
(motsats: hästtryg; jfr ÖDB I 231; 273 f.). Jfr 
skarbåge. Syn.: folkstryga. 

folks-tryga f. IVa fö'ketrjög (pl. -trjögur) vMor. = 
föreg. 

folk(s)-vett n. ta'8169/dt Älvd. Våmh. fö'kswit 
vMor. fe'klevät Rättv. fe`kkvett Leks. Bju. Al 
Flo. Nås fkarkvöt Jä. Mal. ÖVd. 1. 'sunt förnuft! 
common sense' (SAOB 1) Mal. Li. 2. 'folk-
vett, levnadsvett / manners' (SAOB 2) allm. 

folk-vis sbst. Parkas Äpp. Mal. ÖVd. (endast i 
förb. på f olkvis:) på fa'kkvis Äpp. Mal. `som 
hyggligt folk / like docent people' (SAOB). Jfr 
folk, bet. 4. 

folkälsken adj. III ffeskelletjin (pl. -ellekner) 
svÄlvd. fö'kdstjin nvMor. fkarktisstjin Al 'som 
lätt fäster sig vid människor (om kreatur) / 
affectionate (about cattle)' (V11). Syn.: folk (s)-
kär; älsken. 

folk-ögon n.pl. (vanl. endast i uttr: i folkögo-
nen:) i fe`kkkom Mal. i fu`kkeugsm Li. 'mitt i 
folks åsyn / in full view of everyone'. 

folor f. lya pl. fö'ker ÖVd. 'beteende / behaviour' 
(jfr Hq.; SAOB under folan sbst.; Rz 129 a fola, 
158 b folkfolur; vanligen som senare ssgsled:) 
bå'nföker Li. <barns sätt att vara; barnsligheter'; 
e ä kå'rföker te djci`r 85 Tra. 'är det ett beteende, 
värdigt en man, att handla så?'. Jfr folkfärder. 
Syn.: fason, bet. 2. 

fora f. IV a f fesra Älvd. Våmh. fö'ra övr. OvSi. Leks. 
Al fö'ra övr.NeSi. NeVd. Mal.; obef. ÖVd. 1. 'lass 
av varor, som kördes mot betalning / goods trans-
ported for payment; bad' (SAOB fora') allm. 
4`k ffearum, Älvd. tjösr fö'rår Rättv. tj13`r fö'rur 
Bju. tjö'r fö'ra Äpp. k fö'ra Mal. 'köra forlass, 
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syssla med forkörning'; i ska bot å 1,5 fena trk'sru 
up i asvalrv, Våmh. (Bon.) `jag skall i väg o. få 
en forkörning till Älvdalen'. Jfr forkörning; 
slep-. Syn.: forda, bet. 3. 2. 'stor portion av 
ngt / large portion of something' Leks. Al gra't-
föra Leks. Al 'stor portion gröt'; vÖllivsföra 
Leks. Al 'stor portion välling'. 3. 'börda, så 
mycket som bäres i en börda / bad, burden' 
Älvd. Rättv. Al Ga. Mal. gå-Öttsr må e vetuf öra 
Rättv. 'gå efter en börda vatten åt mig'; beef-
färsföra Al `klövjebörda'; va'ttföra Ga.'så, mycket 
vatten som man bar in från brunnen på en 
gång med vattenbyttorna'. Jfr forda, bet. 4; 
vattu-. Syn.: färd, bet. 9. 

fora sv.v.l. fievra Älvd. Våmh. fö'r(a) övr. 
OvSi. Al fö'ra Bju. Dju.; obef. ÖVd. (jfr forda 
v.). 1. 'köra foror, forsla varor mot betalning / 
transport goods for payment' (styr dat. el. ack.; 
SAOB fora' 1; ÖDB II 313); Etn fiVere j4'm a 
trIf`nndem Älvd. 'han kör mot betalning (ett 
lass) liar till Trondhjem'; n a fft'sra ko'rrn a 
o'ssa Våmh. 'han har transporterat korgar(na) till 
Orsa'; a faliV å fö'ra öMor. 'till Falun o. köra 
foror'. Syn.: forda, bet. 1. 2. <låna transport-
möjlighet / borrow means of transport' Ors. 
Dju. för i fö'ra 	di Ors. få ja föra mä då Dju. 
'får jag frakta mina varor på ditt lass?'. 8. 
'deltaga i gemensamhetskörning av byggnads-
timmer / take part in transporting building 
materials' Våmh. fa'81. ti'mmbräd `dets'. Jfr 
brännvins-. Syn.: brännvins-fora, -åka. 
4. (särsk. i uttr.:) för grö'tv, Ors. 'plötsligt o. på 
skämt ösa all återstående gröt i grytan över i 
dens skål, som i matlaget ej förmådde värja sin 
skål / as a joke suddenly pour all the remaining 
porridge into the plate of the person who did 
not remove his plate in time'. — 	 fö'rnivg f. 
Ve. `forkörning / transporting goods'. Syn.: 
fordkör(n)ing; forkörning. 

for-bonde m.VI fft'srbfend Älvd. fiesrinenndei 
Våmh. fö'rbönd Soll. fösrbonndä Ore Flo. Nås 
fÖrbonnda Al förbonnda Mal. 1. 'forman, for-
körare / oarter' allm. Syn.: f ordkörare; f or - 
dräng, -karl, -körare. 2. (jfr fora v., bet. 3:) 
'deltagare i gemensamhetskörning av bygg-
nadstimmer / person taking part in trans-
porting of building materials' Våmh. 

forda f.IV /fiska Älvd. fö'Ira vMor. Ve. Leks. 
förda Son. föla öMor. Ors. /5`Zra Rättv.-Tra. 
1. 'föda, underhåll med mat el. foder / food, 
fodder' (jfr SAOB fola111) allm. an  a fÖrdo bd 
i'nn å äutä Soll. 'han har föda både inne o. ute' 
(0: både åt husfolket o. åt kreaturen); a däm tå 

föla öMor. 'ha dem (a: korna) till utfordring mot 
att få behålla mjölken'; frisnivg ä ha'kv fölra Dju. 
'frieri är halv föda'; du få" då full löska Mal. 'du 
får (då) åtminstone maten för dagen'; i's(s)tföht. 
Rättv. 'foder åt en häst'. Jfr barn-, bröd-, 
räv-, vinter-, års-. Syn.: fordenskap; föda; 
åta, bet. 1. 2. 'avkastning / proceeds, yield, 
profits' Soll. ä bi je fa`tti fö'rda Soll. 'det blir 
dålig avkastning'. 3. <fora / bad' (jfr SAOB 
folai) ÖVd. kä'jr fö'ra Li. 'köra fora'. Jfr forda, 
v., bet. L Syn.: fora, bet. 1. 4. (senare ssgs-
led:) 'så stor börda som på en gång bäres, om-
gång, tur' Mal. ÖVd.; se vattu-. Jfr fora, bet. 3„ 
färd, bet. 9. 

forda sv.v. 1. fieska Älvd. Våmh. fölr(a) vMor. Ve. 
vSoll. Ore Leks. Al föla öMor. Ors. fö'rd(a) Soll. 
!öka Rättv.-Tra. 1. 'fora, transportera / trans-
port, cart' (SAOB folai 1; Sdw. fora 1; Rz 129 a; 
V11, Torp forda; Stenberg Ordb. Umem., Bur-
träsk forda) ÖVd. Syn.: fora, bet. 1. 2. <föda, 
underhålla med mat el. foder / to feed, fodder' 
(SAOB folaI I 3; Sdw. forloa, 3) allm. (styr dat. 
el. ack.:) fö'Ir ä'sstv, vSoll. föl ä'ssttt öMor. fÖlr 
hä'sstam ÖVd. <underhålla hästen med foder'; 
föqr ku'nnom a lå`dinam Mal. 'utfodra korna 
till våren'; jä't å ålld meennim å di, sa i förd 
di so lrä'nndj du Iri'v Son. 'ät o. håll munnen 
på dig, så skall jag underhålla dig, så länge du 
lever' (till den, som pratar, medan han äter). 
Jfr fodra', bet. 1; dryg-, nätt-, lätt-fordad„ 
bröd-, ved-forda. Syn.: föda, bet. 1. — 
P. pres.: drö'gfökn Mal. <som kräver mycket mat, 
svår att tillfredsställa med föda'. — Refl.: föl si 
öMor. 'skaffa sig foder, livnära sig (t.ex. om 
häst, släppt på bete i skogen)'; dem dirvd int 
fö'rd-si Soll. 'de kunde (eg. dugde) inte livnära 
sig'; 4n ad genndji i Ordum4 s fö'la si öOrs. 
'han hade gått i gårdarna o. tiggt'; hal i å löt 
ids Rättv. 'hållen I på och ätenr.— Särsk.förb. 
(borta:) faulr-bro‘tt sig Älvd. fök-bär(r)ts så 
Rättv. 'skaffa sig sitt uppehälle utanför hem-
met'; i ska 1,5 tffre börrtfaslrada Våmh. (Bon.) 
'jag skall ackordera bort kon'; däm föl-bå'rrt 
si öMor. 'de skaffa sig föda mot arbete hos 
andra; (om gamla:) de skaffa sig uppehälle mot 
att lämna ifrån sig sin egendom'; (fram:) an e 
fra'mmfölta dÖnn-da å' nit Rättv. 'han har fått 
allt uppehälle, han behöver, den där (mannen) 
också, nu' (om en död); ja t/rö vi ska kan fök-
fra'mm an tå lå`digst Dju. 'jag tror, att vi ha 
foder åt honom (o: hästen) till våren'; (ihjäl:) 
feisk-rit Våmh. (Bon.) fol-Kl öMor. förd-ijåqr 
Soll. föl ijä'l Ors. för-ehäqr Ore <underhålla till 
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döddagar'. Syn.: fostra, bet. 2; fostra ihjäl; 
syssla; syta ihjäl; (upp:) fftek-u'pp Älvd. 
Våmh. fölr-u'pp vMor. fölr-o'pp Leks. /ö''-upp 
Li. 'uppföda'. 

ford-bärga sv. v. 1. fö'kbårrga Jä. (jfr forda f., 
bet. 1) 'här o. där samla ihop foder åt kreatu-
ren / collect fodder for cattle'. Syn.: f o der-
bärga, bet. 2. 

tordenskap m.Ia fö'kzukäp Ve. fö`frnskåp Leks. 
Bju. fö'nukäp Äpp. (jfr V11 fordanskap; Sdw. 
fordhanskaper; Stenberg Ordb. Umem. ford-
nadsskap) 'föda (mat el. foder) / food, fodder' 
(SAOB 2); &Im få fö'Zrzzukåpen dv kri`ppum Ve. 
<de få sin mat av barnen'. Syn.: se f orda f., 
bet. 1. 

ford-körare m. III e fö'kkgrar (jfr f orda f., bet. 3) 
ÖVd. -forbonde. 

ford-kör(n)ing f.Ib fö'kketirivg ÖVd. (jfr föreg.) 
'forkörning / transporting goods'. Syn.: f or-
ning, se fora v. avl.; forkörning. 

fordra sv. v. 1. fa'våer Älvd. fä'uåär Våmh. 
16"dtir Våmh. (Bon.) Soll. fö`dra öMor. Ors. 
lödra Rättv. Bju. Nås ÖVd. fö`dra-fö'clåra 
(pass. rd`dtif) Mal. (Y.) 'göra krav el. anspråk på, 
kräva, begära / demand, claim' (SAOB fordra' 
II 1); i å tå fö'dra å'v-num öOrs. få å tå fö'dra d-n 
Rättv. 'jag har pengar att fordra av honom.' — 
Avi.: fö'ciriv Ål fö`driv f. Mal. `anspråk, krav; 
penningfordran / demand; elaim'; (pl. tant.:) då 
va å fö`drivan ve alcu'll at-et 13'8timmirå nMal. 'då 
var det krav på (el. då begärde man), att vi 
under flottningen skulle gå ut på det löst lig-
gande timret'. 

for-dräng m.Ib grdreuvg vMor. `forman, for-
körare'. Syn.: se f orbonde, bet. 1. 

torka sv.v.l. fil'srrka Älvd. Våmh. f4'rrka ,-
fet`4-ka vMor. fdsrrka öMor. fearka Soll. fu'rrka 
Ors. Leks. Al feer(r)ka fa'r(r)ka Rättv. (se Berg-
fors, s. 249) fu'rrka Bju.-Mal. (jfr Rz 160 a; 
Wennberg Hels.; Torp) 'förmana, strängt el. 
ivrigt uppmana / exhort, admonish' (SAOB 
forkarl; Multrå forka 2; Burträsk); du .21i'pp 
ua,kt fieurrk mig a 4'5  Älvd. 'därtill behöver 
du minsann inte uppmana mig'; 	an å' 
då då' Soll. 'försök få honom till det, du!'; jä a 
jär(r)ka så /ei`vv jä här(r)kur Rättv. (Bo.) lag 
har varnat och förmanat, så länge jag orkar'; å 
måsn int fu'rrka Dju. 'det hjälper ej att förmana'; 
han a fu'rrk me fur hå' Nås 'han har givit mig 
uppsträckning för det'. — P. pres.: an ö-nt fu'rr-
kan hå'll Mal. <det går inte att förmana honom 
heller (eg. han är inte f orkande heller)'; (subst.;) 
ä vå e få'låde feirrkan Mal. 'det var ett fasligt 

förmanande!'. — Särsk. förb. (för:) an furkar-
få'r edram vOrs. <han varnar den andre för 
fara' (om en fågel); fdrk-få'r Rättv. furk-/'r 
Bju. Ga. 'förmana, varna'; a-t i fu'rrk-P-dcld å 
då' Mal. 'har jag inte strängt förmanat dig (om) 
det där?'. — Avi.: furrk n. Mal. `förmaning / 
exhortation'. 

for-kalas n.Ia ffi'srkalrå's Våmh. (jfr fora v., 
bet. 3) 'kalas, utgörande ersättning åt de kö-
rande vid gemensamhetskörning av timmer / 
party given for those who had helped to trans-
port timber'. Syn.: körgästabud; kör-, 
körning-, timmer-, timmerkör-kalas. Jfr 
brännvinsåkor. 

for-karl m. Ja gesrkall Älvd. fåsrkall öMor. /örkår 
Al Flo. Jä. fö`ake Mal. 'forman, forkörare / 
earter' (ÖDB II 313). Syn.: se f orbonde, 
bet. 1. 

for-kärra f.IVa grtjärra Rättv. Äpp. 'tvåhjulig 
kärra, anv. vid forkörning / two-wheeled cart 
used for transporting goods'. Syn.: färd-, 
lass-kärra. 

for-köra sv. v. fö'rtjerr vSoll. `köra foror / transport 
goods (for payment)' (ÖDB II 313). Syn.: fora, 
bet. 1. 

for-körare in. Ilie fö'rtffira/r(å) Jä. fö'alcgre Mal. 
fö'kkåjrar Tra. 'person, som körde foror, forkarl / 
earter'. Syn.: se f orbonde, bet. 1. 

for-körning f. Ib fö'rtffirnivg öMor. Soll. fö'rtjör-
niv Leks. Al ffrkgniv ,,, f(i`elkgäniv Mal. 'körning 
av foror / transporting goods (for payment)' (jfr 
fora f., bet. 1). Syn.: fordkör(n)ing;forning, 
se fora v. avl. 

for-lön f.Ia fösrlön Al Jä. fö'Zön ,-fö' etlön Mal. 
fö'lån ÖVd. 'betalning för körsel av fora / pay-
ment for transporting goods'. 

form m.Ia ffisrrin Älvd. furrna Ors. Al Dju. Nås 
Mal. ÖVd. 1. 'skapnad, fason / shape, form' 
(SAOB I 1) Nås. 2. <redskap, vari ngt gjutes el. 
pressas, för att erhålla en viss fason / mould (or 
implement) used for giving things a eertain shape' 
(SAOB II 1) Älvd. Ors. Ål Tra. Jfr fiskekrok-, 
gjut-, hagel-, kul-, ljus-, ost-, tegel-. Syn.: 
forma, bet. 2; f orme; mått, bet, 2. 8. <stomme 
av bräder, över vilken bakugnen murades / base 
of planks over which ovan was built' (ÖDB III 
170) Dju. 

forma LIVa fo'rrma Våmh. (Bon.) fd`rrm(a) Ve. 
Soll. fu'rrma Ors. Ore Al fd`r(r)ma Rättv. fu'rrma 
Jä. Mal. ÖVd. 1. `(trattformigt) munstycke, 
genom vilket luftströmmen med (två) pipor el. 
rör från (de båda) blåsbälgarna leddes in i smi-
deshärden el. blästerugnen / tuyåre in the far end 
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of (two) pipes through which the air was taken 
from bellows into forge or blasting-furnace' (se 
f. ö. 45DB II 66; jfr SAOB form III) allm. Jfr 
bälg-, form-pipa. 2. 'form för gjutning, stöp-
ning o. dyl.' Jä. Jfr gjut-, kul-, ljus-, lod-, 
tegel-. Syn.: se form, bet. 2. 3. (senare ssgs-
led:) 'instrument för tillformning av ngt / im-
plement used for shaping'; se f i s ke kr o k-, h äkt-. 
— Ssg: fssrrmltjös n. Oro 'ljus, stöpt i forma / 
candle dipped in a mould'. 

forma sv.v.l. fs`rrma Äpp. Mal. öVd. 'giva en 
bestämd form / give a certain shape' (SAOB 1; 
45DB III 417). — Särsk. förb. (till:) farrm-tli' 
en ltä`rs s fikk-å't i gå,s1ra sam skull dra hå'm 
dam Äpp. <laga till en drag-»hare» o. skicka ut 
i gårdarna för att draga hem (förnödenheter) åt 
dem'; fu'rrna-tf' d, ss å vak Irtegum Tra. 'forma 
det, så att det blir lagom stort'. 

forme m.IIIa fu'rrma (best. fs'rrman) Nås 
(SAOB under form) <form för gjutning, stöpning 
o. dylikt'. Syn.: se form, bet. 2. 

form-ler n.Ia frirrmlår Jä. fe'rrmlajr öVd. (jfr 
forma f., bet. 1) `lera, varmed forman i 
smedjehärden el. blästerugnen omgavs / day 
surrounding tuyobre leading from bellows to 
furnace' (CoDB II 67). 

form-pipa LIVa fa'rrmpipa 'rör (el. tätta), som 
från blåsbälgen(s pipa) ledde luften till forman 
i härden / pipe taking air from bellows (nozzle) 
through the tuyihre into furnace'. Jfr bälgpipa; 
forma f., bet. 1. 

forn-tid f.Ia /Ona Mal. fö'nti Li. 'längesedan 
gången tid; »gamla dagar» / ancient times; a 
long time ago' (SAOB 2); (vanl. i uttr.:) i fö'an-
gam Mal. i föktiv, Li. 'för mycket länge sedan' 
(jfr Rz 160, forn). 

fors m.Ia filess Älvd. Våmh. låss Mor. Ve. Soll. 
Rättv. lass Ors. Oro 	Isas Leks. (Silj.) 
fossövr. NeSi. Vd. `stridare ställe i vattendrag; 
störtflod / rapids, cataract' (SAOB fors" 1); i 
stö'd mi'tt at i fs'ssim öOrs. lag stod mitt ute i 
forsen'; å sir-fet sam tfisnfsse a gått-fra'mm Jä. 
'det ser ut, som om Tunaforsen skulle ha gått 
fram (där)' (om ett avätet matbord); pi fs'ssam 
Äpp. '(uppe) i forsen'. Jfr slag-, stor-, stryk-, 
vit-. — 	Kessaug adj. nÄlvd. 'full av forsar/ 
full of rapids'. 

forsa sv.v. 1. Kiss« Älvd. /å'88(a) Soll. fo'ssa 
Ors. feessa Rättv. fs'ssa Flo. Mal. Tra. 1. `häf-
tigt strömma o. brusa / gush, run swiftly' 
(SAOB) allm. ' 2. 'susa (i öronen) / sing (in one's 
ears)' Våmh. (Bon.). 8. 'tala högljutt o. ford-
rande / speak loudly and forcingly' Mal. 

fors-båt m.Ia fs'ssbåt Mal. CoVd. 'båt lämpad 
att gå i strid, forsande å el. älv / boat suitable 
for rapids' (SAOB). Jfr älvbåt. 

for-sedel m.Ia 	Rättv. (Bo.) fö'asådil Mal. 
'nota över forlass o. forkarlens lön / received-
note, waybill'. 

fors-fågel m. Id fs'ssfalr Tra. 'strömstare, Cinclus [ 
dipper, water-ouzel'. Syn.: forskarl, bet. 2; 
fors-sparv, -spinke; präst, bet. 2; strand-
Olov; strömstare; vattuspinke. 

fors-garn n. la fs'ssgann Mal. 'nät av grövre garn, 
anv. vid (drag)fiske i strömmar o. åar / not of 
coarse yarn, used when dragging for fish in 
streams and rivers' (jfr 05DB I 122). Jfr ström-
garn, -nät; älvnät. 

fors-gubben m.IIIa best. fs'ssgubbån Jä. 'över-
naturligt väsen, som bodde i en fors / supernat-
ural being that lived in a waterfall' (SAOB). 
Syn.: forskarl, bet. 1; ström-gubben, -karl. 

fors-huvud n. Id feessåvu vSoll. fs'sshuvvu Mal. 
fs'ashsvvu 0Vd. 'ställe, där sjö övergår i fors, 
övre ände av strid fors / top of waterfall or 
rapids' (SAOB). 

forska sv.v.l. f'å'8.98ka Älvd. fs'sska Bju. fosäaska 
Mal. fs`ggka öVd. 'söka, leta / search for' (jfr 
SAOB 1); i a-lott vald fs'assk di nå Mal. lag har 
inte velat närmare undersöka det (förhållandet) 
något'. 

fors-karl m.Ia fii`usskall Älvd. Kaskall Mor. Ve. 
Soll. fs'askall Ors. fs'askål Leks. Al — fs'askåa 
(bet. 2) Mal. fs`ggkål Nås; best. fssaskåln öVd. 
1. <övernaturligt väsen, som bodde i en fors' 
(ofta i tomtes gestalt med röd luva i kvarnen, 
öMor.; SAOB 2; Rz 161 a) allm. firasskalk 
Älvd. 'strömkarlen mal' (sades, då man ej fick 
kvarnen i gång); fs'sskål sått på kvärjfarä å 
spelld fjö'l Leks. 'strömkarlen satt på kvarnhjulet. 
o. spelade fiol'. Syn.: se f orsgubb en etc. 2. 
`strömstare, Cinclus' Mal. Li. Syn.: se forsf å-
gel. 3. `orolig, pratsam el. brådskande person / 
restless, talkative, troublesome person' Ve. 
Mal. Syn.: bråkstake, bet. 2; stridkoppe. 

for-skrinda LIVo, ta'srskryunda Våmh. fö'r-
skrynnda vMor. fö'rskrynncla ,,,-skrennda Leks. 
`vinterfordon, anv. vid lasskörning / winter 
transport' (se ill.; ÖDB II 318). Syn.: färd-
skrinda. 

fors-sparv m.Ia fiesssparr Älvd. få'asparr vMor. 
'strömstare, Cinclus'. Syn.: se forsfågel. 

fors-spinke m.IIIa få''sspikk Ve. f8'88piekk(å) 
(— fs'sspittjå) Jä. fs'sspik Äpp. =föreg. 

for-sup m.Ia firssåp Älvd. fö'rsåp Rättv. 'sup, 
given åt forman vid avfärd med lasset / drink 
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given to carter before he set out' (03DB II 328). 
Syn.: färdas-, färd-sup; färdknäpp. 

fors-van adj. I fs'ssvån Mal. <van att föra båt gm 
forsar / accustomed to guiding boats through 
rapids'. 

fort adv. /Ort Älvd. Våmh. fört Mor. Soll. Ors. 
Bju. lät Ve. for(r)t Rättv. (Bi.) Leks. Bju. Ga. 
Nås Jä. fot/ Dju. Äpp. Mal. öVd. 1. 'snart / 
soon' (SAOB 5 a) Tra. an ka'mm fo'lt 'han kom 
snart'. Jfr så-. 2. 'för fort / too fast' (jfr SAOB 
5 a å) allm. 	brfiker gs fö'rt 5 öOrs. <den här 
(klockan) brukar gå för fort, den'. 3. 'hastigt, 
snabbt / quickly, fast' (SAOB 5 b) allm. ukkån 
så kan djetrå-u'pp å fö'rtåst öMor. 'vem som kan 
sticka upp det (o: garnet) snabbast'; mist i bi'm 
tånå dem fö'rter öOrs. 'i östra delen av byn tala 
de fortare'. Syn.: fast, bet. 6; stritt. 

fort konj. fott Li. 'så snart (som) / as soon as'; 
ve trriu-ihållt s'rrman, fo'tt ve fekk-tf' ni/fln <vi 
trampade ihjäl ormarna, så snart vi fingo fatt i 
någon'. Syn.: såf ort, bet. 1. 

forta sv. v. 1. fo'tt- Mal. (vanligen refl.:) 
Mal. (om ur:) 'gå för fort / (about clock:) be 
fast' (SAOB 2; Rz 129 a, 161 a, Got!. Ordb.). Jfr 
draga v. refl. bet. 1 b; sena v. refl. — Särsk. 
förb. (på:) lott-på'  o Mal. 'skynda på henne, driv 
på henne; be henne skynda sig'. 

fort-farande adj. I ffi'vrtfå,rend Älvd. fö'rtfärtid 
Ore <fortfärdig, rask i arbete / quick, fast-
working'. Syn.: fortfärdig; fortig. 

fort-färdig adj. I fosr(r)tfälru ,. fo'r(r)tfåku Rättv. 
fo'rrtfålrug Leks. fo'rrtfau Ga. fö'rtfålru Flo. 
fo'rrtfålru Nås Jä. jo' tdåltu Mal. = föreg. (SAOB). 

lortig adj. I fösrtin vMor. Soll. för`tun ,,, fö'rtv, 
Ors. '-föreg.; /örtin å'v si Soll. fö'rtzb å'v se Ors. 
`dets.'. 

for-vagn f. fö'rvavvån Ål `tvåhjulsvagn, anv. vid 
forkörning / transport-waggon' (SAOB). 

fosk m. Ib fasssk Älvd. fiisssk —fossk Våmh. fossk 
Våmh. (Bon.) fås(s)k vMor. Soll. Rättv.‘Leks. 
Ål fsssk Ors. Ore. Bju.—Äpp. (best. få'sstien 
Leks. fs'ffån Bju.) (ang. kort l, se LP I 170 f.; 
jfr Rz 160 b: forsk etc.; Wennberg Hela. Msk, 
fusk; Torp (fausk m. 1:) fuskegras) 'murket 
trä / rotten wood, dry-rot' (ÖDB III 281); ä va 
rä'n få'sstjen Soll. `träet var alldeles murket'; 
f4'8(s)tian a /uti-88'n(n)d, så å e bårs ms'r(r)k 
Rättv. 'det murkna träet har fallit sönder, så 
det är bara skräp'. Jfr gård-, lys-. Syn.: fnosk; 
fnösk; fösk. — Ssgr: fu'vssidråg f. IV Älvd. 
'kullfallen, murken trädstam'; ftessskstu'vven m. 
Älvd. 'murken stubbe'; fies(s)k.stugu Rättv. 
'stuga, angripen av torröta'. 

foskig adj. I fiVesskug nAlvd. fo'äskun Våmh. 
få' sskun Mor. fås sskån Soll. sskun Ors. f å' s(s)ku 
Rättv. (n. fu'ffi Bju. Ga; LD II 171) `murken 
/ rotten' (om ved). Syn.: rutten, bet. 1. 

fosk-karlen m. Ta best. fii'vsskkalln, Älvd. <fiktivt 
väsen, som åstadkom, att trä murknade / 
supernatural creature causing wood to rot'; 
fic'esskkalk, ar i"eti dar `foskkarlen har ätit 
där' (om ett murket ställe på en väggstock). 
Syn.: rutten-Erik; rutten-karlen. 

fosk-mjödhumla f.IVb fu`888km041 mmbek Älvd. 
'humla (med gula tvärstreck på bakkroppen), 
som byggde bo i murket trävirke / humble-bee 
(with yellow stripes on postabdomen) which 
nested in rotten wood'. 

fosk-mjöl n.II ffisesskmgöZr Älvd. 'mjöl, åstad-
kommet av trämaskar i ruttet trä / powder 
caused by woodworm in rotten wood' (Aasen 
fauskemjol). Syn.: läk-, mask-, trä-mjöl. 

foss n. Ja fas Älvd. 'material (damm, spormjöl, 
boss etc.), som lätt virvlade upp / material 
(dust, chaff etc.) that whirled around'; auti 
695-4å la'n  `i det där virvlande bosset'. Jfr 
fuss n. 

fossa sv.v.1. figyet Älvd. (jfr? V11 fåsai; Torp 
fusa; ordb. fjussa; fussa). 1. 'virvla upp av 
luftdrag, fläkta / whirl around, rise, flutter'; e 
fii.såå i tag 'det fläktade i väg'. 2. (i förb. med 
fara v.:) 4n ffi‘sår o 	'han far hit o. dit utan 
att uträtta ngt ordentligt / he runa here and 
there without doing anything properly'. — Avi.: 
f1f84n n. 'fläktande / flutter(ing)'; firsug adj. 
'som lätt fläktar i väg (t.ex. om fin yrsnö) / 
which flies around easily (e.g. of whirling snow)'. 

foster n.Id 14'84er Älvd. fo'88tåir ,-.46'8tår Mor. 
/0'8(8)tar Rättv. fo'sstår Nås Mal. fo'sster öVd. 
1. 'embryo' (SAOB 2) allm. 2. 'fosterbarn / 
foster-child' Älvd. dier irå fester aö fen/4m 
n'mmgass i geswarry `de äro fosterbarn till en 
gammal ungkarl i Gåsvarv.' Syn.: foster-
barn, -djärg, -folk, bet. 1, -kripp. 3. 'värdelös 
människa, kräk / worthless creature' Tra. — 
Ssgr: fo'sstårfå(r) m. fosästårmö(r) f. Mal. `foster-
far, resp. fostermor / foster-father, foster-
mother' (SAOB). 

foster-barn fl. la fo'sstårbån Mal. 'utackorderat 
el. adopterat barn / foster- or adopted child' 
(SAOB 2). Syn.: se foster, bet. 2. 

foster-djärg m. Ib ffi'ostedgörrg Älvd. =föreg. 
foster-folk n.Ib tre88teg8k fra‘88teja8k Älvd. 

fö`stårfök ,,  fo'sstårfök Mor. fö‘stårfök Soll. fo'sstsr- 
fök vOrs. fo's(s)terfuirk Rättv. Leks. 1. =föreg. 
Älvd. Mor. Ors. ska du int tå' di ns fosastsrlök 
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Ors. 'skall du inte taga dig ett fosterbarn?'. 
2. (jfr fostra, bet. 2) <familj, som åtog sig att 
sköta orkeslös person till döddagar mot att få 
ärva honom / family that agreed to look after 
an old person until he died provided that they 
were made his heirs' Mor. Soll. Ors. Rättv. Leks. 
an har ny fo'sstsrfslrk o'mm sä Leks. `han har hos 
sig en familj, som vårdar honom o. skall ärva 
honom'. 

foster-kripp m.Ia fö‘stärkripp vMor. `fosterbarn'. 
Syn.: se foster, bet. 2. 

foster-kulla f.TVa lö`stärkulla öMor. fo'sstärkslla 
Mal. 'fosterdotter / foster-daughter'. 

fost(er)-mat m. II fo'sstmät n, fö'stmät Ore 'särskilt 
god mat, favoritföda / favourite food'; nu fikk 
då i' fo'sstmät 'nu fick (då) jag särskilt god 
o. efterlängtad mat'. Syn.: lust-, lyst -mat; 
lystäta. 

foster-pojke m.IIIa fo'sstärpsjtjiMal. 'gosse, som 
ngn upptagit till fostran o. vård i föräldrars 
ställe, fosterson / foster-son'. Syn.: fosterson. 

foster-son m. II fo'sstäsiin Våmh. (Bon.) fö`stärsiin 
öMor. fo'stursftn vOrs. =föreg. 

fostra sv.v. 1. fq'sster Älvd. fo'sstär Våmh. (Bon.) 
fö`stär Soll. foss(s)tra Rättv. Bju. Nås Mal. 
fo'sstra Leks.; pass. /0'844 Mal.(Y.). 1. 'uppfostra 
/ bring up, train' (SAOB 3) allm. (äv. om  dressyr 
av hund el. katt). 2. <underhålla (gammal 
person) till döddagar mot vederlag av hans 
egendom / look after an old person until ho dies 
provided that one is made his heir' (Gruddbo 
78) öMor. Soll. Rättv. Leks. Bju. an fik fo's(s)tra 
på däm-da riwka Rättv. 'han fick ärva det där 
rika paret mot att underhålla dem båda till 
döddagar'. Syn.: se forda ihjäl; fostra av, 
ihj äl. — Refl.: fo'sstär sä Bju. 'tillväxa, trivas / 
grow up, thrive' (SAOB 2a). — Pass.: `växa till, 
mogna / grow up, mature' (om ung människa; 
SAOB 2a) Mal. an fo'sstärs s vill fra'mmätt 
<han växer till o. strävar framåt (eg. vill fram. 
efter)'. — Särsk. förb. (av:) 	 flri'nntull-kass å 
nrsis-kissti a föstra-å'v 	 Son. 'Flintull 
Lars o. Nises Kerstin ha skött Daniel Mats till 
döddagar mot vederlag av hans egendom'; däm 
fösträt-å'v däm ä däm å'gd Soll. 'de fingo ärva 
dem, sedan de vårdat dem till döddagar (eg. de 
fostrade av dem det (som) de ägde)'. Syn.: se 
fostra, bet. 2. 2, dem fostra-å' så .så brå.' Ål `de 
avlade av sig så bra'; (ihjäl:) föstär-iKlr an Soll. 
fastsr-ijå'lr an Rättv. 'underhålla honom till död-
dagar mot vederlag av hans egendom'. Syn.: se 
f orda ihjäl; fostra, bet. 2; (upp:) fostär-s'pp 
Nås `uppfostra'; dam a fos.stär-s'pp ,met'vvä 

dam Äpp. 'de ha uppfostrat (fött upp) många 
barn'. 

fot m.VI —Ia «II Piet Älvd. Våmh. fåt övr.; 
böjning se LD II 180). 1. a. <yttersta del av 
nedre extremitet (pes) / foot' (SAOB 1) allm. i 
dfigd då ty° fra'nv, Älvd. `jag kunde (då) röra 
el. föra foten'; ig 	settj m brot åv fa'etum 
Irl`teå Älvd. 'jag skall sätta mig o. vila fötterna 
(eg. sätta mig bort av fötterna) litet'; upå 
Knum fö'tä öMor. 'på en fot el. på ett ben' 
(jfr bet. 9a); fesss fö'tum öMor. 'släpa fötterna, 
dra benen efter sig, gå slött'; stö å jg`num fo"ti 
Soll. `stå på ett ben'; jä ska a'r(r)beta så 
lten(n)js jä få fö'tar om värä`rs Rättv. `jag skall 
arbeta, så länge jag får fötterna att flytta sig, 
den ena förbi den andra'; jä sösskul int ha 
srrka stigi fö't om fö't Leks. 'jag orkade knap-
past flytta den ena foten förbi den andra'; tu'vv 
ti /5`tom Dju. `tungskodd'; å fg`rom-fö'ttom Mal. 
å fi`rsmfättsm ÖVd. <på alla fyra (fötterna)' (jfr 
fyromfota adv.); (spec.:) no ska du vår må' 
på fö't Mal. `nu skall du stå upp o. gå med 
mig'; vet'-me på fö't Li. <följa tätt i hälarna'. Jfr 
bak-, efter-, folk-, fram-, har-, katt-, kråk-, 
räv-, åter-. Syn.: skånk, bet. 2. b. (inter-
jektionent) In/ Al (vanl. till häst:) 'lyft upp el. 
räck (fram) fot(en)! / lift up or stick out your 
foot!' (jfr SAOB 1 c). Jfr fota v., bet. 1; fota 
upp, bet. 1. 2. (i ordspråksliknande talesätt / 
in proverbial expressions; jfr SAOB 1 b:) 4n, a 
fajd-a9 fiVetly, tgm 8ko'll4n Älvd. `han måtte ha 
fastnat / ho must have got stuck' (om ngn, 
som dröjer; eg. `han har fått foten bakom 
huvudet'). 3. (om hastig rörelse i förb. med 
få el. ta till fötter(s); SAOB 1 e e:) 'ge sig 
av, fly / take to one's heels'; dum fekk föstar 
ds'mm Leks. `de fingo bråttom att ge sig i 
väg'; an tög te fö'tteif Mal. (Y.) `han tog till 
fötterna'. 4. (i uttr. på goda el. dåliga 
f öttm.:) `med god el. svag ekonomi / in a good 
or bad financial position' (SAOB 1 e 29) di% i 
upg,  dåslrigpm firstgm Våmh. (Bon.) `deras eko-
nomi är dålig'; 4n, i upo gö`dum /num ann 
öOrs. 'han har god ekonomi han'. 5. (i uttr. 
för el. på. fallande fot:) 'färdig att föda / 
ready to giva birth' (SAOB 1 co) kiena står får 

fö't Rättv. 'kon är kalvfärdig'; på 
fä`lan fö't Mal. på fs'llän fö't Tra. 'färdig att 
föda'. 6. 'nedre del el. underlag, varpå föremål 
vilar, ben o. dyl. / foot, base of an object' 
(SAOB 4 b; ÖDB II 68) allm. (vanl. som senare 
ssgsled:) stfi'vkfielt Älvd. stököt Mal. `stolsben'; 
bo'ssföt Son. öOrs. bò fffiit Mal. 'bordsfot'; 
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brast& Soll. `kryssben under bord'; servviöt Mal. 
Li. `sängfot'; sEtffivt Älvd. 8ir88/5i Soll. `ben på 
säte'; bjX(r)sföt vAlor. 'nedre del el. fot av berg'; 
jä`ssgalrdöt Äpp. 'nedre del av gärdsgård'. 
Jfr bords-, bult-, dragg-, för-, gås-, här- 
bärges-, härvels-, järn-, kalv-, ko-, kot-, 
lak-,ljus-,lysjärns-,mull-;nystel(s)-,nyst-, 
n.ystskid-, pann-, plog-, skiv-, släd-, snes-, 
stol(s)-, stöt-, vattubytt-. 7. 'ett längd- 
mått / a measurement of length' ( = 1/2 aln el. 
12 tum; SAOB 8) allm. ä'kva ä fkä'r fö't 	Dju. 
'älven är flera fot djup'. 8. `kubikfot / a cubic-
foot' (SAOB 8 e) Rättv. Ål vill du å sä'k(k)s 
stri"kns fö'tar Rättv. 'vill du ha sex strukna 
kubikfot?'. 9. <ben, (nedre) extremitet / leg' 
OvSi.; obef. Mal. ÖVd. 4 a so N'uvg gena Älvd. 
4 a so lrengä firstir Våmh. <hon har så långa 
ben'. Syn.: ben, bet. 2; fotben. 10. 'lägg o. 
bog av slaktdjur / leg of slaughtered animal' 
Älvd. Mor. Son. Ors. Leks. agnad' föltär öMor. 
läggar av slaktad småboskap'. Jfr kött-, ox-, 
tack-. 11. <stenhäll, lagd över öppning, som 
ledde ned till (trumma i) tjärmila / flat stone 
laid over opening which led down to tar-
boilingkiln' (ÖDB I 510) Jä. 12. `två el. 
fyra sädesband, som restes runt om snesstörens 
nedre del / two or four sheaves of corn placed 
round lower half of upright shocking-stick' 
(ÖDB I 423) Leks. Ål Mal. 18. 'framsidans 
nedre gräns på kolmila / bottom of front of 
charring-stack' (ÖDB I 519) Ors. Bju. ml`lföt 
Ors. `diats?. 14. (senare ssgsled; förklenande 
om person el. djur / derogatory expression used 
about person or animal) se fitt-, gnet-, krank-, 
kälk-, lort-, luden-, nyst-, slunk-, sull-, 
sylt-, task-. 15. (senare ssgsled:) 'skikt i slip-
stensberg, som på en gång borrades o. spräng-
des loss / layer of grin.dstone which was both 
bored and blasted loose' Ors.; se skott-. 16. 
(senare ssgsled:) `fiktivt väsen som på Larsdagen 
sades avkyla vattnet i sjöar o. åar / fictitious 
being which was said to chill the water of lakes 
and rivers on St. Lawrence's Day' Mal.; se kall-. 
17. (senare ssgsled:) `ört, blomma/ plant, flower' 
(jfr SAOB) allm.; se katt-, kråk-. 

fota sv.v.l. /festa Älvd. fo`tta Leks. Al fo`tta 
Bju. Dju. Ga. Mal.; (som lystringsord till häst 
ofta med förändrad accent:) 1.6"ta Våmh. (Bon.) 
Ve. fo'tta Soll. Ore. fö"ta Rättv. (Bo.) fo'tta Nås. 
1. 'lyfta på foten / lift one's foot' allm. Jfr 
fot, bete 1 b. Syn.: fota upp, bet. 1. 2. <vid 
gärdesgårdsresning stänga nedersta varvet / 
shut lower part of hurdle fence' Bju. 	Särsk. 
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förb. (av:) fäst-Xv Älvd. <traska i väg' (SAOB); 
(på:) lotta-på' Bju. fot-på' Dju. Jä. 'ta ut stegen, 
gå fort' (SAOB); (upp:) 1. frt-upp Våmh. 
(Bon.) Ve. fost-urpp Soll. föt-epp Jä. Mal. Li. 
'lyft på foten!' (till häst). Syn.: fota, bet. 1. 
2. fä a fota-o'pp vå`gbredtlä Rättv. 'jag har med 
fötterna mätt upp vägbredden'; (å:) sj4' ur 4n-
då.' fä'eter-4' Älvd. 'se hur den där skyndar sig 
o. går raskt!'. 

fotad adj. I ffh‘stad Älvd. fö'tadr, Ve. vOrs. 1. 
<som tar långa, raska steg / fast-walking' (jfr 
SAOB); du i sakt df.se tässtackr eld l'g Älvd. 'du 
är minsann mera snabbfotad än jag'. Jfr kring-. 
2. (senare ssgsled:) 'försedd med visst slags fot el. 
fötter / with a certain type of foot or feet' (jfr 
SAOB; Aasen) allm.; se bar-, hål-, hög-, in-, 
låg-, sur-, sår-, ut-. 

fot-band n. Ja fö'tbanncl Flo. Jä. Äpp. Mal. (jfr 
fot, bet. 1, 12) 'vertikalt stående sädeskärve, 
ingående i foten på en fotbandssnes / sheaf of 
corn, vertically placed at lower part of upright 
shocking-stick' (ÖDB I 423). Syn.: rit-, rätt-, 
stod-, stol-band. Jfr fotvarv. 

fotband-snes f. Ja fö'tban(d)snås Mal. (jfr fot, bet. 
12) <sädessnes med två vertikalt ställda kärvar 
som stöd för de övriga kärvarna / two sheaves 
of corn placed vertieally round lower part of 
shocking-stick and supporting the other hori-
zontally placed sheaves' (ÖDB I 422). Jfr 
pinnsnes. 

fot-ben n. Ta fii`stbgen Älvd. 'ben, nedre extremi-
tet, skenben'. Syn.: ben, bet. 2; fot, bet. 9. 

fot-blad n. II —V la förntblråd vSoll. fö'tblå. Ors. 
föstblråd Leks. fo'ttblrå Bju. Nås. fö'tblrå, Al Mal. 
Li. 1. `fotsula / sole of foot' (SAOB) allm. 2. 
'groblad, Plantago / hoary plantain, waybread' 
Rättv. Syn.: se dock-, gro-, gård(s)-., gås-, 
krus-, läk-blad; läkblomma. 

fot-blåsa f.IVa fö"tblråsa nvMor. fö'tblåsa Ve. 
Ore Leks. fö'tbMsa Flo. Jä. Mal. Li. `vätske-
fylld fosterhinna, som vid kalvning framtränger 
ur moderlivet o. som omger kalvens fötter och 
nos etc. / foetal membrane surrounding the feet 
and muzzle etc. of calf and emerging from 
womb when ealf is bom'. . Syn.: fot-bläsa, 
-koppe, bet. 2; vattu-blåsa, -koppe. 

fot-blåsa f. rv.  a firtblreisSoll. fö"tblåsa öOrs. = föreg. 
fot-blasta f.IVa 	 Älvd. <myrmalms- 
smältugn med fotbälg / blast-furnace with foot-
bellows, for bog-ore' (ÖDB II 49). 

fot-bonad m. Illa Inbitna . Mal. 'fotbeklädnad / 
shoe'; han å du fsa  -fö'tbilna i blriPtan då? 'vad 
har du för fotbeklädnad i blötan. då?'. 
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fot-bossa f. V, se fotbussa. 
fot-brand m.Ia fo"tbrannd Soll. <ofullständigt ko-

lad vedbrand i nedre delen av kolmila / imper-
fectly charred wood at front base of charring-
stack' (jfr fot, bet. 13). 

fot-bräde n.Ia fäsetbråö nÄlvd. 'fotspjärn (i 
säng) / board at end of bed (as purchase for 
feet)' (jfr SAOB). Syn.: fot-sparka, -spjärn, 
-spjärna, -spänta. 

fot-bunk m.Ib jii‘stbeovk Älvd. Våmh. Inbuyvk 
Mor. Ve. Bju. Jä. Mal. frtbsvvk vSoll. fött- 
bank Nås. 1. 'laggkärl, stående på tre fötter / 
three-legged tub' (ÖDB III 503). Jfr brugg-
bunk. Syn.: ståndbunk. 2. 'öknamn på 
solleröbo / nickname given to inhabitant of 
Sollerö' Ve. 

fot-bussa f. V Invik e' a' öMor. fnpusu Ve. fo"tbusu 
Son. / ö'tba Ore fö'tbusuRättv..gil fötbitssu Leks. 
Dju. Ga. Mock. Flo. Jä. Mal. fosttbusu Bju. 
bussa Nås 'nedre del av täcke el. fäll, för vär-
mens skull vikt om fötterna på den liggande; 
äv. om  kläde, lindat om spädbarnets fötter inuti 
lindkläderna / lower part of coverlet wrapped 
round feet of person lying down; also about cloth 
wrapped round feet of infant in swadclling-
clothes'. Syn.: se bussa, bet. 3; fotflätt. 

fot-bändel m.Ia frtbänndil Mal. 'halmband, var-
med axändarna knöts ihop på de två sädes-
kärvar, vilka såsom fot rests upp omkring 
snesstörens nedre del / straw-band which bound 
together the top-ende of the two sheaves which 
formad the base of the shock'. 

fot-drag n.Ic frtdräg Dju. `draghål vid foten av 
kolmila / air-hole at foot of charring-stack' 
(SAOB; ÖDB I 520). 

fot-fallen adj. III frtfallin Bju. Infann Flo. 
fnfäln Jä. Mal. Infann Äpp. 'som lätt stapplar 
el. snubblar / stumbling' (SAOB 1). Jfr fot-
fälld. Syn.: snubbel-, snuppel-, snövel-, 
stuppel-fotad; snyppel-, styppel-bent; 
stumlig; stypplig. 

fot-farandes (?) adv., se fotfäns. 
fot-fisk m.Ib fo"tfissk vSoll. frtfis(s)k frtfis(s)k 
Rättv. frtfissk Bju. Intfissk Nås 'vattenödla, 
Triton / newt'. Syn.: flyg-, fyrfot (ad) - f i sk; 
fyrfoting, bet. 2; skrattabborre. 

fot-flake m. IV frtfkdki Rättv. frtflråka Leks. 
'portativ gärdsgårdslängd, anv. att fylla öpp-
ning i gärdesgård / portable length of hurdle-
fencing' (se ill.). Syn.: grindflake. 

fot-flätt m.Ia Inflätt nöMor. (jfr flätta v.)= 
fotbussa f.; djlird Inflätty, 'stoppa täcke el. 

fäll tätt som en påse omkring fötterna, eg. göra 
fotflätten'. 

fot-fyll f. la frtfyll Mal. `fyllningsved etc., inlagd 
i nedre delen (foten) av kolmila / wood-filling 
etc. at the base of the charring-stack' (jfr ÖDB I 
522). Jfr frätfyll. 

fot-fälld adj. I Infälld Oro `som snubblat omkull 
över ngt över marken uppskjutande föremål / 
tripped over something sticking up out of the 
ground'. Jfr fotfallen. 

fot-fäns (-farandes '3) avd. frtfänns ÖVd. 'till fots/ 
on foot'; ve djekk fnfänns Tra. <vi gingo till fots 
(utan att använda vare sig skidor el. snöskor, 
trygor)'. 

fot-fäste n.III -'Ja frtfässtä Bju. Nås /5`tfä8st 
Mal. fnfäaste ÖVd. `fäste för foten el. fötterna / 
foothold' (SAOB). 

fot-glygg m.Ib frtgkigg Ga. (jfr glygg m.) <drag-
hål, som gjordes i nedre kanten (el. foten) av 
kolmila / air-hole made in base of charring-
stack' (jfr ÖDB I 520). 

fot-gryta f.IVa firetgrgta Våmh. frtgrgta Bju. 
Jä. frtgrgta Al <gryta med (långa) fötter / pot 
or cauldron on legs' (SAOB). Jfr hänggryta. 

fot-hacka LIVa fnakka fo"takka vOrs. <liten 
hammare, medelst vilken man knackade snö o. 
is från hästhovarna / small hammer with which 
snow or ice was removed from horse's hoofs' 
(se ill.; ÖDB I 273 f.). Syn.: fotpicka, hov-, 
häst-, lort-hacka. 

fot-handske m.IIIa ferstqnnskä Våmh. 'ring av 
vidja el. järn, hörande till hästtjudret / iron-
or withe-ring forming part of horse-tether'. Syn.: 
tjuderträlg. 

fot-igla f.IVa fö"tigka Rättv. 'blodigel / leech'. 
Syn.: se blodigel. 

fot-klubb m.Ia fnkkubb Oro frtkkabb Mal. 1. 
'träklabb, som med en vidjering fästes vid den 
betande hästens framfötter / hopple which was 
fastened with a withe-ring to the front legs of a 
grazing horse'. Jfr get-, hopp-klubb. Syn.: 
hästklubb; klabb m., bet. 2; klubb, bet. 3; 
släng-klabb, -klubb, bet. 1. 2. <träkloss el. 
vedträ etc., som skinnskräddare använde såsom 
stöd under ena foten, då han sydde / wooden 
block or log used to support furrier's foot while 
he was sewing' Mal. 

fot-knul m.Ia Inkrulk Ve. frtknajl vOrs. frt-
knäk Jä.-Tra. 'fotknöl, ankel / ankle'. Syn.: se 
ankel; fotknyl. 

fot-knyl m.Ia frtknik Nås fnkngk Jä. =föreg. 
(SAOB under fotknöl). 

fot-koppe m.IIIa firstkupp Älvd. 1. `nedre del 
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av täcke el. fäll, lindad om fötterna på människa 
/ lower part of coverlet or pelt wrapped round a 
person's feet'. Syn.: se bussa, bet 3; f ot f lätt 
etc. 2. `vätskefylld fosterhinna, som vid kalv-
ning framtränger ur moderlivet o. omger kalvens 
fötter o. nos / foetal membrane surrounding the 
feet and muzzle etc. of calf and emerging from 
womb when calf is bom' nvMor. Syn.: se fot-
blåsa. 

fot-krubba f.IVa fö'tkrtibba Mal. 'krubba av en 
urholkad grov stock, lågt placerad i stallet o. 
försedd med tvärs över, från kant till kant 
gående pinnar (lämplig mot krubbitare) / 
manger of hollowed log, placed near floor of 
stable, with sticks across it from edge to edge to 
prevent horse biting it'. 

fot-lag n. II fö'tkäg Ve. föstläg Rättv. Al Nås Mal. 
ÖVd. fò ttläg Bju. `sätt att gå el. springa / way 
of walking or running' (SAOB fotlag'); je kil'ast-
vg ,  fö'tläi 4'-de Li. <jag kände igen ditt sätt att 
gå'. Jfr gånglag. 

fot-lapp m. Ja lö`tlapp Rättv. fö'tlapp Mal. 1. 
`trasa, varmed foten sommartid lindades, då 
man gick kippskodd / cloth wrapped round foot 
in summer when one went stockingless' (ÖDB II 
291; jfr SAOB; Campbell i Rig 1942, s. 112) Mal. 
Syn.: skoslarva; slarva f., bet. 1 b. 2. 'skinn-
beklädnad på fotsteget till skida / fur-covering 
on foothold of ski' Rättv. 

fot-led m.II —Ia firsarld Våmh. (Bon.) 'raki,.,  
fo"arkl Soll. 	Ors. Oro (pl. fö'aidjär Oro) 
fö'tlöd Rättv. fostaå Bju. Dju. Nås rö't/å Jä.—Tra. 
`led mellan underben o. fot / ankle' (SAOB). 

fot-lägg m.Ib fit'saregg Älvd. fo'sartigg nvMor. 
`underben av slaktkreatur / shank of slaughtered 
cattle' (SAOB). 

fot-lös adj. I firetkös Älvd. first/rös Våmh. Ink& 
vMor.Ve. fössarös vSoll. fö'aria Ors. inläs Leks. 
Al Mal. gauus ÖVd. 1. `som har svårt att stå 
el. att gå; ostadig på benen / unsteady' (SAOB 

allm. i warrt so re'dcl so i warrt gr“ gt`stkös 
Älvd. `jag blev så rädd, så jag hade svårt att stå 
på benen'; dem e fraröstir vSoll. `de äro ostadiga 
på benen' (om kreatur, som stått inne över 
vintern). 2. <utan fötter / without feet' (SAOB 

allm. i'r eö i fassaröstfn Älvd. är det i den 
fotlösa (pannan)f. 8. 'som har dåligt fäste i 
marken / loose in the ground, unsteady' (t. ex. 
om  gärdesgård; jfr SAOB 4) Ors. 

fot-panna f.IVa fir8tp4nna Våmh. fos'ann(a) 
nvMor. fö'tpanna, öMor. vOrs. föstpanna Mal. 
`kittelliknande panna el. gryta av gjutjärn el. 
koppar, försedd med handtag (el. f al) samt tre 

fötter / three-legged iron or copper kettle with 
handle' (ÖDB III 448; SAOB). Syn.: koppar-, 
skaft-, trefot-panna. 

fot-picka f.IVa lö`tpikka Ga. `liten hammare, 
medelst vilken man knackade snö o. is från 
hästhovarna / small hammer with which snow 
or ice was removed from horse's hoofs' (se ill.; 
ÖDB I 273). Syn.: fothacka. 

fot-puta f. V fö'tputu vMor. 'nedre del av täcke 
el. fäll, lindad om fötterna på människa / lower 
part of coverlet or pelt wrapped round person's 
feet'. Syn.: se bussa, bet. 3; fotflätt. 

fot-påse m. IV fö'tptiss Mal. 'av hårförsett skinn 
tillverkad påse att ha fötterna i under slädfärd 
i sträng kyla; fotsack / foot muff' (SAOB). Jfr 
fotsack. Syn.: åkpåse. 

fot-reda f.IVa fö'tröa Bju. 'gärdselstång, som 
med sin nedre ände nådde marken / diagonal 
pole in fence, the lower end of which reached 
the ground'. Syn.: f otrö da. 

fot-rum n. la ffestrfem Älvd. fö'tramm Jä. fö`tröm 
tromm Mal. ÖVd. 'utrymme mellan ett par 

spant i båt, fritt från täckande tiljor (strax fram-
för styret), där båten kunde ösas läns / space 
between two ribs of boat, free from covering 
boards (just in front of styret) where the boat 
could be baled out'. 

fot-röda f.IVa fö`trgcla Ors. jö`tröda Rättv. fö't-
röda Leks. inga Äpp. otroda. 

fot-röta f.IVa fö`trtijta Li. 'fotsvett / sweating of 
the feet'. Syn.: fotsvett (e). 

fot-sack m.Ib fö'tsakk Al. Jä. fö'tsakk Mal. 
'hårförsett skinn, svept om fötterna vid släd-
färd i sträng kyla / pelt wrapped round feet for 
warmth' (SAOB). Jfr fot-, åk-påse. 

fot-skld f. III föstskids Rättv. 'lång enkelskida, 
på vilken den åkande stod med ena foten, 
medan han sparkade framåt med den andra; 
a,nv. för nöjesåkning / long, single sid on which 
the sidor stood with one foot, pushing himself 
forward with the other; used when skiing for fun'. 

fot-sparka f.IVa firstsparrka Våmh. (Bon.) fö't-
spar(r)ka Rättv. ÖVd. 'fotspjärn, gavelbräde 
vid fotände (t. ex. i säng, i slåtterbod) / board 
used as purchase for feet (e.g. in bed ötc.)'. 
Syn.: se fotbräde. 

fot-spjärn n.Ia Ift'stspienn Älvd. grtspjenn Ve. 
föstspjann ,.,  lö't8pj4nn Ors. fö'tspjån Ore Bju. Al 
fö'tspjån Mal. 'stöd för fötterna (t. ex. i säng, i 
tälj bänk)' (SAOB 2; ÖDB II 166). Syn.: se 
fotbräde. 

fot-spjärna f.IVa fö'tspjen,na vSoll. frtspjäim(a) 
Soll. =föreg. (t. ex. i säng, i båt). 
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fot-spår n.II frtspår Ors. ÖVd. 1. `fjät, spår / 
footprint, track' (SAOB) allm. Syn.: se fjät, 
bet. 1. 2. 'den plats invid städet, där smeden 
stod / the place by anvil where smith stood' 
(ÖDB II 60) ÖVd. gaskk-tu frtspåri Tra. `gå ur 

fot-spånta f.IVa ffestsynnnta Våmh. =föreg. 
fotspåret!'. 

(t.ex. i säng). Syn.: se fotbräde. 
fot-stake m. IV frtstatjii öOrs. 'stake, mot vilken 

veden restes in i kolmilan / pole against which 
charring-stack wood leaned'. 

fot-steg n.II «Ia frtståg Rättv. fö'tstäg Bju. Mal. 
ÖVd. `den del av skida, på vilken foten spändes 
fast / part of ski to which foot was fastened' 
(SAOB 3). 

fot-sula f.IVa frtsfara Tra. 'fotens 
sole of the foot' (SAOB 1). 

fot-sveg n.II frtsvåg ÖVd. <nedersta vidja om-
kring störpar i gärdesgård / bottom withe round 
pair of hurclle-stakes'. Syn.: f otvidj a. 

fot-svep m.Ia frtsväjp ÖVd. 'nedre del av täcke 
el. fäll, lindad om fötterna på människa / lower 
part of coverlet or pelt wrapped round a per-
son's feet'. Syn.: se bussa, bet. 3; fotflätt 
etc. 

firstswett Våmh. frtsvätt Bju. fot-svett m.Ia 
fö'tsvett Nås 'utsöndring från fötterna / sweating 
of feet' (SAOB). Syn.: fotsvette. 

fot-svette m. Illa fö'tsvätta Mal. frtsväitte ÖVd. - 
föreg. 

fot-säng f.Ib få`stnivg Älvd. `icke väggfast o. icke 
med skåp sammanbyggd säng / bed which was 
not built into wall or formed part of a cup. 
board'. Syn.: ståndsäng. 

fot-tallrik m. Ib fö'ttallrik Jä. `svarvad trätallrik 
med fot, avs. att lägga upp smör el. dylikt på / 
turned wooden plate on foot used for serving 
butter etc.'. Syn.: smör-fat, -fot, -stake. 

fot-träling m.Ib frttrdkiv Äpp. Mal. (Y.) <av 
grovt material (bockhår o. d.) tillverkad strump-
fot, buren antingen inuti eller utanpå sko vid 
stark kyla / foot of sock made of coarse material 
(goat-hair and suchlike) worn either inside or 
outside shoe in very eold weather'. Syn.: fot-, 
sko-täling; skosocka; skoträling; träling, 
bet. 1; tåsocka; täling. 

fot-täling m. Ib fö'ttålriv Mal. = föreg. 
fot-varv n.Ia fö'tvar(r)v Rättv. (Bo.) 'nedre rad 
av sädeskärvar, uppresta i hässja på svedjefall / 
bottom layer of sheaves on hurdle erected on 
burn-beaten land'. Jfr fot, bet. 12; fotband. 

fot-vatten n. Id Kestwattt? Älvd. fö"twattr, vMor. 
1. 'vatten till fotbad / water for foot-bath' 

(SAOB 1) Älvd. 2. 'fostervatten, vätska i am-
mon / foetal water' vMor. 

fot-veck n.II fa'nevilc Älvd. frtvåk Rättv. (Bo.) 
<det veck, som bildas av tårna å den ena sidan, 
mellanfoten å den andra / bend in foot with toes 
on one side and rest of foot on the other'. Syn.: 
tåvik. 

fot-vidja LIVa ffestwi (best. -wi4) Älvd. fö'tvia 
Jä. Äpp. Mal. <nedersta vidja omkring störpar 
i gärdesgård / bottom-withe round pair of 
hurdle-stakes'. Syn.: fotsveg. 

fot-viska LIVa fieutwisska Våmh. fö'twissk ,-
frtwissk vMor. Ve. fötvi'sska öMor. frtvissk 
Sol!. fö'tvisska Leks. 'liten vattenkvarn med 
lodrätt stående axel, skvaltkvarn / small water 
mill with vertical axle' (SAOB; ÖDB III 268). 
Syn.: se bäckkvarn. 

fot-vrist m.Ia frtbrisst Sol!. föttrisst Nås 'vrist / 
ankle' (SAOB). Syn.: vrist. 

fot-ödla f.IVa fö'töla Mal. `(skogs)ödla, Lacerta 
vivipara / lizard, laeertilian'. Syn.: hal-, orm-
ödla; ödla. 

frack m. Ib frakk Li. 'frackliknande rock / dress 
coat' (SAOB 2). 

frack adj. I frakk Mal. (Rz 162 a; jfr ordb. f rak, 
fräck o. frank) 'rask, hurtig, duktig / quiek, 
alert, vigorous' (SAOB 2; Sdw. frakker, Fr. 
frakkr; de Vries under frakka etc.); an ska våt 
fra'kk 8 kära 'man skall vara hurtig o. stolt (eg. 
karlig, dvs. karlaktig) av sig (stå på sig)'. Syn.: 
frank adj. 

fradga f.IVa fra`gga Jä. 'skum / froth' (SAOB). 
Syn.: fradge; fröd; fröda; frödga; frödge; 
skrocli, bet. 2; skroda; skrogge. 

fradga sv.v.l. fra`gga Ors. fra`gga Bju. 'bilda 
skum, skumma / become frothy' (SAOB). Syn.: 
frödat, frödga, bet. 1; skrogga. 

fradge m.IIIa fra'ggä Äpp. 'fradga'. Jfr f r ö dge. 
Syn.: se fradga f. 

frak adj. I fråk Ore Mock. Flo. (Rz 162 a; jfr 
ordb. frack adj.). 1. `god, vänlig, snäll, rar / 
good, friendly, niee, sweet' (SAOB 3) Flo. dona 
å ss frå'kä `de äro så snälla' (om barn). Syn.: 
dull; fräck, bet. 1; skamper; snäll, bet. 4. 
2. 'snäll, from, godmodig (vanl. om  häst) / kind, 
good, gentle (usually about a horse)' (SAOB 3) 
Oro Moek. do mätt å' so frå'kan hä'sst 88 Oro `du 
tycks ha (en) så from häst så'. Jfr fredlig, 
bet. 2. Syn.: from; fräck, bet. 2. 

frakt f.Ia frakkt Älvd. Ors. Nås Mal. ÖVd. 1. 
'forsling el. transport av gods / transporting of 
goods' (SAOB 2) allm. i wi// a re'tt fekr fra'kkti 
Ors. 'jag vill ha betalt (eg. rätt) för frakten'. 2. 

undersida / 
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`fraktat gods / transported goods' (SAOB 3) Mal. 
öVd. å' du no fra'kkt a me Tra. 'har du något 
fraktgods med dig åt mig?' (till en forkarl). 8. (i 
förb. få frakt å:) ig ed n% fik duga /4 fra'kkt 
4 4'n4m Älvd. <jag skulle minsann kunna sätta 
fart i honom / I could get him going all right'; i 
fikk fra'kkt 4 4n4m Våmh. 'jag fick fart på 
honom, jag'. 

frakta sv.v.l. fra‘kkta Älvd. Ors. Ore Leks. 
fra`kkta Rättv. Bju. Nås Mal. öVd. 1. (styr 
ack.) 'transportera; föra, bära / transport; carry' 
(SAOB 2) allm. fra'kkt is4n-jå pll'kuppqn a mi 
öa' Älvd. 'tag med dig den här potatissäcken åt 
mig, du!'; fra'kkt an a'tt s fra'mm Mal. 'frakta el. 
bära den fram o. tillbaka (igen)'. 2. (i förb. 
frakta mellan sig; styr dat.) 'underhålla (ålder-
domssvag person) i tur o. ordning / maintain, 
look after (an old person) in tum'; dier uk fra'kkt 
nsmmffortje mi'llef si, kri`ppär Älvd. 'de skola 
underhålla de gamla turvis, barnen'; fra'kkt 
ga‘mmkon mi'lla så Mal. <underhålla turvis sina 
gamla föräldrar (el. anförvanter)'. — Refl.: 1. 
'försörja sig, reda sig utan hjälp / maintain 
oneself' (SAOB 2 b) allm. fra'kkt tod'r 	Ore 
fra'kkt vå'r så' Leks. 'försörja sig var o. en själv'. 
2. 'skaffa sig, förse sig (med) / obtain' Rättv. 
Bju. Nås a du fra' k(k)ta dä nån vä'd tå vi'n(n)träm 
då Rättv. 'har du skaffat dig ngn ved till vintern 
då?'; fra'kkt så ns Nås `ordna så, att man får 
ngt till bästa'; dem dgf g då full te fra'kkt så Mal. 
`de veta (då) väl att (försörja sig el.) skaffa 
sig förnödenheter (hjälp, stöd, underhåll etc.)'. 
Syn.: förfrakta v. refl. — Särsk. förb. (hit:) 
dem frakkt-jå't 80'4  ka'sstäd  Mal. 'de bära hit 
stora travar'; (med:) frakkt-må' så Dju. 'föra 
el. ta med sig'. 

frall-lus f. VI fra'llaus Älvd. 'flatlus, Phthirius 
pubis / crablouse'. Syn.: flatlus. 

fram adv. fr4mm Älvd. Våmh. öOrs. /ramm övr. 
OvSi. Rättv.-Flo. framm Nås-Tra. 1. a. (om 
rum:) 'fram(till), i främre delen (av) / in the 
front' (SAOB 1) allm. 4n, i bra' fr4'mm Våmh. 
'den (o: hästen) är välskapad framtill'. Syn.: 
framme, bet. 1. b. (om tid:) 'fram emot / 
towards' (SAOB 2 a fl); å lid fram i lå'dijen 
Rättv. 'det lider (fram) emot våren'; ve ks'mm 
framm i novå'mmbää  Mal. 'vi komma fram emot 
november'. Syn.: framgenom, bet. 2; fram- 
igenom; framöver, bet. 1 b. c. (subst.:) 
'framsida / front' (SAOB 1 b); ... hunn 88972 e 
a'tt hänn fra'mm Mal. 'vad som är baksida eller 
framsida'. 2.a. (i förb. veta fram ochtillbaks 
el. veta varken åter eller fram; jfr SAOB 

1 b:) ve`tt fra'mm å täbäks Leks. 'kunna skilja 
på rätt och orätt / know the difference between 
right and wrong'; no vä't-si hs'aetji a'tt känn 
fra'mm Mal. <nu vet jag varken ut el. in (eg. åter 
el. fram; om rådlöshet) i I am at my wits' end'. 
b. (i ssgn åter-och-fram adv. med olika bet., 
se detta ord:) 'kort tur el. stund; bakfram etc. / 
short walk, moment; back to front, wrong 
side out etc.' Våmh. Vd. 3. 'i riktning inåt 
stugan (från dörren) / into the cottage (from 
the door)' (jfr SAOB 3 g) OvSi. Mal. öVd. 
gokk fr4'm a spl'sem Älvd. ga fra'mm-a(t) spl'sam 
Mal. <gå fram till spisen'; gk fra'mm e så'tt de 
Ore 'stig fram (från dörren) o. sätt dig!'; ga 
lävyst fra'mm i tjåsätja Mal. 'gå längst fram i 
kyrkan'. Jfr framme, bet. 4. Syn.: framåt, 
bet. 2. 4. `till el. vid målet / to, or at one's 
destination' (SAOB 4); å' ses-r, 	ka'm 
Älvd. `ända sedan han kom fram'. 5. 'tillstädes 
el. till synes, upp o. dyl. / (take) out' (SAOB 5) 
allm. å fra'mm ma ko'rrtan Leks. 'o. fram med 
(spel)korten; si o fra'mm ka'mm Mal. `(ända) 
sedan hon kom till världen, dvs, blev född'. 
6. (om spinnrockshjulets rörelse:) `till vänster / 
to the left (of movement of spinning wheel)' 
(motsats: bak, bet. 2) vMor. Al Mal. Syn.: 
framefter, bet. 3; framöver, bet. 2; rätt-
fram, bet. 2. 7. (i förb. hava sitt fram:) 'få 
sin vilja fram / get what one wants, one's 
own way' Älvd. Mal. Tra. da' ska då a dett 
fra'mm jtemmt Tra. 'du skall då alltid få din 
vilja fram'. (Adv. fram förekommer ofta i 
särsk. förb. med verb, ss. draga, komma, 
taga etc.). 

framarlig(a) adj. (adv.); se frammarlig(a). 
fram-av adv. fr4'mmåv Älvd. fr4må'v Våmh. 1. 
'fram (ur ngt) / out of (something)' Älvd. e kö'p 
fr,I'mmåv 'det (a: vattnet) kväller fram (ur 
klippan)'; n rå"så fr4'mm4v 'han föll av (lasset) 
framtill'. 2. 'fram (framför ngt undre) / out 
(in front of something)' Våmh. eå .1`jndjä fr4må'v 
'det (a: taket) skjuter fram (över väggen)'. 

framav-byggt adj. I n. fr4'mm4vbyggt svÄlvd. 
fra"måvbyddja Soll. 'byggt med en framspringan- 
de, med golv försedd övervåning / built with a 
projecting upper storey'. Jfr kräva" f.; kräv-
hus, -stuga. Syn.: fram(av)skäftat. 

fram(av)-skäftat adj. I n. fr4'mm4vskeppta4 
fr4'mmåvskefftaö svÄlvd. fr.Vmmskefftaö 
frq`mmskepptaa söÄlvd. =föreg. Jfr framskäf t. 

fram-ben n.Ia fra`mmbän Jä. fra`mmbåjn Tra. 
1. 'främre extremitet på fyrfotadjur / front leg 
of four-legged animal' (SAOB 1) allm. Jfr ben. 
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Syn.: framfot, bet. 2. 2. 'främre del av en 
skridsko med benskena / front part of skate with 
blada made of bone' Jä. 

fram-berg n. Ja fr4'mmbjärr Älvd. 'den del av ett 
långsträckt berg, som (vanl. ganska brant) 
sluttar mot ett större vattendrag / part of a 
mountain which slopes steeply down to a fairly 
large watercourse'. 

fram-breda f.IVa fråmmbråda Leks. `framvå,d på 
kjortel / front breadth of skirt'. Syn.: se breda'', 
bet. 2. 

fram-bredda f.IVa fra‘mmbredda nvRättv. — 
föreg. 

fram-bräde n.III fra`mmbrå Mal. <segmentformat 
bräde, anv. som lucka framtill på klubbhjuls-
vagn vid utkörning av gödsel / plank in seg-
ments, used as a flap at the front of a cart when 
carting manure'. Jfr bakbräde'; kärrbräde, 
bet. 1. 

fram-del m.Ia fra`mmdålr vMor. framsida Bju. 
frdnirradölr Mal. <främre del, framsida / front 
(part)' (SAOB). 

fram-efter prep. frq'tramter Älvd. fr4'mrstär 
Våmh. (Bon.) fra'mmtär Mor. frammät Nås 
fram(m)ätt Mal. (styr dat.). 1. (lokalt) 'fram 
utefter, fram utmed, framåt / along, ahead' (Rz 
163a) allm. frammtär tasjim vMor. framåt 
vä'jam Mal. 'fram efter vägen'; hgvyl-tå' ll'tä 

fråmmät brä'n Mal. 'hyvla av litet längre 
fram utefter brädet'. Syn.: f r a m ma n - me d, 
bet. 2; fram-med. 2. (temporalt) rVt 
fr4'mmte wå'rdl? Älvd. 'långt framåt i tiden / 
far ahead in time'; framför tf dum öMor. 'framåt 
tiderna, dvs, under tidernas lopp'; nvnn gavv 
frammät lå`dinam Mal. 'någon gång frampå 
våren'. 

fram-efter ( --eftert) adv. jr4'mmter Älvd. öOrs. 
fr4'mmtär Våmh. tra'mmtär Mor. Ve. Soll. Ore 
fra'm:rater vOrs. fra'mmut(er) Rättv. fra'nonsrt 
Leks. fra'mmtär —fra'mmtär Flo. fra'mmtär Nås 
Jä. fra`mmättä(r) framättär Äpp. fra'nmät 
framätt Mal. fra`mmät— framätt öVd. (jfr Rz 
163a). 1. a. (lokalt) 'framåt / forward (of place)' 
allm. o gikk fra'mmtär å tö'g an öMor. <hon gick 
framåt (gången) o. tog den'; i sia fra'trontsr ml 
na vOrs. 'jag skall skjuta fram den (o: klockan)'; 
fra'mmtär sa'nä Jä. 'framåtböjd) så här' ; sts'ttjin 
härk fra'mrsät Mal. 'stocken gled framåt'; stl'g 
framättär Äpp. egg framätt Mal. 'stig fram (i 
stugan)!'; ä rira  eä fra'mmätt Mal. 'det rör sig 
framåt'. Syn.: framåt, bet. 1. b. (temporalt) 
'framöver / towards' allm. ä blrl fäl no e'llå 
tvö'där fr.I'mmtä jän Våmh. (Bon.) `det blir väl 

annat väder här framöver'; fra'mmtär a inri 
öMor. (ast) fr4'mmter a jö'il? öOrs. fra'mmät a 
Kant Mal. `(till) fram emot jur; vi få fv/ 	 jän 
fra'mmutsr sRättv. 'vi få väl se här framöver 
(om någon tid)'; ä ö`vieet hur ä bi fra'mmtär 
Flo. 'det är ovisst, hur det blir framdeles'. Syn.: 
framigenom. c. (bildl. / figuratively:) enn 
sem bj5-tå' s vill fra'mmtär Jä. 'en som bjuder 
till o. vill framåt (i världen) i somone who 
wants to get on (in life)'; ka'lrvun vill int 
fra'mmst Rättv. 'kalven vill inte trivas o. växa'. 
2. 'framtill / in front' Flo. Syn.: framman; 
frammantill. 3. (om spinnrockshjulets rö-
relse:) 'till el. åt vänster / to the left (of spinning-
wheel movement)' (motsats: bak; åter) Våmh. 
(Bon.) Leks. Nås Jä. Jfr bakefter adv. Syn.: 
se fram, bet. 6. 4. (i förb. med från:) frå 
fra'rnmättä Äpp. 'framifrån / from the front'. 
5. <allmänt känt, offentligt / public, generally 
known' Våmh. ig y'önnetjär int ju'set, at e'-da 
eka frg'mmtär 'jag önskar inte just, att det 
där skall bli offentligt'. 

fram-faren adj. IV fråmmfårin Rättv. fra'mm-
fgryn framffryn Mal.; n. fra'mmfåri Dju. 'för-
liden, förbi / past' (SAOB 2); nit' e jrarä fråmm-
fårin Rättv. 'nu har julen gått förbi'; ha sem 
få'ra vgry 1 ha e nd framfg'ry(n) Mal. `det, som 
förr har varit, det är nu framfaret'. 

fram-finger n. Id fr4`mmfienger Älvd. 'pek-
finger / forefinger, index finger' (SAOB). 

fram-fot m.VI '..'Ja JI inemmitIst Älvd. Våmh. 
fra"mmtöt Soll. fra`mmlöt vOrs. Ore fråmmföt 
Nås Äpp.,  'fot på främre extremitet / forefoot' 
(SAOB 1) allm. 2. 'framben / fore leg' OvSi. 
Syn.: framben, bet. 1. 3. (i uttr. visa fram-
fötterna:) 'visa sin förmåga, vara duktig / 
show one's paces, show off' (jfr SAOB 1); nä ska 
du få få' hann tåa-te vl's fra`mmföttan ri`kktit 
Mal. 'nu skall du få se att han börjar visa sin 
förmåga riktigt'. 

fram-fus adj. I 114'1:amt48 fr4'mmffi88 Älvd. 
frånamfås nvMor. 	Ore Al fra`mmfits 
Nås framfå's Mock. Jä. Äpp. Mal. 'framfusig / 
bumptious, forward' (SAOB framfusig). Syn.: 
framfärdig, bet. 2. 

fram-färd f. Ja fr4`mmfgrö Älvd. fremmfård Soll. 
fråmmfälr Rättv. Leks. Bju. Ga. fråmmtålr Flo. 
fråmmlåk Jä. Mal. 1rd:smf* Li. 1. 'färd till 
ett ställe, ditresa / journey to a place' (SAOB 1) 
Älvd. Leks. Mal. bod i åtgärd o fr4`mmfård 
Älvd. bå på åttfälr å 'råm:0Zr Leks. 'både då 
jag gick bort o. då jag gick hem'. 2. `sätt, bete-
ende / way of behaving' (SAOB 2) Rättv. Flo. Jä. 
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Mal. oka e tö"ki får e fra`mmgar Rättv. hån e 
ili'kkt fur e fra`mmfälr Mal. <vad är det där för 
ett sätt att bete sign 8. 'drift, förmåga att 
arbeta raskt undan, företagsamhet / enterprise, 
industry' (SAOB 4) Soll. Bju. Ga. Mal. ä e fremm-
fård i onum Soll. `han har förmåga att arbeta 
raskt'. — Ssg: frasmmfablös adj. Bju. `utan 
drift o. företagsamhet / unenterprising'; fra`mm-
falralBsa f. Bju. 'brist på drift o. företagsamhet / 
lack of enterprise'. 

fram-färdig adj. I fr4`mm,färäug nÄlvd. fra'mm-
fårlin Ors. frasmmfåku Mal. fra`mmfäl.0 Tra. 1. 
`som har drift o. företagsamhet, som raskt får 
från sig arbetet / enterprising' Älvd. Ors. Mal. 
2. 'framfusig / bumptious, forward' Tra. Syn.: 
framfus. 

fram-för prep. fra`mmfur Bju. fra`mmfur Nås 'på 
framsidan om, framom, före / in front of' 
(SAOB I 1). Syn.: framman; framman-för, 
-i, bet. 2, -med, bet. 1, -till, -åt; framom, 
bet. 2. 

fram-genom prep. fra'mmgenum Soll. frammjii`-
nom Leks. framdjönnom Mal. 'fram längs efter / 
forward along'; an jekk frammgrnom hå`ltä 
utfi'rgånnjun Leks. lan gick fram längs efter 
hela gången i mittskeppet'; ksmm framdjönnom 
tjå'ettja mä ha'ttam på' Mal. <komma gående fram 
genom kyrkan (längs mittgången) med hatten 
På'• 

fram-genom adv. fra'mm-ge"num frammge"num 
Soll. fra'mmjönom— frammj5`nom Leks. fram-
djö`nnom Mal. 1. (lokalt:) 'framåt, fram / 
forward' allm. an  skulld frammge"num Soll. <han 
skulle (nödvändigt) fram': hd a hu'lrp mä fram-
djö`nnom Mal. 'det har hjälpt mig framåt i livets 
mödor'. 2. (temporalt) 'under den närmare 
framtiden, litet längre fram / in the near future, 
soon' Leks. Mal. ä bi ful nu Oväder frammjö` - 
nom jän `det blir väl töväder litet längre fram'; 
ve fåa få' hur ä vål- framdjösnnom Mal. 'vi få 
se hur det blir längre fram i tiden'. Syn.: 
fram, bet. 1 b; framigenom; framöver, 
bet. 1 b. 

fram-gruva adv. fra'mm-grfevo öMor. 'framstupa 
/ headlong, flat'. Jfr gruvan f. Syn.: f ram - 
hövda, -stupa, -ända. 

fram-gräv n. — f. fra`mmgröv Mal. fra`mmgråv 
ÖVd. 'främre brodd (el. tåhake) på hästsko / 
front frost-nail of horseshoe'. Jfr gräv n. 

fram-gång m. Ib frq`mmgevg Älvd. frq`mmguyng 
öOrs. fra`mmgåvv Bju. fra‘mmgavg Mal. 'gott 
resultat, lycklig utgång / success' (SAOB 6); 
får an då' å fra`mmgavv, vål,. an vå'r än ä'l dum 

/era Mal. 'får den där pojken en lycklig utveck-
ling, så blir han duktigare än alla (de) andra'. 

fram-hälla LIVa fra`mmh,älla Nås Jä. `bindrep i 
främre änden av ett medelst bindstång sam-
manhållet lass / rope at front end of bad held 
together by bindstång'. Syn.: se bindstångs-
tjuv; framvidja etc. 

fram-(h)ärlig(a) adj. (adv.); se frammarlig(a). 
fram-hörda adv. framhå`vd(a) Ve. 'framstupa / 
headlong' (endast om rörelse; jfr gruvan). 
Syn.: fram-gruva, -stupa, -ända. 

fram-i prep. freni Älvd. Våmh. (Bon.) frami 
Rättv. (Bo.) frami Mal. ÖVd. (styr dat. Och 
ack.). 1. `fram(me) uti, invid el. på, fram(åt) till 
/ forward to, at or on' (SAOB) allm. Jv e fr4m i 
jällclzt Älvd. `kasta det bort i el. på elden!'; 
ka`tta &it frami spi`stim Rättv. (Bo.) 'katten 
sitter i spisen': frami kö' an Mal. `framme i 
koret'. 2. (i fråga om domstol:) 'inför / before 
(a court of law)' allm. 8"v 4n fr4mi tj'nndjä 
Våmh. (Bon.) 'drag honom inför rätta'; ä a 
vg`ry frami ti`nn(j)in ö Mal. <det har varit uppe 
i tinget också'. 

fram-1 adv. fr.I'mmi Älvd. frami' Soll. Leks. Flo. 
frami' Jä. Mal. ÖVd. 1. 'framtill / in (the) front' 
allm. ev e då' fr4'mmi Älvd. 'kasta det där fram-
till (i trillan)'. Syn.: framman; frammantill, 
bet. 1. 2. 'nära intill, strax framför / close up 
to, just in front of' Mal. pa'8.9-dä, ss innt du kumm 
frami' s råk attfa"akta dig, så att du inte kom-
mer för nära o. råkar hamna i vägen (eg. åter-
för)!'. 3. (i förb. med ligga el. vara:) a. 
'framme / forward' Soll. Mal. ki`gg frami' Soll. 
'hålla sig framme': hö' vill vån. frami' Mal. 'hon 
vill gärna synas el. vara främst'. Syn.: framåt, 
bet. 4. b. 'vara utsatt för (ngt), pröva på (ngt) / 
be the victim of (sthg)' Mal. a an vg`ry frami' ett 
tå'g, ss påsa an så 'har man varit utsatt för det 
en gång, så aktar man sig'. Syn.: framåt, bet. 
5 b. 4. (om vispning:) 'direkt / (about whisking, 
beating: mix, beat in flour) direct' Leks. vissp-
ti' frami"vispa i (mjölet) direkt (utan att av-
reda)'. 

fram-ifrån adj. oböjl. fra'mmifro Mal. fra`mmifro 
ÖVd. 1. <ej vid fullt förstånd, rubbad / mad, 
out of one's senses' Mal. (Y.) e du rent fra'mm- 
ifro 'är du alldeles tokig!'. 2. `som utmärker sig 
framför andra, framstående / prominent, out- 
standing' (Aasen framifraa) Mal. ÖVd. Jfr 
frammanmed adv., bet. 3. 3. (som allmänt 
förstärkningsord:) <mycket, synnerligen, högst / 
very, extremely, most' allm. äjn fra`mmifro 
de`kktu kä'r Li. <en synnerligen duktig karl'. 
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fram-ifrån prep. fram(m)ifro Mal. 'från (främre 
delen av), fram(åt) från / from (the front of)'; 
framifro dlltåram <(ned) från altaret'. 

fram-ifrån adv. fra`mmifrå Rättv. (Bi.) fra` mm-
ifrån Bju. fra'm(m)ifro Mal. ÖVd. 'från fram-
sidan / from the front' (SAOB). Syn.: fram-
manefter. 

fram-igenom adv. framidjänsm Li. 'under kom-
mande tid, framdeles, framöver / in the future'. 
Syn.: fram, bet. 1 b; framgenom, bet. 2; 
framöver, bet. 1 b. 

fram-kavle m.IIIb fra‘mmkä,vel Ors. 'framvåd i 
kjol / front breadth of skirt'. Syn.: se breda", 
bet. 2; frammankavle. 

fram-krok m. Ib frEemmkra8k Älvd. 'träkrok, 
medelst vidja fäst vid framslån på släde och 
utgörande fäste för skakelbindsle / wooden 
hook fastened to front crosspiece of sledge with 
withe, through which shaft was fixed to the 
sledge'. 

fram-kvedig adj. I fr4'mmkwiöuig nÄlvd. fra`mm-
kwidun svMor. 'som har en framskjutande mage 
(t. ex. om  korpulent person el. havande kvinna) 
/ with a protruding abdomen (e.g. of corpulent 
person or pregnant woman)'. Syn.: fram-
stinn, -växt. 

fram-ljumska f. Ilia frdmmjösskaMal. 1. 'kropps-
partiet vid däggdjurs framben, motsvarande 
ljumsken vid dess bakben / upper part between 
forelegs and body of marnmal, corresponding 
to groin between backlegs'. 2. `del av djur-
skinn, som täckte framljuniskan (bet. 1) / 
part of animal skin, covering framl j um sk an'. 

fram-luto adv. framhets Jä. (jfr SAOB framluta, 
Sdw. framluter adj.) 'framåtlutande, framåt-
böjt / leaning forward, bent'; du tar-på' gå' ss 
framhets `du börjar gå så framåtböjd'. 

fram-längst adj. I fra'mmlävst Nås (jfr Aasen 
framlengst adv.) 'längst fram belägen, främst / 
situated at the front'. 

fram-löp n. Ja 1rd:fl:raiz:up Li. `försprång, över-
tag / advantage'; (vanl. i uttr. vara el. ligga i 
framlöp:) `ha övertag, ligga före'; dem ssm 
neran, legg i 1rd:71mb:up jä'mmt `de, som äger 
någonting (dvs, ha gott om pengar o. föda), ha 
ständigt övertag el. försprång'. 

framman prep. frem4 —fr4‘non4 Älvd. fr4‘rtim4 
Våmh. fra`mmå vMor. frå"må Son. frdmma 
vOrs. Ore Rättv. fra`mma Nås Mal. ÖVd. (styr 
ack.) <framför / in front of'; fra‘mma stik"go Ors. 
<framför stugan'; fra`mma bö'lå Ore <framför 
bordet'; fra`mma brö'na Rättv. 'framför farstu-
bron'; å le'gg frcemma leugon å de Tra. 'det 

ligger (mitt) framför ögonen på dig'. Syn.: se 
framför. 

framman adv. frem4 —14~4 Älvd. frdmma 
Leks. frcemma Mal. ÖVd. (jfr framme) 'framtill 
/ in the front' (SAOB 1); bod a`tt4 o fremeEÄlvd. 
på fra'mma å dtta Leks. 'både framtill o. bak-
till'; hä'sstv hållt fra`mma Mal. 'hästen haltar 
på frambenen'; ska du å' å frdmma åll (etta 
Li. 'skall du ha det framtill el. baktill?'. Syn.: 
frami, bet. 1; frammantill, bet. 1. 

frammande (—'främmande) sbst. —adj. f(r)4"m-
un,clv Våmh. (Bon.) fra"mand(e) ,,, främmand(e) 
Soll. främmande Rättv. (Fr. framandi adj.) 
<(ngt) ovanligt bra, framstående i sitt slag / 
unusually good, outstanding of its kind'; ä e 
freemman,cle tå hi's(s)t Rättv. (Bo.) 'det är en 
sällsynt bra häst'. 

framman-efter adv. fr4‘mm4ter Älvd. fra`mman-
åttsr Rättv. fra`mmanät Mal. ÖVd. (V11 fram-
man[eft], -ett) <framifrån / from the front' 
(SAOB); 4n kim freemm4ter o heur a'tter Älvd. 
<han kom framifrån och begav sig bakåt (eg. 
återefter)'; fro fra`mmanät Mal. `dets.'. Syn.: 
framifrån. 

framman-för prep. fra'mmafsr Rättv. (Bi.) 
fra‘mmaför —frammafti'r Leks. fra`mmajs Ål 
1n:emma/sr Nås 'framför! in front of' (SAOB I 1). 
Syn.: se framför. 

framman-för adv. frdmmafår vOrs. fra`mmafErr 
Rättv. (Bi.) frdnimafår frammafiVr Leks. frcem-
mals:- Mal. (Y.) 'framför / in (the) front' (SAOB 
II 1). Syn.: frammantill, bet. 2; frammanåt. 

framman-1 prep. freemmåni Älvd. fremåni ,,,  
framåni' Mor. fra"måni Soll. fra`mmani vOrs. 
från:mani Mal. ÖVd. (styr dat.). 1. 'främre de-
len av, framtill i / front part of, in front of' 
(SAOB) Älvd. Mor. Soll. Mal. ÖVd. frci'mmefni 
tj#' 5rtj'an Älvd. <framme i kyrkan'; frå"måni 
bjeri Soll. 'på den främre (o: mot vattendraget 
vända) sidan av berget'; fra`mmani bå'tam Li. 
'framtill i båten'. 2. 'framför / in front of, be-
fore' Ors. Syn.: se framför. 3. (teniporalt:) 
'i början av / at the beginning of' Mal. ÖVd. 
fra'mmani vi'kkun Mal. ÖVd. 'i början av vec-
kan'. 

framman-1 adv. freE'rnmelni Älvd. fram(m)åni' 
Mor. frå"måni' Soll. fra`mmani vOrs. fra`mmanr 
Mal. ÖVd. 'framtill, framme i (kärra, båt etc.) / 
in the front of'; i a ka'ggt an ftci"mån-i' Soll. 
`jag har lagt den framtill i (båten)'; spill-å' si 
fram(m)åni' öMor. <spilla på (sig framme på) 
kläderna'; skä du så't fra`mmani' Li. 'skall du 
sitta framtill V. 
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framman-kavle m. Ilib fråmmankåvel Ors. `fram-
våd i kjol / front breadth of skirt' (närmast mitt 
under magden). Syn.: se framkavle. 

framman-med prep. fr4'mm4min Våmh. kem-
mdmin vMor. fram(m)årni'nn öMor. fra"rnårnin 
Soll. frånarnami •vOrs. frasmmarnä Mal. kåta-
raame ÖVd. (styr dat.). 1. `framför / in front of' 
allm. .qn alt fra`mm4min få' öra, sitinqm, Våmh. 
`han sitter framför sin fader'; fråmmami 	Ors. 
'framför mig'; (bildi.:) an vö't-tt hå'n, an å 
fra`mmam,ä-ssä Mal. `man vet inte vad man har 
att vänta (eg. framför sig i tiden)'. Syn.: se 
framför. 2. `framme bredvid el. utmed, fram-
för o. strax vid sidan av / forward beside' Mal. 
an gikk fretsrnmamå hä'sstam 'han gick framför, 
strax vid sidan av hästen'. Syn.: framef ter, 
bet. 1; frammed. 

framman-med adv. frå"m4min fr4`mm4min 
Älvd. fråmmeimin Ve. fremå-mi'nn Son. fra' m-
marni vOrs. fra`mmama Leks. fra`mmanui Mal. 
frasrnmarnå ÖVd. 1. `där framme (utmed ngt), 
där framför / along, beside, in (the) front' allm. 
du alr &lid di frdsmegain Älvd. 'du skall hålla 
dig framtill (bredvid hästen)'; an cliikk kåra-
mami Ors. `han gick framför'; vm an aåsg, hån ä 
vöä fra`mmamå Mal. 'om man (bara) såge, vad 
som kommer i framtiden'. 2. (temporalt) ma'i 
klu`kka i fe'mm minfitsr fra`mmarni vOrs. `min 
klocka går fem minuter före / my watch is 
five minutes fast'. 8. (bild.:) hö vill &Uti va 
fråmmama Leks. 'hon vill alltid vara främst i 
allting / she always wants to be best at every-
thing'. Jfr framifrån adj., bet. 2. 

framman-om adv. fra'rama-zimm Jä. 'framom / 
before, ahead of' (SAOB). 

framman-stycke n.Ia fr4`mm48tytti Älvd. 'mem-
mebstyttjä Våmh. fråmmåstitti vOrs. `framstycke 
(t.ex. av huvudduk, av särk, av väst) / front 
piece (e.g. of headsearf, garment, waistcoat)'. 
Jfr framstycke, bet. 2-3. 

framman-till prep. frasrnmatä Rättv. frammatä 
Leks. (styr ack.) `framför / in front of'; fra`m-
matä bekuunnsn Rättv. *framför bakugnen'. 
Syn.: se framför. 

framman-till adv. 1r4`mm4tik Älvd. fr4'mm4tik 
Våmh. frksmå-tik frå"md 	Soll. fråmmatå 
Rättv. Mock. fråmmatå frammatå' Leks. !råm-
matd Jä. fra`mmatä Äpp. fra'rnmate Mal. ÖVd. 
1. ̀ framtill / in the front' (jfr V11 228 b; SAOB a) 
allm. ska du si ttsi fra' mmate hånn a' ttate Mal. 
`skall du sitta fram(till) el. bak(till)V. Syn.: 
frami, bet. 1; framman. 2. `framför / in 

(the) front, before' Leks. Jä. Mal. Syn.: fram-
manför; frammanåt. 

Yramman-tåg n. II fra`mmåtfig svÄlvd. `bindrep 
av (vriden) björkvidja i främre änden av ett 
medelst bindstock sammanhållet lass / rope of 
birch withe at front end of bad held together 
by bindstock'. Syn.: se bindstångstjuv. 

framman-under prep. frcemmanundi Mal. (styr 
dat.) `framtill in under / under the front (part) 
of'; ä tög te drii`pa fra`mmanun(n)di stiä'rrrnam 
`det började droppa under framsidan av skär-
men'; fråmmannundi la'asti `framtill under las-
set'. Syn.: framunder. 

framman-under adv. frammanusundi Mal. 'fram-
till under (ngt) / at the front under something'; ä 
föchr-18' fråmman-u`nndi `det (a:snön) packades 
ihop framtill under (den tungt lastade) släden'. 

framman-vid prep. fra`mmavä frammavg' Äpp. 
Mal. ÖVd. (styr dat. o. ack.) `framför / in front 
of'; snö'n 	fra`mmave dgira Äpp. `snön 
låg kvar framför dörren'; en få' ritt lån Witt 
frammave'-88ä Mal. `man ser inte så långt stycke 
framför sig'; fra`mmave bå'tv, Mal. `framför bå-
ten'. Syn.: se framför. 

framman-vid adv. fra'rnmavä Mal. ÖVd. 'framför 
/ in (the) front'; hatt ka i sättii ä fra`mmavå känn 
asttavå Mal. `(hur) skall jag sätta det, framför el. 
bakom (eg. åtanvid)r. 

framman-vidja f. lya fra`mnuitvidi vMor. frå'må-
vidi Soll. `bindrep el. vidja i främre änden av ett 
medelst bindstång sammanhållet lass'. Syn.: 
se bindstångstjuv; frammantåg. 

framman-å prep. frammånå Ve. frammanå Mal. 
ÖVd. (styr dat.) `frampå, på framsidan av / in 
front, on the front of'; frammånå kurrdem Ve. 
frammanå ba`kjam Li. <frampå magen'. 

frammån-å adv. fråsmånå fråmmånd Ve. fra`m-
mand Rättv. frammank Mal. fra`mmand ÖVd. 
`frampå, framtill j in the front' (Sdw. framana); 
sått-de fråmmand Li. `sätt dig framtill på åk-
donet!'. 

framman-åt prep. frem4naa ,,, freemmånad Älvd. 
frå'måna Soll. fra`mmåna öOrs. (styr dat.) 
`framför, före in front of, before'; naug kam 1' 
freemmånaö 4'num Älvd. `nog kom jag före 
honom'; fråsmåna 	vSoll. `framför fähuset'. 
Syn.: se framför. 

framman-åt adv. fremånaö freemmånaö Älvd. 
fremånä Soll. `framför, före / in (the) front';gokk 
int fremånaö Älvd. `gå inte före!'. Syn.: fr am-
manför; frammantill, bet. 2. 

frammarlig adj. fremmårkin Soll. (Aasen framar-
leg) '(gömd, men) lätt funnen / (hidden, but) 
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easy to find'; an kigg so fremmärkin a.'nn, så 
nie g cliiv du fi"nn-att a'nn `den (o: nyckeln till 
stugan) ligger visserligen gömd, men så lätt 
hittad, så nog kan du finna den'. Jfr å tgälig 
adj. 

Irammarliga adv. fremmeli Älvd. fremmekiga 
Våmh. fremmjelriga Våmh. (Bon.) fra‘mmelri 
nvMor. framå'rli framå'vli öMor. fra"mmårld 
Soll. fra‘mmhårliga Ore (Sdw. framarlika; Fr. 
framarliga; Aasen frannarlege) '(gömt, men) lätt 
funnet, iögonenfallande, lätt tillgängligt / 
(hidden, but) conspicuously'; e lri'gg so wrir 
fremmekiga Våmh. `det ligger så, att det är myc-
ket lätt att hitta'; pu'n.ndjen låg så framå'rli 
på börda öMor. 'portmonän låg så lättåtkomligt 
på bordet'. 

framme adv. fra'm(me) Älvd. fra`m(mä) vMor. 
Soll. Ore. fra`m(mä)-124`m(mä) Ors. fra'm(ms) 
vRättv. fra'nams Rättv. (Bi.) fra`mma Leks. 
fra`mma Bju. Mock. fra`mma vFlo. fra`mmå 
Nås Äpp. fra`mm fra`mma Mal. fra`mm ÖVd. 
(jfr f r amman). 1. `framtill, därframme / in 
the front, over there' (SAOB 1) allm. (svårt att 
skilja från fram adv.:) fra'm 4 §`nndera Älvd. 
<i den främre änden (av raden av klövjehästar)'; 
fra'm i enndam vMor. `framtill el. i främre delen, 
i spetsen'; fra'm i bå'nntjim Soll. `i bänken där 
framme'; dån fra'm vi å'llträ Soll. `där framme vid 
altaret'; sä'tt då fra'm i skra'n(n)dån Rättv. `sätt 
dig framtill i släden!'. Syn.: fram, bet. 1 a. 

<tillstädes; synlig / present, visible' (SAOB 4) 
allm. sö'Ire wa fra`mmå Ore `solen var framme'. 

`ute (bland folk), synlig utomhus / out and 
about; visible out of doors' ÖVd. je e-924 fra' mm 
å rä`r me i låg me fa'lrk sa mi`ttji Tra. `jag är inte 
ute o. umgås med folk så mycket'. 4. 'i den del 
av stugan, vars centrum var spisen / in the part 
of the cottage centred round the fire' Älvd. Mal. 
ÖVd. fr4m i stiseglon Älvd. 'inne i (spis-)vrån 
bakom huggkubben'; sä'tt då Ra fra`mm du 
Mal. `sätt dig här inne i (inre delen av) stugan 
du!'. Jfr fram, bet. 2; återi. 5. `nära el. när-
mast intill / near to, close by' Li. fram i 
hä'Zram <längst in mot eldvrån (eg. härden)'. 

framme-börg adj. I frkemmbörrg Älvd. `som orkar 
vara uppe (om gammal el. sjuklig person) / able 
to get up (of sick or old person)'. 

fram-med prep. frenmin Älvd. frammin öMor. 
Son. frammå Mal. framme ÖVd. (styr dat. el. ack.) 
`fram utmed; framme bredvid / forward along; 
beside'; ~min we'ddjin Älvd. `(fram) utefter 
väggen'; frammin 	öMor. <framme bred- 
vid kitteln'; an gikk frammå hå' sstarn Mal. 'han 

gick (framme) bredvid hästen'. Syn.: fram-
efter, bet. 1; frammanmed, bet. 2. 

fram-med adv. fr4'mmin Älvd. fr4mi'nn Våmh. 
(Bon.) fra'mna-mi'nn Soll. frammå' Mal. fra'mmå 
ÖVd. 'fram utmed (ngt) / forward along, beside 
(sthg)'; gö fr4rni'nn Våmh. (Bon.) gö fra'mm-
mi'nn Soll. `gå med stöd av föremål, som finnas i 
närheten'; åk freni'nn Våmh. (Bon.) 'köra snett 
uppför en backe'. 

fram(me)-vid prep., adv.; se f r am - vi d. 
fram-märla f. IVa 	Älvd. fnemmella 
Våmh. 1. `tåbindsle för skida, förfärdigat av 
horn (el. vidja) / toe-binding for ski, made of 
horn (or withe)' Älvd. Jfr ef termärla; ola, 
bet. 1. Syn.: framtåga; främremärla; skid-
band, -hark, -hälla, -länk. 2. `haspa av plåt 
o. tråd, anv. att framtill hålla locket stängt på 
spånkorg / hasp of metal or yarn used to keep 
lid of chipbasket closed' (se ill.) Våmh. 

fram-na adv. fra`mmän öMor. (jfr bort-na 
m.fl.) `just här fram(me), dit (el. här) fram / 
just here, over here'; jån fra`mmän ̀ här fram(me'. 

fram-om prep. fra`mmum Soll. frct`mmurn öOrs. 
frasmmom Rättv. (Bi.) fram(m)am Mal. ÖVd. 
(styr ack.). 1. '(fram) förbi / past' (SAOB I 1 a) 
Ors. Rättv. Mal. i djikk fm`mmum n öOrs. 
`jag gick förbi honom'; ss fo' tt an add kcl`rnm 
frcern(m)sm (el. frama'm)me Li. `så snart han hade 
hunnit (eg. kommit) förbi (o. låg framför) mig'. 

`framför / in front of' (SAOB I 1 b) Tra. je lä 
å'ickså fra`mmam an-då ka`bbin `jag lade yxan 
framför den där stockbiten'. Syn.: se framför. 

(bild.:) 'duktigare än, mera framstående än / 
more capable, competent than' Mal. o dg te 
vå'd fra`maim å'l dam å'ra `hon förmår vara 
duktigare (el. värre) än alla de andra'. 

fram-om adv. fr4'mmum Älvd. fra'mmum vOrs. 
Ore framo'mm Rättv. frame`mm Jä. Mal. ÖVd. 
`förbi / past' (SAOB II 1 a); du alr ?Pk 4 sa'jd so 
cfe tkgå si fr4'mmqm Älvd. `du skall köra åt 
sidan, så att de taga sig förbi (osa)'; gå framo'mm 
å lo`kka Rättv. 'gå förbi (korna) o. locka (på 
dem)'; i skull krismå frams'mm s va' Ut sa' 
`jag skulle skynda mig att komma framför, och 
så föll jag'. 

fram-på prep. frammpå Nås `framtill på / at the 
front of' (SAOB I). Syn.: framä, bet. 1. 

fram-på adv. frcernmpå Nås 'på framsidan, i 
främre delen / at the front, in the front part' 
(SAOB II). Syn.: frarnå. 

fram-sida f.IVa fra`mmsajda vOrs. fra`mmsict 
Bju. fra'mmsida Dju. frcemmsia Nås. Mal. 
ÖVd. `främre sida, åtsida / front side' (SAOB 1). 
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fram-sko m. V fra'nonskö Bju. fra`namskö Nås 
'sko på hästs framfot / shoe on forefoot of horse' 
(SAOB 1). 

fram-skäft n. la fra`mmskefft söÄlvd. vMor. (jfr 
Rz 163a) 'framspringande, med golv försedd 
övervåning with a projeeting upper storey' (se 
ill.). Jfr fram(av)skäftat. 

fram-slug adj. I fra`mmilag Älvd. 'som har (över-
naturlig) förmåga att förutse kommande hän-
delser / second-sighted'. Syn.: framsynt, bet. 1; 
framvis; förevis; förslög; förvis, bet. 2. 

fram-slå f.VII a fr.I'mm21å svÄlvd. fra`mmalå Ore 
fra`mmslå Ål. 1. <främre slå på meddon / 
front crossbar of sledge' Ore Al. Jfr flotte" m. 
2. 'den slå i en grind, på vilken kroken (klinkan) 
är fästad / crossbar of gate, onto which hook 
is fastened' Ore. 3. `framståndare i träplog / 
front upright of wooden plough' (ÖDB I 377, 
408) Al. Syn.: framstake, bet. 2; framstöd. 

fram-stake m. IV —Illa fra'nanuståtje Ore fra`mm-
gaj Rättv. fra:7~801a Bju. fra`mmatCtka Dju. 
fra`mmståka Mal. 1. 'grov stolpe, utgörande 
stöd vid kolmilas framsida / thick pole support-
ing front of charring-stack' (ÖDB I 519) Rättv. 
Bju. Dju. 2. 'främre ståndare i träplog / front 
upright of wooden plough' (ÖDB I 408) Rättv. 
Syn.: framslå, bet. 3; framstöd. 3. 'en av 
de två främre, korta stakarna på kälke / one of 
the two short, front poles of a sledge' Ore Mal. 

fram-stam n. Id —'m. Ja fra`mmstammen n. Älvd. 
fr4`mmstamm Våmh. öOrs. fra`mmstamm ,•••• fram-
Ma'mn m. öMor. fra"mmatamnSoll. fra`mmatamm 
vOrs. Ore Leks. Bju. Flo. fra`mmstammn Mal. 
ÖVd. 1. (om båt:) 'förstäv i (of boat:) stem' 
(SAOB 1) allm. Jfr bakstam, bet. 1; fram-
ände, bet. 1. Syn.: för'.2. (om släde:) 'fram-
gavel / (of hand-sled:) front-end' (SAOB 2) Ore. 

fram-stinn adj. I fra`mmatinn öFlo. 'som har en 
framskjutande mage / with a protruding abdo-
men'. Syn.: fram-kvedig, -växt. 

fram-stupa adv. fra`mmatfupad vOrs. fra`mmatapa 
Bju. fra`mmatiips Näs fra`mmatfspa Nås Äpp. 
ÖVd. framstaspa Mal. 'på magen, framlänges / 
prostrate, headlong' (SAOB 1). Syn.: se fram - 
gruva. 

fram-stycke n. III fra:mmatittjä öMor. fra`mm-
stittja Rättv. frcemmatittji Nås fra‘mmatyttk Mal. 
(Y.) fra`mmetöttji övr.Mal. 1. `främre stycke el. 
parti / front part' allm. (SAOB; ÖDB II 288). 
2. `framvåd i kjol / front breadth of skirt' öMor. 
Jfr frammanstycke. Syn.: se breda'', bet. 2. 
8. 'ena främre halvan av tillskuren päls / one 
of the front halves of a cut-out fur-coat' Mal. 

framstycke-rem f. Ja fra`mmstöttiiråka Mal. 'på 
skinnpälsens framstycke vertikalt fastsydd rem 
till att fästa knappar på (o. till prydnad) / vertical 
band sewn into front of fur-coat, to which but-
tons were fastened or for deeoration'. Jfr bält - 
ningsrem; välningsrem. 

fram-stöd n. fra`mmsta Jä. 'framståndare i trä-
plog / front upright of wooden plough' (ÖDB I 
377). Syn.: framslå, bet. 3; framstake, bet. 2. 

fram-synt adj. I fra`mmaynt Älvd. Våmh. fra`mm-
syn(n)t vMor. framel'nt öMor. fra"mmaint Ve. 
fra"mrnagnt Soll. fra`mmaint 49.4`mmaint Ors. 
fra:1~39kt Ore Leks. fra`mmsynnt Mal. från"-
sinnt ÖVd. 1. `begåvad med siareblick / with 
second sight' (SAOB 1; jfr Sdw. framsyn) Älvd. 
Mor. Ors. Mal. ÖVd. Syn.: se framslug. 2. 
'begåvad med förmåga att se övernaturliga ting, 
klärvoajant / clairvoyant, able to see super-
natural things' allm. Syn.: långsynt, bet. 2. 

fram-tak n.Ib fra`mmtåk Mal. 'litet snedställt 
tak över förstubro / roof over porch'. Syn.: se 
broskyve. 

fram-talande adj. I fra`mmtäktbd Ore 'frispråkig / 
frank, outspoken'. Syn.: framtalig, bet. 1; 
fri-talig, -språkig. 

fram-talig adj. I fr4smmta1ruig fnemmtaIrtfin 
Älvd. fr4`mmtalrgn Våmh. (Bon.) fra`mmtalrun 
vMor. Ve. fra`mmtålrug Ore fra`mmtaku Rättv. 
fra`mmtCdrug Leks. fra`mmtaku Bju. Ga. fra'mm- 
täu 	Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'som hänsynslöst 
säger ut sin mening, frispråkig' (SAOB) allm. 
Syn.: se framtalande. 2, <som ej har tand för 
tunga, lösmynt / loquacious, gossiping' (jfr 
SAOB) Våmh. (Bon.) Rättv. Jä. Äpp.—Tra. 

fram-tand f. VI fra`mmtann vMor. fram,mta'nn 
öMor. fra"mmtann vSoll. fra`mmtann,c1 Bju. 
fra`mmtannd Nås frasmmtann Jä. Mal. ÖVd. 
`tand framtill i munnen (mellan hörntänderna) / 
front tooth' (SAOB 1). 

fram-tid f. —m.Ia fra`mmtid vMor. fra‘mmti f. 
Bju. fra`mmti f. ,Nås ÖVd. fra`mmti m. Mal. 
'kommande, stundande tid / the future' (SAOB); 
i fra`mmtiam Mal. i fra`mmtln, Li. 'i framtiden'. 

fram-tilja f. IV fra`mmtetlria Leks. `toft (el. botten-
bräde) i framstammen av båt / thwart (or bot-
tom board) in stam of boat'. 

fram-tung adj. I framtu'vyg öMor. fra"mmtuvvg 
Ve. fra`mmtuvv Rättv. öFlo. fra`mmtuvv Jä. 
Mal. fra`mmtonvg ÖVd. <tung el. tungt lastad 
framtill / loaded heavily at the front' (SAOB). 

fram-tåga f. V fr.I'mmtfiga Orm. 'av horn förfärdi-
gad tårem i skidbindsle toe-binding of sid, 
made of horn'; buslckwönn4r4mtfcga Ors. 'av 
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bockhorn tillverkat tåbindsle'. Jfr ola, bet. 1; 
skidtåga; tåga f. V. Syn.: se frammärla, 
bet. 1. 

fram-under prep. framundi Mal. framon(n)d 
ÖVd. (styr dat. el. ack.) 'framtill under, under 
främre delen av / under the front (part) of' 
(SAOB I); framun(n)di la'sffn (dat.) Mal. 'fram-
till under lasset'; krirp franaun(n)di la'sså 
(ack.) Mal. 'krypa under främre delen av lasset'. 
Syn.: frammanunder. 

fram-under adv. fra'mu`nndi framu'nncli Mal. 
framo'nnd ÖVd. 'framtill under ngt, (framåt) 
inunder främre delen av (ngt) / (from) under the 
front part of (sthg)' (SAOB II); anvå fra'mu`nndi, 
ss an kam-att/ö', då hå'sstr, rökkt-tö' Mal. <han 
uppehöll sig framtill under vagnen, så att han 
kom i vägen, när hästen ryckte till'; an skett-
framo'nnd Li. 'han (o: lekatten) tittade fram 
under huset'. 

fram-ur prep. fr4myr Älvd. fram(m)yr Soll. fram-4r 
Mal. /rami ÖVd. (styr dat.) 'fram(åt) genom / 
out of'; fr4my tki'lledörtem`fram(åt) genom käl-
lardörren'; stjo' tta stakk la'vvt framår å'rrmom 
Mal. 'skjortan stack långt fram ur ärmarna'. 

fram-ur adv. fr4'mtnyr Älvd. fra"mmyr fra'mrn-
yr Soll. framila  Mal. /rama' ÖVd. 'fram el. 
framåt (ur ngt) / out of (sthg)'; tåg e fr4'mmyr 
Älvd. 'tag (ut) det framåt (el. fr. framsidan)'; 
stö-fra"mmyr Soll. stekk-framtie Li. 'sticka fram / 
stick out'. 

fram-vid (.,framme-vid) prep. fr4mwiö Älvd. 
fram(m)vi Soll. fr4mmvi Ors. framve Mal. ÖVd. 
(styr ack.) `fram(me) vid / over by' (SAOB); 
fr4mwi sto'lleö Älvd. `fram(me) vid stallet'; då'n 
framvi 	Soll. 'där framme vid spisen'; 
framve a'lltään (m.)Mal. 'framme vid altaret'. 

fram-vid (—framme-vid) adv. frOnnawiö Älvd. 
framvi' öMor. fra`mm-vi' Soll. fr4'nzmwi öOrs. 
framvö' Mal. ÖVd. (jfr in-, inne-; ned-, nede-; 
upp(e)-; ut(e)-). 1. `vid framsidan; i främre 
änden / at the front' (jfr SAOB) allm. åv e fr4'mm-
wiö Älvd. 'lägg det framtill (i skåpet)!'. 2. 
<framtill i sängen / on the outside of the bed, 
not by the wall' Älvd. öMor. Ors. Mal. ÖVd. 
air i Iri`gg fr4smmwid eld u`ppwiö Älvd. 'skall jag 
ligga framtill i sängen el. vid väggen?'; ska dg' 
li'ddji fral"nvä' Mal. 'skall du ligga framtill (i 
sängen)?'. 3. 'vid nedre änden av strumpskaftet / 
at the bottom of stocking-leg' Älvd. e megt wa 
fr4'mmwi nit', so i /4 fa byr-4 cljrrå å'kv, Älvd. 
'det tycks vara vid nedre änden av strumpskaf-
tet nu, så att jag får börja sticka hälen'. 

fram-vidja f.IVa fra`mmvija Leks. (Silj.) `bindrep 

i främre änden av ett medelst bindstång sam-
manhållet lass' (ÖDB I 260). Syn.: se bind-
stångstjuv; framhälla etc. 

fram-vis adj. I fr4smmwaj8 Älvd. 'begåvad med 
siareblick / second-sighted' (Fr. framviss). 
Syn.: se framslug. 

fram-växt adj. I fra"mmväkkst Son. fra`mmvålekst 
Ål 'som har en framskjutande mage / with a. 
protruding abdomen'. Syn.: fram - k v e dig, 
-stinn. 

fram-å prep. (styr ack. o. dat.) framå öMor. 
/ram(m)4 Soll. fram(m)å Mal. ÖVd. 1. (lokalt:) 
`fram(me) el. ut(e) på / forward on, out of' öMor. 
Soll. Mal. jett kö'l spra'tt framå gö'vå 'ett glöd 
spratt fram (el. ut) på golvet'; fram(m)å å'nn,clamk 
Soll. 	den främre änden, längst fram'. Syn.: 
frampå. 2. (temporalt) 'frampå / a little 
later in' Soll. Mal. ÖVd. an  kamm nå tå'g framå 
drjim Soll. 'han kom ngn gång frampå dagen'; 
åjn dä'g framå sermmram Li. 'en dag frampå som-
maren'. 

fram-å adv. fra'mm-å' Soll. framå' fra' mmå 
Mal. ÖVd. 'frampå el. framtill (på) / on the 
front (part of sthg)'; sått di fra'mm-å' Soll. 'sätt 
dig frampå!'. Syn.: frampå. 

fram-åt prep. /ram(m)a4 Älvd. fra,ma Soll. /rama(t) 
Mal. (styr dat.) 'fram emot el. till; inåt / up to, 
towards' (SAOB II 1); frEgna spi`sem Älvd. 
frama spl'sim Soll. frama(t) spl'sam Mal. 'fram 
till el. inåt mot spisen'; i tö' 4 int gå' fram& 
8tf -4'pin Mal. 'jag tordes inte gå fram till stupet'. 

fram-åt adv. fr4'mmaö Älvd. fr4måld Våmh. 
(Bon.) frå,"måSoll. fra'mmåt Leks. Bju. framå,'t 
framå,' Mal. framå't ÖVd. 1. <fram; mot fram-
sidan; inåt / forward, onward, to the front, in-
wards' (SAOB I 1) Älvd. wennd di fr4'7n,maö nif 
Älvd. 'vänd dig mot framsidan nu!'; böjj då 
fra'mmåt Leks. 'böj dig fram!'; gå fra'mmåt Bju. 

'gå fram!'. Syn.: framefter, bet. la. 2. rikt-
ning inåt stugan (från dörren räknat) / into the 
cottage (from the door)' (jfr SAOB I 2) Mal. 
ÖVd. teekku då framå't Mal. 'maka dig el. flytta 
stolen fram (till bordet, spisen etc.)'. Syn.: 
fram, bet. 3. 3. `fram ditåt, dit fram / there, 
thither' Våmh. Mal. i då' gd-v,t tå mi framå,'d 
Våmh. (Bon.) 'jag kunde inte ta mig dit fram'; 
gakk int a'llt framrt Mal. 'gå inte ända 
dit fram (till stupet)!' 4. (i förb. hålla sig 
framåt:) `hålla sig framme / keep to the fore, 
push oneself forward' Soll. ealdir id frrmå 
`tagen för eder!' (trugning vid måltid). Syn.: 
frami, bet. 3 a. 5. (i förb. vara framåt:) 
a. 'gå litet för långt, förgå sig / go too far' Soll. 
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do"nn-da a ful ve frrrnå å prå,'ta, nå <den där 
(karlen) har väl varit framme o. pratat bredvid 
munnen nu'. b. `vara utsatt för (ngt), pröva på 
(ngt) / be the vietim of (sthg)' Soll. urn an a ve 
frå,"må (si) fåt tå'g, så vill å djäsrin ktrm-att 'om 
man har varit utsatt för det en gång, så vill det 
gärna komma tillbaka'. Syn.: frami, bet. 3 b. 

fram-ända adv. fr4menn,cla Våmh. (Bon.) framm-
ti`nnd Soll. 'framstupa'. Syn.: se framgruva. 

fram-ände m. Illa fremmånnd Soll. fra`mmån(n)-
ds Rättv. fra`mmånnda Nås Jä. fra`mmånnde 
ÖVd.; best. fr4'mmånndv, öOrs. fra`mmäv Ga. 
fra`mmåv Nås Jä.fra`mmennda Mal. 1. 'främre 
del av ngt / front part of sthg' (t. ex. om  förstäv 
på båt Soll. (Ga.); om toppände av timmerstock, 
om från körväg lätt tillgänglig del av ett skifte, 
om början av vintern, om spets på nätnål etc.; 
ÖDB I 107; jfr SAOB). Jfr bakände; fram-
stam, bet. 1. 2. (bildi. i uttr. komma bortå 
f r amän den:) 'få det gott ställt / be weil off' 
Soll. i a kemi bötå fra"mmånndan 'jag har fått 
det bra'. 

framärliga adv.; se frammarliga. 
fram-över prep. (styr ack.) framevyr vMor. 

frammyvir Son. framY var Leks. framyvy Mal. 
framivi ÖVd. 'över ngt i riktning framåt / 
forward over' (SAOB II); an dirpet ö'tfen fram-
evyr å"vud vMor. 'han stjälpte smörkärnan (eg. 
holken) fram över huvudet'; an lteekk framyvy 
la'sså Mal. 'han halkade framöver lasset'. 

fram-över adv. frammy"vir Soll. fra'mmyvar — 
frammy'vsr Leks. framyvy Jä. fra'mmyvy 
framyvy Mal. fra`mmivi frami'vi ÖVd. 1. a. 
(lokalt) <framåt / forward' (SAOB I) allm. 
ga'kk fra`mmivi å la'-ve stjöt-a'tt Tra. `gå framåt, 
o. låt bli att skjuta (åkdonet) bakåt!' (till häst). 
b. (temporalt:) `under kommande tid, framemot 
/ in the future' Leks. Jä. framgvsr a ffar Leks. 
<framåt julen'. Syn.: fram, bet. 1 b; fram-
genom, bet. 2; framigenom. 2. (om spinn-
rockshjulets rörelse:) `till vänster / to the loft 
(of spinningwheel movement)' Rättv. (Bo.) 
Leks. (Silj.) Syn.: se fram, bet. 6. 

frank adj. I frevk Älvd. Våmh. frank Mor. 
Soll. Ors. Leks. Nås Jä. Äpp. Mal. <rask, käck, 
hurtig, duktig / quick, alert, vigorous' (SAOB 1); 
dem e fra'vvkår svMor. 'de äro kvicka av sig'; 
an e fra'vvk tå gö' Son. `han går duktigt'; 
fra'vvk 8 fa'r Jä. 'rask o. duktig'. Syn.: frack 
adj. 

frankriken m.IIIa best. fruvkriket Mvd. 'liten 
flyttfågel (sannolikt fink), som själv med sin 
sång »säger» sitt namn / small migratory bird, 

(probably finch) which "says" its name when 
it sings'. 

Frankriket n. best. frq'uvkritjeö Älvd. fra'vvk-
ritji Mal. fra'vvkritje Li. 'Frankrike / France'; 
da-i fra'vvkrltfin Mal. 'i Frankrike'. 

frans n. 	 fr4nn8 n. Älvd. Våmh. /ranns n. 
Mor. Ve. Soll. Ors. franns m. Oro Flo. Mal. ÖVd. 
/ranns m. Nås. 1. 'knippe trådar el. dyl., ned-
hängande i rad bredvid varandra ss. prydnad på 
duk etc. / fånge' (SAOB frans' 1; ÖDB IV 530) 
Oro Flo. Nås Mal. ÖVd. Jfr bjäfs, bet. 1. 2. 
'bräm på skinnplagg el. skinnfäll / border, edg-
ing, trimming of fur-garment' OvSi. Mal. ÖVd. 
(utom Oro; SAOB frans' 1; ÖDB II 248; IV 
416); kå"suvgsfranns vOrs. på'llsfranns Mal. 
'bräm på en päls'; Zr4`mmbullfmnns Våmh. 
lra`mmbullfrann,s nvMor. temmbeldr4nn8 Älvd. 
temmbelullfranns Ors. u'llfranns öMor. 'bräm 
av lammskinn på en päls'; stfl` feldsfranns vOrs. 
`bräm på en skinnfäll'. Syn.: se bjäfs, bet. 3. 

fransa sv. v. 1. (i förb. med om:) franns-s'mm Flo. 
Mal. 'sätta på ny frans / put new fringe, new 
trimming on'; (upp:) /ranns-s'pp så Mal. 'bildas 
frans (gm nötning av okantat tyg) / be frayed'. 
Jfr rasnas. Syn.: pafsa. — P. pret.: 1r4snn-
8ak Våmh. (jfr frans, bet. 2) 'försedd med 
bräm av i toppen lockig ull'. 

frans-lamm(e) m. I a fr4'nn8ir4mmb I Våmh. 
frasnnsZrammb vMor. fra'nnskammb III Soll. 
fra'nnslammbä Ore fra'nnslam(m)bs Rättv. 
'lamm med sådan ull, som användes till bräm / 
lamb with wool suitable for trimming' (ÖDB IV 
316, 366). Syn.: se bramlamm. 

frans-lammunge m. Illa fra'nnslambuivg Ve. 
fra'nnslammu'nn(j)i Mal. 1. =föreg. Ve. Mal. 
2. 'lammskinn, lämpligt att brukas till bräm på 
skinnkläder / lambskin with wool suitable for 
trimming fur garments' Mal. Syn.: se bjäfs-, 
frans-skinn. 

frans-lamre m.IIIb fra'nnslammbsr (best. ack. 
-lammbran) vOrs. fm`nnslenmber öOrs. (jfr 
lamre m.) =föreg., bet. 1. 

fransos sbst. oböjl. m.I a fmn8i2'8,9 Älvd. fransö's 
•••• fretsö's Ors. fransö'sv, la Oro fransö's (best. 
fransö'sp) Rättv. fransö's Nås fran(n)sö's Jä. 
Mal. ÖVd. <venerisk sjukdom, särsk. syfilis / 
venereal disease, especially syphilis' (SAOB 2). 

frans-rant m.Ia fra'nnsrannt vSoll. (jfr ät-rant) 
<lamm med sådan ull, som användes till bräm / 
lamb with wool suitable for trimming garment'. 
Syn.: se bra,mlamm; franstämniel m. fl. 

frans-rem f. Ja fra'nnsrgm vMor. Mal. fra'nnsam ,--
fr.l`nnsrem Ors. `skinnremsa, fastsydd över söm- 
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men mellan skinn o. bräm / band of fur sewn 
over seam between fur-garment and trimming' 
(ÖDB II 250; ÖDB IV 416). Jfr bjäfs-, 
hand-rem. 

frans-skinn n.I a frq'nnsstjinn Älvd. fra.`nnsstfinn 
Mor. Soll. Ore Mal. Li. fra`nnastfinn,- fr4'nns-
stjinn Ors. `lammskinn, lämpligt till bräm på 
skinnkläder / lambswool suitable for trimming 
Lur garments' (ÖDB II 250). Syn.: se bjäfs-
skinn; franslammunge, bet. 2. 

frans-tämmel m. Id fr.l`nnstemmbek Älvd. 'lamm 
med sådan ull, som användes till bräm'. Syn.: 
se bramlamm, -pirre; fransrant m. fl. 

frans-ull f.Ia 	Älvd. fra`nnsull vMor. 
Flo. frasnnssll Mal. `lammull av sådant utseende, 
som var lämpligt till bräm / lambswool of type 
suitable for trimming' (ÖDB IV 316). Syn.: 
se bjäfsull. 

frans-vant m.Ia fr4`nn8wstt 	 med 
bräm / trimmed glove'. 

frasa sv.v.1. -3. frå`sa Bju. fräs- (pret. fräst-) 
Nås frå`ss Äpp. Mal. `rassla lätt, prassla / rustle, 
rattle' (SAOB frasall); ä tög te frässs s rä'vvna 
Mal. 'det började prassla o. regna'. — Särsk. 
förb. (s ö nder:) fräs-sn'nnd Nås `gå sönder med 
ett knastrande läte'. — Av!.: fräs n. Bju. 
`prasslande ljud / rustling sound.' 

frat m.I a fråt Mal. Li; obef. Mor. `fjärt (peclitum) / 
auclible breaking of wind'. Syn.: se drit, bet. 2. 

frat n. frät vMor. `litet kräk (barn el. djur) / 
small creature (child or animal)' (jfr SAOB 2; 4). 

frata sv.v.l. frk`tå Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Ors. frå`to Ore frä'ts Mal. fra`ttå ,-, fra'tto ÖVd. 
`hörbart släppa väder, pedere / break wind 
auclibly' (V11 We. Fr. 'Aasen frata; jfr Rz under 
frätå); tö'm frrtär å mä'tt ri"pär Soll. hu`vvgrug 
frEtär å mä'tt ri'pär Ore `tom (hungrig) fjärtar, 
o. mätt rapar'. Syn.: drita, bet. 2; frutta; 
mjärda; prunka; purpai; släppa (refl.). — 
Särsk. förb. (GM) ä fräts-g' i tyr, (dat.) Mal. 
`tyget revs mitt itu med ett brak (el. fräsande)' 
(eg. `det fratade till i tyget').— Sag: frästsbr5 n. 
Mal. `nygräddat (mjukt) bröd/ fresh-baked (soft) 
bread'. — Avi.: frrtnivg Våmh. (Bon.) 
fra`ttoivg Tra. f. 'fjärtande / breaking wind'. 

frat-bas m.Ia fra"tåbäs Våmh. 1. `barnleksak el. 
instrument (t. ex. skramla el. grov sälgpipa), 
som gav ifrån sig ett raspande el. surrande läte / 
child's toy or instrument produeing a buzzing or 
rattling sound'. Jfr fratfela, bet. 1; fratkåk. 
2. 'person, som ofta släppte väder/ person who 
often broke wind'. 

fat-feta f.IVa fra"tålltr Älvd. 1. `barnleksak, 

bestående av en sågtandad sticka, som gneds 
med en annan sticka, så att ett rasslande ljud 
uppkom / child's toy consisting of a saw-like 
stick which was rubbed against another stick to 
produce a rattling sound' (se ill.). Jfr fratbas, 
bet. 1. Syn.: fratspel; knotterharpa; skår-
leka; spelharpa, bet. 1. 2. `mager ko (med 
utskjutande ryggkotor) / thin cow'. Syn.: 
selharpa, bet. 2. 

frat-hjälle m.IIIa frIt'tåjäll Älvd. lång bänk el. 
ställning av bräder o. ett långsäte, anordnad 
framför eldstaden i o. för stark upphettning av 
förkyld person (denne lade sig på rygg på brä-
derna med fötterna vända mot elden) / long 
bench of planka on which person suffering from 
a cold lay with his feet towards the fire' (se ill.). 

frat-kut m.Ia fra"tåkaut Älvd. frätksit Ore 
`språng el. spark bakut av häst under samtidigt 
fjärtande / jump or kick out behind and break-
ing of wind at the same time (of horse)'; mä'rre 
tög-se kin frätIcsit då e .21äfft-sVit-na Ore `märren 
gjorde ett språng o. fjärtade samtidigt, då jag 
släppte ut henne (i hagen)'. 

frat-kåk m.Ib fra"tåkcile Ors. `barnleksak, be-
stående av en blåspipa, gjord av maskrosstjälk 
el. av sälgbark o. givande ett om fjärt påmin-
nande ljud / child's toy consisting of a pips 
made of a dandelion stem or sallow-bark which 
produeed a noise reminiscent of someone 
breaking wind' (se ill.). Jfr fr atbas, bet. 1. 
Syn.: skörp, bet. 2; skörpaf.; slapperdumbe. 

frat-skör adj. I fränåstigör Våmh. (Bon.). 1. 
'som har lätt för att släppa väder / who often 
breaks wind'. 2. `snarstucken, lättretlig / touchy, 
irascible'. 

fat-spel n. II fra"tå'spilr Älvd. 'barnleksak, be-
stående av en sågtandad spjäla, mot vilken en. 
pinne el. sticka fördes med ett slapprande el. 
rasslande ljud'. Syn.: se fratfela, bet. 1 etc. 

frat-strängd adj. I frå"tåstr.Vvd Våmh. `väder-
spänd / flatulent'. 

fratt m.Ia /ratt Våmh. Soll. Ors. 1. 'fjärt / 
breaking of wind' allm. 40-dy jän fra'tt Soll. 

jen fra'tt Ors. `släppa en fjärt'. Syn.: 
se drit, bet. 2. 2. 'ringa mängd exkrement / 
small amount of excrement' Våmh. dri"fratt 
`clets.'. Syn.: se dretknepa; knavle, bet. 5; 
kuck, bet. 1 etc. 3. `liten kolmila / small 
chaaTings-stack' Våmh. (Bon.). Jfr brandkur; 
kur", bet. 3; puk, bet. 2 etc. 4. (senare ssgs-
led:) 'öm punkt i armbågen, armbågssena / 
funny bone at the elbow' öMor.; se get-. — Ssg: 
fra`ttkör n. Soll. (skänats. i gåta:) `bakdel (på 

öOrs. `vante 
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människa) (jokingly in a riddle:) behind (of 
person)' (eg. frattberg). 

fred m. II friö Älvd. friö - frid Våmh. vMor. 
frid Soll. fred Rättv. fri Bju. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 
1. (i uttr. taga (i) f r e d:) 'freda, skydda, taga i 
försvar / protect, defend' (SAOB 1 d) Våmh. 
Äpp. Mal. ta i fri'd tevynn Våmh. (Bon.) `ta 
barnet i försvar'; tå an i fri' Äpp. 'försvara 
honom'; han valt rii'r a ta fra' föl Mal. 'han 
måste gå ned o. freda henne (el. ge  henne 
beskydd)'. Jfr freda, bet. 1. 2. 'lugn o. ro / 
peace and quiet' (SAOB 5) allm. feimm i'vvg4n 
fri' för 4m Älvd. `vi få ingen ro för honom'; an 
a ivsn, fri'd na"gust Rättv. 'han har inte ro (trivs 
inte) någonstans'; o ,ä-nt fri'd ti grgivsn får däm-
da pa"nivom Rättv. 'hon har inte ro i graven för 
de där pengarna'; hall-fra' på de Nås 'håll dig 
lugn!'; la`tt-o vär mä fri'am Mal. 'låt henne vara 
i lugn o. ro (eg. med freden)!'. 3. (i hälsnings-
ord / in words of greeting; jfr SAOB 2 d cx:) jfr 
Guds-. 4. (i förb. efter el. till freds:) et-fr1788 
Älvd. (Lev. Älvda1sm., s. 96) etä-fri'88 nVåmh. 
et-fri's Våmh. (Bon.) et-fri'as vMor. ät fri's öMor. 
ätt-fri'88 Soll. (jfr e f t (e r)-f r e ds); ti-fri'ss Ore 
tä-fra'88 Rättv. tä-fra'ss -tet-fre'88 Leks. tä-fre'as 
Bju. te-fre'88 Nås Mal. (jfr till-freds). a. `i 
ostörd ro, i fred / in peace' (SAOB 7 a) allm. 
mär et-fri'm Älvd. vd te-frä'ss Mal. 'vara i lugn 
o. ro, vara i fred'; lig(g) tä-frs'88 Rättv. <ligga i 
fred'. Syn.: fredig, bet. 2. b. 'lugn, sansad, 
till freds / contented, sensible, satisfied' (SAOB 
7 b) öMor. Rättv. Nås jä hann int jå'r må tå-
fru'88 Rättv. 'jag kan inte vara lugn (eg. göra 
mig till freds)'; hcal se te-fre'88 Nås 'hålla sig 
lugn'. 5. (vid lek o. spel etc.:) 'pax / (in games:) 
crying off or bags I' allm. a. irsfriö up i 
ku'fftn o fri' ö ni ö 4 bo‘kklm Älvd. (vid leken 
brännboll) 'ofred uppe i luften o. fred (el. pax) 
nere på marken'; fri' far må' Nås 'pax (för mig)!'. 
b. (särsk. i förb. med tvi in.terj.:) twi-fri'(ö) 
Älvd. twi-fri'd vMor. tvi-fri'd öMor. Soll. twi-fri'(d) 
Ors. t'-fr ä fö må'g Mal. 'pax för mig! / I'm out 
of it!' (yttrades även vid fara för sjukdom el. 
något ont av övernaturlig art i vMor. Ors.). Jfr 
fri adj., bet. 8; tvi interj. 

fred n. frid Våmh. (Bon.); best. fri'ä Mal. 'med 
linje på marken avgränsad fridstad i (tafatt-) 
lek / sanctuary, homo, in games (e.g. tig)'. Jfr 
rävring; ut-med-er etc. Syn.: fredställe. 

freda sv.v.l. fri'öå Älvd. nVåmh. fri"då Våmh. 
(Bon.) vMor. Ve. Soll. Ors. fri`da Leks. (jfr 
fria' v.). 1. 'skydda, försvara / protect, defend' 
(SAOB 1; jfr ÖDB 1 172, 243) allm. fri"öä 4n 

Älvd. 'försvara henne du!' (Lev. Älvdalsm. 
86); tä'vvk va vi ä fri`da jan Leks. 'tänk, hur vi 
leva i lugn o. ro här!'; (särsk.:) fri"öå 4'jndji 
svÄlvd. fri"då .21ö`gär Ve. 'skydda slåttermar-
kerna (eg. ängena, slogarna) mot betande krea-
tur' (ÖDB I 150). Jfr fred m., bet. 1; o-. Syn.: 
akta, bet. 3; fria'; skydda. 2. 'förvara, be-
vara (t.ex. mjölk, sovel etc.) / preserve, keep' 
Mor. ann kunnti fri"då mjö'tji kä'ivgå 'man 
kunde förvara mjölken längre' (om man värmde 
el. kokade den). — 	1. 'försvara, fria el. 
skydda sig / defend or protect oneself' allm. an  
fri"dät 8i i ti'nndji Soll. 'han försvarade sig på 
tinget, så att han blev frikänd'; jä va-nnt gå tå 
fri'd mä fer-n Leks. `jag var ej i stånd att freda 
mig för honom'; (särsk. i tafattlek:) tvi' fridå mi 
öMor. 'pax för mig!'. Jfr fria' refl., bet. 1-3. 2. 
'reda sig, klara sig / manage' Älvd. Våmh. 
(Bon.) Ors. 84 du fri"dä di i iet pär da"gå Våmh. 
(Bon.) 'så du reder dig i ett par dagar'; an 
fri"ded si öOrs. 'han redde sig, klarade sitt uppe-
hälle'. Syn.: fria' refl., bet. 4. 

fredag 	 frjå'däg nöÄlvd. Soll. frg' ödäg 
svÄlvd. frjå'dclag frå'ddag Våmh. frjå' dag 
frå'dag vMor. fri'dag öMor. frå`dag Ve. fri"åcLig 
frjå"clag vSoll. frXdag Ors. fri'däg "., fri'dag Ore-
Äpp. fri'da (pl. fri'dagar) Bju. frå'däg Mal. 
friedäg ÖVd. <dag efter torsdag / Friday' (SAOB 
1); ed i frjå'dägen i dä'g Älvd. 'det är fredag i 
dag'; ä bi fri'dajan i merr(r)go Rättv. 'det blir 
fredag i morgon'; an a-nnt gått om fri'dagor et'7141. 
(jfr gå st. v., bet. 22) nöLeks. 'han har inte gått i 
nattvardsskolan (eg. om fredagarna) ännu'. — 
Ssg: fri'dasbärur m. pl. Leks. <barn i nattvards-
skolan (som hölls på fredagarna) / confirmation 
eandidates (classes were held on Fridays)'. 

fredags-band n. frå'dasbannd Mal. vidjehalsband 
för ko, vridet på en fredag (kunde vara farligt) j 
withe-neekband for eow, twisted on a Friday 
(could be dangerous)'. Jfr fredagsvriden. 

fredags-björk f. Ib fri`dasbjörrk Bju. 'dvärg-
björk, Betula nana / dwarf birch' (SAOB). 
Syn.: se fjällbergsris; fredags-löv, -ris; 
penningris; torsdagslöv m.fl. 

fredags-gran f.II frå'da8gr4n öOrs. 'ormgran / 
Picea abies virgata' (Forsslund, Orsa 114). 

fredags-löv n.Ia frå`dag8köv vMor. fri'da.slöv 
öMor. frjå'daskiv Soll. fri'da818v Rättv. fri'däslav 
Ål Ga. 'dvärgbjörk / dwarf birch' (SAOB); an 
vä`kk8ä .21ökså fri'da8lövä öMor. 'han växer som 
dvärgbjörken (dvs. långsamt)'. Syn.: se fjäll-
bergsris; fredagsbjörk. 

fredags-natt f.VI frjå'dasnclt Älvd. frå'dclasn4t 
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Våmh. frå'da(g)snåt vMor. frå'da(g)snät öMor. 
Irjå'dagsmit Soll. frå'dasnöt vOrs. fredasnåt Ore 
frö'dasnatt Rättv. frå'dasnatt Bju. Jä. frå'dasnatt 
Äpp. frEdasnatt Mal. frificlasnått ÖVd. 1. `natt 
efter fredag / Friday-night' (jfr SAOB) allm. 2. 
(i förb. vaka fredagsnatt:) wä"kå friå'dasnig 
Älvd. wä"kå frå'ddasmIt Våmh. wäskå frXda(g)s-
nåt vMor. våkå' frE'da(g)snät öMor. wa u`pp frå'-
dasnåt Ore 'hålla gemensam arbets- o. sällskaps-
afton på fredagsnatten / have a combined work-
and entertainment-evening on a Friday night'. 
Syn.: fredagsvak (a); förfötesstänrma; 
lucianatt; sittauppekväll; uppe-sitta, 
-sitt(ar)kväll, -sittnatt, -sittning, -sitt-
ningsnatt, -sittskväll. 

fredags-ris n.Ia frå'da(g)sräfs svMor. fråda(g)s-
räfs öMor. frfå'dagsräfs Son. frä'dagsräfs Ore 
frå'dasrls Rättv. frö'dasris Bju. Dju. Ga. 
frö'däsris Ål Ga.-Flo. `dvärgbjörk / dwarf 
birch' (SAOB). Syn.: se fjällbergsris; fre-
dags-, torsdags-löv. 

fredags-vak f. Ib -oböjl. frå'dda,swäle Våmh. frå' - 
daswåk öOrs. frå'dasväle (best. -v.N.tjä) Rättv. 
`gemensam arbets- o. sällskapsafton på fredags-
natten'; wa dfi' mg' frå'daswälc ö' ä öOrs. `var du 
också med (på) fredagsvakanr; sit o`pps frö'das- 
väk 	`hålla fredagsvaka'. Syn.: se fre- 
dagsnatt, bet. 2. 

fredags-vaka f. V frå'daswäka vOrs. =föreg. 
fredags-vriden adj. I frå'dasvriclin Mal. (om vidja 
till kreatursbindsle:) `vriden på en fredag / 
(about withe for tether:) twisted on a Friday'; 
fä'd  känn i vill ä' ett frå'dasvrldin (n.!, jfr LD II 
145) ba'nncl, ss vill i å en s'rrm smkrivv 
sa kfina, då o tä`lts `förr (el. hellre) än jag vill ha 
ett bindsle, vridet på en fredag, så vill jag ha en 
orm omkring halsen, sade kon, när hon talade 
(dvs, kunde tala)'. 

frede m. IV frr öiÄlvd.Våmh. frröå vrrdå vMor. 
frrdi Ors. (jfr freda) `översta, skyddande hö-
lager i en vinterhässja / upper, protective layer 
of hay on a winter-hurdle' (Lev. Liv. Älvd. 81; 
ÖDB I 242, 288); i 4:n ö/t-u'pp4 grekopfln lä 
fri"då Våmh. `vi ha lagt på (hässjan) granbark 
(i stället) för täckhö'. Syn.: huvudhö; hö v-
dan; hövdhö; täckhö. 

fredig adj. I frräug nÄlvd. frrdun vMor. Soll. 
frå`u Flo. fri'du Mal. (jfr fria' v., p. pret.). 1. 
`fredlig;  fridsam / peaceable' (SAOB 1) Soll. Jfr 

Syn.: fredlig, bet. 1. 2. `fredad, i fred! in 
peace' (SAOB 3) Älvd. Flo. Mal. då-nnt vild 
vilsr frå'ugä Flo. `eftersom vi ej få vara i fred'; 
i a i`vviatadas i kan våd  frisclu Mal. `jag har ingen- 

stans att vara i fred o. ro'. Syn.: fred, bet. 4 a. 
3. `fri från arbete, ledig / free, not working' 
vMor. 

fred-koka f. IV a frrdåkfiska Våmh. (Bon.); pl.: 
frrääkfiukur nVårnh. frrdåkökur Om. 1. (jfr 
fre de) 'klump av fruset hö från översta lagret 
av en vinterhässja / lump of frozen hay from 
upper layer of winter hurdle' (ÖDB I 243, 288) 
allm. Jfr bråte, bet. 7; klake, bet. 2. 2. `gam-
mal kvinna, som vaktade småbarn / old woman 
who 	looked af ter small children' Våmh. 
(Bon.). 

fredlig adj. I frrdukin Soll. frrdlin Ors. 
Rättv. (frösdlä ".•)frå'lä Mal. frå'lenöVd. (jfr SAOB 
fridelig, Sdw. fridhelik). 1. `fridsam / peaceable, 
placid' (SAOB 1) allm. Syn.: fredig, bet. 1. 
2. (om djur:) `from / gentle (of animal)' (SAOB 1) 
Soll. Jfr f rak, bet. 2; fräck, bet. 2. 3. `lugn 
(till sinnes), ej orolig / quiet, calrn' (SAOB 3 b) 
Son. frerast å va frrdukin jän flrä'kk 	Soll. 
`försök att ge dig till tåls en stund till!'. Jfr 
lugn. Syn.: rolig, bet. 1. — 	 frE'(d)lä 
adv. Mal. `fridsamt / peaceably'. 

fred-stång f.Ib frrååstävug vMor. (jfr frede) 
`översta stång i vinterhässja / upper pole of 
winter hurdle'. Syn.: hattröda; huvud-, 
hövdan-, ovani-, täck-stång; vänd. 

fred-ställe n.III frrdåställ(ä) Ve. (jfr freda v., 
bet. 1) `(med linje avgränsad) fridstad i tafatt-
leken ringel etc. / sanctuary, home, in games 
(e.g. tig)'. Syn.: fred n. 

frest sbst. (endast i uttr. lägga i frest:) lräddf e 
frä'sst Ore. `lägga sädeskorn i jorden för att 
pröva dess grobarhet / plant grain to test whe-
ther it will germinate'. 

fresta sv.v.l. fre'ssta Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
frä'ast(a) öMor. Soll. Ore Leks. frti's(s)ta Rättv. 
Bju. Dju. Ga. Äpp. frei'ssta ,,, fre'ssta Flo. fressta 
Nås Jä. Mal. frit'ista ÖVd. `försöka, pröva, 
prova / try' (SAOB 1); a au fresstaö is4n kna'j- 
vn Älvd. `har du försökt den här kniven?'; ska 
du fresst å ö'jt nöd i d.ä'g ä vMor. `skall du för-
söka att (gå) ut något i dag?'; i(k) ä de fressta 
öOrs. `jag har då försökt'; fä ska frässta je' dö fä 
Leks. `jag skall allt ge dig, jag!'; 'rå' ssta clä'g Flo. 
Jä. (ordspr.) `försöka duger!'; ä ö te frä'fsta, få 
du få' hyss ä gä' Tra. `det blir att försöka, så får 
du se, hur det går'. Syn.: f brs öka. — P. pret.: 
ö' fresstv Mal. öVräfstv ÖVd. `oprövad / untried'; 
ä cld'g i'vvan ö' fräfst Tra. `ingenting duger oför-
sökt (dvs, allt bör prövas)'. — Särsk. förb. (på:) 
1. `försöka' Bju. frässt-på' dän-här to'bbakän 
`försök den här tobaken!'. 2. 'vara påfrestning, 
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kosta på' allm. ä frästsr-på' desa Rättv. `det 
kostar på, det här'. 

frest-fis m.Ia frä'jstfis Li. `litet (svagt) försök / 
feeble attempt'; ve ska djå'r dijn li`ten frOstfis, 
få ve få' vi skall göra ett litet försök, så får vi 
se'. 

frest-lapp m.Ia fret'sstlapp Rättv. (jfr fresta v.) 
`provbit av försök att lära sig sticka / small piece 
of knitting by a leamer'. 

fri (—'frid) adj. VI fri Älvd. vSoll. Ors. NeSi. Vd. 
fria (pl. fri' där) fri Våmh. fria frid Mor. frid 

fridd Soll. (jfr frid m.; fritt adv.). 1. <själv-
ägande / independent' (jfr SAOB A 1) Rättv. ä e 
stjifIrna på fri' å tjci`nsr `det är skillnad på själv-
ägande bönder o. tjänstefolk'. Jfr fågel-. 2. 
`otvungen, frispråkig / outspoken, unaffected, 
natural' (jfr SAOB D) Älvd. Äpp. Mal. ÖVd. 
pre'sstn i so fri' å'v sig Älvd. `prästen är så folkligt 
rättfram'; an e ns'ilt fri' å' sä Mal. `han är inte så 
litet hämningslös o. frispråkig (av sig)'. Syn.: f ri-
vor den. 3. `befriad från, kvitt; utan / rid öf, 
free from; vvithout' (SAOB H 27; styr dat.:) 
allm. 11.1'6 	Våmh. `fri från hållet'; i wart 
fri' -num Ors. `jag blev honom kvitt'; fri' bleka 
Rättv. (Bo.) 'fri från magvärken (eg. b är d an)'; 
an vild h,ällst vä fri` di Tra. `han ville helst slippa 
göra det'; kvi'sstfrid Son. `fri från kvistar'; dr3'23- 
fritt Tra. `fritt från takdropp'. Jfr gäld-, skuld-. 
4. `frikänd / acquitted' (SAOB H 28 a fl; förb. fri 
det har samma bet.) Älvd. Våmh. Mal. ÖVd. 4 ar 
91`8rrte fri' Ml Älvd. `hon har blivit frikänd'; an 
valt 	Tra. `han blev frikänd'. 5. `fri från 
arbete, ledig / free from work' (SAOB H 31) 
allm. e du fri' i d'å'g, die Tra. `är du ledig från 
arbetet i dag, du Y'. 6. `som ej befattar sig med 
(ngt) / who has nothing to do with (sthg)' Soll. 
an e fri'dd sta'rrksäkum `han smakar ej starka 
drycker'; däm e fri'ddär värdär `de ha icke haft 
ngt med varandra att göra' (om två personer, 
som beskyllts för otukt). 7. (i förb. fri bot:) 
`säker, osviklig/ certain, infallible' Soll. Jä. Äpp. 
må' rrnif ök e fri' bö't fö tji`koston Soll. 'stomjölk 
är säker bot för kikhosta'. 8. (senare ssgsled:) 
'skyddad, osårbar / proteeted, invulnerable' (jfr 
SAOB H 29) Mal.; se skott-. 9. (i Uttr. tvi fri:) 
`fred för mig, pax! / I'm out of it!" OvSi. Jfr 
fred m., bet. 5 b; tvi interj. 

frid sv.v.3. —4. fri' (endast refl.) Soll: fri Leks. 
Dju. Jä. Äpp. Mal. ÖVd:; pret. fri'dd- Leks. 
Dju. Jä fri'dd Mar. ÖVd.; sup. fri'tt Soll. 
Rättv. (Bo.) ferdi Mål. fri'l ÖVd. (jfr freda v.) 
`freda, skydda / proteet, defend' (SAOB fria' 11) 

tä'nvk at-n, va gå-tå fri'-n-ona 
35 — 674332 Dalmålsordboken VII 

sty'ggskäin Leks. `tänk, att han var i stånd att 
freda henne för den där boven!'; fri' .21ö`ga Mal. 
fri' .21ättn Li. `hållä betande kreatur borta, från 
slåttermark(en)'; an-da fe' sstjin vå,' &Vro tå' fe 
te fri' dem it`ra Li. `den där fisken (s. k. skenfisk, 
synvilla i form av stor, glänsande fisk) var bara 
till för att skydda de andra (fiskarna)'; an e gå-tö 
fri' eron Li. `man lyckas (eg. är god till att) 
slippa helskinnad undan (eg. fria öronen)'. Syn.: 
se akta, bet. 3; freda, bet. 1. — P. pret.: 
fri'din Mal. (jfr frodig adj.) `skyddad, utom 
fara / protected, out of danger's way'. — Refl.: 
1. `göra sig fri / get rid of' (jfr SAOB fria' 3) 
Rättv. jä fri'dd-mä f4'r-72, `jag gjorde mig fri 
från honom'. 2. 'bli frikänd / be pronounced 
not guilty' (SAOB fria' 10 b) OvSi. ä-nt du duvå 
fri' -di Soll. `har du inte lyckats försvara dig el. 
bli frikänd?'. 3. `freda, värja, skydda sig/ protect 
oneself' (SAOB fria' 11) allm. ä gå'r-nt tå fri'-8ä 
Rättv. (Bo.) `det går inte att freda sig'; kum du te 
fri' -di i dö"-da frö' jon ä Soll. `kommer du att värja 
dig (mot kylan) i den där tröjan?'; i a fri'dimä fö 
käslam jå'ttess Mal. `jag har skyddat mig mot 
kylan hittills'; i fri'a-mä-p,t fö ta`vnkorn Mal. `jag 
frigör el. värjer mig inte för tankarna (dvs, jag 
tror el. misstänker ...)'. Jfr freda ren.; bet. 1. 
4. `reda sig, stå sig, klara sig / ma,nage'; dam 
fri'dd-sä Dju. `de (dvs. gärdesgårdama) Ida-
rade sig (utan reparation)'. Syn.: freda refl., 
bet. 2. 

fria" sv. v. 3. —'1. fri'a OvSi. Leks. Al fri'a Rättv.— 
Tra.; pret. fri`gde Älvd. fri'ä öMor. Nås Äpp. 
fri`ggdä Ors. fri'g(g)ds Rättv. fri'dds Leks. fri' 
Mal. (Y.) fri'dd övr.Mal. Tra.; sup. fri` Mal. (om 
man el. yngling:) `gå på frieri till o. ligga hos en 
ogift kvinna / sleep with an unmarried woman 
(of man or youth)' (SAOB fria" 1 b); få jä fri'a 
rna då i na'tt Leks. `får jag ligga hos dig i natt' 
(vanl. inledningsfras vid nattbesök); int vart ä 
ny fri'a å dän int söLeks. `inte blev det ngt natt-
besök av där inte'; o'nnsdäsfria va jusum tå 
slietfria Ål `sista frieribesöket (innan trolov-
ningen skedde) företogs på en onsdag'. Syn.: 
gå st. v., bet. 16 b; sova, bet. 2.— Särsk. förb. 
(fast:) o a fria-fa'sst Rättv. `hon har haft 
friare, till dess att hon blivit havande'. — Av!.: 
ur gi'kk ä min frl'on sil' då öMor. `hur gick det 
med frieriet sedan då? / How clid the affair go 
after that?'. 

friar-bod f.Ia fri`eb226 Älvd: fri'ärbö Al `uthus, 
där gårdens ogifta kvinnor sovö under de tider 
av året, då de om natten mottogo frieribefiök / 

outhouse, viTheå the unmarried *ängen 
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on the farm slept when they were courted at 
night by men'. Syn.: friarbutik. 

friar-butik m. Ib fri`ärbutik Ore =föreg. 
friare m.IIIc fri`er Älvd. fri`år Våmh. Mor. 

fri`sr vOrs. fri`ärä Ore fri`sr vRättv. frrsrRättv. 
(Bi.) Irrar Leks. Ga. Nås Jä. öVd. fri`arä Bju. 
Flo. frl'ar fri'ad fri' Mal. 1. `yngling el. 
man, som gjorde nattbesök hos ogift kvinna / 
youth or man who courted unmarried woman at 
night' (SAOB e) allm. ta /risära nvMor. 'över-
raska friare under dennes besök hos ung kvinna 
o. därvid låta honom bjuda på brännvin'. Jfr 
bestå, bet. 3. Jfr lillbänk-, mat-, midsom-
mars-. 2. 'från spånaden nedhängande (el. 
avsliten) tråd, beroende på oskicklig spinning / 
thread ha,nging down from spun wool, due to 
careless spinning' Jä. Mal. Syn.: änkling, bet. 
2. 3. 'brand, som ligger o. pyr i spisen / log 
smouldering in fire' Leks. Jfr gammelgosse, 
bet. 4. Syn.: svartsugga. 

friar-gods n.Ia fri` argåss (-gås) Nås fri`argoss Jä. 
'fästegåva (kontrahenterna emellan vid trolov-
ning) / presents (given to each other by newly-
engaged couple)'. 

friar-gröt m.Ia fri`a5gr5t Mal. 'afrodisiakum be-
stående av gröt, kokad med inblandning av 
skogsj ordäpplen (Elaphomyces granulatus) / 
aphrodisiac consisting of porridge mixed with 
skogsjordäpplen'. 

friar-gåva f.IVa fri`aagriva Mal. <gåva (skedar, 
godkåda, sockband m. m.) som gavs mellan 
pojke och flicka vid nattfrieri / gift (spoons, 
chewing-resin, garters etc.) given to eaeh other 
by boy and girl who had stayed together court-
ing overnight'. Jfr f riarske d. 

friar-katekes m.Ia fri`ärkatjås öMor. '(uppteck-
nad samling) frågor, som av ung man framställ-
des till ogift kvinna, då han på nattligt frieri. 
besök i hennes gård ej blev insläppt / (list of) 
questions put by young man to unmarried wo-
man when he was not let in to court her at 
night' (jfr Våmhusfj., s. 64). Jfr friarregla. 

friar-klimp m.Ia frisarkkimmp Leks. 'klimp, ko-
kad åt ogift kvinna o. hennes nattbesökare / 
dumplings, batter-balls made for unmarried 
woman and the man who courted her overnight'. 

friar-penning m.Ib pl. frrärpävggär öMor. 
'pengar, som gifta män avkrävde en yngling, 
som de avslöjat, medan han friade / money 
demanded from youth by married men if they 
caught hirn courting an unmarried woman at 
night'. 

friar-plikt f.Ia fri`ärplikkt öMor. 'penningbelopp  

som pojke fick betala i samband med friarbesök 
(antingen för att få fria som storgosse, eller 
emedan han inte svarat på tillrop från andra 
pojkar, medan han friade, eller för att han kom 
för att fria från en annan by) / surn of money 
paid by young man when courting (either for 
the privilege, or because he did not answer the 
other boys while he was courting, or because he 
came from another village)'. 

friar-regla f.IVb fri`ärregla öMor. 'friarramsa / 
courting-rhyme'. Jfr friarkatekes. 

friar-rynkta f.IVa pl. frisärrintur öMor. 'veck i 
kjolen efter friarbesök / creases in skirt after 
visit from young man'; tic/ a vurti frisärrintur 
tso` 2.21am <det har blivit veck och skrynklor 
på kjolen efter friaren'. Jfr friveck. 

friar-sked f. fri`aaski Mal. `vackert arbetad trä-
sked, som en pojke gav den flicka han friade tillf 
beautifully worked wooden spoon given by a 
boy to the girl he was courting'. Jfr friargåva. 
Syn.: fästarpigsked. 

friar-soekband n.Ia pl. fri`areskkbannd Jä. fri d i-
sskkbannd Mal. 'fina strumpeband, som fästmö 
gav åt sin fästman (Jä.) el. som ogift kvinna gav 
åt sin friare (Mal.) / fine garters, gift of fiancee to 
her betrothed or gift of unmarried woman to her 
wooer' (ÖDB IV 426). 

friar-solen f. Ja best. fri`esävirg Älvd. frisaasöka 
Mal. 'månen / the moon' (We.). Syn.: pojk-, 
ungkarl-solen. 

friar-trött adj. I fri`etråt Älvd. fri`aatrött Mal. 
'sömnig o. slö efter att på natten hava gjort 
besök hos någon flicka / sleepy after courting a 
girl the night before'. 

friar-trötte m.III a fri`aatrötta Mal. 'sömnighet och 
slöhet till följd av täta nattfrierier / sleepiness as 
a result of too much courting at night'; an 
om da vä`nlä fri`aatröttam 'han lider av den där 
vanliga friartröttheten'. 

friar-vant m.Ia frisarvannt Jä. `vante av vitt 
yllegarn, prydd med broderade blommor etc.; 
gåva av kullan till hennes blivande make / 
white woollen glove with embroidered flowers 
etc.; gift of girl to her betrothed' (CrDB IV 437). 

friar-väg m. fri`ärväg öMor. best. friwärväjän Soll. 
fri`aavåg Mal. fri`arvcig öVd. 1. 'väg att färdas, 
då man skulle fria / road one travelled along 
when going courting' öMor. Mal. CkVd. 2. 
'linje i handen, utvisande framtida frieri-
historiers omfattning / line in palm of hand 
ahowing the love-affairs orie would have' Soll. 

frid adj. VI, se fri. 
fridagen interj. frE'dätigän fridell'gän Leks. 
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(uttr. för häpnad el. förtjusning:) `verkligen / 
really'. 

friden interj. (endast i vissa milda kraftuttryck / 
in eertain exclamations; jfr SAOB fred 6 b 
1. (friden:) fri'dn, Ore Rättv. fri'dn wä'r ä Ore 
`(hur) i all världen var det? / what on earth was 
that?'; oka fri'dn, e-r-ä mö'r Rättv. 'vad i all 
världen är det vidare?'. 2. (i fridens dagar el. 
fruktan:) i fri' ön, s dä`gar Älvd. fri'dns dä`gar 
Ore i fri'dns dti`gsr Leks. nog fri'dn9 däsgar få 
däm drä' Ore `nog få de sannerligen draga'; hur i 
fri'dns fru`kktan hinn du djå'a ss'vvolr Mal. `hur 
i all världen kunde du göra så?'. 

frider interj. (endast i uttr.:) hsss i jesskacle 
fri 'der Li. `hur i jössu namn! / how on earth!'. 

frieri n. fritkri' Bju. Ga. (best. friäri'ä Bju.) `natt-
besök, som man el. yngling gjorde hos ogift 
kvinna / visit paid at night by man or youth 
to unmarried woman' (SAOB 1 b). Syn.: fri-
ning. 

fri-färdig adj. I fri' fälru Ål `frisk o. färdig / sound 
of wind and limb'. Jfr frimodig. 

frihands-teekning f.Ib frl'hanndstekknin Mal. 
`hög av människoexkrement, lämnad på fria 
fältet / heap of human excrement in field'; dam 
&cid 	frrhanndstekkninär smkriv hä'sa `de 
hade sådana högar av människoexkrement om-
kring husen'. Jfr snesbrott, bet. 2. 

fri-häll f. la frräll vSoll. `flyttblock / boulder'. 
fri-kallad adj. I frrkalladn, Våmh. (Bon.) *som 
slipper lindrigt undan / who gets off lightly' (jfr 
dels SAOB frikalla I 1, dels Sdw. fripkallaper, 
suppl. fridhkalladher); du I e Ivä, så frrkalladn, 
så ̀ du slipper så lätt undan (det tyngre arbetet), 
du så'. 

fri-karl m. Ja frrkää Mal. friskär Li. `obesegrad 
man (i brottning och liknande) / undefeated man 
(in wrestling and suchlike)'; män ha'nn gekk fyll 
friskär `men han stod väl kvar oövervunnen'. 

fri-kostig adj. I frrkfivsstug nÄlvd. frrkss(s)tu 
Rättv. frrksastu Bju. frisksssti Mal. (Y.) `som 
gärna undfägnar, generös / generous' (SAOB). 
Syn.: spendersam. 

frilla f.IVa fri'lla Älvd. Mor. fri'lla Mal. ÖVd. 1. 
`kvinna, som har sexuellt umgänge med gift 
man / woman who has sexual intercourse with 
married man' (jfr SAOB) Älvd. Mor. 2. 'fästmö 
/ fianc6e' Mal. Li. hs`kkin å dsmjö' ks'llom e 
fri'lla di' Mal. 'vem av de här flickorna är din 
fästmö?'. 

fri-malalug f.Ib fri'rnakniv Flo. 'rätt att på 
bestämt dygn mala utan kostnad i vattenkvarn / 

right to have use of water mil free on a eertain 
day'. 

frimodig adj. I frrmtlaNn Våmh. frrmff 8d2n 
Våmh. (Bon.) frimö'din öMor. frrmödån Son. 
frrmödu Rättv. fri'modug Leks. fri'mött Bju. 
frrmödi frimö'clu Mal. frrmös fri'mön Li. 1. 
`frank, öppen / frank, open' (SAOB) Mor. Soll. 
u'vngär å frimö'dugär Mor. `unga o. frejdiga'. 
2. `som ser blomstrande (välmående) ut / bloom-
ing, healthy' allm. du ä 88 rb"d i a`gon ss, fri'mo-
dug rikktit Leks. `du är så röd i ansiktet så, rik- 
tigt blomstrande'; sa frimö`du o-dä,' 	Mal. `så 
blomstrande och välmående den där (flickan, 
kvinnan) såg ut'; stö'r å fri'mön Li. (om flicka) 
`storvuxen o. blomstrande'. 

fri-murare m. Illa frrmerer nÄlvd. fri'martil  
Mal. `medlem av hemligt sällskap i Stockholm 
(som stod i förbindelse med o. sände folk till 
hundturken) / member of a seeret society in 
Stockholm, who kidnapped people and sent 
them to Turkey' (SAOB; jfr Älvd. arb., s. 333 f., 
438). 

fri-måndag m.11 (i förb. med hålla v.:) åld 
frimeennclag Våmh. `ej arbeta på måndagen / 
to keep Saint Monday' (SAOB). 

fri-mäla sv. v. 3. (endast refl.:) fri'~-ge ÖVd. 
`säga sig vara oskyldig/ declare oneselfinnocent'; 
ho fri'malld-se tva'tt Li. `hon förklarade sig genast 
oskyldig'; tå,' -på de ä, å la' -ve fri'mtik-cle Tra. 
`erkänn det, o. påstå dig ej vara oskyldig!'. 

fri-natt f. VI fri"nrit Soll. `natt en gång i veckan 
under fisketiden i Ryssån, då prästen på Sollerön 
hade ensamrätt till fisket / one night a week 
during fishing-season in Ryssån, when only the 
vicar was allowed to fish'. 

frining f.Ib frfnivng Älvd. fri`nin(g) Mor. 
frrin(g) Ore frrnin Rättv. Leks. Al. Dju. Nås 
Jä. Mal. frrning ÖVd. `nattbesök, företaget av 
man el. yngling hos ogift kvinna / visit paid at 
night by man or youth to unmarried woman'; 

fri`ninndk Älvd. `det här nattlöperiet'; 
&rum aut 4 frrning Älvd. vi skä in på fri`nin Ål 
`vi skola ut på nattbesök hos flickorna'. Jfr 
nattlöp. Syn.: frieri. 

fris n. fris Soll. `dyft, dugg / a bit, a jot'; in,nt fett 
fri's 'inte ett dugg'. Syn.: se doft; fins', bet. 
6 m. fl. 

fri-simmare m.IIIa frrsemmar Li. `person som 
simmar fullgott och med stor vana / good 
swimmer'. 

frisk oböjl. sbst. fre'ssk ÖVd. (i uttr.:) fe drö' tö' 
att på ni' fressk Li. `jag satte igång igen på ny 
kula / 1 started afresh'. 
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frisk adj. I kask OvSi. Rättv. fressk övr.NeSi. 
Flo. Äpp.—Tra. frissk freask Nås fressk frässk 
Jä. (n. frikkst Älvd. (LD fl 108) fris(s)kt Våmh. 
Ve. Ore Rättv. fresst Ål Bju. Flo. Nås Äpp. 
fresskt Mal. ÖVd. frekkst Mal.). 1. 'färsk, 
bibehållen, ej skämd etc. / fresh' (SAOB friskt' 
1) allm. gok-ette Lit åv fri'ssk wa`ttn,, aå fiss Älvd. 
'gå efter litet friskt vatten åt oss!'; h,ä va e ss 
fre'ssk ä sYra på hu`nnom 88 Mal. 'det var en så 
frisk syrlighet i den så' (om surstrunk). 2. 'sval, 
ganska kall / cool' (SAOB frisk' 4) allm. eå i 
fri'kkst a't i då' g Älvd. 'det är ganska kallt ute i 
dag'; e ke`nnes fri'sskt kin i'nna vMor. 'det känns 
kyligt här inne'; hä e fre'sst e-dä'g Äpp. `det är 
kyligt i dag'. 3. 'livlig, hurtig, pigg / lively' 
(SAOB frisk11  6b) Mal. ÖVd. jä,`, i Ceppekbfia, dä 
ö' ä föl fresske flark Li. <ja, i Äppelbo är det väl 
hurtigt folk!'. 4. 'duktig, kraftig / industrious, 
competent, strong' (SAOB frisku  7) allm. an  ä 
fre'ssk tå a'rrbeta Dju. <han är duktig att arbeta'; 
då' må du trä' je fe`kk me äjn fre'ssk pikkadå'vvk 
Li. <då må du tro jag fick mig en duktig sup' (eg. 
p ikardon); nsn fre'ssk .21ä'vvg å nösni sprästtbfii 
Tra. 'en duktig släng av ngn nedböjd gren'. Jfr 
mat-, åt-. 5. fresssk ko' tt Tra. 'goda kort (i 
kortspel) / a good hand (in card-game)'. Jfr 
friska. 

friska sv.v. 1. frissk- Älvd. fre' saka Tra. 'bjuda 
bättre kort (i kortspel) i offer better cards (in 
card-game)' (jfr frisk, bet. 5) Tra. —Pass.: friss-
kas-ti'k Älvd. Våmh. vSoll. 'tillfriskna / recover 
from illness'. Syn.: se friskna. — Särsk. förb. 
(upp:) 1. frissk-u'pp sig Älvd. <pigga upp sig'. 

fressk-s'pp jä'sstv, Bju. 'färska upp jästen' 
(ÖDB III 415). 3. e frisker-u'pp sig Älvd. 'det 
håller på att bli kallare'. 

frisking m.Ib fresskiv Mal. fre'sskivg ÖVd. 1. 
(jfr frisk, bet. 3:) `vildbasare, ostyring / scape-
grace, rascal' ÖVd. 2. (jfr frisk, bet. 4:) 'rask 
o. duktig karl / quick, competent fellow' allm. 

(jfr frisk, bet. 5:) 'bättre bud (i kortspel) / 
better cards (in card-game)' ÖVd. 

fris-kjortel m. la fri`stjorrtil Mock. `högtidskjol 
av grönt fris / skirt of green frieze' (ÖDB IV 
194). 

friskna sv.v. 1. frissk§n- Älvd. fre'sskän- Flo. 
fresskna Nås fresskin- Mal. 'tillfriskna / recover' 
(SAOB 1) Nås. Syn.: friskas till; friskna 
till, bet. 1; frossa" till, bet. 2. — Siirsk. förb. 
(iJ) fresskin-i' Mal. 'friska i, blåsa upp starkare'. 
Syn.: friskna till, bet. 2; (till:) frisskcn-ti'lr 

fre'sskän-tä' Flo. fresskän-tå' sä Nås 
fresskin-te' Mal. 1. 'tillfriskna' allm. Syn.: se 

friskna. 2. 'friskna i, blåsa upp starkare' Mal. 
Syn.: friskna i; karpa till, bet. 2. 

fri-språkig adj. I fri'språku Dju. `som icke skrä-
der orden, oförbehållsam, fri / outspoken' 
(SAOB). Syn.: se framtalande. 

fris-tröja f.IVa fri'strsjja Ga. `högtidströja av 
grönt fristyg, hörande till kvinnodräkten / bod-
ice of green frieze material, forming part of 
woman's outfit' (ÖDB IV 23, 314). 

fri-stund f.Ia fri"stunnd Soll. fri' stsnn (best. 
-stsnncla) Nås frisstonnd Mal. ÖVd. 'rast i 
break, rest' (jfr SAOB). 

fri-taga st. v. fri'tä Mal. ÖVd. 'förklara oskyldig, 
fria / declare innocent, aequit' (SAOB 3); je 
fristä-v, då, jö Tra. 'jag för min del förklarar då 
honom oskyldig'. Jfr frimäla. 

fri-talig adj. I fri'tälru Äpp. Mal. 'frispråkig / 
outspoken'. Syn.: se framtalande. 

fritt adv. (adj. n.) fritt Älvd. fritt övr. (jfr fri adj.). 
'gärna, gärna för mig (ehuru jag ogillar det) i 

for ought I care; if he must (though I disapprove)' 
(SAOB E 21 b 4-) Bju. Mal. gå fri'tt Bju. 'gå 
gärna för mig, ehuru jag ogillar det!'; fri'tt s 
vi'll du ••••, fri'tt fö naå'g Mal. 'gärna för mig!'. 

(endast negerat:) 'utan / not being denied' 
(SAOB H 27 i) allm. ä e-tit fri'tt vSoll. <det kan 
nog inte förnekas /it carmot be denied'; ä e-t 
fri'tt, titan je kan trä', st ä ö sirvolr Tra. 'det är 
inte utan, att jag tror, att det förhåller sig så'. 

(i förb. hava fritt:) 'ha rättighet el. tillstånd i 
have the right' Älvd. du a fri'tt tå"gå åä'r 'du 
har tillstånd att taga där'; a-nt du fri'tt grs nå"a  
du vi'll Mal. 'har du inte frihet att fara, när du 
vill.' 4. (i förb. få f rit t:) 'låt vara / that may be 
(but)' Leks. få fritt hå' låt vara det (men ...)'. 
Jfr låta' v., bet. 2 (slutet). 

fri-veck n.II fri"wik öOrs. (jfr friar') 'veck på 
ynglings förskinn, uppkommet vid nattbesök 
hos ogift kvinna / erease in young man's leather 
apron after ho had been courting'. Jfr friar-
rynkta. 

fri-vorden ('.'-vulen) adj. III frisvölrin Al Ga. 'oge-
nerad i sitt uppträdande / unconstrained, at 
one's ease'. Syn.: fri, bet. 2. 

frodas sv.v. 3. —1. pass. frödas öMor. Ors. Ore 
(pret. frÖdes Ore; sup. frödast Ors., Sv.Lm. B 
IV 4, s. 141) frösdaa Rättv. frö'as Bju. <växa 
kraftigt, blomstra / thrike, flourish' (SAOB 
froda 1 b). Syn.: fråda(s). 

frodig adj. l! frö aug nÄlvd frö'in sÄlvd. frön dun 
Mor. frödu Rättv. Jä. frö`dug Leks. frö'wBju. 
Flo. Nås frök/u ,...frösu Mal. frös ÖVd... 'som 
är av kraftig växt, rikt utvecklad i thriving, 
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flourishing' (SAOB 3) allm. e frö`dut dans 
flrä'ttfän Jä. 'det är frodigt på den där fläcken'. 
Syn.: frådi g. 2. (om åker el. skogsmark:) 
'givande, bördig, i god växtkraft / (of field or 
forest:) fertile, abundant' (SAOB 3) Älvd. Mor. 
Mal. ÖVd. 3. 'välfödd, fet, korpulent / fat' Mal. 
ÖVd. afn, frö'an am n Tra. `en korpulent (man)'. 

from adj. I fromla Ors. Rättv. Leks. Bju. Mal. 
ÖVd. `spak, hanterlig, sedig / tractable, gentle, 
quiet' (SAOB 7 a); an så'-aft as fro'mm öOrs. 
'han såg så beskedlig ut' (om en igelkott). Syn.: 
frak, bet. 2; fräck, bet. 2. 

fromma' f.IVa fro`mma Leks. fro`mma Bju. 
`lycka, glädje / happiness' (SAOB 4); innt år ä 
ivva fro`mma tä ji,' fft sa int Leks. `inte är det 
ngn lycka att gifta sig inte'. 

fromma" f.IVa frå'ma Leks. (jfr Torp frum-) 
`framfusig, oblyg kvinna / forward, immodest 
woman'. 

fromma" sbst. oböjl. fro`mma (best. sg.) Rättv. 
(jfr? Feist3  fruma sv. adj.) 'ngt i sin art fram- 
stående / outstanding'; ä vå frö'mma tä lisa 'det 
var en t-n så bra lie; ä e fro`mma ta hi'aat 
Rättv. (Bo.) 'det är en utmärkt häst'. 

fross-, se frus-. 
frossa m.IV,--4.IVa fru"si, m. Älvd. Våmh. Ors. 

friraet vMor. Soll. trug' öMor. fra'saa f. Rättv. 
Bju. Nås Äpp. Mal. fra'asa Leks. frå'as m. Jä. 
fra'asa Mal. ÖVd. 1. (som senare ssgsled:) 
'frossbrytningar, rysningar, kalla kårar / fit of 
shivering, fever' (SAOB 1); se björn-, tiggar-. 
2. `frossfeber / intermittent fever' (SAOB 2); 4n 
a frirach Älvd. 'han har frossa'; dä/gafrusiin 
Älvd. `varje dag återkommande frossa'; tfi'sdå-
gäsfrusfn Älvd. 'varannandagsfrossa'; trjirsdcl-
gdafrusiin Älvd. tri'dasfroasa Ve. `tredjedags-
frossa'. 

frossa' sv. v. 1. fröa» Älvd. frel'asa, Soll. `glupskt 
förtära (ngt) / gorge, feast on' (SAOB 1). 

frossan sv. v. 1. (end. i särsk. förb. med till:) fräs-
tå' 8i Rättv. 1. 'kvickna till (t. ex. efter svim-
ning) / come round (after fainting)'. Syn.: 
kvickna till. 2. `bli frisk / recover'. Syn.: se 
friskna. 

fross-Kerstin f. fr Osel-ki' asa Ors. (jfr Aasen Ross 
frose) `fiktivt väsen, personifikation av köld-
knäppningarna i trävirke / imaginary ereature 
personifying snapping-sound in wood caused by 
cold in winter'. 

frost m. 	 frasat m. Älvd. frasat f. Soll. frasat 
m. Ors. Rättv. Al Dju. Ga. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 
frasat m. f. Leks. frua f. Bju. Flo. 1. <efter 
milt väder inträdande kyla; så kallt väder, att 

det fryser på / cold period following mild wea-
ther; frost' (SAOB 1) allm. ä leclram rä'vvan ätt 
fra'asta Leks. 'det kommer regn efter frosten'; 
ha va en få'le fra'aat Äpp. 'det var en förfärlig 
kyla'. Jfr rim-. Syn.: frosta. 2. 'känning av 
stark kyla i kroppen / cold feeling in body' 
(SAOB 5) Mal. han i vå'rn a f kurni-P fsa 
fra'ast `vad i (all) världen har jag råkat ut för 
för köldkänsla?'. 3. (senare ssgsled:) 'tjäle i 
marken före snöfall / ground-frost'; se bar-. 

frosta f.IVa fra'asta Dju. Äpp. (jfr frostig adj., 
n.) 'frost / frost'; ä ha vän i fra'aata Dju. `det har 
varit frost'. Syn.: frost, bet. 1. 

frost-biten adj. IV fro'satbitik Älvd. `frostskadad 
/ frost-bitten' (SAOB). 

frost-Erik m. fro'sat-Prrk Älvd. 'ett fiktivt väsen, 
personifikation av kölden / an imaginary being 
personifying frost'; fro'aat-ierrk wil fn, i skil'una 
a mig `frost-Erik vill in i mina skor'. Syn.: 
frost-, frus-karlen. 

frost-fröjd f. fro'astfröjd Våmh. (Bon.) 'skade-
glädje / ma,licious joy'; uka fro`aatfröjd 'vilken 
klen glädje el. skadeglädje. 

frostig adj. I fra'satu Bju.; n.: fra'satut Dju. Flo. 
'frostländ / frosty, exposed to frost' (SAOB 1). 
Syn.: frostländ, -länt; -näm; fruslänt, 
-näm(d), bet. 1; fröslänt. 

frost-karkeh) m. oböjl. Ja fro'satkall(n) Älvd. 
'fiktivt väsen, personifikation av kölden'. Syn.: 
frost-Erik; fruskarl, bet. 2. 

frost-krok m.Ia frasaatkrök Li. 'person som är 
frusen av sig / person who feels the cold'. Syn.: 
frus(en)lort; frus-karl, bet. 1, -krok, -krye-
kel; frys-kryckel, -lort; fröskyl; klakad-
lort, -skit; tjälskott, bet. 2. 

frost-länd adj. I fra'asaännd Mal. '(ofta) utsatt 
för frost / exposed to frost' (SAOB). Syn.: se 
frostig. 

frost-länt adj. I fra'aatlännt Flo. Nås =föreg. Jfr 
fruslänt. 

frost-natt f. VI fro`astnjt Älvd. fra'astnatt Bju. 
fra'satnatt Nås 'natt med frost / frosty night' 
(SAOB). Jfr gul-, kall-, skräck-nätter. 
Syn.: frus-, frös-natt. 

frost-näm adj. I fra'satnäm ÖVd. `frostländ' 
(SAOB). Syn.: se frostig. 

fru f.VIIa frå allm. (best. sg. nom. frf,f'nc Älvd. 
frfena öOrs. trå' a Bju. Nås frå'da Jä. frfia Mal. 
frö'nä Tra.; best. sg. gen. frienda öMor.; obest. 
pl. frfier Älvd. Tra. frå`när öMor. frå'ar Bju. 
frirtir Mal.). 1. a. 'hustru till man av stånd (el. 
man i stad) / wife of man of high rank (or living 
in town)' (på orten endast präst o. länsman; 
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SAOB 3) allm.; (äv. om  bondkvinna, som blivit 
»herrskap»:) rusmmbufrrinf Våmh. (Bon.) 'hår-
arbeterska från Rombogården, som nått herr-
skapsställning i England' (se Lev. Våmhusfj., 
s. 190). Jfr gumma, bet. 2; käring, bet. 2. 
b. (ofta om övernaturligt kvinnligt väsen / often 
about female supernatural being:) develmins 
Älvd. 'naturväsen i trakten av Dyverberget i Ro- 
tendalen'; ha'afrfina Mal. 'naturväsen, boende i 
berget Hatten vid Byxångssälens fäbodar'. Jfr 
Gorna etc. 2. (best.:) 'damen, drottningen (i 
kortspel) / Queen (in pack of eards)' Tra. 3. 
(pl.:) 'vita näckrosor / white water-lilies' ÖVd. 
Syn.: se blädderkanna. 

frukost m.Ia kW/488t Älvd. 	Våmh. 
frfac'ciat vMor. Ve. Soll. frfilksst öMor. Ors. 
fru`kkest Rättv. Leks. fräskss(s)t Bju. Dju. Ga. 
ÖVd. fräskusst Flo. fru'kkust Mock. Nås frn'-
kss(s)t Äpp. Mal. fräs/amt ÖVd. 1. 'måltid, som 
intogs kl. 8-9 på morgonen / meal eaten between 
8 and 9 a. m.' (ÖDB III 438, 440) Våmh. Mor. Soll. 
Ors. Rättv. Dju. Mock. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 
.914 frinssst Mock. 'meja före frukosten'; vist 
frä'kssst Mock. 'hålla frukostrast'. 	Syn.: se 
bradda. 2. 'helt lätt måltid, som intogs vid 
uppvaknandet / light meal eaten after waking 
up' (ÖDB III 438 f.) Älvd. Ve. Flo. 

frukost-bröd n. Ja frfekfiestbröd nÄlvd. <bröd, 
bakat av blandat rågmjöl o. benmjöl o. avsett 
att ätas till det första morgonmålet under myr-
slåttern / bread, baked from rye- and bone-meal, 
eaten for breakfast during haymaking period' 
(Liv. Älvd., s. 35). 

frukost-get f. frieksstjöt Rättv. <del av slåtter-
mark, lagom att avmejas före måltiden kl. 8-9 
f.m. / part of hayfield which could be movvn 
before breakfast' (ÖDB I 230). Syn.: se bradd-
målstjäg. 

frukost-skärm m.Ia fruskksstfärrm Leks. Bju. 
frfilesstfärrm Ål 'del av slåttermark, lagom stor 
att avmejas före måltiden kl. 8-9 f.m. / part of 
hayfield which could be mown before breakfast' 
(ÖDB I 230). Syn.: se braddmålstjäg. 

frukost-slogs m. Illa fräsksstslöga Ga. =föreg. 
frukost-tjäg m.Ic fräskssajög Mock. =föreg. 
frukta sv.v. 1. fru`kkta Älvd. Ors. /rusk(k)ta Bju. 
Mal. ÖVd. <vara rädd, hysa oro / fear, be 
afraid' (SAOB frukta' 1-2); 4n, fruskkte fö 
fd"våekösun Älvd. 'han var rädd för foderbrist'; 
dfz' a full i'vvan fru`kkta Mal. `du har väl 
ingenting att frukta'. Syn.: faras v. pass. 

frunda sv.v. 1. frusnnda Älvd. Våmh. frusnnda 
Mor. frssnnd vSoll. frssn(n)da Rättv. frssnnkla 

Leks. fro'nnda Mal. (Rz frunna). 1. 'surra / buzz' 
(t. ex. om  humla, om spinnrock, om gevärskula) 
allm. ä frs'n(n)dsr pi trå'nom Rättv. 'det surrar 
(av insekter) i träden'; frs'nnda å spisnna Leks. 
'spinna mycket fort, så att det surrar'; o da 
miösmmlra ?A' 8 fro'nnd s fro'nnd att-i gr'rä å' mä. 
Mal. 'den där humlan var och surrade och surrade 
i örat på mig'. Syn.: fnurra, bet 2; frynda, 
bet. 1. 2. `vara arg, slänga ur sig ilskna ord / 
be angry, flare up' allm. an  frsnndeld i wö'g 
vSoll. <han gav sig i väg i ilsken sinnesstäm- 
ning'. Syn.: fnurra, bet. 1; frynda, bet. 2. 
— Särsk. förb. (av:) frund-å'v Våmh. frunnd-å'v 
öMor. /rund-å' Rättv. fronnd-å' Mal. 'begiva sig i 
väg i ilska' Våmh.; 'begiva sig iväg fort' Rättv. 
Mal.; (från:) däm frsnds-/rå' Rättv. `de gåvo sig 
av i ilskan'; (ut:) an frann,da-fet Leks. 'han bröt 
ut i missnöje'; (över:) ar s frsn(n)da-1"vir tinn 
Rättv. 'har ilskan lagt sig ännu?'. — Av!.: 
fru'nndr,, a 	öMor. `missnöje(t) har brutit 
ut / it has given rise to dissatisfaction'; 81 
frs'n(n)dv, då el'nn Rättv. 'sitter misshumöret 
i dig än? / are you still angry?'; frs'nndus m. 
Leks. <argsint man / irascible man'; frssnnda f. 
Leks. 'argsint kvinna / iraseible woman'; frusnn-
dug nÄlvd. frusnndgn Våmh. (Bon.) fru'nndun 
Mor. frssnndon vSoll. frs'n(n)du Rättv. frs'n(n)-
dug Rättv. (Bi.) Leks. adj. `misslynt, fnurrig; 
argsint / bad-tempered, iraseible'. 

hund-lag n.II frusnndltåg Älvd. `dåligt humör / 
bad temper'; 4 ir 4 frusnndlas <hon är på dåligt 
humör'. 

hund-sticka f.IVa frusnndstikka Våmh. 1. 'snur-
rande el. fladdrande o. därigenom surrande pil / 
spinning or fluttering and buzzing arrow'. 2. 
`argsint kvinna / iraseible woman'. 

frunt' m.I a frunnt Ve. `kort vandring el. gångtur, 
sväng; svängom / tour, walk round; danee'; 
besst dåm si't, så e ditm upå gå'Irv å tä, si nån 
fru'nnt 'bäst de sitta, så äro de på golvet o. ta 
sig en svängom'; du dfå'r dein frusnntär på 
meerrgun `du gör dina svängar på morgonen' 
(om promenad). 

frunt" m.Ia frunnt Våmh. 'pannhår (lugg) på 
häst / forelock' (jfr We. Torp frunt). 

frunt adj. I frunnt -/rutt Älvd. 'surmulen, trum-
pen, vid dåligt humör / sour, bad-tempered' 
(jfr Torp frunt). Jfr buttig, bet. 3. Syn.: 
fruntigl. — Ssgr: frusakupp m. Våmh. (Bon.) 
`tjurigt barn / sulky child'; (för ett tjurigt o. 
skvallrande barn sjöngo de andra barnen: frusa-
kupp, sjä' så'där i rö'vin 'lipsill (eg. tjurpåse), 
sju sådor i baken!'); keis ft 4 fru'ushovn4n Älvd. 
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`bli på dåligt humör (eg. springa på f-stomnen, 
dvs. -stubben) / be in a bad temper'. 

frunta f.IVa frtennta Älvd. `korpulent kvinna / 
corpulent woman'; di"gefrttnnt, ke"livgfrtgnnt 
`dets.'. 

fruntas sv.v.1. pass. frtettas Våmh. (jfr frunt 
adj.; Torp frunta) 'vara misslynt el. surmulen / 
be sulky or bad-tempered'. 

fruntigi  adj. I frtettun Våmh. fru`ttun Mor. Ors. 
frtettu Mal. (Öje) (jfr Torp frunten) 'surmulen, 
vid dåligt humör'. Syn.: frunt. 

fruntign adj. I frtenntug nÄlvd. 'korpulent / 
corpulent' (jfr frunta). 

fruntsklig adj. I fru`ttakkig nÄlvd. 'surmulen av 
sig / sullen, morose'. 

frusa sv. v. 3. fra`jsa (pret. fra'jstä) Ors. frfesa 
Äpp. Mal. 1. 'fnysa, frusta / snort' (vanl. om  
häst; SAOB 1) Ors. Syn.: frusta; skörpa. 
2. <brusa, dåna av forsande vatten / roar, rush 
(of water)' (SAOB 3) Äpp. Mal. 

frusen adj. IV frirsin Älvd. Våmh. (pl. frirsner 
Älvd. frersigär Våmh. (Bon.)) frusi'n(n) öMor. 
frirein Soll. Ors. frOsen (pl. frfesna) Oro fri"sin 
(pl. fri'sne) Rättv. fry'ssin Leks. Al fry'sin 
(bet. 	 fry'ssin (bet. 2.) Bju. fri`ersin Dju. Ga. 
Mock. fru` 8813 Flo. Nås Jä. Äpp. (pl. fru' 	Äpp.) 
frtesszt ,- friest?Mal. frtessin ÖVd. 1. 'tillfrusen, 

stelnad av köld / frozen' (SAOB 1-2) Ors. Oro 
Leks. klå`de a we frirsigo Ors. 'kläderna ha 
varit frusna'; je hitted-å' jäna friesna pcDro nid e 
la`nnde Oro 'jag fann en potatis, som var angri-
pen av frost, i landet'; fri`ssin trEenubeir Dju. 
<frusna tranbär'; frirsipäron öMor. 'frusen 
potatis'. Jfr stel-. 2. 'ömtålig för kyla/ sensitive 
to cold' (jfr SAOB 3) allm. gir* I i ötz frirein, 
Älvd. <Gud signe, är du frusen?' (skämt. häls-
ning); an ä fri`ssin tå sä Dju. <han är frusen av 
sig'; fö'tfrussnä fs'Irk Jä. 'personer, som lätt frysa 
om fötterna'; dgensmande frtessin Li. (om per-
son) 'fullständigt genomfrusen'. Jfr genom 
adv.; innan-. Syn.: frusnäm(d),bet. 2. — 
ä smä`k frtessna Flo. 'det smakar fruset / it 
tastes frozen'. 

frusen-hås m.Ia frreszthits Oro `frossbrytning / 
fit of shivering'. 

frus(en)-lort m.Ia frirskurrt Älvd. frirerokiturt 
Våmh. (Bon.) frirsikört vMor. friisilo'rrt öMor. 
frirs(i)nkört Soll. `person, som är frusen av sig / 
person who feels the cold'. Syn.: se frostkrok. 

frusen-sjuka f.IVa friesn,sjöka Oro 'sjukdom 
(bältros) med frosskakningar samt utslag i och 
kring munnen som symtom / ailment (the shin-
gles) which causes fits of shivering and rash 

round mouth'; fra'snsjöka a .21åj-su'nnd me 'fru-
sen-sjukan har slagit sönder mig' (sade man, då 
man fått nämnda utslag). Jfr ros" f., bet. 3. 

frus(en)-år n. la frirsinclr frige'? år Mrs& 
Våmh. fri"sår Rättv. frå`sclr 	fresssår) Al `år, 
då grödan skadats el. förstörts av frost, frostår / 
/ year when crops were damaged by frost'. Syn.: 
frösår. 

frus-hänt adj. I frirsennt vÄlvd. frirsännt Soll.; 
obef. vMor. 1. `frusen (om händerna) / with cold 
hands' vÄlvd. Soll. Jfr frusnäm(d), bet. 2. 2. 
(sbst.:) 'person, som i tid o. otid gick med vantar 
på händerna / person who always wore gloves, 
sven when it was not necessary' (jfr ÖDB IV 
433) Soll. 

frus-karl m.Ia freedffil Rättv. frii`skål Äpp. 1. 
'person, som är frusen av sig / person who feels 
the cold' (We. frosskarl) allm. Syn.: se fro st-
krok. 2. (best.:) <fiktivt väsen, personifika-
tion av kölden / innaginary being, personification 
of frost' Rättv. fä eka fäll-fet frirskål 'jag 
skall elda så, att kölden försvinner'. Syn.: 
frost-karl(en), -Erik. 

frus-krok m.Ib frkrskrök Rättv. = föreg., bet. 1. 
frus-kryckel m. Id frirskrytfyl Älvd. frirskritfil 
Rättv. =föreg. 

fruslig adj. I frirsukin Älvd. 'småfrusen; kulen / 
feeling chilly; raw'; ig kenne mig eo frirsukiggn 
'jag känner mig så kulen'; eå i friretukit i d'å'g 
`det är kulet i dag'. 

frus-lort m.Ia, se frus(en)lort. 
frus-länt adj. I frieskennt Älvd. Våmh. fruelä'nnt 
öMor. frirekännt vSoll. fr irslennt Ors. fra"slännt 
Oro frgessiän(n)t Rättv. fre'ssleinnt Leks. Al 
'frostländ / exposed to frost'. Jfr frostlänt; 
fröslänt. Syn.: se frostig. 

frus-natt f. VI fresnatt Rättv. 'frostnatt / frosty 
night'. Syna frost-, frös-natt. 

frus-näm(d)adj.Ifrirsnonm frirsnemmd frirs-
ngnid Älvd. frresnämmd öOrs.; n. friesnämmt 
Oro (jfr Wennberg Hels. fressnämnd etc.). 1. 
'frostländ / exposed to frost' allm. Syn.: se 
frostig; frostnäm. 2. `ömtålig för kyla, 
frusen av sig / sensitive to cold' Älvd. Ors. Jfr 
frushänt, bet. 1. Syn.: frusen, bet. 2. 

frusta sv.v.l. fru`ssta Bju. Mal. 'fnysa, frusta / 
snort' (vanl. om  häst; SAOB 1). Syn.: frusa, 
bet. 1; skörpa. 

frus-väder n.Id frirswecleir Älvd. 'kyligt väder, 
som man fryser i / cold weather'. 

frus-år n. Ta, se frus(en)år. 
frutta sv.v.1. fru`tta öMor. 'hörbart släppa väder, 
pedere / break wind auclibly'. Syn.: se f rata. 
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frynda sv.v.l. frynnd(a) Soll. Ore. 1. `surra / 
buzz' (t. ex. om  humla, om gevärskula, om trissa) 
allm. ä fry`nrglär åv ra`tzt Ore <det viner (susar) 
från trissa,n'. Syn.: fnurra, bet. 2; f runda, 
bet. 1. 2. `vara arg, slänga ur sig ilskna ord / 
be angry, flare up' allm. Syn.: fnurra, bet. 1; 
frunda, bet. 2. — Särsk. förb. (av:) an 
frynndet-å'v Soll. 'han gick sin väg i vredes-
mod'. — Avl.: fry`nnclån Soll. fry`nndug Ore 
adj. <förtretad, misslynt / angry, badtem-
pered'. 

frysa st.v. friii`88a—frr9a Älvd. frg`ösa Våmh. 
frjö`sa frö'« vMor. frjö`s(a) Soll. frö`sa öMor. 
Ve. Ors. Ore fri'sa Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås 
frys sa Leks. Ål frg'sa Bju. Flo. Jä. Äpp. frö' sa Mal. 
ÖVd.; pret. frös Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. 
fras Ors. frös Ore—Mal. /mus ÖVd.; sup. frirsiö 
Älvd. Våmh. fri-raid frirsi vMor. /rus' öMor. 
frirsi Ve. Soll. Ors. fra"se Ore frissiRättv. fry'ssi 
Leks. Bju. fri'ssi Dju. Ga. Mock. fru`ssi Flo. 
Nås Jä. ÖVd. fru`sse Äpp. fru`ssi friesi Mal. 
(jfr frusen). 1. 'förvandlas till is; vara frost / 
freeze; change to ice' (SAOB 1-2) Mor. Soll. Ors. 
Ore NeSi. NeVd. sjiin frö's öMor. 'sjön isbeläg-
ges'; ä a fry'ssi i's nu Leks. 'sjön har frusit till 
nu'; i na'tt ska du få' ä fri3'8 Mal. 'i natt, skall du 
se, det blir frost'. Jfr klakai, bet. 1; tjäla. 
2. 'skadas av frost / be spoiled by frost' (SAOB 
3) allm. ä wa e'd å'råd a"gärn frö's Våmh. 
(Bon.) 'det var det året (när) havren frös'; pEr-
rise a fru' &si i nå'tt Li. 'potatisblasten har skadats 
av frost i natt'. 3. (tr.:) 'bringa ngt att frysa till 
is / freeze into ice' (SAOB 4) öMor. i irc/cLum 
lät(i) frös äd <vi skulle ha låtit det (o: köttet) 
frysa in'. 4. 'lida av kyla, känna sig frusen / 
suffer from cold, feel cold' (SAOB 5) allm. Etn 
a na'ug frirsiö Älvd. 'han har nog blivit kall'; 
wi frirsum Ors. <vi fröso'; nu' frö's int we 
Ore 'nu frysa vi inte'; an frö's så an sk&ka 
nRättv. <han frös så att han skakade'; je 
fr.ri's em fäettan Tra. 'jag fryser om fötterna'. 
5. (tr.:) 'förfrysa / get chilblains, frostbitten' 
(jfr SAOB 5 b) Nås Mal. i trö'k i a friesi 

nMal. 'jag tror, att jag har förfrusit den 
ena foten'. Syn.: frödam; frösa. — Reit.: ana 
frå`si, sä nMal. 'han har önikylt sig / he has got 
chilblains'. — P. pres.: ä bi då frjö`s-od å'ut i nå't 
Soll. ä bi fri'ssndss i na'tt Rättv. 'det blir frost i 
natt / it is going to freeze tonight'. — Särsk. 
förb. (av:) e ad frus-å'v fä örmVåmh. 'säden hade 
frusit för dem'; ks'n,ne a fru`ssi-å Tra. 'kornet 
har fördärvats av frost'; (bort:) frii's-bsrt Jä. 
'frusit bort'; (fast): jö'kä a frus-fa'sst vMor.  

'(kvarn)hjulet har frusit fast'; (h o p:) di'n(v)- 
stattjan e hö'pfrisin Rättv. `gödselhögen är ihop-
frusen'; (i:) ä ad frusi-1' föstuma Ors. <det har bil- 
dats is i (häst)fötterna'; (ih j äh) frjass-ijäqr Älvd. 
`frysa ihjäl'; o frös ihd'ir Mal. <hon frös ihjäl'; 
(ihop:) fros-ehö'p Ore <gm inverkan av kyla mins- 
kas i omfång' (t. ex. om  en hög mossa); vcinne dai 
be'tten a fruksi-ihö'p Tra. 'vattnet har frusit i 
byttan'; (inunder:) ä frös-inönnd tjeekkmäjan 
Tra. `det bildas is under kälkmedarna'; (ned:) 
frp-ös-ni' Våmh, `fördärvas av frost'; (nere:) 
frjös-ni'där Soll. 'fördärvas av frost' (t.ex. om 
potatis, som man ej hunnit taga upp före fros- 
tens inträde); (0:) ä a fru`ssi-på li`te Tro. 'det 
har frusit litet på ytan'; (till:) ftr n a fryssi-tå' 
Leks. 'sjön har isbelagts'; (under:) 1. Hös- 
u'nndär Soll. frEs-u'n(n)dsr Rättv. frys-u`n(n)da 
Leks. 'frysa (i marken), innan snön kommer'. 
2. ä frös-u`nntlär Ve. 'det bildades is under ski- 
dorna'; (upp:) i frö's s'pp mån nä'ttää Mal. 
'jag frös, så att jag vaknade och måste stiga 
upp många nätter'; (up p e:) a du frusi-u`ppit 
Ors. 'har du av frosten blivit hindrad att arbeta 
vidare i jorden?'; (u p p un der:) frgs-pu'rindä Äpp. 
frös-pus nndi Mal. 'frysa till ordentligt i marken'; 
(ut:) s fris int hå f.c't vm /d'en, ss kvm hä 	vm 
hö's.stiy, Äpp. `och om det inte fryser så länge, som 
det bör frysa, om våren, så kommer det igen om 
hösten'; (utav:) han frös-tå' så nä`so Jä. 'han 
frös av sig näsan'; (å:) ä a frirs-å braniVg i nå't 
vSoll. 'det har varit ganska stark frost i natt'; 
e a frusi-ö' e Ors. 'den (grödan) har blivit frost-
skadad'; (åter:) frös-a'tt Ors. frö`s-att Tra. 'frysa 
till'; (återi:) ed a frusiö-a'ttri på' rur Älvd. 
'potatisen är litet angripen av frost'. 

frys-kryckel m.Id fry'skryttfil Leks. 'person, som 
är frusen av sig / person who feels the cold'. 
Syn.: se frusenlort. 

frys-lort m.Ia fri'slott Dju. =fryskryckel. 
frå adj. 	 frår (f. =m.) Älvd. vMor. Ors. frå 
Våmh. 'mornad, klarvaken / wide-awake' (Sdw. 
frar; SAOB); dem a we ss frå`sr i nö't vOrs. 'de 
ha ej kunnat sova i natt'. Jfr b itti ds-, mat-, 
o-. Syn.: fråen, bet. 1; morgnad, bet. 1. 

frå(a)- sv.v.1. frå- Älvd. Våmh. Ga. Mal. ÖVd. 
/Mia-Flo. (jfr SAOB fråna; endast refl., pass. o. i 
särsk. förb.). — 	 frå' sig sÄlvd. frå' såg Mal. 
'morna sig, bliva fullt vaken / wake up'. —Pass.: 
freejs-v' Flo. 'dots?. — Särsk. förb. (till:) allm. 
ig a /råa-ti'lr mj nit' Våmh. 'jag har blivit klar-
vaken (el. kryat till mig) nu'; frå-tå' då Ga. frå-tå' 
däg Mal. 'vakna riktigt nu!'; s'pp no å /rå' -te de, 
ss du e frå'in, vm ve ska i vå'g Tra. 'upp nu, o. 
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morna dig, så du är riktigt vaken, om vi skola 
i väg'; (upp:) frå-u'pp sig nÄlvd. trå-8'pp säg 
Mal. 'bli klarvaken'; an sku'll ful liksum frå'-
spp an li`te Li. 'han skulle väl (liksom) göra 
honom litet mornad'. Jfr fråen avl. 

fråda sv.v.1. frå"då Ors. (jfr SAOB under frad 
n.; Torp frödug) 'frodas / thrive'; ä frOdär 
we'kkser Ors. 'det frodas o. växer'. — Pass.: 
frå"då's (pres. knas) öOrs. `dets.'. Syn.: fro-
das. 

frådig adj. I frOdun öOrs. (Torp frödug) 'frodig / 
flourishing, thriving' (t.ex. om människa, om 
säd, om gräs). Syn.: frodig, bet. 1. 

fråen adj. IV frå' fin Mor. Rättv. Leks. Dju. Flo. 
frå'in öMor. Soll. Ga. Mal. ÖVd. frå`jen Ore 
frå`gin Bju. frä`jen App. (SAOB frågan). 1. 
'mornad, klarvaken, pigg / wide-awake' allm. 
Jfr morgon-, o-. Syn.: frå; morgnad, bet. 1. 
2. 'så hungrig, att man har lust att äta / hungry' 
Bju. ä du fråsgin tå å'ta <har du lust att äta?'. Jfr 
mat-. Syn.: morgnad, bet. 2. — Avi.: fråjin-
tå' så Dju. (jfr SAOB fräna) 'bli klarvaken / 
wake up'. Jfr f r å (a) till. 

fråga f.IVa frå`ga Älvd. Ors. frå`ga Bju. 
Nås Åpp. Mal. ÖVd. 1. 'begäran om upplysning; 
spörsmål / question' (SAOB 1; 3) allm. uku 
frå`ga Älvd. 'en sådan (onödig) frågar; hå va i 
frå`ga, hå Dju. 'det var ett problem, det'. 2. (i 
förb. frågan om; SAOB 7 a:) eö i sakt frågun- 
u'mm, 	werd no ö å'v Älvd. 'det är allt 
frågan om, om det där blir ngt av'; jä,', hå ska 
full ju'ast vår fråsgan klmm Mal. <ja, det kan man 
fråga sig'. Jfr frågan-om. 

fråga sv.v. 1. fråsga Våmh. öMor. Ve. Soll. vOrs. 
Ore frå`ga Rättv. Bju. Ga. Moek. Flo. Nås Åpp. 
Mal. ÖVd.; obef. Älvd. vMor. 1. (med person-
obj.:) 'begära upplysning, spörja / ask' (SAOB 1; 
styr dat. el. ack.:) frå'g fä'smö öMor. 'fråga far-
mor!'; ja frå'g um å' Soll. la, tacka för det!'; 
frå'g-num di se twe'ss vOrs. 'fråga honom du, 
som törs'; frå'g onom sjs'Irvom Ore <fråga min 
man (eg. honom själv)!'; frå`ga, fjå'kuv, få do 
wrto ä, spa'nn Ore (sturskt o. uppnosigt svar 
på någons fråga) 'fråga fjärding, så får du veta 
det, spann!'; an frå`gu må'jäm Rättv. (Bo.) <han 
frågade mågen'; da'nn som i'nnt vå't, ska frå`ga 
Mal. 'den som inte vet, skall fråga'. Syn.: 
fräga; spörja, bet. 1. 2. (med sakobj.:) 
<efterfråga, taga rätt på, söka upplysning om / 
ask' (SAOB 2 b) Äpp. an skull frå'g vä'jjen <han 
skulle fråga efter vägen'. — Refl.: fråg-sä-tå' 
Rättv. <begära upplysning om (ex. väg)'. — 
Pass.: hå får-n„t frågs-ä`tt nö' int Mal. 'det får 

(det) inte tagas hänsyn till nu inte'. — Särsk. 
förb. (efter:) ja fråg-että, egn n will å bu'llun 
Våmh. (Bon.) 'hur kan du fråga så dumt? (eg. 
fråga, om han vill ha bulle?)'; an fråg int önt 
Tra. 'han bad inte om lov'; (om:) je väl. frå`g-
umm at Tra. <jag måste fråga igen'; (till:) an 
bäll 	frå'g-tä at nå' Tra. `han kan då inte 
(ge sig till att) fråga på nytt'; (uppåter:) je 
vatt frå'g-sppat Li. <jag måste fråga om igen'; 
(åt:) du e-t nfrågin nå' Mal. 'du är inte till-
frågad' (jfr spörja åt). — Avla ukka frå'gning 
Leks. 'vilken fråga! (så du frågar!) / what a 
questionr. 

frågan-om adv. frå'gan-u'mm Soll. 'knappt, knap-
past / seareely'; i trö'r frårgan-u'mm dö' i 'jag 
tror knappast det, jag'. Jfr fråga f., bet. 2; 
fråga v. bet. 1. Syn.: göranog; illa, bet. 4; 
illanog. 

håg-boken f. best. frå`gbötja Li. frå`gbötjä Tra. 
'katekesen / the catechism' (1711; Danell Nuckö-
ordb.; John Jac. Skreamålets ordf.); an ka'm 
full me frå`gbötfin, då ä skull vd' no akre'ffträjsa 
Tra. 'han kom väl med katekesen, när det skulle 
vara något husförhör'. Jfr frågkatekes. Syn.: 
katekes. 

fråg-katekes m. Ja frå'gkatjä's Flo. `formulär med 
ett antal frågor ur katekesen, anv. av prästen i 
barnens konfirmationsundervisning / question-
naire with questions from the eatechism, used 
by the priest in preparing children for confirma-
tion'. Jfr frågbok. 

håg-stol m.Ia frå`gstölt Mal. 'frågvis person / 
person always asking questions' (särsk. i uttr.:) 
di k å' de en ri`kkti frå`gstök 'du är då en riktigt 
frågvis människa!'. Jfr spörja v., avl. 

fråg-vis adj. I frå'gwajs Våmh. (Bon.) fråsgväjs 
öMor. fråsgwejs Ve. frå'gvis Bju. Åpp. Mal. ÖVd. 
'besvärande med frågor / always asking ques-
tions' (SAOB); i ska å'jt a hälls-på frå'gwejs Ve. 
'jag skall ut o. hälsa på Frågvis' (svar på näsvis 
fråga, vart man skall gå). 

från prep. fr4 Älvd. Våmh. frå Mor. Ve. Soll. Ore 
NeSi. (utom Bju. Ål) NeVd. frö 	Ors. från 
Bju. Ål frö Mal. ÖVd. (styr dat.). 1. (ifråga om 
utgångspunkt för rörelse el. förflyttning etc.; 
SAOB I 1:) `bort el. fram från / from' allm. 
go'kk fr4 bii`eröc Älvd. `gå från bordet!'; ska-it 
du gö frå dösrum Ve. 'stig fram! (eg. skall du inte 
gå från dörren?)'; vir djisvgum frå' pu'jtjim Soll. 
'vi gingo från pojken'. 2. (i fråga om utgångs-
punkt för handling etc.; SAOB I 3:) 'alltifrån / 
from' allm. frö dar an djikk s 	vOrs. 'från 
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(det ställe,) där han gick o. slog'. 3. (i fråga om 
avlägsnande, frihet, brist o.d.; jfr SAOB I 11:) 
'med, på / from, of' allm. ä e snö'tt frå skö'g 
'det är kalt el. brist på skog (eg. bart från skog)'. 
4. (i förb. med refl. pron., adverbiellt efter verb; 
SAOB I 11 a /3:) allm. djä fr4' sig Älvd. jör frå' ati 
Leks. 'avsluta ett arbete / finish a piece of work'; 
em vi får frå' ss Jä. 'om vi få färdigt (till den 
tiden)'. 5. (i förb. med vara o. refl. pron.; 
SAOB I 11 m:) 'från sina sinnen / out of one's 
mind' allm. di, å du a'lldeltss frå' då äll, ks'lla 
Leks. 'nej men är du alldeles från dina sinnen, 
flickar. Jfr från-sig-kommen adj. 6. (i förb. 
med adv.:) 'i riktning från/ from' allm. /ref 8zenn4 
Älvd. <söderifrån / from the south'; fro wå'rv Ors. 
`varifrån'; frå-då'n (— frå-dä/r) vMor. fro då'n 
vOrs. 'därifrån' (jfr d ärn a f r å n); frå i'nnå öMor. 
<inifrån (eg. från innan)'; frp le'vvger bs'rrt öOrs. 
'längre bortifrån'; fro bsrt s gll`ta vOrs. <från 
vallningen (eg. från bort o. valla)'; i a vgry frö 
hi'mma 88 ltenn(j)i Mal. 'jag har varit hemifrån 
så länge'; ä bir& fro nöVra Mal. 'det blåser 
norrifrån (eg. från nordan)'; an kvmm fro lä'vvää 
be' tt Mal. 'han kommer längre bortifrån'; fro 
u`ttanätt Mal. 'söderifrån (från bygden nedefter 
älven)'. Jfr där, bet. 6. 7. (i förb. med preposi-
tionsuttr.) allm. fr4 wesst4 sjq'n Älvd. frå 
vit'sstå sjö'n Soll. 'från (trakten) väster om sjön / 
from the area west of the lake'; fro uppi å'vdålim 
vOrs. 'från (uppe i) Älvdalen'; frg bsrrt i sko`jjim 
öOrs. 'bortifrån skogen'; frå bala« fj73'sä Nås 
`från baksidan av fähuset'; fro spp-i då.'1,ram Mal. 
<från bygderna uppe i dalen, dvs. Lima o. 
Transtrand'. 8. 'olik, som sticker av / different' 
Dju. Mal. di-där ska då jä'mmt var frå' dum 
å'ra Dju. 'den där (kvinnan) skall då alltid vara 
olik de andra'; o då` e då frö' Ct`l å'a  Mal. <den 
där kvinnan är då olik alla andra'. 

från adv. fr4— frå •-•-• frö '..'fr 's från (fördelning, se 
från prep.). 1. (i förb. med litet el. långt; jfr 
SAOB II 2:) 'på avstånd / at a distance' allm. 
lite fr4' Älvd. IVO frå' Ore 11`ts frå' Rättv. (Bo.) 
<ett stycke avsides'; 	 frå' Rättv. (Bo.) 
la'vvt frö' Mal. <långt från hemmet (gården etc.)'. 
Jfr nedan-, ut-. 2. (i förb. med vissa verb; jfr 
SAOB II 3, 4:) saj-fr4' Älvd. 'säga ifrån / de-
clare, state, speak his mind'; däm bäll int (va) 
frå' öMor. 'de kunna inte avlägsna sig el. vara 
borta'; vålt  el. .21äpp frö' Mal. 'vara borta, göra 
uppehåll (i arbete etc.), slippa (ifrån)'. (Adv. 
från förekommer ofta i särsk. förb. med verb, 
ss. draga, få, säga, taga etc.) 

från-kommen adj. IV (styr dat.:) 'avvand / 

out of the habit' Älvd. 491 i so fr4'kumin o'll 
a'rrblet 'han är så avvand från allt arbete'. 

från-märkt adj. I frå'marrkt Leks. frå'marrt Dju. 
'som är olik alla andra, som skiljer sig från 
vedertaget bruk / different from all others'. 
Syn.: utmärkt. 

från-samk n.I b frå'ssvvk Ore frå'såv(v)k Rättv. 
'av ko ratat foder / fodder rejected by cow' 
(ÖDB I 297). Jfr samkdoss; samkor. Syn.: 
båsf oder. 

från-sidan f. IVa best. frå`sejda Ve. <den från kör-
karlen vända, alltså högra sidan av hästen / the 
right side of the horse' (SAOB frånsida b; mot-
sats: åtsidan). 

från-sig-kommen adj. IV frå'säksmmen (2. pers. 
frå'däksmmen) Äpp. frö'säkummin Mal. 'från 
sina sinnen, ej normal till förståndet / out of 
one's senses'. Jfr från prep., bet. 5. 

från-stulen p. adj. frå'stulrin Leks. frö'stftlrin Mal. 
(jfr stjäla v.) `bestulen (på) / robbed (of)' (jfr 
SAOB frånstjäla); an varrt frå'stukin a'llt an 
å'dds Leks. <han blev bestulen (på) allt han 
ägde'. 

fräck adj. II —I fråk Älvd. Våmh. vMor. vOrs. 
(pl. fretjir nÄlvd. frå'kär sÄlvd. Våmh. vMor.) 
fråk vSoll. Rättv. (Bo.); obef. öMor. öOrs. Ore 
sRättv. (Rz 162 a, SAOB fräck; jfr ordb. 
frack adj.). 1. `snäll, god, vänlig / good, 
gentle, friendly' allm. frå'k g mPre Älvd. 
<vänlig på rösten'; du ska va frå'k V8 få'ra Rättv. 
(Bo.) 'du skall vara snäll mot (din) far'; fre"kå-
kull4 m4'j Älvd. frå`kkkåla ml`na Rättv. (Bo.) 
`min snälla flicka'; mirna a så frö'kt Ira'jv så 4 
djåv ollgm-så-l' nod Våmh. (Bon.) 'mor har så 
gott hjärta, så hon ger ngt åt alla möjliga'; an e 
frå'k v na Rättv. (Bo.) `han är snäll mot 
henne'. Jfr däl, bet. 1. Syn.: dull; f rak, bet. 1; 
skamper; snäll, bet. 4. 2. `from, lättstyrd 
(vanl. om  häst) / gentle (usually about a horse)' 
Älvd. du å so fre"k4n e'sst 'du har (en) så from 
häst'. Jfr fredlig, bet. 2. Syn.: frak, bet. 2; 
from. 3. 'rar, näpen / pretty, sweet' nRättv. 
ä e i'vnen så frå'k får må' som li's(s)pst 'för mig 
är ingen så rar som Lisbet'. Syn.: f räckhyg-
gad. 4. 'favorit- / favourite' Älvd. ö' må, m@ 1' 
wa fre"kåmig 'det var, då jag var den omtyckta 
mågen'. — Avi.: frä`kas v. pass. Våmh. (Bon.) 
vMor. 'vara snäll (mot ngn) / be kind to someone'; 
frnjin adj. Rättv. (Bo.) <sympatisk / nice, 
good-natured'. 

fräck-hyggad adj. 1 frEkiddja vRättv. frå"tjija 
frå"tjiga Rättv. (Bi.) (jfr Fr. hyggjaör; ordb. 
ledhygga d) <rar, trevlig till sätt o. utseende / 
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nice, pleasant in manner and appearance'. Syn.: 
fräck, bet. 3. 

Iräckliga adv. frekkki Älvd. (Fr. frekliga; Bl. 
freklega) 'obehärskat, brutalt / brutally, un-
controlleclly'; n få,' so frekkki `han beter sig så 
obehärskat'. 

fräck-myra f.Ia frg"kåme Älvd. <myra, som ej 
bits / ant which does not bite'. 

Irliga sv.v.1. fräga Mor. öOrs. ö0re Leks. fråsg(a) 
Soll. fräsga Rättv. Ga. Flo. Äpp. Mal. (SAOB 
under fråga) <fråga / ask' (styr dat. el. ack.:) i 
frå`ged enär vMor. `jag frågade henne'; frå'g 
ösna vMor. <fråga henne!'; i ska frå`g num Ors. 
`jag skall fråga honom'; i frå`ged an Ors. `jag 
frågade honom'; d ska-r-i frå`g um i IQ ktrmå 
Ors. 'då skall jag fråga, om jag får komma'. 
Syn.: fråga, bet. 1; spörja, bet. 1. — Särsk. 
förb. (efter:) år-ättär, Sipp du /råg-ättär Soll. 
`hör upp, så slipper du fråga opar. 

/räknar sbst. pl. fräknär Mal. freekner ÖVd. 
`bruna pigmentfläckar på huden / freckles' 
(SAOB fräkne" 2). Syn.: fågelspräcklor; 
rösmekfläckar; röspräcklor. 

fräknig adj. I fr& knug Ore frö'knu frå` knu Mal. 
fråskna ÖVd. <som har fräknar, betäckt med 
fräknar / freckled' (SAOB 2). Syn.: fågel-, 
rö-, örn-spräcklig. 

frälsa sv.v.3. flänsa Mor. frällsa (sup. frällst) 
Äpp. Mal. `rädda, befria / save, deliver' (undan 
fara el. i lek o. spel; SAOB 1); hann frällst full e 
gi'tt da-i bre'fföbårin en ga'nv Mal. 'han räddade 
(väl) en get (från vargen) i Bredsjöberget en 
gång'. — Avi.: frällsniv Mal. frällsnivg ÖVd. f. 
<hjälp, räddning 	help, rescue' (SAOB 1); i 
fikk-ti' en bu`sstji da-å la`nn,cl, s hå' va träns-
ninffla mi' Mal. `jag fick grepp i en buske (där) 
på stranden, och det blev min räddning (ur 
strömmen)'. 

frälsare m.IIIc frällsär Mor. -frällsar Rättv. 
frällsar Leks. freisnadi ,,, fråsIlsåa Mal. -frällsar 
Li. 1. <Kristus, Frälsaren / Christ' Mor. Mal. 
kumir u'pp nu skuir få sjå' vårdv,es frä'llsär e 
fö'dd vMor. `kommen upp nu, så skolen I få se, 
att världens frälsare är född' (ord, med vilka 
husfolket väcktes om julmorgonen, sedan man 
placerat två ljus på bordet). 2. <kristusbild, 
krucifix / crucifix, image of Christ' Leks. 3. 
(senare ssgsled:) <man som gifter sig med mindre 
åtråvärd kvinna, gammal mö / man who marries 
an unattractive woman, old maid' Rättv. Mal. 
Li. ga`m(m)bulekelfrä'l(l)ssr Rättv. tö'ttfrällsää  
Mal. tettfrällsar Li. `man, som gifter sig med 

gammal mö'; hörfräil(l)sar Rättv. (Bo.) 'man, 
som gifter sig med en hora'. 

hälsar-handen f. best. frällsadhannda Mal. Li. 
frällsarhanndä Tra. (jfr hand, bet. 7) `färsk 
rotknöl av Orchis maculata / fresh tuber of 
Orchis maculata' (motsats: s t yg g manha nden). 
Jfr Guds-hand; Jungfru-Marias-hand; 
Herrens-händer; vårherre-björk, -hän-
der. 

fräls-oss sbst. oböjl. frä'llsass Dju. <beskydd, exi-
stensmedel / means of protection or existence'; an 
va Vta frällsass `han var utan existensmedel'. 

hämmande sbst. fremm4nd Älvd. Våmh. främ-
mand Ors. Ore främmande Nås främmandä 
Äpp. frä'mmon Mal. främmand Li. främmande 
Tra. 1. 'besökande, gäst / visitor, guest' (dels 
individuellt, dels koll.; SAOB 5); e b'å's freni-
m4ncl Älvd. 'det susar (i spisen; det kommer) 
främmande'; du aZr sa`j fa,rwö'Ir a fremm4nd 
Älvd. du skall säga farväl åt den främmande'; 
a främmona fg`ry Mal. `har främmandet 
(gästerna) farit?'; kamm 8 såg hadjö' a främ-
monom Mal. 'kom o. säg adjö åt de främmande. 
Jfr lång-, stor-. Syn.: främmat, bet. 1; 
okunnig, bet. 4 a. 2. `nyfött barn / newborn 
child' (särsk. i uttr.:) få-främmon Mal. 'få barn'. 
Syn.: se barn; främmat, bet. 2. 

främmande adj. främmon Mal. främmand ÖVd. 
(jfr Sdw. främonda etc., under främad.ha) 
`okänd, obekant / unknown, unfamiliar' (SAOB 
7). Syn.: annans; okunnig, bet. 2. 

främmat sbst. frä mmat Mal. 1. 'besökande, gäst 
/ visitor, guest' (dels individuellt, dels koll.); a ää 
främmat 	ää `har ni främmande hemma 
hos er'. Syn.: främmande, bet. 1; okunnig, 
bet. 4a. 2. 'nyfött barn / newborn child' (särsk. 
i uttr.:) få främmat 'få barn'. Syn.: se barn; 
främmande, bet. 2. 

främre adj. komp. frg`mmder- Älvd. fr4`mmdär-
Våmh. främmdär- vMor. fra`mmder- öOrs. 
främmdär Ore främ(m)dsr Rättv. frä'mmsr 
Rättv. (Bi.) fra`mmsr öLeks. främmär frä'm-
mär Bju. främmär Mal. 'belägen längre fram / 
front' (jfr främst, bet. 2; SAOB 1); fremmde-
&lek?? Älvd. 'den främre delen'; fremmdergnndiy, 
Älvd. 'den främre änden'; e åg i främmdär 
änndam i' Ore <jag äger i den främre (dvs, när-
mast tillfartsvägen belägna) delen (av än.get), 
jag'; fra`mmde(r)sajda öOrs. <framsidan'; på 
främclar bän'tjäm Rättv. (Bo.) `på den främre 
bänken'; fra`mmar vä'ddjä öLeks. `den främre 
väggen'; an främmra Mal. 'den främre'. 

främre-bit m. Ja fr.I'mmdäbit Våmh. 'trälist på 
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locket till en spånkorg, svarande mot efter-
biten på korgens bakre kant; användes som 
fäste för två gångjärn / band or frame of wood 
on chip-basketlid, corresponding to the efter-
bit of the back part of the basket, upon which 
two hinges were fixad'. 

främre-breda f.IVa frdmmdärbråda Ore 'framvåd 
i kjortel, förfärdigad av sämre tyg än de andra 
vådorna o. dold av förklädet / front breadth of 
skirt, made of more inferior material than the 
rest and hidden under apron' (CoDB IV 184, 
187). Syn.: se breda'', bet. 2. 

främre-märla f.IVa fremmdeme'll (best. -me'llok) 
Älvd. 'tåbindsle på skida, vanl. förfärdigat av 
bockhorn / toe-binding of ski, usually made of 
goat-horn'. Syn.: se frammärla, bet. 1. 

främre-rum n.Ia frdmmdäröm vMor. 'brösthåla 
i djurkropp (innehållande hjärta, lungor, lever, 
mjälte) / thoracic eavity of animal (where heart, 
lurigs, liver and spleen are situated)'. 

främst adv. fremmst Älvd. fremmst Ors. främmst 
vMor. Ore Rättv. (Bo.) Bju. Mal. ÖVd. frömmst 
Soll. 1. 'längst fram / right at the front, on the 
tip' (SAOB främre 1); fre'mmst å sko'mm öOrs. 
'längst fram på skorna'; frå'mmst å nesum 
syMor. frå'mmst e nå`som Ore 'på nästippen'; ä 
wä frä'mmst s tu'vvgen Ore i dold å frå'mon,st i 
tdvvsn Mal. lag var nära att säga det (eg. 
det var el. jag hade det längst fram på tungan)'. 
Syn.: främsto. 2. (i förb. främst-i:) bg"rj-å 
frö'mmst-i' Soll. 'börja framifrån / start from 
the front' (t. ex. i en bok). 8. (i förb. främst - å:) 
i a la'ggt an frö'mmst-å' Soll. 'jag har lagt den 
längst fram / I have put it right at the front' 
(t. ex. på lasset). 

främsta adj. superi. fre mmst - fre mmdest Älvd. 
freent(m)st Rättv. (Bo.); (pl.) fremmstor On. 
frdrnmst Mal. 1. 'den längst fram / the front' 
allm. 4n så't 4 frc'mmst 14intjem Älvd. 'han 
satt på den främsta bänken / he sat in the front 
pew'; 4n will o'llt-Vett wa` fremmsk Älvd. 'han 
vill alltid vara den främste'; demda fre`mmortor 
Ors. <de där längst fram'; i' nnt vill i våa  frei'mmstv, 
s i'nnt sesstv, hä'll Mal. 'inte vill jag vara den 
främste o. inte den siste heller'. 2. 'främre / the 
front' Älvd. fremmdestab Älvd. 'det främre (av 
två säten)'; i fremmst Xlcun Älvd. `i det främre 
av två åkdon'. Jfr främre adj. komp. 

främst-fingret n. Id best. fremmstfivvgred Älvd. 
'pekfingret / the forefinger, index-finger' (Vii 
We. fränistfinger; SAOB främre 2 a). Jfr flöt-
givaren. Syn.: pekfinger. 

främste adv. frä`minstu vMor. freemmsto öMor. 

fremmstu Ors. frdmmorts Jä. Mal. ÖVd. 'främst, 
längst fram / at the front, in front'; dem ri'clä 
fre`mmstu Ors. `de redo främst'. Syn.: främst, 
bet. 1. 

frän adj. I Mn fr4n Älvd. Våmh. frön Våmh. 
(Bon.) Nås från Mor. Ve. Soll. Ore NeSi. Vd. 
från fr4n Ors. 1. 'stickande, genomträngande, 
kärv till smak el. lukt / rank, rancid (of smell or 
taste)' (SAOB frän' 1-2) allm. 2. 'bittert kall; 
gråkall, kulen / bitterly cold' (jfr SAOB 2 c) Ors. 
Dju. ä ss frå'nt wa'ttv, i i'sszb 	vOrs. 'det är 
så bittert kallt vatten i den här källan'. 3. `för-
argad; snäsig, tvär; lättretlig / irascible, bad-tem-
pered' (kan i vissa varianter av denna bet. ej 
etym. skiljas från frön; jfr SAOB frän' 3) allm. 
491 wart so fr'd'n so nÄlvd. 'han blev så förargad 
så'; frå'n å'v så Ål 'argsint'; snerfrgn nÄlvd. 
'som lätt blir förargad'. Jfr bråd-. Syn.: arg, 
bet. 1; elak, bet. 7; frön, bet. 3; skör, bet. 3. 
4. 'kådrik, tjärig, eldfängd / resinous, tarry, 
inflammable' Våmh. Mor. Ve. NeSi. Nås frå'nå 
tot`rrvestikkur Mock. 'eldfängda torrvedstiekor'. 
Syn.: frön, bet. 2. 5. 'inflammerad / inflamed' 
Mor. Rättv. an bi frå'n i hearsäm, bår an går-fo't 
jsnom då'rå Rättv. (Bo.) 'han blir inflammerad 
i halsen, bara han går ut gm dörren'; an va frå'n 
i tä`lri Rättv. 'han var skrovlig i rösten'. — 
Avi.: frå`na Leks. Ål korna Flo. träns Mal. adv. 
'fränt / rank, rancid' (om lukt o. smak). 

fräna sv.v. 1. fräna Leks. (Torp frwnall) 'vara. 
frän / be rank, rancid' (om lukt el. smak). 

fräsa sv. v. 3. 1. frt'sa. Älvd. Våmh. (pret. 
N'ste Älvd.) frö`sa Våmh. (Bon.) frå`s(a) Mor. 
Ve. 	Soll. Ore (pret. fronsät Ve.) frå`sa -fr' 8a. 
Ors. (pret. frifstä öOrs.) frå`sa Rättv. Bju. Mal. 
(prat. frå`ss Rättv. freesst Mal.) frorss Nås Äpp. 
(pret. frå`stä Nås 'rå"» Äpp.) frå'sa ÖVd. 1. 

(om saker o. opers.:) 'giva ett väsande ljud. 
ifrån sig / hiss, sputter' (SAOB fräsa' 1 a) allm. 
e fresär up i jä'llclim Våmh. 'det fräser (av 
vatten) i elden'; sndit di ng å frE'sä ddlokti 
Våmh. (Bon.) 'snyt dig nu, o. blås ut snoren 
ordentligt!'; frå`sa 	fftit no Mal. 'fnys till duk- 
tigt nu!'. Syn.: blåsa, bet. 4a; fnysa, bet. 1. 

(om vind el. vatten:) 'susa; brusa; porla / 
(of wind or water:) sough, murmur' (jfr SAOB 
fräsa' 1 a cc) allm. e Nr& so e frg'ser i skiegm 
Älvd. 'det blåser, så det susar i skogen'; ä 
fräsa å fs'ssam Li. 'det brusar från forsen'; 
å frobså åv be`ttjim nvMor. <det sorlar från 
bäcken'; å frå`sär ö`stå Soll. <det blåser (el. 
susar) österifrån'; ä rei'vvn, ss å kds.« på tny'in 
Mal. 'det regnade, så att det brusade på taket'. 
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2. a. (om djur:) 'fnysa, frusta, väsa / snort, hiss, 
spit (of animals)' (SAOB fräsa' 1 b az) allm. 
ka'ttp frit'ser öOrs. 'katten fräser'. b. (om per-
soner:) 'svara ovettigt, snäsa i snap at, snub' 
(SAOB fräsa' 1 b p) allm. an  bör-tå å fräsa 
Rättv. 'han började tala högt o. snäsigt'. 3. (om 
vatten före kokning:) <leka, sjuda / (of water 
before it boils:) simmer' Äpp. hä tår-på fräss nö 
"'det börjar sjuda nu'. Jfr sjuda, bet. 1. — 
Särsk. förb. (av:) 4 fre,st-å'v Älvd. 'hon begav 
sig i väg i ilsken sinnesstämning'; (till:) 1. i 
fryt-trk aå 4m Älvd. 'jag röt till åt honom'. 2. 
/rås-tå' a må en strirmiv Rättv. 'stek hastigt en 
strömming åt mig!'; (åt:) o fråst-å' nom sv Oro 
'hon (o: kattan) fräste åt honom så'. — Ssgr: 
fräskål m. Leks. frä'sksppe m. Li. 'argsint, vre-
sig person / irascible person'; frå`skerrve m. öVd. 
=föreg.; add du-nt fra'skurrve sär, add du-nt 
jrCeskerrve sa'ggt Li. 'hade du inte varit en f., 
hade du inte sagt f. (till mig)'; fre'stOrwiå 
Älvd. m. 'tjärved, som det fräser i, då den brin-
ner / tarry wood, which sputters while it bums'. 
— Avi.: frg`sa Älvd. fräsa Rättv. f. 1. 'argsint 
kvinna / iraseible woMan' allm. 2. <första 
järnsmältan (el. fällan) under en smältning i 
blästerugnen / the first iron ball from the blast-
furnace (for bog-iron)' Älvd.; en stferfräss m. 
Rättv. 'en duktig karl / a fine fellow'. 

fräsig adj. I N`sug Älvd. frå` sån Soll. fräsu 
Rättv. Bju. Mal. frress öVd. 'argsint, snäsig / 
iraseible, snappish' (SAOB 2). 

frät m.Ia frät OvSi. Rättv. Leks. Bju. Ål (la. Jä. 
Mal. 1. 'håla (tomrum) i kol- el. tjärmila, upp-
kommen gm för stark hetta / space in charring-
stack caused by overheating' (SAOB; ÖDB I 
522); eå a km-l' frå'tn Våmh. 'det har blivit ett 
fräthål (eg. det har kommit i fr.)'. Syn.: 
fräta; fräthål, bet. 1. 2. 'personifikation av 
den frätande kraften / personification of corro-
sion' Ors. frå'tn fö ns tä jcrtå `»frätaren» får ngt 
att äta'. 

/räta f.IVa fräta Ål =föreg., bet. 1 (SAOB 2). 
fräta' sv.v.3. 1. fräta Älvd. Våmh. Ors. (pret. 

frätte Älvd. frättä Ors.) fräta Rättv. Bju. Dju. 
(sup. fräta Rättv. frätt Dju.) fräts Nås Mal. 
(pret. frättä Nås fräts Mal.) fräta ÖVd. 1. 
'förstöra, tära, angripa / destroy, corrode, wear 
away' (SAOB 2) allm. InVe fräte gråsssrOteir 
Älvd. <urinen fräter (på) gräsrötterna'; ä frå't på 
kmja`n i då'g Li. 'värmen tär på snön i dag'. 2. 
(om is; om kol- el. tjärmila:), `bildas hålor (tom-
rum) / (of ice or eharring stack:) form holes' 
(SAOB 2 c) allm. e frcrtä fr4 if`nnclä Våmh. 

(Bon.) 'det smälter underifrån'; mi'la frätsr i 
fö'tem vOrs. 'det bildas hålor i nedre delen av 
milan'. Jfr fräthål. — Pass.: fråtss-bs'rrt Nås 
'frätas bort / be eaten away, be corroded'; 
snja'n frä'tes-butt Li. 'snön tärs bort'; jä'ne 
frdtes-upp Tra. 'järnet frätes sönder'. — Särsk. 
förb. (av:) fråt-å'v Älvd. 'fräta av' ; (b o r t:) snia'n 
frdt-bsitt Li. 'snön tärs bort'; (upp:) Jul' trå` je 
frä't-spp Ken Tra. `det (a: vitriol) fräter sönder 
järn, tror jag'; (å:) et a /rått-4' in djOöku jå'r 
Älvd. 'det har bildats en vak här (i isen)'. 

fräta" sv. v. 1. fräts Nås 'rossla (i bröstet); kurra 
(i magen) / wheeze (of chest), rumble (of stom-
ach)' (jfr Fr. freta). Syn.: kurra", bet. 3, 4. 

frät-fyll f.Ia frå'tfyll Våmh. (Bon.) 'ved etc., in-
lagt som fyllning i fräthål på kolmila / wood etc., 
put into space in charring-stack caused by over-
heating' (jfr IDDB I 522). Jfr fotfyll. 

frät-hål n.II frätöl öMor. frätwål vOrs. frEthåk 
Rättv. (Bo.) (jfr fräta' v.). 1. 'håla (tomrum) 
i kol- el. tjärmila, uppkommen gm för stark 
hetta' (SAOB). Syn.: frät, bet. 1; fräta f. 
2. 'hål i smältande is (på vattendrag) / hole in 
melting ice' öMor. 

frät-sår n.Ia frätsår Nås frätsåä  Mal. freetsår Li. 
`elakartat, svårläkt sår / malignant slow-
healing wound or uleer' (SAOB). 

frö n.V frie Älvd. nVåmh. (best. frl'et Älvd. 
'Hett Våmh.) Med Våmh. (Bon.) fru.  —fråd vMor. 
(best. = obest.) fr å öMor. Ors. vSoll. Oro NeSi. 
Mock. Flo. Nås Jä. (obest. pl. frå'nsr Mock.) fri 
Ve. fråd Soll. frö Äpp.—Tra. (best. frö'ä Äpp.). 1. 
`(i skal inneslutet) ämne till en ny växt / seed' 
(SAOB frö' 1) allm. sätt frå'n Bju. 'sätta frö'; 
1-14"8tfrie Älvd. rö'tfra Tra. `kålrotsfrö'; brä'nn-
rovfrö (la. `rovfrö, som såddes på en plats, där 
man bränt en rishög'; di'mmjonfrå Nås 'frö av 
groblad'; ö'gräsfrå Al 'ogräsfrö'. Jfr hamp-, hö-, 
koriander-, lin-, rov-, topp-. 2. 'fruktkärna / 
fruit-pip, -stone' (SAOB frö' 1 a) Älvd. Äpp. 
Jfr äppel-. 3. 'spermatozo' (SAOB frö' 2 a y; 
Fr. frj6 2) Älvd. Mal. an ed fil' ulraå ev-ette no 
frPe jär 'han borde väl avla ngt barn här'. 4. 
`begynnelse, ämne, stoff (till fortsatt el. ny ut-
veckling) / beginning; material, stuff' (SAOB 
frö' 3) Mal. ä 24, full nå' frö' kvärs `det fanns 
väl något ämne (bacill etc.) kvar' (som kunde 
ge ny utveckling). Syn.: frökorn, bet. 4. 

fröa sv.v.l. 	Älvd. Iröj- Nås fröa Mal. 
fra- Li. `fröa (av) sig; (äv. bildi.:) spridas;  för-
ökas / shed its seeds; .spread, inerease' (jfr 
SAOB fröa' 4) Mal. ä da hå`gs e frö'dd `den där 
Hagasläkten är vida spridd'.. — Refl.: mealck, a 



fröd 	 558 	 frödga 

frl'ea sig Älvd. `mollan har fröat av sig'; an frö'cld-
se Li. `den fröade av sig'. — Särsk. förb. (av:) 
fre-4' sä Leks. `fröa av sig'; (till:) /röj-tå' se 
Nås `bildas rikligt med frö' (om råg, som ligger 
till sig för att användas till utsäde); (ut:) sö'an a 
/rii-ft't säg Mal. 'fåren ha förökat sig'; (utav:) ä 
/r-ta' sä Mal. 'det fröar av sig'. 

fröd n. Ta fr'äu ÖVd. `fradga, skum / froth, foam' 
(Torp fraud f.; Fr. frau5 n.); drettjesfriu Li. 
`skum på svagdricka'. Jfr lat-. Syn.: se fradga. 

fröd- adj. frö'- Älvd. Våmh. 	 frö"d- Mor. 
Ve. Soll. Rättv. frä'd- Ors. frö'- Ore Äpp. Tra. frö'-
Dju. Flo. Mal. (endast som förra ssgsled; jfr SAOB 
frodi  adj.) 'frodig; kraftigt växande, men med 
lös textur / flourishing; growing quickly but 
without compactness'; frö' agrekk Älvd. frö' agrn 
Våmh. frö`dgrcl vMor. frå`dgrän Ors. frö'grän 
Ore frö`dgrån Rättv. frö' grån Flo. frö'grån Mal. 
`gran, som växer hastigt, men är lös i veden'; 
frö'äfun Älvd. 'd:o en'; frö"dåldär Soll. `d:o 
al'; frö`skftsg Älvd. frö"dskög Soll. frö'skög Dju. 
Flo. `d:o skog'; 	Ors. frö'ts11 Ore ÖVd. 
frö'tål Mal. `d:o tall'; frö'kvisst Mal. `tät gran-
gren med långa, saftigt gröna barr'; frö`dflrekk 
Ve. `parti av åker el. slåttermark, där det växer 
frodigt'; frö'clgräs Son. `frodigt gräs'; frö' dbtok 
vÄlvd. `frodig sort av gräset b unk'; frö'vå Äpp. 
`icke fast trä, med frodiga årsringar'. 

tröda f. IVa frö' öa Älvd. fröscla Våmh. (Bon.) 
vMor. Ve. vSoll. Ore frfida Ors. frö'cla Rättv. 
frö'a Bju. Flo. Nås frå`da Jä. frii`ct Äpp. Mal. 
(Y.) (SAOB froda sbst.; Sdvs. frödha f.). 1. `skum, 
fradga / froth, foam' (ÖDB III 512) allm. 
frö`da stöd et(m) natinnäm ä-n Rättv. `fradgan 
stod om munnen på honom'; mg`sofröda Ore 
'skum på kokande vassla'. Syn.: fradga. 2. 
'skumflaga / wad of foam' Nås Jä. Äpp. Mal. 
frö'or stög krivsm mu'nn på'...92, Nås 'fradgan (eg. 
skumflagorna) stod(o) omkring munnen på ho-
nom'; ä vå'r ssm e fri-Pda Jä. `det blir som en 
skumflaga'; frEre feell va'ttztti Mal. <vattnet fullt 
med skurn'. Jfr kåtfrödor. Syn.: fröd-kvarn, 
-tapp. 8. 'hinna (»skinn») på kokande mjölk, 
välling, vassla etc. / skin forming on top of boiling 
rnilk etc.' Ors. jä't nf, in 4 e bi frä'cla e wrlindjim 
öOrs. 'ät nu, innan det blir skinn på vällingen!'. 
Syn.: skräpa. 4. 'vek, skranglig person el. växt 
/ weak, slender person or plant' vSoll. 

frödaI sv. v. 1. frö' öa Älvd. frö`da Rättv. ( < *frau5a) 
`fradga, skumma / foam, froth'. Syn.: fradga; 
f r ö dga, bet. 1. — Pass.: frs`ues Li. 'fradga sig, 
bildas skum / foam, froth'; mjs'etja freues 'det 
bildas skum på mjölken'. 

frödan sv.v. 3. fräs öa Älvd. fröjd- Leks. Al 
( <*froyöa; Fr. Bl. frey5a) `giva skummande 
mjölk / giva frothy milk' Älvd. m4'ng4e friedd 
i'nntn,o6 i kwe'lld 'Mångås (o: ko) gav inte 
mjölk, som skummade, i kväll'. — Särsk. förb. 
(upp:) fröjd-o'pp jä'astv, Leks. fröjd-s'pp jä'astv, 
Al 'färska upp jäst med rågmjöl o. ljumt vatten' 
(ÖDB III 415). 

frödam sv. v. 3. —1. frit' öa 3. Älvd. Våmh. (pret. 
fråsdcle Älvd.) frit' c)a fråsda 1. Mor. träda 1. 
Soll. frå'da 3. Ors. Ore Leks. Al (pret. frit'dclä. 
Ors. frä'dcis Leks.) frå'cla 1. Rättv. frit 3. Bju. 
Ga. Mock. frå'cla 3. Dju. frö 3. Nås `ömkyla, 
förfrysa / get chilblains, frostbite' (SAOB frö; 
Liden i Meijerbergs Ark. I 97); &lekt di so ött. 
frie der int rö've Älvd. `akta dig, så att du inte 
förfryser bakdelen!'; i a frit'da åsrskrättjen a mi 
Soll. `jag har förfrusit (ytter)örat (på mig)'; 
ja ha frä'tt nit'san (pl.) Al `jag har ömkylt näsan'; 
ja frti'dd S'go Dju. `jag ömkylde ansiktet'; fra' 
hä'nnclar Nås 'förfrysa händerna'. Jfr öm-. 
Syn.: frysa st. v., bet. 5; frö sa. — P. pret.: 
frädd Bju. Ga. `förfrusen / frostbitten'. — Raft.: 
'förfrysa sig, ömkyla sig / get chilblains, frost-
bite' allm. ig a frieda mi um näsä'r öMor. e a. 
frä'tt me um ?låss& Ore `jag har ömkylt näsan'. — 
Särsk. förb. (av:) an a frikla-å'v si fi'vvgri Soll. 
'han har förfrusit sina fingrar, så att de måste 
amputeras'. — Seg: frå'clväder n. Rättv. `mycket 
kallt väder / very cold weather'. — Av!.: frit'ut 
adj. n. Ga. `kallt (om väder) / cold (about 
weather)'. 

frödga f. IVa fro'gga Våmh. Leks. frå`gg(a) öMor. 
Soll. frs`gga Ors. fro'gga frö'ga Rättv. fro'gga 
Bju. Ga. Mock. Nås frö'ga Dju. (jfr SAOB frodga, 
frogga under fradga sbst.) `fradga, skum / froth, 
foam'; an trietts ss fro'gga drå'v yr tfetzt å-n Leks. 
`han trätte, så att fradgan stänkte ur munnen 
på honom'. Jfr jäs-. Syn.: se fradga; fröd; 
frö da, bet. 1, etc. — Seg: trå' ggjöså sv.v.Soll. (om 
deg:) `jäsa, så att det bildas bubblor i den jä-
sande massan / ferment in such way that it 
will foam (of dough)'. — Av!.: frs`ggun Ors. 
fro'ggu Ga. Nås adj. 'fradgig / frothy'. 

frödga sv. v. 1. fro'gga Våmh. frei`gg(a) öMor. Soll. 
frs`gga Ors. fro'gga Ga.; pass. frosggas Leks. Nås 
frö'ggs Mal. (jfr SAOB frådhg- under fradga v.). 
1. 	'fradga, skumma'; vä'tnä trä' ggär öMor. 
'vattnet strömmar så häftigt, att det bildas 
skum'. Syna fradga; f r ö da'. L 'tugga fradga' 
(SAOB 2); an freigged Soll. 'han tuggade fradga'. 
— 	 frö'gg sä Mal. 'löddra sig, skumma'. — 
Pinna 'fradga sig; jäsa, så att det blir skum'; 
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drä'kkanä frö'ggs Mal. 'drickat skummar'. — 
Särsk. förb. (upp:) frägg-u'pp si Son. 'jäsa, så 
att det bildas fradga' (ÖDB III 522). 

frödge m. Illa fro'ggä Flo. 'fradga' froth'. Syn.: 
se fradga; frö dga, etc. 

fröd-hatt m. Ja frB'hatt Äpp. fr5'hatt Mal. friPuh,cat 
ÖVd. (Aasen fraudhatt). 1. 'samling av skum 
(t. ex. i virvel i fors) / mass of foam (e.g. in whirl-
pool)' allm. 2. `fradga omkring munnen på 
människa, särsk. på döende / froth at mouth of 
person, especially someone dying' Mal. ÖVd. 
Jfr frödtapp, bet. 2. 

frödig adj. I friPu Mal. frå'us ÖVd. <betäckt med 
fradga, skummig / covered with froth, foam'. 

fröd-kvarn f. Ta fröskwenn Älvd. 'skumtapp, skum-
flaga / wad of foam'. Syn.: fröda f., bet. 2; 
frödtapp. 

frödlig adj. I frö' ölig frö'lig frö'lin Älvd. 
frö'dkin Våmh. (Bon.) frö' ölin vMor. frirdlin 
frs'llin Ors. 1. (om människa:) 'frodig, väl-
mående / (of person:) flourishing' Alvd. Ors. 
2. (om skog el. åker:) 'frodig, bördig, rikt gi-
vande / (of forest or field:) flourishing, fertile' 
allm. e si fik jå'r a'ut frö' älig 	Älvd. <här 
ser det ut att vara kraftigt växande skog'. — 
Av!.: frö' äli adv. Älvd. 1. 'frodigt, fylligt / 
plump, fat'; 4 i 80 frös öli we'kkst 'hon är så 
fylligt vuxen'. 2. <rikligt / ample'; naug ir å 
stii` frööli bitä'lt 'nog är det en mycket frikostig 
betalning'; so frö' åli få/ ött 'så mycket du tar 
för dig!'. 

fröd-mesa f.V frö'mysä' Älvd. frö' ömysdi Våmh. 
frö' ömysu vMor. frö'misu Ve. 'skum på kokande 
vassla / froth on boiling whey' (ÖDB III 378, 
455). Syn.: frödkost; kav, bet. 2; kät-fr5-
dor, -skum; ost-, vit-mesa. 

frödmes-ost m.Ia frirmyswässst Älvd. frösmysu-
V '488i Soll. <ost, bestående av det skum, som bil-
dades på kokande vassla / cheese consisting of 
the froth forming on the surface of boiling whey' 
(Liv. Älvd., s. 33; ÖDB III 368, 465). Jfr 
frödmesa. Syn.: dravelost. 

fröd-mjölk f. Ib frö'mj9kk Mal. frö'mjskk Li. `ny-
mjölkad mjölk med skum på / frothy new milk'. 

fröd-ost m.Ia frö'elweisat svMor. vSoll. frö'clvässt 
Soll. frå'dwssst frirduwssst frOckiwssst Ors. 
`skum på kokande vassla'. Syn.: se frödmesa. 

fröd-rem f.Ia frå'rånb Mal. 'lång räcka av skum 
på vatten / long line of foam upon the water'. 

fröd-smär n.II frösdsmör öMor. ljusgult smör, 
kärnat av alltför varm grädde / light-yellow 
butter ehurned from too warm eream'. 

fröd-sår n. Ia trädsår Älvd. Ve. Soll. Ors. Rättv. 

Leks. frå`sår Dju. 'frostsår, kylsår / ulcerated 
chilblain' (jfr frödam v.; SAOB frösår). Syn.: 
frös-, kyl-sår. 

fröd-tapp m. I a frö'tapp Äpp. frö'tapp Mal. 
frzfutapp Li. 1. `skumtapp, skumflaga / wad 
of foam' allm. Syn.: fröda f., bet. 2; fröd-
kvarn. 2. <fradga omkring munnen på döende 
människa / froth at mouth of person going to 
die' Mal. Jfr fr ödhatt, bet. 2. 

fröd-växa sv. v. 3. 1. frö`dväkks(a) 1. Soll. frå`d-
väkksa 3. Ors. <växa snabbt o. frodigt; skjuta 
upp hastigt (om gräs; om pojke etc.) / grow 
quickly; shoot up (of grass; of boy)'. 

fröd-växt adj. I frö' älvekkst Älvd. Våmh. (pl. 
:wekkstär Våmh.) frö'clwekkst Våmh. (Bon.) 
frö"dväkkst Soll. frå`dwekket Ors. frö'wäkkst Ore 
frö'väkkst frö'vakkst Mal. frö'vakkst Li. (SAOB 
frodväxt; V11 We. frödväxt). 1. (om skog; om 
träd etc.:) <yppigt vuxen, men mindre fast i 
veden / of luxuriant growth, but not very com-
pact (of wood)'. 2. (om människa:) 'frodig, fet; 
snabbt uppvuxen / (of person:) fat; grown 
quickly'. 

frö-gräs n.II fri3'gräs Mal. 1. <syror, Rumexarter/ 
sorrels or docks'. Jfr hästsyra; rackstrånge; 
röd-gräs, -grön, -skurk; skurk, bet. 1; små-
sura; sura; sur-blad, -bladsstjälk, bet. 1, 
-gräs, -karl, -spjälke, -stjälk, -strunk, 
-strånge,-strångle,-strånk(e),bet.1,-toppa, 
bet. 1; syra, bet. 1; syr-gräs, -stjälk. 2. 'orm-
rot, Polygonum viviparum / serpent-grass'. 
Syn.: frökarlar; ormtunga. 

frö-hus n.Ia freö' ja öMor. 'frögömme, kapsel / 
seed-vessel; core' (SAOB). Syn.: fr ökoppe. 

fröig adj. I fri`eug nÄlvd. fr5`u Mal. Tra. (SAOB 
fröie) 'full med frö; rik på frön / full of seeda'. 

frö-karlar m. Ta pl. frPekaller Älvd. `(växten) 
ormrot, Polygonum viviparurn' (Lyttkens 1131). 
Syn.: frögräs, bet. 2; ormtunga. 

fröjd f.Ia fröjd Våmh. (Bon.) öMor. Mal. friggd 
Ors. 1. 'glädje, nöje / joy' (SAOB) Våmh. 
(Bon.) öMor. Mal. e sterkku frö'jd Mal. 'en kort-
varig glädje'. Jfr frost-, hund-. 2. 'mynta, 
Mentha gentilis / mint' (SAOB 2 b; Sdw. hiär-
tans frygdh; Lyttkens 272; ÖDB III 499) Ors. 
jä`rrt,Ins-fri'ggd öOrs. järrtansfreggdsr (pl.)svOrs. 
`dets.'. Jfr stråmynta. 

frä-keppe m.IIIa fre"kuipp ••••• fre"dkupp Soll. 'frö-
hus' (äv. om  kärnhus i äpple). Syn.: fröhus. 

frö-kem n.19, frr8keenn Älvd. frekvånn Soll. 
fre"kuntnn fre'lewsnn Ors. frrkör Rättv. frå`kör 
Leks. Dju. frö'kunn Mal. 1. 'frö, som kan giva 
upphov till nya exemplar av släktet / seed 
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which will grow' (SAOB 1) Älvd. Soll. Leks. ig 
ar int frrekilennea kwå'r dgö Älvd. 'jag har inte 
ens frökornet kvar'; &lite finns ä frå`körs kvä'r 
Leks. (om löss) `alltid finns det så mycket kvar, 
att det blir nya igen'. 2. 'utsäde / seed-corn' 
(SAOB 2; Schl. frökorn; Fr. frjökorn; ÖDB I 
398) vOrs. Rättv. Leks. Syn.: frösäd; sädes-
korn, -s ä d. 3. (överfört:) 'enstaka påläggs-
djur / single animal kept for breeding' Soll. 
ä ä då fre"bånnä kvåsrä Son. (skämts. om  vin-
terfluga:) 'det är (då) avelsdjur kvar'; i ked då full 

ss pa'ss ssm fr8'ksnnä kvå'rs Mal. 'jag måste 
då ha så mycket som ett enstaka djur kvar'. 
4. 'ämne, material, stoff / material, stuff' Äpp. 
dsm stä'lldä, ss dsm add frlYkönä 'de sågo till, så 
att de hade ämne (kvar till fortsatt tillsättning 
el. beredning, t.ex. syrad mjölk etc.)'. Syn.: 
frö, bet. 4. 

frö-mjöl n.Ia frti'mji3Ir Mal. 'mjöl av på loggolvet 
samlat, förmalet ogräsfrö, anv. i dryck till 
kreaturen / flour ground from weed-seed from 
the barn-floor and made into thin mash for 
cattle to drink'. 

frön adj. I frgn Älvd. nVåmh. från Våmh. (Bon.) 
frän Soll. Ors. Ore Rättv. frän Flo. Jä. Äpp. Mal. 
(n. frönnt -.'frött Mal.) frsun Mal. (öje) fräfn 
ÖVd.; obef. Leks. Bju. Mock. Ål (Torp froyden 

froyn; V11 We.). 1. 'skör, bräcklig / fragile, 
brittle' (t.ex. om vävnad; om deg; om murk-
nande trä; SAOB) allm. frö'nfuru Jä. <fura, som 
innehåller föga kärnved'; ä då väl bra frö'tt 
tg'g Mal. `det där var ett bra skört tyg'. Syn.: 
skör, bet. 1. 2. (om ved:) 'starkt tjärhaltig, 
eldfängd / inflammable, tarry' Flo. Syn.: 
frän, bet. 3. 3. (om person:) 'uppbrusande, 
lättretlig / (of person:) irritable, iraseible' Vd. 
Syn.: se frän, bet. 3. 4. (om person:) 'försmäd-
lig i derisive, mean' Mal. an e frö'n i tak 'han är 
elak o. försmädlig i sitt tal'. 

frö-pära f.IVa fre"pära öOrs. frå`påra Ore `sätt-
potatis / seed-potato' (jfr We. fröpäron). Syn.: 
sätt-bär, -jordpära, -jordäpple, -pära, 
-päron, -päror. 

fräsa sv.v.3. frysa Äpp. trä' fsa ÖVd. (jfr frysa 
st.v.; Sdw: frösa; Torp froysa; Liclån i Meijerb. 
Ark. I 97, not 4) `förfrysa, ömkyla / get frostbite, 
chilblains' (SAOB); han frö`sst b'ro Äpp. 'han 
önikylde öronen'; an !räfst tefron å' se Li: 'han 
förfrös öronen'. Jfr sår-, öm-. Syn.: frysa 
st: v., bet. 5; frödam. —Refl.: fra's sä Äpp. Mal: 
frä'j8 8e Li. 'ömkyla sig; förfrysa'. 

frös-kall6 m. Illa frBsskäla Mål. fräi'skåle Li. 
(jfr frysa, fr ö s a v.) 'stark nattfrost'/ hard frost'; 

ä vål,- fr6`8kåla i na'tt Mal. 'det blir nattfrost i 
natt'. 

frö-skorv m.Ia frreskiisrry Älvd. <med mjäll-
bildning förenad skorv på huvudsvålen / scald-
head, scurf'. Syn.: se flen-, fläsk-,rot-skorv. 

frös-kyl m.Ia frö`stfök Jä. (jfr frysa, frösa v.) 
'person, som är frusen av sig / person who feels 
the cold'. Syn.: se frostkrok; frusenlort. 

frös-länt adj. I frö'slännt Leks. Mal. (jfr frysa, 
fr ösa v.) `frostländ / exposed to frost'; da-i 
hei`nns sva'kksn va ä fr5'8lännt Mal. <i den för-
djupningen var det frostlänt'. Syn.: se frostig. 

frös-natt f.VI frri'snatt Dju. (jfr frösa v.) `frost-
natt / frosty night'. Syn.: frost-, frus-natt. 

frö-spira f.IVa frö'spira Mal. 'kålrot lämnad kvar 
i åkern för frösättning / root of Swedish turnip 
left in the field to grow for seed'; lä`rnmn nsr 
rö'ttää. te frö'spIrsa  te kres `lämna några kål-
rötter kvar i åkerjorden som frösättningsväxter 
till följande år'. 

frös-sår n.Ia fra'ssåd Mal. frä` Ps& Li. (jfr frösa 
v.) <frostsår, kylsår / uleerated chilblain' (jfr 
SAOB frösår). Syn.: fröd-, kyl-sår. 

frö-stjälke m.IIIa frrestjfk8k Älvd. `stjälk (stånd), 
som uppbär blomställningar, innehållande frön 
/ flower-stalk eontaining seed' (jfr SAOB frö-
stjälk). 

frös-år n.Ia fre' sår Leks. Dju. (jfr frösa v.) 'år, 
då grödan skadats el. förstörts av frost, frostår / 
year when crops were damaged by frost'. Syn.: 
frusenår. 

frö-säd f. Ja fråssild öOrs. Ore 'utsäde / seed-corns 
(SAOB 2). Syn.: se frökorn, bet. 2. 

fu interj. ffc Mal. `hu, usch! / ugh, whew!' (jfr 
Ideforss I 264 f.; V11 fuff interj.); fire hur ä såt 
'hu, så det satt fast!'. Jfr f ut; hut. 

rubba sv. v. 1. fu`bba Leks. (Torp fubba) 'pyssla, 
sniåknåpa / do odd jobs, tinker, potter about'; 
ä går nsn a fu`bbs bårt i å'krun dan 'det går ngn 
o. pysslar där borta på åkern'. — Avi.: lubb m. 
`person, som knåpar med smågöromål / person 
doing trivial jobs'; fubb n. `sysslande med små-
göromål / doing trivial jobs'; fu`bba f. 'kvinna, 
som pysslar med smågöromål / woman doing 
trivial jobs'; fu`bbug adj. 'som knåpar med små-
göromål utan att taga sig ngt riktigt för / pot-
tering about'. 

fubbig adj. I fu'bbug nÄlvd. ftebbun öMor. Ors. 
(jfr Rz 169a fubba; Torp fubb) 'ovig, klumpig; 
mycket korpulent / very fät; clumsy, heavy'; ä 
varrt fö fu`bbut ta a snjösu'kkur öftåni' öMor. 
'det blev för klumpigt att ha snösockor utanpå'. 
Jfr fumla v., avl. 
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