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fubbla sv.v. 1. fu'bblra Bju. `bete sig fumligt, 
opraktiskt / act awkwarclly, fumble' (SAOB 1); 
du står å fu`bbkär ss ä bl a'ssint `du bär dig så 
opraktiskt åt, att ingenting uträttas'. Syn.: 
fimla, bet. 1; fumla. — Avi.: fu`bblru adj. 
Bju. `oskicklig, fumlig, tafatt / elumsy, awk-
ward, fumbling' (SAOB). 

fukt f.Ia fukkt Älvd. vSoll. Rättv. `väta, fuktig 
luft, imma, ånga / damp air, steam' (SAOB); 
eå i fu'kkte 4 glrrsum Älvd. `det är imma på 
fönstren'. Jfr im; imma; rånad, bet. 1. 

fukta (fuxta) sv.v. 1. fu'kksta Al (jfr fukter). 1. 
`ha fukter för sig, göra miner / make faces, dodge 
about'. Syn.: fakta. 2. `göra konster, mixtra, 
krångla / be up to tricks, wriggle about'; va 
står die å fu`kkstär mä `vad står du och konstrar 
med?'. — Av!.: fu'leksta, adv. Ål du ä-nnt fu`kksta 
ldrö'k `du är inte fullt klok / you are not in your 
right senses'. 

fukter (finter) sbst. pl. fu'le(k)tsr Rättv. Ga. Flo. 
fu'lektsr fu`kktar Leks. fu`kktar Bju. /u'kk8tärÅl  
fu'lektär Dju. Nås (jfr fakter, faxor; Rz 124a 
fukter, fakkser; Vllf u x er). a. `åtbörder, åthävor, 
fasoner / gestures, manners' (SAOB 1; Rz 124a 
fakter 1; Gotl.Ordb.); an har nu så'rfild fu'lektar 
då vLeks. `han har (några) speciella åthävor då' 
(om en katt, som visar sin glädje). Syn.: af f ek-
ter, fakter; färd, bet. 4. b. `konster, knep, 
påhitt, rackartyg / tricks, dodges, mischief' 
(SAOB 2; Rz 124a faktor 2); va ha tsr fu'lektär 
fgr'r er Dju. `vad ha ni för konster för er?'; 
ha flaks:tär firr sä Al (eufemistiskt:) `öva troll-
dom'. Jfr fukta v. 

fuktig adj. I fu`kktug nÄlvd. fu`kkton vSoll. 
fu'lektin Ors. fu`k(k)tu Rättv. `våt; fuktande, 
immig / damp, steamy' (SAOB 1); tjä`lklran e so 
fu`kkton så vSoll. `källaren är så fuktig så'. 
Syn.: däven; rå, bet. 3; rålig, bet. 1. 

ful adj. I faulr Älvd. faulr (bet. 2-3) - fair (bet. 4) 
Våmh. fåjlr föjlr vMor. föjlr vSoll. felr Soll. fal 
Ors. fak Ore Bju. Dju. Flo. Nås Jä. ÖVd. (n. 
ft-clrt Bju. fakt Nås); obef. öMor. Rättv. Leks. 
Al Ga. 1. a. `oskön / ugly' (SAOB 4) öOrs. Oro 
Bju. Nås. Syn.: ljut, bet. 1; okarsk, bet. 3; 
stygg. b. (i förb. fulimunnen; SAOB 4 b:) 
falr i mu`nnan Dju. `som talar rått / eoarse (of 
speech)'. 2. `som ser bister (arg) ut / looking 
angry, stern' Älvd. nVåmh. faulr um ö'gq 
Älvd. faulr i ö`gum nVåmh. `clets.'; fa'ulr o fru'tt 
Älvd. 'arg i utseende o. uppträdande'. 3. `duk-
tig, kraftig, stor o. stark; ansenlig / industrious, 
strong; considerable' Våmh. (Bon.) vMor. Soll. 
dem i 80 fa'uträ demm-da så Våmh. `de äro så 
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duktiga i arbete, de där (människorna), så'; kin 
få'ulr ö'p Soll. `en stor (duktig) hop'; e du-9A 
gult ka'rrn ä Soll. `clu är ju stora karlen, vet 
jag!'; få'ult å"vud å lrl'tä vi't Soll. `stort huvud 
o. litet vett'; e-nt å' fö få'ult Soll. `är det inte för 
mycket?'. 4. `mycket begiven / very fond of' 
Soll. få'ulr upå vå'ta `mycket begiven på stark-
saker'. 5. `illmarig, förslagen, knepig, rävaktig / 
sly, eunning' Våmh. Ors. Flo. Mal. ÖVd. du wa 
falr da' tä rekän-a'ut e Våmh. `du var knepig, du, 
att begripa dig på den där mekanismen'; n l ss 
ffill jusst sum jen rö'v öOrs. `han är så listig som 
en räv'. Jfr in-. 6. `farlig, riskabel / dangerous' 
Li. ä e fa'lrt a krerkem me dem da lå'tjännem 
`det är farligt för kreaturen med de där dytjär-
narna (eg. lettjärnarna)'. 7. `lustig o. skoj-
frisk i sitt tal / joking, droll' Ors. tä/ i mu'nn 
`dots?. 8. (n.:) fåt* Soll. `rikligt, fullt; mycket / 
full of; ample; much'; fåult i fö'k `fullt med 
folk'; ur få' ult e kir& leka ̀ hur mycket är klockan?'. 
— Av!.: få'ulriåt f. Soll. (eg. f ulighet; svordom / 
oath; särsk. i uttr.:) ä va je ferukiEt `det var själva 
tusan! / the deuce!'. Jfr farlighet. 

fulas sv.v. 1. 3. pass. fa'ulras Älvd. Kaus (pret. 
fiVräs; sup. fuslrdas) Våmh. fö'flras svMor. 1. 
(till ful, bet. 2:) `se arg ut / look angry' Älvd. 
bä' fa'ulras o tru'bbas„da åu ål.  nen wä'g `bara se 
arg o. trumpen ut, då du skall någonstans'. 2. 
(till ful, bet. 3:) `yvas / give oneself airs' svMor. 
8. (till ful, bet. 5:) `handla illistigt, leta i smyg, 
smyga i hemlighet / act cunningly, stalk, sneak 
after' Våmh. i fa`träs 4 ffegäln o skö't 4n `jag 
smög mig på fågeln o. sköt den'; n ffi'lrä,s etä di 
`han letar i smyg efter dig'; å'gärn n ska [faras 
`havren skall smyga' (dvs, växer bäst i natt-
mörkret). — Särsk. förb. (av:) n ffilräs-å'v 
u`nndef Våmh `han smyger sig hemligen undan'. 

ful-grop f.VI ffargropp nMal. `smilgrop / dimple'. 
Syn.: se falsk-, fles-grop. 

fuling m.Ib ffariv Bju. Mock. Nås `otäcking, 
stygging / fright, horrid creature' (SAOB 2). — 
Avla frariva f. Leks. `ful kvinna / ugly wornan'. 

full adj. I full OvSi. (utom vSoll.) NeSi. Vd. fall 
vSoll. 	 fsll Li.; komp. fu'ller(a) Älvd. 
Ve. Dju. 'talar fy'llär Soll. fö'ller fu'llar Leks. 
fy'llär Mal. fu'llar r•-• 	Li.; superl. fu'llest 
Älvd. fillst Ve. fu'llest-.'fy'llest Son. fu'llest Leks. 
fyllst Mal. fu'llastr,,  'inse Li. 1. `uppfylld / full' 
(SAOB 1-2) allm. ä i fu'll lö't Våmh. `det växer 
över hela åkern'; ed e fu'llt kwennwattn nvMor. 
`det är fullt med vatten i kvarnbäcken'; däm 
bo'dd fu'll lä/di öMor. `de bodde hela ladan full'; 
fu'll krg`vu i små"stän Ve. `fulla krävan med 
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småsten'; fu'llt i Nal& Soll. `fullt med fisk'; håv 
int an fi'llär Ve. 'ha(v) inte i den (a: vävspolen) 
fullare!'; 	na fu'lla Ors. `ös den (a: byttan) 
full!'; ä full ba'rrgan i Kliar Leks. 'bergen äro 
fulla av eldar'; an hack' fu'll en bä'vvk dar Leks. 
<han hade en bänk full (a: av klockor) där'; fu'll 
ha'nnda Jä. 'fulla handen'; full i skra'tt Äpp. 
`skrattlysten'; full i mi'kk Äpp. 'full av list o. 
rackartyg'; tjö'rtja ö Ml int fy'llär hän prä'sstn, 
går-i'nn Mal. 'kyrkan är väl inte fullare, än att 
prästen går in' (sagt då barn lämnar litet mat 
oäten); fu'll i dä'nn Mal. `full i fan' (jfr f ull-i - 
honom; klene); lien fj5'se i krtettirTra. 'fähuset 
fullt med kreatur'. Jfr grund-, skäl-, städje-, 
vattu-, väs-. 2. a. `fullständig, komplett / 
complete, whole' (SAOB 6); fu'll wi'tter Älvd. 
Våmh. `full vinter, högsta o. kallaste vinter'; 
an a fu'll gå'rd Soll. 'han har komplett uppsätt-
ning av hus'; an ka'mm, i fu'llt si'nn Mal. 'han 
kom i fullt raseri'; o lä' se i fu'llt Kils sm jfarkvåln, 
Li. 'hon lade sig fullständigt berusad på julafton'. 

'hel o. dyl. / full, complete' (SAOB 7); äd e 
fu'llt tu'vvgäb nvMor. (jfr Rz 764 a) tu'vvkä e 
fu'llt Ore to`vvire e fu'llt Li. `det är fullmåne'. 

(spec. i uttr.:) Pilt/ wå'v Älvd. ff43/ vå'y Jä. 
'väv, trädd med två trådar i rör / double-
threaded web' (motsats: ensmöj d väv). Syn.: 
dubbel, bet. 3. d. (i förb. för fullt:) 'fullt o. 
helt, normalt / norrnally' (jfr SAOB 6 j) allm. 

jå't di fel fe fu'llt Våmh. `han äter då i full ut-
sträckning el. normalt'. 3. a. (n., adv.; förstär-
kande; jfr SAOB 8 a, 10:) `fullständigt, alldeles, 
helt / completely, fully'; fu'llt rs'sstad Leks. (Silj.) 
`försedd med kläder, mat o. nödiga verktyg för 
arbete'; ja trosold fullt å fa'sst på ä Al <jag trodde 
helt o. hållet på det'; fu'llsallta Leks. <helt till-
räckligt saltad'; fu'llbrå Flo. Mal. 'fullgod, fullt 
frisk'; fu'lljåsin Li. `jäst länge nog'. Jfr f ull - 
lärd; f ullt ut adj., bet. 2. b. (i uttr.:) i 'lillan 
fkä'vvg Våmh. `i full fart / at full speed'. Jfr 
f ullan de. 4. `onykter / drunk' (SAOB 11); an 
vä, då-nt fy'llär hän an ksnn sta`nnd på bg`nom 
Mal. 'han var då inte mera drucken, än att han 
kunde stå på benen'. Jfr stup-, stör-. Syn.: 
drucken. 5. (i förb. gå fullt adv.:) 'vara färdig 
att kalva / ready to calve' Älvd. 4 gö' fu'llt 
wilab so kuTri,mb 'hon (a: kon) är färdig att kalva 
nästa vecka (eg. veckan som kommer)'. 

full adv. full Våmh. Mor. Oro Leks. (SAOB full 
adj. 10) 'fullt, fullkomligt, alldeles, riktigt / 
completely, wholly; properly'; an ward 
a'rrg ann Våmh. (Bon.) `han blev riktigt ond, 
han'; fu'll a'rrg öMor. `komplett rasande'; då' 

e-n, fu'll kkä'dd um bö'ner s f5‘ta Oro 'då är man 
ordentligt klädd om benen o. fötterna'; jet va 
fu'll nö'jd Leks. `jag var fullt nöjd'. — Om 
full adv. i särsk. verbförb., se skita, väta. 

rulla adv. fUl—fin411 ,-fik Älvd. fel Våmh. fl 
fåt 41 Mor. fil — fil Ve. fick föl vSoll. fiil Soll. 
Mock. Flo. Äpp. Mal. föl"-,  för fel Ors. Rättv. 
(Bi.) iii/ fil/ —föl Oro 	vRättv. Ga. föl 

ful) Leks. Bju. Al öVd. föl för Dju. Kar —filr 
Nås Jä.; tryckstarkt stående former: fu'll Soll. 
Äpp. full Leks. fu'll Mal. fs'll Li. (Sdw. Aasen 
Ross fulla; i-ljudet i Älvd. fil — fik torde kunna 
förklaras som ett ur i utvecklat svarabhakti -i, 
se LD I 216 f.; jfr dock Noreen Ordl. fil adv. o. 
VII Ross fill adv.). 1. (vid början av fras:) `nog, 
visst / certainly, of course' (jfr SAOB fuller 2) 
Soll. NeSi. Vd.; obef. övr.OvSi. 	bräk däm 
stej 85' Son. `visst bruka de säga så'; föl ko'mm 
an Rättv. `visst kommer han'; fsll räsvvan, då'n 
Leks. 'nog regnar (det) där borta'; fsll trör ja 
hå' Al `nog tror jag det'; för hö'clas ä at-n, vå 
bri'din litet Dju. 'nog hördes det, att han var 
litet vriden'; full hå jå' vir må' Flo. 'nog har jag 
varit med'; fu'll gå'r her Mal. <visst går det'; 
fs'll fsgtå` je ä e 5'llk se dä nö Li. `nog förstår 
jag, att det är olikt (sig) där nu'; (stundom 
ironiskt:) jo fsl t5'g sn ä Leks. `jo, vad han tog 
det!'. 2. (inne i fras; halvt pleonastiskt:) `väl, 
förmodligen, troligen / probably' (jfr SAOB 
fuller 3) allm. an ä, fall gä"nndji-å'ut Soll. `han har 
väl gått ut'; skå, nu kik å' vSoll. 'det bör väl det'; 
e wa för je ri`kktin öståga Ors. `det var väl en 
riktig slamsa!'; i läri föl int vit hå' häll Rättv. 
(Bo.) `ni lära (eg. I lären) väl inte veta det heller'; 
få fil så' då öLeks. 'det får väl (vara) så då'; å' 

äsu`mmu Jä. `det gör väl detsamma'; 
(stundom rent pleonastiskt i slutet av fras:) ur 
dännda skreppär ful vMor. `så den där (perso-
nen) skrävlar o. skryter'; (stundom ironiskt:) jä 
skull fil lå`sa jå' för då', u'vve keern, Leks. 'jag 
skulle kantänka läsa, jag, för dig, unga karlen!'. 
Syn.: a adv. 

fullande adj. oböjl. fu'llande Li. (se SAOB full 
adj., anm.) 'full / full' (emfatiskt); dem vå sv 
fu'llande i Wils 'de voro så fulla med löss'; an 
kamm i fu'llande fkä'vvg 'han kom i full fart'. Jfr 
full adj., bet. 3 b. 

full-buren adj. IV fu'llbilsri'n Älvd. fu'llbarn 
Våmh. 1. (om foster:) 'fullgången / fully-devel- 
oped' (SAOB 1) Älvd. an 1-t 	@'n,n, 
an-då kå'vQn 'han är inte fullt utbildad (som 
foster) ännu, den där kalven'. Syn.: fullgar, 
bet. 3; fullgången, bet. 1. 2. (om ko:) `kalv- 
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färdig / ready to calve' Våmh. ugli• fu'llbarn 
<alldeles kalvfärdig'. 

full-börg adj. I fu'llbörrg Älvd. Flo. fu'llbsrrg Ore 
Ål 'fullvuxen o. arbetsduglig / fully-grown and 
fit for work'; dier irå f  &rel. fu'llbörrg ka'ller 
Älvd. 'visst äro de vuxna, fullt arbetsdugliga 
män'. Syn.: fulltut, bet. 2. 

full-flyx adj. I funlfirykks Soll. (jfr flux) 'ivrig, 
i farten med ngt / eager, keen'; mäs vir äum juni- 
flrykksär 'medan vi äro pigga på saken'; fi'j ur 
funlflrykks dö"da vä,"oj, så ivrig den där (kvin-
nan) var!'. 

full-flätad adj. I fu'llflgta Rättv. (Bi.) Leks. 
fu'llfkättn ••••, fu'll-flräskktv, Mal. (för -kkt- jfr följ.) 
'durkdriven, inpiskad; slipad / curming, ac-
complished' (SAOB 2; Rz 170 b). Syn.: f ull-
fäktad, -god, bet. 2, -hå,rad, bet. 2, -klappad, 
-pantad, -piskad, bet. 1, -vaggad; fulltut, 
bet. 4. 

full-fäktad adj. I fu'llfenkta Leks. fu'llfäkktv„ Mal. 
fu'll-feekkta Li. =föreg. 

full-följa sv.v.3. fu'llfga Våmh. (styr dat.). 1. 
'envist följa, följa överallt, förfölja / pursue, 
follow everywhere' (SAOB 1; VII; äv. abs.:) 
fu'llfggd Ireså 	ka`tta 'han (a: grisen) följde 
(mig) överallt som en katt'. 2. 'föra till slut / 
complete' (SAOB 6 a); ./n, dfegd int frawly-  öpö 
b.4'jvgär 'han kunde inte fullfölja saken (o: en 
process) längre'. 

full-för adj. I fu'llfYir Älvd. <frisk o. färdig, fullt 
arbetsduglig / sound of wind and limb; fit for 
work' (SAOB). Syn.: fulltut, bet. 2. 

full-galen adj. IV fia/Orn Våmh. fu'llgälrin Leks. 
(Ross fullgalen). 1. 'mycket vild / very savage' 
Leks. dsm tå' r fal va fu'llgälrin, lö'nan, 'de äro nog 
mycket vilda, lodjuren'. 2. 'ivrig efter, som 
hyser stark åtrå / having an ardent desire for' 
Våmh. 

full-gar adj. I fu'llgår Älvd.; n. fu'llgärt Ors. 1. 
'fullt färdig (t. ex. om  en päls) / finished, com-
pleted (e.g. of fur coat)' Älvd. 2. (om säd:) 'fullt 
mogen! ripe (of graM)' Älvd. Syn.: fullmatad. 

(om foster:) 'fullgången, fullt utvecklad / 
fully developed (of foetus)' (jfr Swd. fulgör; Fr. 
fullgerr 2). Syn.: full-buren, bet. 1, -gången. 

(n.:) fu'llgärt tu'vvgel ni öOrs. 'det är full-
måne nu / there is a full =on now'. Syn.: 
fullgången, bet. 2. 

full-god adj. I fu'll-gö Mal. ÖVd. 1. 'som upp-
fyller fordringarna, otadlig, riktig / fully satisfac-
tory, up to standard' (SAOB) allm. Syn.: full-
vettig, bet. 2. 2. 'fullfjädrad, inpiskad / full-
fledged, cunning' allm. an  e fu'llgö v gå-te neer 

fs'Irk Mal. 'han är fullfjädrad och kan narra 
alla människor'. Syn.: se fullflätad. 8. 'fullt 
utbildad, fullärd / having eompleted one's 
apprenticeship, qualified' Mal. an tä'd  full snål te 
våd fu'llgö 'han börjar väl snart (eg. tar väl snart 
till att) bli fullt utbildad'. Syn.: full-lärd, 
-pantad, bet. 3; fullt-ut. 

full-gången adj. III fu'llgåvvin Bju. fu'llgånnfin 
Nås; n.: fu'llgajö Älvd. fu'llgenndji Ors. 1. 
'fullt utbildad el. utvecklad / fully developed' 
(SAOB 2) allm. Syn.: fullburen, bet. 1; full-
gar, bet. 3. 2. (n.:) eå i fu'llgajå Älvd. tu'vvge/ i 
fu'llgenndji Ors. 'det är fullmåne / there is a full 
moon'. Syn.: full-växen, bet. 2, -växt, bet. 2. 

full-hårad adj. I fu'llårad nvMor. fu'llhåra Äpp. 
fuThåan, Mal. fu'llhån, Li. 1. 'som har tät, 
tjock hårbeklädnad / with thiek fur' (om päls-
djur; om skinn; jfr SAOB fullhårig). Syn.: 
vinterhårad. 2. 'full av knep o. rackartyg, 
fullfjädrad / eunning' Äpp. Syn.: se f ullflät ad. 

full-hävlig adj. I fu'llhävvItä Mal. 'fullt avelsdug-
lig / fully prolific' (t. ex. om  tjur). Jfr hävlig, 
bet. 2. 

full-hövd adj. I fu'llhövvd Ve. Mal. (jfr SAOB). 
1. `storhovad el. platthovad (om häst) / big- or 
flat-hoofed (of horse)' Ve. 2. 'fullvuxen o. stark 
/ fully grown and strong' Mal. fu'llhövvd kri`gär 
'nog vuxen o. stark för att bli krigsman'. 

full-i-honom oböjl. adj. 	-om Mal. (jfr han 
pron., bet. 6 a) 'full i fan, lömsk, illfundig etc. / 
full of all manner of devilry'. Jfr full adj., 
bet. 1. - Avi.: fu'll-i'-omhötan f. best. Mal. 
'djävulskap(en), rackartyg(et) / devilry, mis-
chief'. 

full-klappad adj. I fu'llkirappa Leks. `fullflätad, 
inpiskad' (SAOB). Syn.: se f ullfläta d. 

full-klädd adj. I fu'llkkädd Mal. 'fullt påklädd / 
fully dressed' (SAOB). 

full-lång adj. I fu`/Nuvg Älvd. funlåvvg Soll. 
fu'llsvvg Ors. fu'llåvv Bju. <tillräckligt lång 
(t.ex. om sädesstrå; väggstock, milved etc.) / 
long enough (e.g. of corn.-straw, wood for char-
ring-stack)' (ÖDB II 263). 

full-lärd adj. I fu'llård Nås fu'll-låcl Mal. fu'll-
/iv/ ÖVd. <fullt utlärd, utbildad / having com- 
pleted one's apprenticeship, qualified' (SAOB). 
Jfr full, bet. 3 a. Syn.: fullgod, bet. 3; full-
pantad, bet. 3. 

full-matad adj. I fu'llmätål å Älvd. fu'llmätåå 
Våmh. fu'llmätei Rättv. (Bo.) fu'llmätsn Mal. 
fu'llmattån Li. 'fullt mogen, med fullt utbildad 
kärna / ripe, with fully developed seeds' (SAOB). 
Syn.: fullgar, bet. 2. 
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full-vettig 

full-månad m. II fu'lltminä ö Älvd. fu'llrn4na6 
sVå,mh. `fullmåne / full moon' (SAOB 2). Jfr 
full adj., bet. 2b. Syn.: fullmåne; heltungel. 

full-måne m.IIIa fu'llmåna Nås fu'llmöna Mal. 
ÖVd. 1. =föreg. 2. 'menstruation' Mal. Li. 
Syn.: se dendärdärna, bet. 2; jäs, bet. 1. 

full-pantad adj. I fu'llpannta Äpp. fu'llpanntn 
(vid emfas: —fu'llpa`nnt) Mal. 1. 'i alla avseen-
den fullt duglig / wholly satisfactory' (SAOB 2) 
Äpp. Mal. 2. `durkdriven, listig / curming, ac-
complished' Mal. Syn.: se fullflätad. 3. <fullt 
utlärd / having completed one's apprenticeship' 
Äpp. Syn.: full-god, bet. 3, -lärd. 

full-piskad adj. I fu'lLp`isskin Mal. fu'llpisskin 
Li. 1. 'durkdriven, fullfjädrad' (SAOB) Mal. 
Syn.: se fullflätad. 2. 'som har fått tillräck-
ligt mycket aga / who has been beaten enough' 
Li. 

full-riktig adj. I fu'llrikktun vOrs. fu'llrikktin 
öOrs. <som har sitt fulla förstånd / in one's 
senses, clearheaded'. 	Syn.: f ull- skäf tad, 
-skälad, -skälig, -slug, -vetande(s), -vettig, 
bet. 1; fulltut, bet. 3; fyllest f., bet. 4; rätt-
skälad. 

full-skäftad adj. I fu'llfäffta Flo. =föreg. 
full-skälad adj. I fu'llstjåkaa Älvd. fu'llstjåko 

Oro fu'llstjåka Rättv. Li. fu'llfåka Leks. fu'llfåka 
Bju. Ga. =föreg. 

full-skälig adj. I fu'llstså'ku Mal. föreg. 
full-slug adj. I 	Bju. Tra. =föreg. o E' 
då fel 	Tra. 'hon har då åtminstone sitt 
förstånd kvar'. 

full-soven adj. I fu'llsövin Våmh. 	Ga. 
Mal.; obef. Rättv. (Bo.) 'utsövd / rested, having 
had enough sleep'. Syn.: fullsövd. 

full-stor adj. I fu'llstär Älvd. Ors. fällstfer öMor. 
funlstär Soll. fu'llstör Flo. Äpp. sMal. 1. 'full-
vuxen / fully grown' (SAOB; Vll We. 2) allm. 
Syn.: full-växen, -växt. 2. 'tillräckligt stor / 
big enough' (V11 We. 1) Mal. 

full-städjad adj. I fu'llstEdja Ve. 'full till bräd-
darna (om sjö el. vattendrag, som är nära att 
svämma över) / full to the brim, almost over-
flowing'. Syn.: städjefull. 

full-sutten adj. III fu'llsgtin nvMor. fu'llsuttin 
Ål; obef. Rättv. 'besutten / owning property' 
(SAOB 1). 

full-sövd adj. I fu'll88vd Rättv. (Bo.) Tra. fu'll-
siivd Nås fu'llssvvd Jä. sMal. fu'llsövvd Li.; obef. 
Våmh. 'utsövd, fullt utvilad' (SAOB). Syn.: 
fullsoven. 

full-tacka sv.v.l. fu'lltokk Älvd. fu'lltakka Leks. 
fu'lltakka Mal. <tillfyllest tacka / thank enough' 

(SAOB); e-då'r ir rnn so i'nnt i' dag fu'lltokk 
Älvd. 'det där är en (man), som jag ej kan tacka 
tillräckligt'; i trök a'llär i a fännji fu'lltakk dä 
ri'lektit Mal. 'jag tror, att jag aldrig har fått 
tacka dig ordentligt.' 

full-tandad adj. I fu'lltannadtb Soll. 'som fått alla 
tänderna / with all one's teeth'. Syn.: full-
tänt. 

fullt-ut adj. oböjl. fullt-filt Våmh. (Bon.) öMor. 
Rättv. Leks. sMal. fu'llt-filt Soll. nMal. ÖVd. 1. 
'fullt utbildad / fully developed' Rättv. Leks. 
Mal. farfä'r e ful fullt-filt tä leså' ö'jt lä'jtjä öMor. 
'farfar är väl fullt kompetent att läsa ut liket, 
dvs, läsa ett bibelord då en död föres ut ur går-
den'; o e fullta't n12 Rättv. <hon är fullt utbildad 
(kvinna) nu'; ä-n fulltfet på'jk dä`nil nu Leks. 
'är han (en) fullt utbildad ung man, Daniel, nu?'. 
Syn.: fullgod, bet. 3. 2. <fullt frisk; fullt ar-
betsför / quite fit; fit for work' Leks. Mal. 
ÖVd. jä ä alldekss fullta't i di'g Leks. 'jag är 
fullkomligt frisk i dag'; an ä fullt-filt rå'n Leks. 
'han är fullt arbetsduglig person' (se hjon n.); 
nö' ö'-n, full fu'llt-a't att Li. 'nu är han väl fullt 
frisk igen'. Jfr full adj., bet. 3 a. 3. 'som har 
normalt förstånd / with normal intelligence' 
Våmh. (Bon.) Soll. Mal. ÖVd. Syn.: se full-
riktig. 4. <fullfjädrad, inpiskad / thorough, out-
and-out' Mal. Li. Syn.: se fullflätad. 

fullt-ut adv. fulltfilt Leks. Bju. Dju. Ga. fu'lltät 
Nås fu'llt-filt Mal. ÖVd. 1. 'till fullo, fullkom-
ligt / fully, completely' (SAOB full adj. 12 d) 
Nås. 2. 'säkert, tillräckligt / certainly, suffi-
ciently' Bju. Dju. Ga. 3. 'i full utsträckning / 
properly, considerably' Leks. ä bsrj-å rei'vvn,a 
ijä'nn alldeles fulltfet 'det börjar regna igen på 
fullt allvar'. 

full-tänt adj. I fu'lltän(n)t Oro Rättv. 'som har 
fått alla tänderna / with all one's teeth'. Syn.: 
fulltandad. 

m.Ia fu'llsllsfäll Mal. 'fäll med lång 
ull / long-haired felr . Syn.: långullsfäll. 

fullulls-skinn n. Ta fu'llsilsstsinn Mal. 'skinn med 
lång ull / long-haired fur'. 

full-vaggad adj. I fu'llwaggaö Älvd. 'durkdriven, 
inpiskad, slipad / cunning, accomplished'. Syn.: 
se fullflätad. 

full-vetande(s) adj. oböjl. fu'llvättons Mal. fu'llvet-
tån(des) Li. 'som har normalt förstånd / with 
normal intelligence'; å fu'llvettåndes fs'Irk 'och 
(ändå är det) människor med normalt förstånd!'. 
Syn.: se fullriktig. 

full-vettig adj. I fu'llwitu'n sÄlvd. 1. 'med fullt 
förstånd i behåll / in one's senses, clearheaded'. 
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Syn.: se fullriktig. 2. 'normalt funktionsdug-
lig / fully satisfactory'. Syn.: fullgod, bet. 1. 

full-växen adj. III fu'llwekkni, Älvd. 1. <full-
vuxen / fully grown' (SAOB). Syn.: fullstor, 
bet. 2, -växt. 2. (n.:) eå i fu'llwekksed `det är 
fullmåne / there is a full moon'. Syn.: full-
gången, bet. 2, -växt, bet. 2. 

Tull-växt adj. I fu'llwekkst vMor. fullvä'kkst 
öMor. fialwökkst Ve. fu'llväkkst Bju. Flo. Nås 
Mal. fu'llvakkst ÖVd. 1. =föreg., bet. 1. allm. 
2. (n.:) tu'vvg/ä ä fullvä'kkst öMor. tu'vvgält e 
fu'llwökkst Ve. 'det är fullmåne'. Syn.: se föreg., 
bet. 2. 

fumla sv.v.l. fu'mmbäk Soll. fu'm(m)lra Rättv. 
Bju. fu`mmlra Al 'handskas valhänt med ngt/ 
handle something awkwarclly' (SAOB). Syn.: 
finala, bet. 1; fubbla. — Ssg: fu`mmehläs m. 
Rättv. 'fumlig man / clumsy fellow'. — Avi.: 
fu'mmäk m. Äpp. 'fumlig man / clumsy fellow'; 
fu`mmbkån Soll. fu'm(m)Zru Rättv. Bju. adj. 
'fumlig / clumsy'. Jfr fubbig. 

lund f. 	 fun(n)d öMor. Rättv. Leks. Al Flo. 
1. 'kännedom, nys, begrepp (om ngt) / lmow-
ledge, understan.ding' (jfr SAOB 2) öMor. 
Rättv. Leks. Al Mal. jä a-nt nå fu'n(n)d o'mm y 
Rättv. 'jag känner inte till det'; ka`tta har ny 
fu'nncl ns jä ska kämma Leks. `katten har ngt 
slags begrepp om, när jag skall komma'; hå a 
då-at i' n8 fu'nn,cl smm int Mal. 'det har då inte 
jag någon kännedom om'. Jfr i-. 2. 'idé, på-
fund, påhitt / idea, invention' (SAOB 5) allm. a 
du .2lä'jkt fu'nnd dfc'g öMor. 'har du en sådan idé 
dur; toki fu'n(n)d du å' Rättv. 'ett sådant infall 
(du har)!'. 3. 'tanke, förstånd, omdömesför-
måga / thought, intelligence, judgement' Al Flo. 

fundera sv.v.l. feenndira Älvd. fu'nndra nvMor. 
ternndår Soll. ftenndera Ors. fu'n(n)dera Rättv. 
Näs fu'nndera Rättv. (Bi.) fu`nndra Bju. fu`nn-
d(ä)ra Flo. fu`nndära Mal. fo'nndira ÖVd. 1. 
'tänka, grubbla / think, brood' (SAOB) allm. då 
an byr-å fu"nndär uti dö Soll. `då man börjar tänka 
(grubbla) över saken'; lat mä fu'n(n)dera Rättv. 
<låt mig tänka litet!'; då fu`nndär i allt på 
feemmto vi's 	hiir i skull färs Mal. 'då grubb- 
lade jag allt på många sätt (eg. femton vis), hur 
jag skulle bete mig (eg. fara)'; män sir' fo'nndir 
je ins'mm me fe'Zrv Li. 'men så tänkte jag för 
mig själv'. Syn.: se famla, bet. 4. 2. 'undra! 
wonder' Mal. i fu`nnclär sm i add fännji lo'nnt 
hit'asty, å om <jag undrar, om jag hade fått låna 
hästen av honom'. Syn.: undra v.; refl., pass. 
— Särsk. förb. (efter:) fonndir-ä`tt, sm du di3' g 

te kåmm-iWg hsas ä vä' Tra. `tänk efter, om du 

kan påminna dig, hur det var!'; (om:) i ska tål 
funder-u'mm ä då Soll. 'jag skall väl fundera på 
det då'; (på:) je skä fal fo'nndir-på' ä Tra. 'jag 
skall väl fundera på det'; (å:) ig 51 ftgindir-å' 
eé Älvd. <jag skall fundera på saken'. 

funderig adj. I fienndru Mal. 'fundersam, grubb-
lande / thoughtful, brooding' (We. funderog). 
Syn.: fundersam; undersam; undrig; und-
rom. 

fundering f.Ib feenndärniv Mal. fo'nndirivg ÖVd. 
'grubbel / brooding' (SAOB); an ka'mm ti äj 
fo'nndiriyg Tra. 'han fick ngt att grubbla på'. 

fundersam adj. I fu"nnclårsamm Soll. fusnnder-
samm Ors. fu'n(n)dersam Rättv. Nås Jä. 
dä(r)sam Bju. tu' nndärsam Mal. fo'nncligam ÖVd. 
'eftertänksam, grubblande / thoughtful, brood-
ing' (SAOB); o vart fu'n(n)dersam, nå o lek hö'r 
a'llt Rättv. (Bo.) 'hon blev grubblande, då hon 
fick höra allt'. Syn.: se funderi g. 

funder-skola m.III a fu‘n(n)dårskåljlr Soll. fu'n(n)-
derskölts Rättv. 'svår uppgift att tänka på, tan-
keprov, bryderi / difficult task to think about, 
embarrassment'; i å i fu"nnd&skeijkam, Soll. 'jag 
är i f., dvs. brydd, villrådig'. Jfr ångerskola. 

funker-kanna f.IVa fu'vvkärkanna Nås (jfr 
punkeröl; VII funk, (?) Sdw. suppl. *funker, 
funter, funkter, Schlyter fontkar; se f.ö. E. 
Lic1.6n i ANF 42, s. 300) laggad, stopformad 
drickskanna med pip, varur man drack dricka 
el. öl / coopered wooden tankard or stoup with a 
spout, used when drinking (small) beer'. Jfr 
drickskanna, gästabudskanna. 

funsad adj. I fu'nnsa Ga. (jfr Jac. Matras, Blön-
dal funsa v.) 'funtad / formed, shaped, made'; 
en då kä'rn va allt li`tä fu`nnsa, hann 'den där 
karlen var allt klent funtad el. litet bakom, en-
faldig, han'. Syn.: funtad. 

lunta sv. v.1. fu`nnta Leks. 'göra ngt (på slarv) / 
do something (carelessly)' (jfr SAOB). — Särsk. 
förb. (till:) funnt-tå' Leks. 'göra (ngt) på en 
höft, tota till'. — Av!.: fu`nnta f. Leks. 'tafatt, 
oskicklig kvinna / awkward, clumsy woman'. 

funtad adj. I fu'n(n)ta Rättv. Dju. Flo. Nås 
ftenntn Mal. fo'nntrc Li. <beskaffad / constituted, 
by nature' (SAOB); an ä ts'Ickän fu`nnta Dju. 
'det är hans natur (eg. han är så funtad)'. Syn.: 
funsad; skapa v., p. pret., bet. 2. 

fup m. Ta fiip Rättv. <mindre försigkommen man-
lig individ / not very bright male'. 

fura f. V firsrå Älvd. firsrå firsra n. Våmh. 
firra Våmh. (Bon.) Ors. firru vMor. Ve. Soll. 
Rättv. fåra' öMor. fferu Bju. Nås Jä. Mal. ÖVd. 
fferu ,,, ffirö Äpp. 'tall; tallvirke / pine; pine- 
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wood' (särsk. om  storvuxen torrtall; SAOB 1-2) 
e i 1082.4 ä"-as, Våmh. `det är furu, det där'; 
n`mmbler firrur gr-rit ä tå wa'jka öOrs. <gamla 
furor går det inte att böja' (ordspråk). Jfr käll-, 
len-, malm-, mjälg-, rå-, skräll-, slag-, syr-, 
tall-, torr-. Syn.: tall. 

furage n.Ia forå.'s Ore; obef. Rättv. <häst- o. 
kreatursfoder / horse- and cattle-fodder' (SAOB 
1). Jfr foder', bet. 1. 

furagera sv.v. 1. forasö'r- Ve. (jfr? SAOB 3; en-
dast sammanställt med äta:) foraså'r å fli"tå 
<äta glupskt / eat greedily'. 

furra sv.v. 1. fu'rra Våmh. (Bon.) Mor. /s`rra 
Leks. (V11 We. Danell; jfr Rz 172 a furra). 1. 
`befinna sig i el. åstadkomma virvlande rörelse/ 
whirl' Mor. Leks. ä blrå's så ä fterrär Mor. 'det 
blåser, så allting virvlar omkring': fkirra ti jö'lra 
Leks. `virvla upp mullen'. 2. `ryka / fly, whirl' 
Leks. ä fu'rrs å ffed dan ss `det ryker o. sjuder 
där så'; ä ss klti`ta fs`rrs å rg'k å fy`nntryja `det 
är så att kritan ryker av skinntröjan'. 3. `surra 
(grovt) / hum, whir' (t.ex. om vind i fönster, 
om spinnrock etc.) Våmh. (Bon.) Leks. e fu'rrär 

blg's Våmh. (Bon.) `det surrar o. blåser (om 
drag vid fönsterbåge)'; ftirra å spi`nna Leks. 
`(surra o.) spinna'. Jfr fyrra. 

furre m.IIIa fu'rä ,-, fu'rrä öMor. (jfr furra v.) 
`skämts. om  skinnkjol / jokingly about fur-skirt'. 
Jfr kasung, bet. 3; skinn-, Syn.: butta f., 
bet. 2; skinnbutta. 

furu-bult m.Ia firsrubullt nÄlvd. `hackspett / 
woodpecker'. Syn.: furu-, tall-, ved-knarr. 

furu-fnatt n. Ta ffrrufnatt öLeks.; nu obef. Älvd. 
Mor. `ekorre / squirrel' (SAOB; Rz 172 a). Syn.: 
ekorre; gran-, tall-björn. 

furu-knarr m. Ta firruknarr Älvd. vMor. <hack-
spett / woodpecker' (jfr Rz 172a). Syn.: furu-
bult; tall-, ved-knarr. 

furu-knatt m.Ia firsruknatt sÄlvd. färukna'tt 
öMor. 'trädkrypare, fågel av arten Certhia'. Jfr 
lavlus. Syn.: furulus. 

furu-led n.V —Id fu"rull Ors. 'gärdsgårdsled av 
två grova, halvkluvna furustolpar med hål, 
vari skyttlar (ledstänger) skötos in / hurdle-
fence with posts, made of two big half-split 
upright pine-trunks with holes for several 
horizontal poles'. Jfr led n., bet. 1. 

furu-lus f. VI firsrulraus Älvd. firrulråfs nvMor. 
fitrulö'fs öMor. (jfr Noreen Ord. 56: fåru-; Rz 
172a: furu-laus, pl. -låiser Mora) —furuknatt. 

furu-kabbe m.IIIa fferukabba Mal. firrukabbe 
ÖVd. `grov timmerstock av furu / thick pine-
log'. 

furu-lägg m.Ib firsrulregg Älvd. Våmh. fferulägg 
Mal. ÖVd. `mycket grov tallstam / very thick 
pine-trunk'. 

furu-skog m. Jo firsruskii8g Älvd. firruskög Mal. 
ÖVd. 'skog av stora, grova tallar / forest of large 
pinas' (SAOB); ja'r jr e firsruskäsgcn <här är det 
grov tallskog'. 

furu-slag n. II fi.rvru.2läg Våmh. `tallvirke, lämp-
ligt till spånkorgar / pine-wood suitable for 
making chip-baskets' (ÖDB II 141); ed i fiis8ru-
1lää6 i i"swn klrirmknz `det är korgvirke ide här 
halvkluvna tallstockarna' (mots.: gorrtall). 

furu-stomne m.IIIa firsrustloven Älvd. krm-
stsmmna Mal. fierustsmmne ÖVd. `grov tall-
stubbe / thick pine-stump'. 

furåd m.Ia /irråd Soll. (se B. Lindån DNO 1:2, 
s. 57 ff.) `förlängning av gärdsgård ut i vatten / 
continuation of fence into water' (vanl. byggd 
på en rad av stenkistor). Syn.: för-hage, 
bet. 1, -rodgård. 

fusa f.IVa 	 fiesa Dju. fa'su (la. `gunga / 
swing'. Jfr matsäck-. Syn.: se dingla, bet. 2. 

fusa sv.v.l. fft'sa Dju. (la. (jfr SAOB; Danell, 
VII) `gunga / swing'. Syn.: fuss an. 

fusk n.Ib fussk Våmh. Bju. Mal. Li. fufgk Tra. 
'slarvigt utfört arbete, fuskande / badly done 
work, bungling, botching' (SAOB 1). — Ssg: 
fu`sskmäkar Bju. ftesskmäksr Nås m. `fuskare / 
bungler'. — 	 fu`sskut adj. n. Bju. Nås `illa 
o. slarvigt gjort / badly, carelessly done'. 

fuska sv.v. 1. fiesska Våmh. fus(s)k- Ve. fu`sska 
Bju. Näs Mal. Li. fu'ffka Tra. `göra slarvigt 
arbete / do eareless work' (SAOB 2). — Särsk. 
förb. (från:) fusk-/rå' si Ve. fu.ssk-frå' se Nås 
`slarva ifrån sig' (om arbete). — Avl.: fussk 
m. Dju. 'man, som gör slarvigt arbete / man 
who works carelessly'. 

hiss m.Ia fsss Rättv. `hetlevrad person / hot-
tempered, hot-blooded person'. 

hiss n. Ja tuss öMor. /vs8 Rättv. `nikt / lycopo-
dium powder'. Jfr f oss n. Syn.: se brus-, f e s-
mjöl. 

lussa' sv.v. 1. fu`ssa Rättv. `flamma (upp) / flare 
up'. Syn.: se fjussa. — Särsk. förb. (till:) 
krirts fasssr-tå' Rättv. 'krutet flammar häftigt 
upp, brinner snabbt ut'. 

fussan  sv.v. 1. fu`ssa ,--, fs'ssa Mal. fs'ssa ÖVd. 
(jfr f o ss a, fusa v.) `gunga / swing': ska du fu` ss a 
fö'tzt, Mal. (fråga till barn) `skall du gunga på 
min fot?'. Jfr dingla, bet. 1; dusa, bet. 1; 
dussa; roga. Syn.: fusa. — Särsk. förb. (på:) 
i /888 full på' an Mal. `jag skyndade (el. manade) 
på honom'; ('tid:) du ska int fei'ss v'-i Li. `du 
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skall inte störa (el. besvära) honom'. Jfr få 
v. pass. — Av!.: fu`ssu adj. Mal. 'som gungade, 
sviktade (om tunn is) / swinging, giving way 
(of thin ice)'; ä va 88 fu'agut, 88 i tei‘eUt ä skull 
bjå'r ardjö'nnom Mal. 'det gungade, så jag 
trodde, att det skulle bära av ned igenom (isen)'. 

fuss-mjöl n. II fu'ssmjäl öMor. `spormjöl, nikt / 
lycopodium powder'. Syn.: se b r usm j öl, 
bet. 1; fesmjöl; fuss. 

fuss-stieka f.IVa frostikka Rättv. `svavelsticka / 
sulphur-match'. Syn.: brännstens-, svavel-
sticka. 

lut m. Ja faut Älvd. Våmh. fajt — föjt Mor. fåjt Ve. 
faut Soll. fajt Ors. fajt Ore Kit Mal. (Torp fut). 
1. a. `fogde, kronofogde / bailiff' allm. qn 14m 
8em rn e'llä faut  Våmh. (Bon.) 'han kom som 
en annan fogde'. Syn.: se faut; fogde, bet. 1 a. 
b. (bildi. om  stolgång:) ig a we"6 aut a fa'utem 
Älvd. <jag har varit på avträdet / fig-uratively, 
about evacuation of bowels'; stju`ss fkutn, Soll. 
`cacare'; i a stju`ssad fa'jtn i nö't vOrs. 'jag har 
haft diarré i natt'. Syn.: fogde, bet. 1 b. 2. 
<löst insatt spjäll i rökgång, bestående av bräde 
med stör som handtag o. stöd / chimney damper' 
(ÖDB III 173). Syn.: se fogde, bet. 3. 8. 
(senare ssgsled:) a. 'viss förtroendeman / certain 
official'; se bod-, gruv-, kvarn-, lill-, ryttar-
stäm-, skall-, snöplog-, stor-, storbåt-, såg-, 
trösk-. b. 'trilsken person / wilful, contrary 
person'; se troll-. — 	 fa`utnn adj. Våmh. 
'viktig, dumdryg / foolishly proud, vain'. 

/ut interj. fat Våmh. (uttr. för häpnad, förargelse, 
rädsla / expression of astonishment, vexation, 
fear:) å ffet c/4 `åh hu då!'; å f2 't elld 'kors bevars!'. 
Jfr fu. Syn.: hut; hutt. 

fuxta sv.v. 1; se fukta v. 
fy(a) interj. fl Mor. Ga. Nås ÖVd. f  Leks. Flo. 
Jä. g,,, fg'a Mal. 'usch, tvi / Oh, how horrid! 
For shame!' (SAOB I; vanl. i förb. med annat 
ord:) fl u'rra, uken 	vMor. `fy tusan, en 
sådan karl!'; fl rå'män (fl tVriln) öMor. 'fy 
tusan!'; fi ska'mm öMor. fy då fy ska'mm då 
Leks. 'fy skäms!'; fl' vä`ki Ga. Mock. Li. 
verb; Jä. Mal. 'usch (då)!'; fy-fä'mma, sa ja 
tykkt h,ä va le'tt Flo. 'usch, vad jag tyckte 
det var ledsamt!'; fl' heenndan Nås 'fy tusan!'; 
fg'a då Mal. 'usch (då)!'; fy , 8aseemm8 då Mal. 

<fy, skäms!'. Syn.: tvi. 
fyll f. m. —n.Ia fyll m. Våmh. (Bon.) Soll., n. 
Leks., f. Mal. ful f. Nås ÖVd. (jfr Torp fyll f.). 
1. 'fyllning, utfyllnad, ngt att fylla med / filling' 
(05DB I 522) allm. lägg-l' jän fy'll Son `lägg i en 
(ved)fyllning (i kolmilan)r; a du hovi-ti' niiro fy'll 

Mal. 'har du lagt i någon fyllning?'; (överfört:) äj 
häjk st& ggufill me tejstdäkivger Li. 'en hel stuga 
full med österdalingar'. Jfr bryn-, buk-, bås-, 
fot-, frät-, kall-, malm-, mitt-, tänd-, varm-, 
Våm-. Syn.: fylle, bet. 1; fyllnad; fyllning. 
2. 'alkoholrus / intoxication' Nås Mal. då dessa 
fi'lla ska 2x:1'ra Nås <att detta brännvinsrus 
(superi) skall existerar; i fy'lln (best. dat. f.) 
Mal. 'i fyllan. Syn.: fylla, bet. a. 

fylla f.IVa fy'lla Älvd. Våmh. vMor. Soll. Nita 
Ors. fi'lla Rättv. ÖVd. 	Jä. fy'lla nMal. 

<berusning, rus / intoxication' (SAOB 3 d); 
an fa'sr i fy'llein Älvd. <han betedde sig (så) i 
berusat tillstånd'; i wi'llun å fy'llun vMor. 'i 
fyllan o. villan'; an va upå fy'llu vMor. 'han var 
berusad (eg. uppå fylla)'; an djä`rd e i fi'llun 
Ors. an jöskv ti fi'llån Rättv. 'han gjorde det 
under rusets påverkan'. Syn.: fyll, bet. 2. 

'dryckenskap; supande, brännvinsförtäring / 
drunkermess, inebriation' (SAOB 3 b); då fy'lla 
skull vän( Mal. <då supande skulle förekomma'. 
Syn.: fylleri. c. 'spirituosa spirits, aleoholic 
liquor' (SAOB 3 c); 4n i keso bg iönn etä 
Våmh. 'han är lika begiven på sprit som björnen'; 
an add fänni-ti' nar° fylla Mal. 'han hade fått 
tag i (något) brännvin'. 

fylla sv. v. 3. —1. fy'll(a) Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
Ore Leks. Ylla Ve. öMor. Ors. fi'lla Rättv. Ga. 
Mock. Nås ÖVd. fy'lla Bju. Flo. Jä. Äpp. Mal. 
(LD II 161). 1. 'fullstoppa, uppfylla / fill' (SAOB 
fyllam  A 1) allm. nEf' uktkm witik o fy'lla Älvd. 'nu 
skola vi till o. fylla (med stenar o. grus i byggnads-
grunden)'. 2. 'berusa ngn / make someone intoxi-
cated' (SAOB fyllan' A 4; styr ack.) allm. å då 
keemm dem å fi'll pa'utjin Li. `o. då komma de o. 
giva pojken sprit, så att han blir full'. 3. 'passera 
(el. fira) årsdagen av sin födelse / celebrate one's 
birthday' (SAOB fyllan' D 8b; styr dat. o. ack.) 
allm. fy'll å'rqm Älvd. Våmh. fy'll å'rum vMor. 
fi'll å'rum öMor. Ve. fy'll å'ran sLeks. fyll ä'rär 
nvLeks. fi'll ä'rar Nås fy'll Xrar Jä. fy'll å'rom 
Mal. fi'll åsram, ÖVd. 'fylla år'; an fi'llar jä`m(m)-
nom å'rom Rättv. `han fyller jämnt antal är'. — 
Pass.: ä-dä, ska fi'lles-att, hd Tra. `det där skall 
fyllas igen, det'. — Särsk. förb. (av:) 'berusa' allm. 
däm filla-å'-n Rättv. <de söpo honom full'; (upp:) 
1. 'fylla; bygga på; höja' Älvd. Tra. 2. 'berusa' 
ÖVd. dem fi'llt-a'pp an sv an djekk å knå`um Li. 
'de gåvo honom sprit, så (att) han gick på 
knäna'; (uti:) fyll-t1' rs'ttjun Leks. 'fylla ut 
rocken' (om fyllig person); (åter:) 'fylla igen'; 
/ill-a'tt jet wå'l Ors. 'fylla igen ett hår; fi'll-aitt ä 

Li. <fylla igen ett hål'. 
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fyll-aktig adj. I fy'llakktug nÄlvd. fi'llakktun 
Ors. `begiven på sprit / fond of alcohol' (SAOB); 

spi'lle so i sgöks Pvå fy'llakktunn ka'll Älvd. 
`jag spiller, så det ser ut, som om jag hade en 
supig man'. Syn.: fyllig. 

fyllande oböjl. sbst. fi'llnd öMor. (endast i förb. 
med gå:) ä gö'r i fi'lln,d 'det är fullmåne / there 
is a full moon'. Syn.: fylle, bet. 2. 

fyll-bas m.Ia fy'llbäs Leks. 'fyllhund, suput / 
drunkard'. Syn.: drankkabbe; fyll-bult, 
-butt, -hund, -plant, -racke, -task, -vål. 

fyll-bult m.Ia fy'llbullt Bju. fi'llbullt Nås =föreg. 
(SAOB). 

fyll-butt m.Ia fi'llbutt Ve. =föreg. 
fylle n.III fi'llä Ors. fy'llä Leks. Bju. fi'lle Li.; 
best. sg. dat.: fy'll§ Älvd. Våmh. (Bon.) 
nVåmh. 	öMor. fy'lli Son. 1. 'fyllnad, fyll- 
ning / filling' (SAOB 1) Rättv. rä'kk ä rna di'da 
fi'lli 'räcker det med den där vedfyllningen (i 
kolmilan)V. Syn.: fyll, bet. 1. 2. <fullhet (om 
månen; SAOB 2); fullmåne / full moon'; e gö'r i 
fy'lli 	gö'r i fy'lli) nVåmh. tu'vvg/ä e i /i'//i 
öMor. tu'vvgkä e i 	Soll. 'det är fullmåne' 
(nVåmh.: <han' åsyftar månaden m. `månen'); e 
a gaj å i 	nVåmh. e a genndji i fi'llä Ors. `det 
är fullmåne' (eg. `det har gått i fylle': 'det' 
åsyftar tunglet n. `månen'); ä fy'llä nä Leks. 
'det är fullmåne nu'. Syn.: fyllande. 

fylleri n. fillerl' (best. dat. f illeri' ni) Ors. fy` Uri 
Leks. fylkirl' (best. fylläri'ä) Bju. `dryckenskap / 
drunkenness' (SAOB 2). Syn.: fylla f., bet. b. 

fyllest f.Ia fyllst Älvd. -fi'llest Ve. fy'lläst Ore 
-fnyst Rättv. -fy'lläst Mal.; best.: fy'llsta 
fö'llsta Leks. ty'llsta Bju. Flo. Mal. fi'llsta Dju. 
Ga. Nås fi'llsta Li. 1. a. `så mycket som kräves 
för att fylla ett visst behov, full o. tillräcklig 
mängd, fullt mått / enough to supply a eertain 
need' (SAOB I 1, 3 a—b) Älvd. Dju. Flo. Äpp. Li. 
8j4 rn eå i fy'llsk i ktipp,Int Älvd. `se efter, om 
det finns tillräcklig mängd (mjöl) i påsen!'; 
å-nt fy'llsta Flo. `det är inte nog mycket': no e ä 
fy' lista Äpp. `nu är det tillräckligt': få fi'llsta Li. 
<få tillräcklig del el. kvantitet': (äv. spec.:) hö' a 

fti`j fi'llsta Li. 'hon har blivit havande'. 
b. (i förb. till fyllest:) te-fi'llest Ve. tä-/inest 
Rättv. te-fy'lläst Mal. 'nog, tillräckligt / enough' 
(jfr bet. 3). 2. (best. form som adv.; jfr SAOB I 
3, II:) 'fullt, tillräckligt, alldeles, helt, nog / 
completely, quite' NeSi. Vd. jä ä-nnt fy'llsta 
mä'tt Leks. `jag är inte nog mätt'; ä e fi'llsta ss 
mi`ttji ti de'san s Nås `det är fullt lika mycket i 
den här (korgen) också'. 8. (best. form i förb. 
till fyllsten:) `till fyllest, nog / fully, enough' 

Leks. Ga. Flo. tä-fy'llsta Leks. `dets.' (jfr bet. !Ib). 
4. (best. form som adj.:) 'som har normalt 
förstånd, fullt klok / with normal intelligence.  
Ore Leks. Dju. o ä-nnt fö'llsta Leks. 'hon är 
inte fullt klok': om dsra ha vå`ri rikktit fi'llsta 
Dju. 'om de ha varit fullt normala till förstån-
det'. Syn.: se fullriktig. 

fyll-hund m.Ia fi'llund Ors. fy'llhunnd Flo. Mal. 
fi'llhonnd ÖVd. 'fyllbult / drunkard' (SAOB). 
Syn.: se fyllbas. — Ssg: fi'llhonndaluissk m. Li. 
'full el. fyllsjuk, otrevlig karl / disagreeable 
drunkard'. 

fyllig adj. I fy'llu Bju. `begiven på spritdrycker/ 
fond of alcohol'. Syn.: fyllaktig. 

fyll-kaja f.IVa 	Soll. 	Ors. fy'llkäja 
Mal. 'på spritdrycker begiven kvinna / woman 
fond of alcohol' (jfr SAOB). 

fyll-klen adj. I fy'llkIrön Mal. `alkoholsjuk / ill 
from the abuse of alcohol'. Syn.: fyllsjuk. 

fyll-käring f.Ib fi'llkeliing öOrs. fi'llkälling Li. 'på 
spritdrycker begiven (gift) kvinna / (married) 
woman fond of alcohol' (SAOB). 

fyllnad m.Ia —m.II fy'llna Bju. Jä. Äpp. 'fyll-
ningsmaterial (t. ox. jord el. sten i grop el. dike, 
ved i mila, tätning i golv el. tak etc.) / filling in 
pit, ditch, eharcoal-kiln, floor or ceiling etc.' 
(SAOB 1). Jfr fyllved. Syn.: fyll, bet. 1; 
fylle, bet. 1; fyllning. 

fyllning f.Ib fi'llning Ors. 	Bju. Mal. 
=föreg. (SAOB 1). Jfr dikes-. 

fyll-plant m.Ia fy'llpIrannt Jä. 'fyllhund / drun-
kard'. Syn.: se fyllbas. 

fyll-radie m. Illa fi'llrakk öOrs. fy'llrakka Leks. 
(Silj.) =föreg. 

fyll-sjuk adj. I fy'llft3k Mal. NUM Li. <alkohol-
sjuk'. (SAOB). Syn.: fyllklen. 

fyll-skjuts m.Ia tys/Ut/fess Älvd. fy'llstjuss Mal. 
fi'llstjuss ÖVd. `skjuts med en el. flera berusade 
personer i / conveyance with one or more 
intoxicated people in it'. 

fyll-slag n. II fy'11.2läg Mal. `död av kollapsdelirium 
(Del. mussitans) / dead owing to alcoholie 
delirium' (jfr SAOB). 

fyll-stod n. Ja fy'll8tä8å Älvd. 'hop av berusade 
personer / group of intoxicated people'. 

fyll-stång f.Ib fy'll,stånng Soll. falstånn Rättv. 
`stång, medelst vilken kol o. ved i kolmila sam- 
manpackades / pole with whieh charcoal and wood 

,.were packed together in charring-stack' (SAOB). 
fyll-task m. Ib fi'lltassk Li. 'fyllbult, fyllkaja / 
drunkard'. Syn.: se fyllbas. 

fyll-ved m. IT fy'llwiå Våmh. 	Son. fi'llvgd 
Dju. fy'llvå Mal. `småved, varmed fräthål i kol- 
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mila utfylldes / small pieces of wood med to 
fill in holes caused by overheating charring-
stack' (SAOB; ÖDB I 522). Jfr fyll f., bet. 1; 
fyllnad. 

fyll-vål m. Ja fy'llwåk Älvd. Våmh. <fyllhund / 
drunkard'. Syn.: se fyllbas. 

fyr n. •••-•m.Ia /gr n. Älvd. vMor. jfr m. Nås; pl.: 
/Yrår Mal. frrer Li. 1. <skoj, upptåg; oväsen / 
fun, tricks; noise' (SAOB fyr's') allm. wo/ a då' 
fö 'däst fy fä' öig Älvd. 'vad har du för oväsen 
för dig?'; dsm adel ö‘mms fYrår fö'-88ä Mal. 'de 
hade alla möjliga upptåg för sig.' Syn.: fyrn. 
2. (pl.:) 'vissa olika ställningar på munnen / 
different grimaces' Mal. an ståTt nts'nn i ma`vv 
fYrär 'han förvred munnen till många olika 
ställningar'. Jfr fyra v. 3. `finveckad remsa 
nedtill på förkläde / finely pleated band at 
bottom of apron' (ÖDB IV 224) Li. 

fyra' f.IVa 10ra Våmh. Irra öMor. fYra Mal. 
Irra Rättv. Nås ÖVd. 'siffran o. talet 4; ting, 
karakteriserat av talet fyra / four; something 
characterised by figure four' (SAOB II 1-2); i 
fikk ena fg"ru Våmh. 'jag fick en fyra'; je 
avu'nn irra öMor. 'en avig, dvs. bakvänd fyra'; 
(spec. om  årtal:) an va född äfft å f -yrsn Mal. 
'han var född i slutet av år 1804 (eg. efterst å 
fyran)'. 

fyra" f.IVa få`jra Älvd. fYra Jä. Mal. irra Li. 
(jfr fyra v.). 1. 'fnurra (på tråd) / tangle (in 
thread)' (jfr Rz 172a furan) Älvd. Jä. Mal. Jfr 
firra. Syn.: se brännknörla. 2. <rynka (i 
huden) / wrinkle (of skin)' Mal. Li. i så'g o 
lrlekt ä-it nä', fö ä valt f -Yrsa  da-ve nä'vä å' in 
Mal. 'jag såg att hon inte tyckte om det, för det 
blev (el. hon fick) rynkor vid näsan (på henne)'. 
Jfr fyr, bet. 2; fyra v. — Avi.: feejrug adj. 
nÄlvd. <som fnurrat el. knutat sig (om tråd) / 
tangled (of thread)'. 

fyra räkn. fjä`yrer 	öÄlvd. /Yra vÄlvd. 
fg"ra Våmh /'r(a) vMor. Soll. Ore Leks. frr(ö) 
Ve. ÖVd. /Vm öMor. Ors. irra Rättv. Dju. Ga. 
Mock. Nås fYra Bju. Flo. Jä. Äpp. Mal.; böjn., 
se LD II 209; `4/four' (SAOB I); 4 fift's~ 
Kistion Älvd. 4 fP"ra firstqm Våmh. å frrum 
fö'ttum Ve. å fg'r /num Soll. å fYrom-föittom 
Mal. å frröm-lätttöm ( -fäitter) Li. 'på alla fyra'; 
kku`kka /Yra Älvd. 'klockan fyra'; .qn ku'ssste 
ty riksdå'ker Älvd. <den kostar fyra riksdaler'; 
ed i fP"ra ie'nn 4 tjesstun Våmh. 'det är fyra 
järnbeslag på kistan'; sekstifrra Ors. 'sextio-
fyra'; på s'llom /yra Oro 'på alla fyra'; frr 
trirdur Rättv. <fyra trampor'; nsr o va fg`r ät 

fä'mm Leks. 'när hon (a: klockan) var fyra eller 
fem'; 1Yra där Jä. 'fyra delar'. 

fyra sv.v.3. 1. /Yra Mal. irra ÖVd.; pass.: 
ferjras Älvd. frres ÖVd. (V11 fyra"; jfr Rz 172a 
furan; Got!. Ordb. huga) 'rynka / wrinkle' 
Mal. ÖVd. fYr i nö'vin Mal. frr i net`vi ÖVd. 
'rynka på näsan'. Jfr fyr n., m., bet. 2; fyran  
f., bet. 3. — Pass.: fcrjras Älvd. 'fnurra sig (om 
tråd) / get tangled (of thread)'; fires-ihö'p Li. 
'skrynklas ihop / wrinkle, crease'. Jfr firra 
(hop). — Särsk. förb. (ihop:) du fyr-ihö'p 
caltihöp Mal. 'du rynkar ihop alltsammans (om 
tyg i sömnad)'; fir-ihö'p ms`nn Tra. 'truta med 
munnen'. Jfr hörpa; körpa; snörpa. 

fyraben adv. /Prava sÄlvd. (jfr SAOB fyraben 
adv., 2a-b; endast i förb. med göra:) djä"rå 
ti,"rava <göra ngt för egen räkning (el. taga sig 
fritt) på den av annan betalda arbetstiden / 
do something for oneself in working hours'. 

fyrblad-tröska f.IVa fYrbkatrösska Jä. fY iibk&-
trösska Mal. frrbkatrösska ÖVd. (jfr SAOB fyr-
blad) 'vattenklöver (Menyanthes) med fyra blad 
/ four-leaved marsh-trefoil' (jfr treblads-
tröska). 

fyr-bland n.Ia frrblannd vOrs. 'blandsäd, be-
stående av fyra olika slag / mixed grain, con-
sisting of four different kinds' (SAOB). 

fyrbrands-harv f. Ta fYrbran(d)sharrv Bju. (jfr 
brand", bet. 1) 'harv med fyra ramstycken, 
fyrkantig harv / square harrow'. 

fyr-buss adv. frrbuss Rättv. 'på alla fyra / on 
all fours' (SAOB fyrbussa); an kå'mm frrbuss 
<han kom på alla fyra'. Syn.: fyr -fota, 
-fotom; fyromfota. 

fyrel m.Id f Y ryl Mal. 1. <större blodåder / large 
vein' Jfr rygg-. Syn.: fivel. 2. 'ändtarm / 
rectum' Mal. (Öje); (i barnvisa, som sjöngs, då 
småbarn släppte väder:) 

lrtä frå`ts .218`rrpa, 
lrtå frgts .26`rrpa 
cittanunndi da-i fYrylam 
'litet fjärta slarva etc., 
baktill under där i ändtarmen'. 

Syn.: se arshålstarm. 3. <det ljusa, fina köt-
tet ovanpå ryggbenet / the light-coloured fine 
meat over backbone'. 

fyr-fota adv. fYrföta Leks. (Silj.) fYrfota Leks. 
=fyrbuss (SAOB II). 

fyr-fotad adj. I fsj"rfit' 8ta4 Våmh. fyrföta Bju. 
frrfota Nås 'som har el. rör sig o. går med fyra 
fötter / four-legged' (jfr SAOB 1, 3); (äv.:) 
gö fOrtästad Våmh. 'han går på alla fyra'. Syn.: 
se fyrfota etc. 
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fyrfot(ad)-fisk m.Ib fOrfotafiewk Soll. frrfotafie.sk  
öOrs. fg`rfotaliask Ore fi`rfotafia(s)k Rättv. 
(Bo.) fi`rfotfisek Mock. fg`rfotfiask Jä. Mal. 
'vattenödla, Triton, Molge / newt'. Syn.: se 
fotfisk. 

fyr-foting m.Ib fy'rr/Oti'vng Älvd. fi`rfötiv Ga. 
fg`rfötin Äpp. Mal. fi`rfötivg ÖVd. 1. 'fyrfota. 
djur four-legged animal' (SAOB 1) Älvd. Mal. 
2. 'vattenödla, Triton, Molge newt' Äpp. Syn.: 
se fotfisk. 3. 'säte med fyra ben / four-legged 
seat' Ga. 

fyr-fotom adv. IY-"rfotom Leks. (Silj.) fysrfotsm 
Flo. fg`tlötkim Jä. 'på alla fyra / on all fours' 
Syn.: se fyrbuss. 

fyrhjul(s)-vagn m. Id N`rjukrvavyn Flo. fjairg-
vavvn Mal. ii' rf &frau vn Li.; best. f OrOkivai ug en 
Våmh. (Bon.). 1. 'arbetsfordon med fyra hjul / 
four-wheeled cart' Flo. Li. 2. (best. sg.:) `karla-
vagnen / Charles's wain, the Great Bear' Våmh. 
(Bon.). Syn.: se Karlavagnen. 

fyr-hässja f. IV a &Maja' öMor. 'hässja, bestående 
av fem stolpar samt mellan dem lagda stänger 
(i fyra utrymmen, golv, för hö) / hurdle, con-
sisting of five poles with rods between them 
(forming four shelves, golv, for hay)'. Jfr 
enkelhässja; fyrkrakhässja. 

tyr-hornig adj. I fi`rhörnun Ve. fg`rarnu Bju. 
'som har fyra hörn / four-cornered' (SAOB). 

fyr-hörning m.Ib frhöäniv Mal. lyrvinklig figur 
el. sak / four-cornered figure or thing; quad-
rangle' (SAOB). Jfr fyrkant, bet. 1. 

fyrhörns-kläde n. III fg`rörnsicklid Soll. `fyrkan-
tigt halskläde, vilket veks diagonalt / square 
neckerchief, folded diagonally'. (ÖDB IV 298). 
Jfr halskläde. Syn.: fyrkant, bet. 2; fyr-
kantig(t)kläde. 

fyrk n. oböjl. fyrrk Leks. `dugg, dyft / a bit'; 
talar i fy'rrk Leks. 'inte ett dugg'. Syn.: se 
doft; flits', bet. 6; fnallil. 

fyrka sv.v.l. firk- Dju. 'skynda, hasta / hurry, 
hasten' (vanl. endast i särsk. förb. med på:) 
.g hur o firk-yr Dju. `se, hur hon skyndar på 
(med arbetet)!'. 

fyrkann-butt mIa fOlcannbett Mal. fl`rkannbstt 
Li. 'laggkärl, rymmande fyra kannor / cask 
holding about two gallons'. 

fyr-kant m.Ia fy"rkannt vMor. Soll. fg`rkannt 
Bju. Flo. —N'akannt Mal. fr rkannt Nås ÖVd. 1. 
'fyrhörnig figur, kvadrat' (SAOB) allm. Jfr 
fyrhörning. 2. 'fyrkantigt halskläde för 
kvinna, vilket veks diagonalt' vMor. Soll. Syn.: 
se fyrhörnskläde. 

fyrkanteri n., se fikanteri. 

fyr-kantig adj. I fg`rkannton Son. fg`rkanntu Bju. 
Flo. -, fg`akanntu Mal. frrkanntu Nås fi`rkannts 
ÖVd. `fyrhörnig, kvadratisk / four-cornered' 
(SAOB). 

fyrkantig(t)-kläde n.III fgsrkanntokkåd Soll. `fyr-
kantigt, diagonalviket halskläde av hemvävt 
fint linne, vilket broderades o. vid stor högtid 
bars över det kragförsedda halsklädet / square, 
diagonally-folded neekerchief of home-woven 
linen, embroidered and wom on special occa- 
sions over collar'. Syn.: se fyrhörnskläde. 

fyrkantig(t)-krus n.Ia f7rkanntokri28 Soll. 'vit 
rätlinjig plattsöm, sydd i fyrkanter o. trianglar, 
prydande vitmagder o. vita fyrkantigklä-
den / white, straight-lined satin-stitch, sewn in 
squares and triangles and decorating vitmag-
der and white fyrkantigkläden'. 

fyrkant-knyppel n. Id ferkantknyppiik Våmh. 
`hårarbetsknyppling, utgörande del av arm-
band / part of bracelet in bobbin-work, made of 
hair'. 

fyr-klova f.V fOrkkuvu' Älvd. fOrkkuvu Våmh. 
(Bon.) fg`rauvu vMor. Jä. fy"rkkuvu Soll. 
frrkkuvu vSoll. ig`aldrftvu Mal. 1. <del av stock, 
som kluvits i fyra delar / part of log split into 
four' (ÖDB I 495; II 139, 158, 166; III 297; jfr 
SAOB fyrklov) allm. an  kkö'v dem i fg`rkkuvur 
vMor. <han klöv dem (o: stockarna) till fjärde-
delsbitar'. Syn.: fjärdklova; fyrklyfta. 
2. `tunnbrödskaka, vikt i fjärdedelssektorer / 
round of clapbread folded in four' (ÖDB III 
424) vMor. Soll. Syn.: se fjordingi, bet. la. 

fyrklov-bröd n.Ia fy"rickuvubrö Soll. 'tunnbröd, 
bestående av kakor, vikta i fjärdedelssektorer / 
rounds of clapbread folded in four' (jfr föreg., 
bet. 2). 

fyrklov-kaka f. V ig`rldruvukå'ku vMor. fy"rkkuvu-
kaiku Soll. `tunnbrödskaka, vikt i fjärdedels. 
sektorer' Syn.: se fjordingl, bet. la. 

fyr-klyfta f.IVa fg`rickeffta Jä. `del av stock, 
som kluvits i fyra delar / part of log split into 
four'. Syn.: fjärdklova; fyrklova, bet. 1. 

fyrkrak-hässja f. IVa fOrkråkåelasa Våmh. fi"r-
krakäsa Ors. fi"rkrakhå'fa Rättv. (Bo.) 'hässja 
med fyra stående stolpar / hurdle with four 
upright poles' (jfr krakel', bet. 3 och krak, 
bet. 1). Jfr enkelhässja; fyrhässja. 

fyrkringel-krus n. la flr`krivvslkrfta Ors. 'mönster 
i hålsöm, vilket förekom på halskläden / hem-
stitch pattem on neekerchief'. 

fyr-krus n.Ia fg`rkriia Soll. '(för Sollerön spec.) 
prydnadssöm, utförd med vitt lingarn, en tid 
även i färg, vid vars syende man alltid räknade 
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fyra trådar (anv. på käringhattar, halsklä-
den, halvhattar) / decorative seam in white 
Enen thread, sometimes in coloured thread, 
in which one always counted four threads' 
(ÖDB IV 266). Syn.: trådkrus. 

fyr-kut m. Ja 	ÖVd. 'fyrsprång, galopp / 
full speed, gallop' (jfr kutu, bet. 2); an tö frrkii1 -
ter 'han (o: hästen) satte av i fyrsprång'. Syn.: 
ränn-, segel-kut, bet. 2. 

fyr-kuta sv. v. 3. fi'rkäta ÖVd. (om häst) 'springa 
i fyrsprång / gallop at full speed' . 

tyr- männing m. Ib fP"meni'vvg Älvd. firmä'nnivg 
frrmenivg Ve. fy"rmönivg Soll. frrmen- 

nivg vOrs. frrmeni'vg öOrs. fg`rmännivg Oro 
fi'rmåniv Rättv. fy-srmänniv Bju. Mal. fi`rmän-
niv Nås Li. <släkting i fjärde led, brylling / third 
cousin' (SAOB 1); han ä fy`rmännivar må na 
Bju. 'han är brylling med henne'. Syn.: f j är de': 
fjärdmänning. 

fyrn n. fi'rzi öMor. 	 Soll. fg'rv, Leks. 
fg'rn Flo. (jfr? SAOB fyrv) 'fyr, oväsen / jesting, 
noise'; däm a jätt fi'rv, bårti skö`flam så öMor. 
`de väsnas så förfärligt borta i skolan sår; ä va 
jät lg'rn dän i`nnä Soll. `det var ett oväsen där 
inner; ä va i få% fg'rv, ni här kg`kar Leks. <det 
var ett fasligt oväsen, ni för, barn'. Syn.: fyr, 
bet. 1. 

fyrom-fota adv. frromföta Rättv. frromföta Dju. 
(jfr fot, bet. la) 'på alla fyra / on all fours'. 
Syn.: se fyrbuss. 

fyr-polska LIVa fg`apållska nMal. 'ett slags 
polskdans / a kind of reer. 

fyrra sv.v.1., se förra. 
fyr-skaft oböjl. sbst. frskafft Ga. fYrskafft Jä. 

fl`kafft Li. 1. 'fyrskaftad kypert, diagonal / 
diagonal twill' (SAOB II 1) Ga. Jä. Syn.: 
fyrskäft; snodde, bet. 2; snoningsväv. 
2. (endast i uttr. se  i fyrskaf t:) få' i frgkafft Li. 
`se i syne / have visions'. 

fyr-skäft oböjl. sbst. fjfesskeppt Älvd. feskefft 
Våmh. (Bon.) vMor. fi"(r)skäfft Ors. 19`r8käfft 
Oro Mal. frrstjäl(f)t Rättv. fgsrfäfft Leks. Flo. 
fi`rfälft Dju. fisföfft Ga. Mock. 'fyrskaftad 
kypert' (jfr SAOB II); trirdå frrstjäfft Rättv. 
tra`mmp frfäfft Ga. 'trampa vanlig kypert-
trampning'. Syn.: se fyrskaft, bet. 1. 

fyr-skäftad adj. I frrstjäfffita Rättv. li`rfällta 
Nås 'vävd i fyrskaftad kypert diagonal / woven 
in diagonal twill' (SAOB); vi skum sät-o'pp en 
frrstjäl(f)ta vå'v Rättv. <vi skola sätta upp en 
fyrskäftad väv i kypert diagonal'. 

fyr-söm m.Ia fg`rsöm vMor. Oro frrsöm Ors. 
1. 'prydnadssöm för ärmlinning (kvård), be- 

stående av korsstygn samt i vardera kanten 
(med »snärjsöm» utförda) små diagonalrutor / 
decorative seam for wristband, consisting of 
cross-stitching and (rows of) small diagonal 
patterns at each end' (ÖDB IV 522) Ors. Ore. 
Syn.: olle-, o -söm, bet. 1. 2. `mönster i 
konststickning, särskilt upptill på strumpa, och 
bestående av fyra olika varv / decorative 
knitting-pattern, especially at the top of stock-
ings consisting of four different rows' vMor. Ors. 
Jfr fyrsömskrus; kedjevarv; o-söm, bet. 2. 

fyrsöm-nugga f.IVa fi'rsemnugga Ors. 'picot, 
sydd i kanten på halskläde, på vilket man sytt 
fyrsöm / edging sewu on neckerchief with 
f yr s ö m-pattern' . 

fyrsöms-krus n. Ta fg`rsömskriis Soll. 'konststick-
ning i mönstret fyrsöm / knitting in f yrsöm-
pattern'. 

fyr-stampad adj. I fg'ästammpin Mal. frgtammpin 
Li. (jfr stampa v.; om hästsko:) 'som har fyra 
hål för söm stansade i vardera halvan / (of 
horse-shoe:) which has four holes for nails 
punched through both halves'; dsm fg`astarnm-
pina så't stddugäst Mal. 'de med fyra hål i 
vardera halvan försedda (hästskorna) satt sta-
digast'. 

fyrt n. I a fYtt ""iY ött — lytt fOt Mal. //tt 	Li. 
1. 'nikt / lycopodium powder' Mal. Li. Syn.: se 
fesmj öl. 2. (överfört:) `art av lummer / 
lycopodium species' Mal. Jfr jämna f.; katt-
fras, bet. 2; klippris; kråkfot, bet. 2. etc. — 
Ssg: fi,` ttmfdlr ( fe' tt-) n. Li. 'nikt / lycopodium 
powder'; fY s  ltri8 (../y")  ii-  n. Mal. lummerart / 
lycopodium-species'. Jfr fyrt, bet. 2. 

fyrta sv. v. 1. 	ttaN'ötta Mal. <bränna nikt / 
burn lycopodium powder'. — Särsk. förb. (till:) 
/Y/i- ffi' Mal. 'hastigt flamma upp med ett frä-
sande el. väsande ljud' (om nikt, krut, damm, 
näver). 

fyrt- eld m. la ./Y‘/ffii 	fyttEl fy` 5ttöl Mal. 
fi`ttål Li. 'hastigt uppflammande eldsken av 
antänt nikt (el. spormjöl) / sudden flame from 
lit lycopodium powder'. Syn.: se brusmjöls-
eld; kattfras, ssg. 

fyrtio rälm. fy'rrti Älvd. Våmh. Leks. Bju. Jä. 
fi'rrti öMor. Ve. Ors. Nås fy'rrte Oro fy'tti Äpp. 
N'ttY Mal. (Y.) fjös tti, Mal. Ntti ÖVd. 'grundtalet 
40 / forty' (SAOB); ly'rrtifemm Älvd. fyrrtifä'mm 
Leks. fy'rrtifä'mm Jä. 'fyrtiofem'. — Sag: fitti-
Ho' tto räkn. Li. (skämts. i uttr.:) ä då' e fall ä'jn å 
dem fittfjo`tto `det där är allt en riktig juvel, ett 
praktexemplar (eg. en av de »fyrtiofjorton») / 
that is a jewel, a fine specimen, a real gem'. 
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fyrtiomartyr-dagen m. best. fyirrtimarWrdån Flo. 
`fyrtio martyrers dag (9/3) / the day of the 
forty martyrs'. 

fyrtio-martyrer sbst. pl. (på) fiötti inaty'rää Mal. 
(på) 	matti'rer Li. `(på) fyrtiomartyrdagen'. 
Jfr föreg. 

fyrtionde räkn. fy'rrtiuncl(-) Älvd. fi'rtisn(n)da 
Rättv. fi'rrtind(-) Nås fjö'ttiona (fjö'ttion) Mal. 
fi'ltisncla (fi'llisnd) Li. 'ordningstal till fyrtio / 
fortieth' (SAOB). 

fyrtråds-band n. Ta frrtråsbannd öMor. 'vitt 
fabriksvävt band (vilket efterträdde skruv-
banden) som hopdragsband i kvinnohatt / 
white manufactured ribbon (which replaced 
skruvbanden) for tightening woman's hat' 
(ÖDB IV 254). 

fyr-trälg m.Ib fOtregg Älvd. `vidjeklave av fyra 
vidjor / collar for cow, made of four withes'. Jfr 
tre-, tve-trälg. Syn.: fyrvidjeband. 

fyr-tröska sv.v. 1. fOrtrusska Våmh. 'tröska fyra 
personer tillsammans / thresh grain in fours (of 
people)'. 

fyrvidje-band n. Ta fg`avibainnd Mal. =fyrträlg 
(anv. på skällkon vid hemfärd från fäbodarna). 
Jfr boförsband; åttvidjeband. 

fyr-viket adj. IV n. fisrvitji Rättv. ry'rvitji ,-
fg`avitji Mal. fl`rvitji öVd. (jfr Ögn Nusv. ordb. 
fyrviken; om tunnbröd:) 'viket så, att fyra 
sektorer bildades av varje kaka / (about clap-
bread:) folded in four'. Jfr åttaviket. 

fyr-väppling m.Ib fOrweplri'vng Älvd. fg"rwip-
lri'vvg nVåmh. fOrvåpl-ivg Soll. fg`rwåp(rivg 
Ore fy' aväpplriv Mal. 'fyrklöver / four-leaved 
clover' (SAOB). 

fyrväpplings-blomma m. fe(r)wepplrivgsblatiömm 
vÄlvd. 'harsyra, Oxalis acetosella / wood-sorrel'. 
Jfr guckublomma, bet. 2; rävsyra; sur-
toppa, bet. 1; syra, bet. 1; syrgräs. 

fyr-äring m.Ib fl`rdring Li. fl`röring Tra. 'båt, 
som roddes med fyra årpar / rowing-boat with 
four pairs of oars' (ÖDB II 186; Dal. Ilemb. 
1947,s. 112 f., not 52). Jfr en-, tve-, tre-äring. 

fyssa sv.v. 1. lysas& Soll. 1. 'blossa, flamma (upp) 
/ flare up' Syn.: se fjussa. 2. 'susa, vina; 
fräsa (i eld) / hiss, whine; sputter (in fire)'. — 
Särsk. förb. (av:) `gå upp under blåst' (om is); 
ä'jsn fyssär-ci'v Soll. <isen blåser av (på Siljan)'; 
(till:) ä fyssät-ti'lr ut i jä'lldim Soll. 'det hördes 
ett fräsande ljud i elden'. Syn.: pysa; pys sj an  
till. 

lytt n., se f yrt. 
få pron. (vanl. pl.:) fol'er Älvd. få Våmh. Rättv. 

Mal. fcl`år 	få) öMor. fcl'är Soll.; obef. vMor. 'en  

o. annan, någon enstaka, icke många / few, not 
many' (SAOB II); e wår a nu få'er i me'ssun i 
då'g Älvd. `det var allt få personer i gudstjäns-
ten i dag'; eå i få' .so wi'tå eå Våmh. 'det är 
inte många, som veta det'; fcrär va däm öMor. 
'få voro de'; ä va bår få' bö'r så va fd`rdågär Soll. 
'det var bara några enstaka bär (som voro) 
mogna'; ä e få' Rättv. Mal. <det är inte många'. 

få st.v. f4  Älvd. Våmh. f  Våmh. (Bon.) fö-,, f 
Ors. få övrOvSi. NeSi. Vd.; pret. fikk OvSi. Mal. 
fåk ,,, fekk Rättv. fekk Leks. Bju. Ål Ga. Nås Jä. 
Äpp. ÖVd. fäkk Flo.; sup. fajö Älvd. Våmh. 
fajd Våmh. (Bon.) fajö-fej vMor. fått öMor. 
Ore NeSi. Flo. Nås Jä. Äpp. fe'vvgi ,••• fe' nndje 
Ve. fä'nndjiSoll. fenndji fenndje Ors. fti`nn(j)i 
Mal. fä'j öVd.; andra former, se LD II 248-251. 
1. 'mottaga, erhålla / get, receive' (SAOB 5) 
allm. n,aug ar i'g fajö me'tt Våmh. 'nog har jag 
fått mitt (a: det jag skulle ha)'; wi am int fej 
å`ssent vMor. `vi ha inte fått något alls (eg. 
allsintet)'; hd e fsll ()Väj ä'nn hå Li. 'det är väl 
inte erhållet än'. 2. 'föda barn / bear a child' 
(jfr SAOB C 6 g) Jä. Mal. o full tere'ss te få' nö 
at Mal. 'hon är väl färdig att nedkomma med 
ett barn nu igen'; ä e my`ttjy vel'r te få' en ps'jtji 
Mal. <det är mycket värre att föda en son'. 
Syn.: föda, bet. 2. 8. 'komma, råka i/ come, 
get into' (SAOB C 7) allm. i 4-0 fe`nndji jen 
blu'nnd öOrs. lag har inte fått en blund (i mina. 
ögon)'. 4. 'uppnå, utvinna, erhålla / obtain, 
gain, get' (SAOB C 8) allm. vi  fe'vvom brå' ma 
fi's(s)k Rättv. (Bo.) `vi fingo bra med fisk'; 
fi'kk du nå`ran f5' hd' då Mal. 'vann du något 
med det då?'. 5. 'komma i den situationen att, 
råka ut för att / get into, meet with' (SAOB C 
10) allm. e a fått trå`sugan an-da jäsn, skö'n Ore 
'min ena sko har gått sönder'. 6. `skaffa, laga, 
förmå / get, cause, make' (SAOB C 12) allm. 
kanennda i fendj cli't na Ors. 'kanske jag finge 
dit henne'; jä fekk int få,r tä j5`r ä Leks. 'jag 
kunde inte förmå far att göra det'; o fi'kk må te 
lä' Mal. 'hon fick mig att le'. Jfr få till. 7. 
'skaffa, räcka, giva / get, hand, give' (SAOB D 
14) allm. få däm vå'tnä öMor. 'giv dem vatten 
(eg. vattnet)!'; få våss lite så`po öMor. <skaffa oss 
litet såpa!'; inn å få' onum je gkåls vSoll. '(gå) in 
o. hämta ett glas åt honom!'; få' me knä'jven 
Ore 'giv mig kniven!'; få litä grädda Leks. 
'hämta litet grädde åt dig!'; få' ntä //stä å' di Mal. 
'skaffa mig litet av det'; få' me äj skä'j Tra. 
'skaffa mig en sked!'. 8. (förbleknad anv. i uttr. 
få se:) <bli varse, få veta / become aware of, 
get to know, hear' (SAOB E 15 b I3 fr) allm. je 
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få då si' hur je jå'r Rättv. (Bo.) 'jag får väl se, 
hur jag gör'; få få' sm, an ks'mm Mal. `(vi) få se, 
om han kommer'. 9. 'erhålla rättighet; tillåtas, 
få lov / have the right, be allowed' (SAOB E 16) 
allm. bä'r edum fa'jö Älvd. 'bara vi hade fått'; 
sm wur äd fienndji vSoll. 'om vi (bara) finge!'; 
i 14 	85 Iru'jndje Älvd. 'om jag får leva så 
länge'; o a fendji då'ja vOrs. 'hon har fått dö'; ana 
fått lå' ft nå'vär Ore 'han har fått flå näver'; jä a 
fått sirvi så li`ts Rättv. 'jag har fått sova så litet'; 
du vi'lla nog om du fe'vvs Rättv. (Bi.) 'du ville 
nog om du finge'; an får i'nn får nu Leks. 'nu 
får far (komma) in'; få hö'ra om ä lå't ny Leks. 
`tyst, så får jag höra, om det hörs ngt ljud'; ä 
få fel väsra tsr den lui'r gå'nnjän Dju. 'det får 
väl vara för den här gången'; o fi'kk int fö 
fä'ram Mal. 'hon fick inte lov för sin fader (eg. 
för fadern; dat.)'. 10. `måste, nödgas / be obliged 
to' (SAOB E 17) allm. däm a fått g'm å finn-a'tt 
kfilnär öMor. `de måste (gå) hem och leta rätt 
på (eg. finna åter) korna'; 88 fikk i di't jen fle'kk 
vOrs. 'så måste jag (gå) dit en stund'; ä dam(m)-
ber så jä få ni'sa Rättv. <det dammar, så jag 
måste nysa'; ä gi'kk ss ve fikk gä' Mal. `det gick 
el. hände så, att vi fick (måste) gå'. 11. (i förb. 
med det:) a. 'bliva angripen av frost / be frost-
bitten' Våmh. (Bon.) i trftsr rgärtb a fajd ä litä 
i nOt 'jag tror, att havren har blivit litet an-
gripen av frost i natt'. b. 'drabbas av sjukdom el. 
annat ont / be stricken by illness or mis3fortune' 
Mal. lått mäg int få' nsn(n)ti'vv 'låt mig inte drab-
bas av någonting (ont)r. Jfr ond adj., bet. 5. 
c. 'förstå, uppfatta saken / understand, grasp' 
Rättv. Mal. jä fö'k di så' Rättv. 'jag uppfattade 
saken så'; i å' då full /tenni ä sasvvo?r Mal.`jag har 
då (väl jag) fattat saken sålunda (eg. så vordet)'. 
Jfr få i, bet. 1. 12. (i förb. få klockorna:) 'få 
klockringning till jordfästning / have the bell 
tolling at the funeral' Sol!. Mal. däm fi'vvg int 
klru`kkor Soll. 'de (o: självspillingarna) fingo ej 
klockringning (till sin jordfästning)'. 13. (i for-
mel för svar på tacksägelse:) fä du fe'kk ä full må' 
Leks. 'ja tack, tack! (eg. du fick det väl nu) / yes, 
thank your. 14. (hjälpverb med futural anv. las 
an auxiliary verb indicating the future:) Våmh. 
(Bon.) i klrå`jäs um nä'vä, i fe bi fära'rrgadn, 
<det kliar på näsan; jag kommer att bli förargad'. 
15. 'lyckas, kunna / succeed, be able to' Älvd. 
4n a faj lle'kkt in-där Tsgefn Älvd. 'han har 
lyckats släcka (el. övervinna) den där oron'. — 
Ref I.: 1. 'skaffa el. ådraga sig / obtain, get' 
allm. 4 a feö o fa'j sig so 4 a !aj 	kr•PPPa 
Älvd. <hon har betett sig så, att hon har fått 

tre barn (eg. hon har farit o. fått sig så...)'; 
dän fi'kk an si jä'nn Sol!. 'där fick han sig en 
(örfil)'; i fikk mäg ett prö'v Mal. 'jag skaf-
fade mig en provbit'; an ad Key' se min mä'tbit 
Li. 'han hade (gm tiggeri i gårdarna) fått en 
o. annan bit mat'; (i särsk förb. med uti:) i fikk 
må ti' ett par skri'kksköä  Mal. 'jag skaffade 
mig ett par skridskor'. Jfr få uti, bet. 1. 2. 
<förmå sig / induce onesele (jfr SAOB C 12) 
Äpp. Mal. an fikk sä-v,,t te sä`j nä`ran s'mm ä 
Mal. 'han kunde inte förmå sig att säga ngt om 
det'. Jfr maga v. pass.; vän (i). — Pass.: 1. 'er-
hållas / be obtained' (SAOB B 6) allm. hå kan 
int få'88 fö pä'nnivär Mal. 'det kan inte fås för 
pengar'. 2. (i förb. fås vid:) 'inlåta sig med, be-
fatta sig med; ge sig i samtal med, tilltala, för-
mana / have a hand in, converse with, speak to, 
admonish' (jfr Rz 176a, äv. fåssa(s) ve, därs.; V11 
fås etc.; Aasen faast v.; Fr. fäst viö, Jac.-Matras 
fäast vin) allm. ig a we stä feks-wi' szr8i-q`nn, at 4 
uld 	et-tiy% Älvd. 'jag har varit o. språkat med 
Susi Anna om hon skulle följa med på myrslåt-
ter'; n fj,st-wi' ku'llur Älvd. han flirtade med 
flickorna'; 4n wi/ /48-wi'd 4na Våmh. `han vill 
öva samlag med henne'; ä gikk int a'nncl fess-vä' 
an nu Mal. 'det gick inte an att tilltala honom'; 
je vill int fs'as-ve ä-då' n8 Tra. <jag vill inte be-
fatta mig med det där (ngt)'; (p. p r es.:) 4n i 
d-t 15`send-wi Ors. 'man bör inte inlåta sig 
med honom'; ds`mm va-0 18'sson-ve' Mal. <dem 
gick det inte att tala el. resonera med'. Jfr dock 
fussau  v.; fösa v. — Särsk. förb. (bortur:) 1. 
'taga bort, avlägsna, tömma' Äpp. 2. (om ljud:) 
<förmå frambringa'; han skrå'tjä ss my`ttjy an 
fekk-bsIrg' säg Äpp. <han skrek så mycket han 
orkade (eg. han fick bortur sig)'; (f r å n:) 1. (i uttr. 
få från sig:) 'få färdigt' allm. få-frö' -säMal. få' - 
fröt-se Li. 'uträtta sitt arbete, göra färdigt'; fcl`tt 
ss du få'-frö'-de ä-dä, nö Tra. `se till, att du får det 
där färdigt nu!'; 2. (i uttr. få från sig ngt el. 
få ngt från s i g:) 'ha avföring' Nås Jä. Mal. 
öVd. an  a vir bä't fått ne frå' sä Jä. 'han har ej 
haft ngn avföring'; (hit:) 149.2V 8t stö'rzb a mi 
Älvd. 'skaffa hit käppen (åt mig)!'; (i): 1. 'be-
gripa, fatta' allm. dug dulg k-i' di ä'd Våmh. 
(Bon.) `kan du inte begripa det?'. Jfr få, bet. lic. 
2. 'få fatt i, få tag i' Älvd. Mor. Son. Ors. Oro Mal. 
öVd. gà mmbeln a fenndji-i' mi vOrs. 'ålderdo-
men har fått fatt i mig'; 'räfst få'-i ä Tra. 'för-
sök att få tag i det!'. 3. 'fatta eld' Älvd. öVd. 
e-då'r i no so 14r-i' sn'g'rt Älvd. 'det där är någon- 
ting, som lätt fattar eld'; 	 få'-i a de Tra. 
'dina kläder fatta eld'; (bildl.:) 'gripas av vrede, 
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ilskna till' Mal. Syn.: se flyga, bet. 7 a-b. 	(uti:) 1. 'gripa tag i; få tag i' Leks. Dju. Mock. 

	

4. 'få liv, fyllas av cirkulerande blod'; mes fiVutä 	Nås Mal. ÖVd. ta hå' du tf' få'r Leks. 'tag vad du 

	

ate' Älvd. 'medan blodet började cirku- 	får fatt ir; dam fek-tf' -v, Dju. 'de fingo tag i 

	

lera i fötterna igen'; an hsll-på få` -i att Li. <han 	honom'. Jfr få refl., bet. 1. 2. `få en viss upp- 

	

håller på att kvickna till'. Syn.: kvickna vid. 	lysning' Tra. a-92, få` j-tf ä å fått° ä 89`volr 'har han 

	

(ihop:) 1. f4-Y5 etna Våmh. `få ihop den till 
	

fått sådana upplysningar o. fattat saken så?'. 

	

en enhetlig massa' (om tuggkådan); få-ihö'p en 	3. få-tf' Leks. 'få mjölk i brösten'. 4. få-tf' 

	

pä'lls am kvä'lln Mal. 'få en päls färdigsydd till 	ta'ppin Mal. 'bli havande'. 5. (refl.:) få-tf' sä 

	

kvällen'; Fett ss ve få'-ihölp hå` je Tra. 'se till, att 	ntä'tn, Mal. 'få äta'; (å:) dm 	.1,1 e Våmh. 

	

vi fä höet ihopsamlat!'. 2. ./n a naug fajä-K4'823 	'de kunde inte överbevisa honom om brottet'; 

	

e nit' Älvd. 'han har nog fått en flicka att 
	(åt:) 1. 'förvärva, vinna' Mal. an a full vyry 

	

sällskapa med nu'; (in:) 'få under tak, 	gå-te fänni-ä't säg ä 'han har varit god till el. 
bärga' (särsk. om  säd o. foder; SAOB 6 b) 9  lyckats (att) tillägna sig det'. 2. 'sätta fast, 

	

allm.; (isär:) få-isä'r Leks. 'skilja, breda ut'; 	anbringa'; i a fä"nndj-ä sta"mmbrådä i däg vSoll. 

	

(kull:) beerä vi no fiv-ku'll no'kk Äpp. `bara vi 
	'jag har fått båtens mellersta sidobräde påsatt i 

	

nu finge nog mycket (hö) slaget'; (lös:) i må-za 	dag'. 3. (refl.:) 'återfå' Mal. ÖVd. je clå`g int 

	

få lö's ä Mal. <jag kan knappast få loss det'; 	 få'-ä,' me a`nnd Li. 'jag kan inte andas (eg. få åt 

	

(ned:) 1. `(lyckas) taga ned' (SAOB 2) allm. 	mig anden)'; (åter:) 1. 'få tillbaka, igen' allm. 

	

2. nög nennäs ä at et a fajd-nr d nå'välritä Våmh. 	 f4-a'tt ed Älvd. 'får jag det tillbaka?' (el. 'giv mig 

	

(Bon.) 'nog syns det, att han ej är så självsäker 	det tillbaka!'); cl4' fik-4-a'tt my'titji Våmh. 'då 

	

som vanligt (eg. fått ned näsan litet)'; (om:) få- 	började hon (o: kon) mjölka igen'; o fik-a'tt 

	

er'mm Nås 'få bakläxa'; (på:) 'förleda, förmå att 
	 fi'vvgrä vOrs. 'hon fick tillbaka (rörligheten i) 

	

göra el. köpa, överbevisa om brott' Mal. ÖVd. ä vå 	fingret'. 2. 'få reda på, finna' Våmh. Mor. 

	

äjn lf't grr skvanntivg an-då e' kk-på' me Tra. 'det 	vSoll. Ors. Mal. ÖVd. f4-a'tt spii'srä Våmh. 'få 

	

var en liten spädgris den där (karlen) lyckades få 
	tag i spåret'; men ss .2Ket te fo-a'tt a'nn gå'rdv, 

	

mig att köpa'; (till:) 1. 'förmå' Älvd. Mor. Li. 	vOrs. 'det är omöjligt att hitta till den gården 
Irårum 	i'nnt 14-tig' Etn Älvd. 'vi torde nog ej 

	(eg. men (det är) så slut till att få åter den går- 

	

kunna förmå honom därtill'. Jfr få, bet. 6. 2. 'va- 	den)'; an fikk-a'tt an tå fö'nnom Mal. 'han återfann 

	

ra tvungen att gripa sig an med' Leks. vi fek-tå' å 	honom på sjön'. 3. 'få igen el. i utbyte' Mal. 

	

jägrpäruldranns 'vi måste gripa oss an med 
	

ÖVd. je bit-fal-bd tt hätta, am je få' -a'tt ha`ttzt å' 

	

att baka potatistunnbröd'. 3. (i förb. få till 
	de Tra. 'jag byter väl bort mössan, om jag får 

	

det:) <få vacker el. lämplig form på ngt' Tra. 	hatten av dig i stället'. 4. (refl.:) 'hämta sig; 

	

an /(1 int tå' ä nä 'han får ingen fason på det'; 	bliva fetare; bliva bättre till hälsan' Älvd. Ors. 

	

(överfört:) js'uv, du dg te få'-tå' ä d Li. 'jo, du 	./n a fajd-a'tt si N'teä Älvd. 'han har blivit litet 

	

kan hitta på du!'; (undan:) 1. 4n, får-tenndek 	fetare igen'; o fik-a'tt si Ors. 'hon återfick med- 

	

sig a'rrWteä Älvd. 'arbetet går undan för honom' 	vetandet'. 5. 'förnya sitt förråd av ngt' Li. a 

	

2. få-u"nndå Soll. 'erhålla ngt mer än sin lagliga 	ö'r flrä'ssk tatt er få'-a'tt då 'har ni (tillräckligt 

	

arvslott'; (upp:) 1. 'taga upp; uppföra' (SAOB 5) 	med) fläsk till dess ni får nytt förråd (gm slakt) 

	

allm. an  ad få' j-spp knrvin Li. 'han hade fått upp 	igen?'. 6. 'föra el. dra fram nålen genom skinn- 

	

kniven'; då-tt a vå'r gå-te fd`j-spp äj Ili`kko 	styckena vid skinnskrädderi o. d.' Mal. ÖVd. ä 

	

stusggu Li. <då han har varit i stånd att bygga 	vä-t gs'tt te få-a'tt några int Mal. 'det var inte 

	

en sådan stuga'. 2. få-u'pp vMor. få-s'pp Jä. 	lätt att (med nypan) dra fram nålen genom 

	

Mal. 'kräkas' (SAOB 4). 3. (i förb. få upp 	skinnen'. 7. <lösgöra, befria' Mal. o få`sn ti 

	

elden:) <få det att brinna' Leks. Li. jä få-nn,t- 	sa'kksa, 88 o fikk int a'tt ha'nnda Mal. 'hon 

	

o'pp je'lltt Leks. 'jag får det inte att brinna'. 	fastnade i (räv)saxen, så att hon inte kunde få 

	

4. M-du-u'pp di ä Våmh. (Bon.) 'blir du arg?'; 	loss handen'. 8. (med refl. pron.:) 'bli skade- 

	

(utav:) 1. 'taga av' (SAOB) allm. he'ss ska je 	glad' Älvd. d4 fevvg trestjed a'tt sig 'då blevo de- 

	

få'-tå'-am att Tra. 'hur skall jag kunna få bort 	(o: folket) skadeglada' (jfr bet. 4). 
smutsen från den igen?'. 2. (i förb. gitta få låder f.Id få' äär nVåmh. få'där Våmh. (Bon.> 

	

utav sig:) 'gitta' Nås Jä. je jett int få'-ttå-me 	öMor. Ve. få'dsr vOrs. fci'der öOrs. (jfr Gotl. 

	

jö'r ä Nås 'jag gitter inte göra det'; ska vi jett 	Ordb. fadder bet. 2). 1. <fjäder (i lås el. kärra) / 

	

få'-ttå-58 Jä. 'skola vi bry oss om det?'. Syn.: 	spring (of lock or cart)' Våmh. Ors. ed a skutt 

	

gitta, bet. 1; gitta upp, ut; hirta; hygga; 	(i) få'där ( ,-,smulli i få'där) Våmh. (Bon.) 'det 
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(o: låset) har gått i baklås (eg. det har skjutit el. 
smällt i f åder)'. 2. 'tunga på blåsinstrument / 
reed of wind instrument' (se nä v er sk v äk a) Ve. 
Ors. 3. 'en av de två trälister, mellan vilka 
luckan i ljusgluggen (o: lj oren) löpte / one of 
the two strips of wood between which ran a 
sliding shutter in the window opening' öMor. o 
dji'kk i fä"drum <den (o: luckan) gled in el. gick 
in mellan listerna (på vardera sidan om ljus-
öppningen)'. Jfr foder", bet. 2. — Avi.: fådrä'dn 
p. adj. öMor. `försedd med ränna (i form av kant-
list)'. 

låder-karl m.Ia få'öekall nÄlvd. 	 fa"dekall 
svÄlvd. `till ett fjäderlås hörande järnten, på 
vilken fjädrarna sutto fästa / metal-rod forming 
part of lock, to which the springs ware fastened' 
(se ill.). Syn.: bult, bet. 11; fådra, bet. 2. 

fåderkarl-lås n. Ja fcl`eiekall4 18 nÄlvd. 	 fä"öe- 
kallå's svÄlvd. <fjäderlås / spring lock' (jfr 
fåderkarl; se ill.). Syn.: se bultlås; fäder-
lås. 

låder-kärra f.IVa fä"därtjärra nVåmh. fä"där-
tjärra Våmh. (Bon.) 'kärra, vars säte el. sitt-
bräde vilade på fjädrande ribbor, placerade en 
på vardera långsidan av överredet / cart, the 
seat of which rested on spring laths placed on 
either side of the upper framework'. Jfr f j äder-
kärra. 

låder-lås n.Ia få` &bis Älvd. få'ranlås Nås få'alås 
Mal. få'lås ÖVd. (jfr fåder f., fådra f.) 'fjäder- 
lås' (se ill.). Syn.: se bultlås; fåderkarl-lås. 

fådra LIVa få'dra Ga. Mock. få'ra Mal. ÖVd. 
<skjutbar trästång som regel för dörr / wooden 

rod used as door-bolt' Mal. Li. Jfr lös-, skott-
kolv, bet. 1. Syn.: käng, bet. 5; lanvånd, 
bet. 1; skyttel, bet. 3; stängel; stängsel. 

till ett lås hörande järnten med på densamma 
fastsatta fjädrar' Mal. Li. lå`sfåra Mal. `dets.'. 
Syn.: se bult, bet. 11; fåderkarl. 3. <järn på 
träplog, utgående från bilen o. omslutande 
främre delen av plogens fot / iron of wooden 
plough starting from the share and containing 
the front part of the foot' (ÖDB I 378) Ga. 
Mock. 

fåfäng adj. I 14"14jvg Älvd. flefeng vMor. fäfä'ng 
öMor. få'fevg vOrs. fä"fävy Rättv. få'fävv Leks. 
Bju. Flo. Jä. Äpp. Mal. få'fävg ÖVd. 1. 'sysslo- 
lös / 	(SAOB 1) dllm. sitt få'fäv Leks. 'sitta 
sysslolös'; ho gå' få'fävu Jä. 'hon går sysslolös'; 
du gå få'fävg jä'mmt Tra. `du går alltid sysslolös'. 
2. 'gagnlös, hopplös / useless, hopeless' (SAOB 2) 
Leks. Bju. Flo. Jä. Mal. flög ä då fall dä'dda i 
få'fävt a'rrbet Leks. 'det där är då ett ända- 

målslöst arbete'; få'fävyo mö'a Mal. 'fåfäng 
möda'; (n. adv.:) ä si få'fävyt id Flo. Jä. 'det 
ser hopplöst ut'; i a dile fett li've feävut ns'nn 
ga'vv Mal. `jag har aldrig sett (el. tyckt) att 
livet har varit hopplöst någon gång'. 3. (i 
utrop av häpnad / in exclamation of surprise:) s 
röt är, nö e ä få'fävyt; fikk o hå'? Mal. 'å, vet ni, 
nu minsann! Fick hon det?'; e-nt ä få'fävyt Li. 
'är det inte för bedrövligt (el. märkvärdigt)!'. 

fåfänga f.IVa fä"f4jndja Älvd. fä"1.1jvga Våmh. 
(Bon.) få'/ila Leks. fåstävva Mal. få'fävvga 
ÖVd. 1. `ngt meningslöst el. onyttigt / some-
thing meaningless or useless' (SAOB 2) allm. 
4n-dä få' bå'r auti fåskjndjign Älvd. 'den där 
(mannen) kommer bara med meningslöst prat'; 
a'rrbPt ati fa"fEdvggn Våmh. (Bon.) a'rrbet på 
få'fävya Leks. <syssla med onyttigt arbete'; gå 
på' i få'fäuva Jä. `gå på o. arbeta utan fram-
gång'; du ska int ma'-dä i få'fävna Jä. `du skall 
inte anstränga dig i onödan'; hakke fcl`fävva Mal. 
`vilket meningslöst företag!'; ds'ffsefåttävvga Li. 
`Dofs6n-fåfängan; om misslyckad odling'. 2. 
'flärdfullhet, högfärd / vanity, pride' (SAOB 
4-5) Älvd. n åk int klrå' fä"fOndjip 'man bör ej 
smickra (eg. klia fåfängan)'. 

fågel m.I d tregek fi-egek Älvd. fiegälr vMor. Ve. 
Soll. Oro Dju. Mock. Nås Jä. ffegäl (pl. fuglå'r) 
öMor. 	 fiegel Ors. firgalr fö"gsk fö'gsk 
Rättv. fu'ggalr Leks. fu'ggälr Bju. Ål Äpp. 
fu'ggälr fit'gäk Ga. fiVgä fu'ggälr Mal. Kegek 
—fiik (best. fft`v) ÖVd. 1. a. (enkelt o. eg.:) 

<avis / bird' (SAOB) allm. e6 i mi`kkelr firgker 
aut 4 tisenn4m Älvd. 'det är mycket fågel ute på 
tjärnen'; (koll.:) han a fik`te myttjä fu'ggäk Bju. 
<han har skjutit mycket fågel'; gå'Oglrär Jä. 
'fåglar, som hålla till framme vid gården'; wi't-
tärffkgälr Våmh. 'fågel, fångad på hösten el. vin-
tern'; wå'rfagälr Våmh. 'fågel, fångad på våren'; 
sisrfiigäln el. griNfögäln öMor. 'grönsiska, vars 
läte ljöd »si-si»'; snö"rutigälr Ve. `snarad fågel'; 
dji'lldärtagälr Ve. <Okad fågel'; kkävi`ttfikak 
Rättv. `uggla (ropade 'klä-vitt' ss. dödsspådom)'; 
spö'lluggälr Ål 'fågel, fångad under lektiden'. Jfr 
dret-, flytt-, fors-, illväder-, luder-, lådigs-, 
orr-, oväders-, risstack-, röd-, sjö-, stor-, 
sädes-, tjäder(s)-, urväders-, vattu-, vrin-, 
vår-, åt-. b. (senare ssgsled:) `i trä skuren fågel, 
hängd i taket under julen / wooden bird hung 
from the ceiling at Christmas' Mal.; se jul-, tak-. 
2. (överfört:) a. (senare ssgsled:) 'fjäril / butter-
fly' (SAOB 2); se s o mmar-; 'spindel / spider'; se 
lycko-. b. (senare ssgsled; pejorativt om män-
niska / derogatory use of word about people; 
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SAOB 3:) se ljut-, natt-, olyeks-, oros-, otte-. 
3. (senare ssgsled:) 'bulvan / decoy'; se luder-. — 
Av!.: firglrut adj. n. Älvd. `fullt av fågel / full of 
birds'. 

fågel-bada f. V fieggåkbadu Mal. 'grop i sand, där 
fågel legat o. krafsat el. badat / hole in sand, 
where bird has lain'. Syn.: bale; död-, dödsel-
grav; fågelbala, bet. 1; fågelpala. 

fågel-bala f.IVa ffigåkbäla Jä. fu`ggälrbåla Äpp. 
(jfr bala v.). 1. 	fågelbada; Äpp. 2. <plats, 
där fåglar söka matsmältningsstenar / place 
where birds look for stones to aid their diges-
tion' Jä. Syn.: fågelsand. 

fågel-blomma m.III a fu"gåZrbIrjornm ffigåZrbIrjörn 
vMor. 'kråkvicker, Vicia cracea / tufted vetch'. 
Syn.: musärt; musärtris, bet. 1; musärt(s)-
gräs. 

fågel-bo n.V —f.Ia firgelrbit n. Älvd. firgälrbad 
f. Våmh. (Bon.) Soll. fugli'lbfe n. öMor. fu‘gålrbii 
vSoll. firgälrbitt Ve. fteggskirå Leks. fusggearbö 
(best. -bött -böa Bju.) Bju. Al Äpp. fft`gålrbit 
n. —f. Dju. Flo. Nås fteggålrbft Mal. f gälrbtit 
Mock. fii`gitlrb (best. -båda) Jä. ffigarbå ffarbii 
n. ÖVd. (jfr bo n.) 'en fågels bo / a bird's nest' 
(SAOB 1); i fu"gillbana vSoll. da i fu'ggälrbönö 
Äpp. 'i fågelboet'; i fa'nn je fu"gälrbiit Ve. 'jag 
fann ett fågelbo'. 

fågel-brand m. la firgålrbrannd vMor. 1. <fallstock 
i fågelgiller / falling-log in bird-trap' (se ill.). 
Syn.: brand", bet. 2. 2. `fågelgiller / bird-trap' 
(ÖDB I 23). Syn.: fågel-giller, -stock. 

fågel-bur no.Ia fu`ggetlrbfia  Mal. `fågelholk / 
nesting-box'. Jfr starbur. Syn.: bur m., bet. 
2; stunka. 

fågel-bössa f.IVa firgekbyss vÄlvd. fu`ggtilr- 
bs(r)ssa Mal. fu'ggelrbeffa Li. 	Tra. 'bössa, 
anv. vid fågelskytte / gun used for shooting 
birds' (SAOB; ÖDB II 98). Jfr knallbössa f. 

fågel-dom m. Ja fiekciöm Tra. 'fredlöshet, fågel-
frihet / outlawry'; an a Kilrclömin på' se 'han 
är förklarad fågelfri'. Jfr f åg elf r i adj.; ved-
varg m. 

fågel-fri adj. VI fu`ggålrfri Mal. higgelrfri Li. 
'rättslös, utan skydd av lag o. rätt / outlawed'; 
an ke'rind så re'nnt 	ggåbiril ätt di-då Mal. 
'han kände sig alldeles rättslös efter det där'. Jfr 
fågeldom; vedvarg. 

fågel-fång n. Ib fil gedrfauvg Våmh. (Bon.) `trakt, 
där man fångade fågel / district where birds 
were trapped' (jfr SAOB). Jfr fågelland. 

fågel-giller n. Id firgardjillder Älvd. firgålrdjilldår 
nvMor. fu"gålrdjilldär Ve. `fågelfälla / bird-trap' 

(SAOB; ÖDB 1 23). Syn.: fågel-brand, bet. 2; 
-stock. 

fågel-gård m.Ia firgåkård Våmh. 'lågt stängsel 
av grenar o. kvistar, vilket ledde fågeln till 
snaran / low enclosure of twigs and branches 
leading bird to snare' (ÖDB I 21). Syn.: hag; 
hage, bet. 2; hagris; risrodgård, bet. 1; 
snar-gård, -hag. 

fågel-gänga f.IVa fu`ggålrgån(j)a nMal. 'stig (el. 
led) i skogen, längs vilken snaror el. giller för 
fågelfångst sattes ut / path through forest, along 
which bird snaras or traps were laid'. Jfr fågel-
stig; snarstreck. 

fågel-hund m. la fu'ggtiZrhunnd Mal. ffilrhonnd 
Tra. `hund, som gör stånd för fågel / (about 
dogs:) pointer, setter' (SAOB). 

fågel-koja LIVa firgålrkåja Våmh. (Bon.) 'av 
småträd bestående anordning för fågelsnarans 
skyddande mot snö / device made of bushes to 
protect bird-trap from snow' (ÖDB I 23). Syn.: 
riskoja, bet. 2. 

fågel-land n.Ia fu"gtarlannd Ve. fii`gåNrannd Jä. 
fu`ggålrlannd Mal. `trakt, där det vanl. fanns gott 
om sådan fågel, som jagades / area where there 
was plenty of game-bird'. Jfr fågelfång n. 

fågel-lek m.Ib fu`ggälrläk Mal. fiarlreijk Tra. 
'skogsfåglars parningslek; flock av skogsfåglar, 
samlad till parningslek / mating of forest birds; 
flock of mating birds' (SAOB); spri'vu på ju` g-
gälda sm lå'clinan Mal. 'springa o. jaga på skogs-
fåglars parningslek om våren'. 

fågel-pala f.IVa 	pl. ju' ggålrpålur Al (jfr pala 
v.) 'grop i lös mylla el. sand, där fågel legat o. 
krafsat'. Syn.: se bale; fågelbala, bet. 1. 

fågel-par n.Ia fteggälrpåa  Mal. fusggelrpår Li. 
ffilrpår Tra. `på visst sätt hoplmippad o. salu-
förd skogsfågel (antingen 1 tjäder o. 1 tjäder-
höna eller 2 orrtuppar o. 2 orrhönor eller 6 
orrhönor eller 8 järpar) / number of game-birds 
trussed together and sold (either 1 capercailzie 
and 1 hen-capercailzie or 2 mab e black grouse 
and 2 female black grouse or 6 female black 
grouse or 8 hazel-hen)'. 

fågel-räda f.IVa firgälrr&la Våmh. (Bon.) ju' gål-
retidda öMor. (jfr räda v.) `fågeLskrämma / 
searecrow'. Syn.: fågel-rädsel, -skrämma; 
rädkarl, bet. 1; skrämma, bet. 1; spinkräda; 
åkerspöke. 

fågel-rädsel f.Ia firgelrgt.2 Älvd. (jfr rädsel f.) 
=föreg. (ÖDB I 401). 

fågel-sand m. Ja firgåtrsannd Ve. <ställe, där fåg-
lar hålla till för att söka matsmältningsstenar' 
(ÖDB 1 18). Syn.: fågelbala, bet. 2. 
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fågel-skrämma f.IVa firgekskrm Älvd. tergälr-
skråma Oro fft`gäflerämma Mal. `människo- 
liknande figur, uppsatt för att skrämma bort 
fåglar' (se ill.; SAOB; ÖDB I 401). Syn.: se 
fågelräda. 

fågel-skytt m.I a fu`gälstjil tt öMor. fusggäkföttÄpp• 
fu`ggäkgtjött Mal. 'fågeljägare / bird-hunter'. 

fågel-skål f.Ia fu'ggäkskåk Mal. `oval skål med 
handtag i ena änden / oval bowl with handle 
at one end'. Syn.: kane, bet. 1; knip, bet. 2; 
knipa, bet. 2; skaftkane. 

fågel-snar f.Ia fu"gäksnå,r Soll. 'snara (av glöd-
gad mässingstråd) för fågelfångst / bird snare' 
(jfr ÖDB II 16). Syn.: fågelsnara. 

fågel-snara f.V firgeksnerå, Älvd. firgäksnera 
Våmh. firgäksnåru vMor. fugä'lsnaru öMor. 
firgslsnara firgelswa Ors. firgältsnåra Oro 
Ju' ggälrgnäru Mal. tu' ggälrevIru Jä. Kt`getrogiru 
fivirenåru ÖVd. (jfr snara f.) —föreg. (SAOB; 
ÖDB I 16). 

fågel-språngare m. Ilie fu'ggä4prav3ar nMal. 
'man, som sysslar med fågeljakt i stället för 
med sitt jordbruk / man who hunts birds instead 
of working on his farm'; 	gyäkpravuar s 
fi`sstiifavvar 	-lävuar) a Galär fött ka"den, 
som sysslar för mycket med jakt o. fiske, har 
aldrig kunnat hålla någon ko' (jfr fisk (e)-
fångar e; fånga v., avl.). 

fågel-spräcklor f. IVa pl. lir gäkspräkkksr Mock. 
'fräknar / freckles'. Syn.: se fräknar. 

fågel-spräcklig adj. I fa`gäkspräkkku Ga. Mock. 
'fräknig / freckled'. Syn.: se fräknig. 

fågel-stig m.Ic fti"gäkstig Ve. 'stig, efter vilken 
skogsfågel brukar gå / path along which forest 
birds usually go' (ÖDB I 18). Jfr fågelgänga. 
Syn.: fågelväg. 

fågel-stock m. Ib firgäkstukk Ve. fu`ggäkgtskk 
Äpp. Ju' gelraulck Li. fir4tskk Tra. 'fågelgiller / 
bird-trap' (SAOB; ÖDB I 23). Syn.: fågel-
brand, bet. 2, -giller. 

fågel-strupe m. Illa firgelstrapp öOrs. 'torkad 
strupe av större skogsfågel, anv. att nysta garn 
på / dried gullet of large game-bird used to wind 
wool on'. 

fågel-säd f.Ia firgeksåö Älvd. `sporkapslar av 
björnmossa, Polytrichum / spores of Polytri-
chum moss'. Syn.: se björnblomma, bet. 1. 

fågeltramp-träd n. V fugntranzpträrjjöMor. fii`gelr-
tramptrdi Nås fteggälrtramptrå Mal. '(vanl, om) 
träd, vars topp böjts o. utplattats genom att 
fåglar ofta slagit sig ned därpå / (about) tree 
whose top has been bent and flattened by 
birds settling on it'. 
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fågel-väder n..Id fu"gäkwed,år vMor. 'milt, mulet 
väder / mild, cloudy weather'. 

fågel-väg m.II fergelrwög Älvd. firgälrugg Våmh. 
vMor. f 'U"gslwög vOrs. fu'ggäkvåg Leks. (Silj.) 
Äpp. Mal. fu`ggskväg sLeks. fit'gältvåg Al Jä. 
'stig, efter vilken skogsfågel brukade gå' (ÖDB I 
18). Syn.: fågelstig. 

fågel-år n.Ia firgäkår Våmh. fft`gäleår Jä. fu`g-
gälråd  Mal. fu`ggekår Li. fit'lrår Tra. 'visst år, 
sett ur synpunkten av tillgången på skogsfågel' / 
certain your, seen according to supply of forest 
birds' (SAOB). 

fågel-äta n. oböjl. firgälrjätå Våmh. (Bon.) 
firgetirjetå vMor. `sporkapslar av björnmossa, 
Polytrichuxn'. Syn.: se fågelsäd. 

fågla sv. v. 1. firgek Älvd. fergäk Våmh. vMor. 
firgla, Ors. ftegglra Äpp. Mal. fu`ggka Mal. Li. 
fii`ka Tra. 1. 'fånga skogsfågel / trap forest 
birds' (SAOB; ÖDB I 14) allm. däm vå dar min 
ljö`si å fa`glä öMor. `de voro där med ljus och 
fångade fågel'. 2. 'snoka / nose about' Ors. 
wår 	j4' gsr a firgler etter öOrs. 'vad den här 
(mannen) går o. snokar efter'. 3. (om man:) 
'coire; feminam stuprare' Älvd. Syn.: se borra', 
bet. 3; f j unan; sparva. — Ssg: ftrgelrepayö n. 
Älvd. 'penis'. — Avi.: fu`ggirar m.IIIe Äpp. 
Li. 'fågelfängare / bird-hunter'; ffekivg f. Tra. 
'fågelfångst / game (fowl)'. 

fåka f.V ftrkå Älvd. (jfr? Rz fäuk; Torp fauk, 
fauka) '(liten) stund, ögonblick / (a little) while, 
(just a) moment, instant'; i jält-41% ftrku 'jag 
höll på en stund'. Syn.: se Has', bet. 8; fläck, 
bet. 6; hås, bet. 4; skov, bet. 1; skuss; skvätt, 
bet. 2; sköra; stund. 

få-kunnig adj. I få"lninnug nÄlvd. få'kunnun 
vMor. fa"kunnån Soll. få'kunnu Mal. få`lcsnns Li. 
1. 'som vet o. begriper föga / who does not lmow 
much' (SAOB 1 o. 2) allm. 2. 'gjord i fåvitsko, 
onödig, meningslös / unnecessary, meaningless' 
vMor. 

fåla sv.v. 1. firvirei Älvd. firkå vMor. Soll. 
Ors. firlrå Rättv. löska Leks. Al /'l'a Bju. Dju. 
fö'lrs Nås Jä. få'ks Mal. få`trå ÖVd. 'föla / foal' 
(SAOB). Syn.: föla. 

fål-diger adj. V firslrådiger Älvd. föskdigär Nås 
få'kzidlgär Jä. få'lrscligär Mal. `iföl / in foal'. Syn.: 
fålig; fålstinn; ifål; fölstinn. 

fåle m.IV firski Älvd. nVåmh. /OH Våmh. 
(Bon.) firki fit,"lrå vMor. full' öMor. firlrå Ve. 
Soll. 	Ors. ffrke Ore /ON Rättv. fiara Leks. 
Al 16`tra Bju. DjU. Ga. Mock. firskä Flo. fg`Irs Nås 
Jä. Äpp. fci`ks Mal. fft'ki (pl. få'kår) ÖVd. 
1. 'föl / foal' (om handjur i första levnadsåret. 
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Mal., om såväl han- som hondjur i första lev-
nadsåret ÖVd.; äv. om  leksakshäst av trä Soll.; 
SAOB) allm. a. (eg.:) i'vvstfulrå vMor. <hingst-
för; ma'rrkn,a,sfåtra Leks. 'häst, köpt på marknad 
/ horse bought at the market'; ns'ssfåkä Flo. 
'norsk häst' (jfr norskhäst). Jfr häst-, märr-, 
nusnäs-, papp-, sprak-, spral-. Syn.: få!-
unge. b. bp far Jä. 'en lek / a game' (eg. 
'byta fålar'). 2 (lockord, bildade på ordet 
fåle / call based on the word "foal":) fci'lan (till 
häst), firla (till märr) vMor. fon Ve. fål Ors. få'ln 
(till häst), få'la (till märr) Leks. få'lla (till märr), 
få'llä (till häst) Äpp. fo'llin (till häst) fo'lla (till 
märr o. stoföl) Mal. 3. 'mindre hässja, anlagd 
som skarv el. utökning av en normalstor hässja 
med gräs från myr (vilket senare fraktades hem 
på vinterföret) / small hurdle added to a normal- 
sized hurdle with grass from marsh on it (taken 
home to the farm later in the winter)' (jfr 
ÖDB I 235) Mal. ve &cid en li‘tn,, få% bstimå "vi 
hade en liten (skarv)hässja bredvid (den normalt 
stora hässjan)'. Syn.: kalv', bet. 6; katt, bet. 
11; skjutspojke, bet. 6. 

tål-fot m. VI (endast i uttr. tråda fålf ot:) trå'els 
!VM& Mal. 'försöka dansa utan att kunna 
konsten / try to dance without being able to'. 
Jfr fåle m. IV. 

tål-hus n.Ia fti"khits Rättv. (Bo.) firkhas Mock. 
'fosterhinna omkring föl / foetal membrane 
round foal'. Jfr kalvhus. 

tålig adj. I ffi"skug nÄlvd. (om märr:) `dräktig / in 
foal' (SAOB). Syn.: se fåldiger. 

tål-koppe m. Illa firskåkuipp Älvd. firlråkupp 
Våmh. Soll. firkåkopps Rättv. fEakupp Ål. 1. 
<säck av ett fölskinn foalskin bag' (ÖDB 1 305) 
Älvd. Syn.: fålskinnkoppe. 2. (jfr koppa, 
bet. 2:) 'litet föl / little foal' allm. Syn.: f ål-
kvant, -tarm. 

tål-kvant m.Ia få'lråkvatt Li. =föreg., bet. 2. 
fåll m.Ia folld Älvd. Våmh. fålld Mor. Ve. Soll. 

fulld Ors. Ore fall Rättv.—Äpp. få/ Mal. /91,4811 
Tra. 1. 'inviken, tillsydd kant på ett tyg / hem' 
allm. bret'skfolld Älvd. 'fåll på byxbenets nedre 
kant'; se'rrkfolld Älvd. sa'rrkfall Dju. 'fåll på 
särk'; tjä`82folld Älvd. `kjortelfåll'; hö'kfall Jä. 
'fåll med hålsömsmönster'. 2. (senare ssgsled:) 
`båtkant, reling / gunwale, rail' niilvd.; se båt-. 
3. (senare ssgsled:) a. 'upp-plogad snövall 
längs väg / ploughed-up wall of snow along road' 
ÖVd.; se snöplog-. b. `jord etc., uppkastad 
längs dikeskant / earth, thrown up along sides 
of ditch' ÖVd., se dikans-. 

fålla sv.v. 1. fo'llda Älvd. Våmh. fet'lld(a) Mor. 

Ve. Soll. fs'llda Ors. Ore fa'lla Rättv. Bju.—Äpp. 
fa'lla Leks. Ål Kela Mal. få'la Tra. 1. 'sy en fåll / 
sew a hem' (styr ack.; SAOB 3a) allm. 2. (om 
hässja:) 'putsa, jämna / (about hurdle:) tidy, 
even' Ore. 3. (abs:) <harva sista varvet i ytter- 
kanterna av åker / harrow last lap round edge 
of field' (ÖDB I 387) Våmh. (Bon.) du ska 
fo'llda <du skall harva åkerns yttre kanter'. — 
Särsk. förb. (upp:) 	pp Ors. fall- s' pp Ål <sy 
upp en fåll'. 

fåll-bänk m. Ib fa'llbeiv(n)k Rättv. fet'llbänvk 
Mock. 'låg bänk (med lock), stående framför den. 
väggfasta sängen (anv. till klädförvaring) / bench 
(with lid) standing against the front of the bed 
fixed to the wall' (se ill.; jfr ÖDB III 206; fig. 
218-219:5, 244; SAOB). Syn.: säng-bänk, 
-pall, -skarv. 

fållärms-överdel m. fa'llärrmsövvdil Ga. 'enklaste 
vardagsöverdel, ej ofta förekommande, vilken 
syddes utan någon ärmlinning, ärmen endast 
fållad nedtill / simple boclice, not very common, 
sewn without wristband, with only a hem at the 
bottom of the sleeve' (ÖDB IV 14, 170). 

fål-märr f. la firskånnärr Älvd. firlrämärr Våmh. 
(Bon.) ffi"komärr Ore f åmarr f (J"kamarr 
Rättv. firkmär Leks. Ål Dju. fm,år firksmär 
Jä. fii`ktnnår Äpp. få'ksmår få'ksmärr Mal. 
1. 'dräktig märr / mare in foal' Älvd. Jä. Äpp. 
Mal. sti'nn 88922 e få'kumåd  Mal. 'tjock som en 
dräktig märr'. 2. 'märr med diande föl / mare 
with suckling foal' Våmh. Ore Rättv. Leks. Ål 
Dju. Jä. Mal. 

tål-skinn n. In firstråstjinn Älvd. firkåstjinn 
nvRättv. `fölskinn / foal-skin'. 

fålskinn-koppe m. Illa firsketstjjn,kuipp Älvd. 
'säck av ett fölskinn /foalskin bag' (ÖDB I 305). 
Syn.: fålkoppe, bet. 1. 

tål-stinn adj. I firshistinn Älvd. Våmh. fu"kä'stinn 
vMor. Soll. fu"låstinn Ors. fft"kostinn Ore 
firketstinn Rättv. fgarstinn Leks. Bju. Dju. 
få'kustinn Jä. få'Irsstinn Mal. firtinn Li. (om 
märr:) <dräktig / in foal' Syn.: se f åldiger; 
fölstinn. 

tål-tarm m.Ia firkåtarm Ve. (jfr tarm) 'litet 
föl'. Syn.: fålkoppe, bet. 2; fålkvant. 

tål-unge m. Illa fiinråsvug vSoll. få'kunnje Nås 
få'ksunn(j)i Mal. få'kåonndje Li. <föl' (SAOB). 
Syn.: fåle, bet. la. 

få-låtad adj.I glåta öOrs. (jfr Fr. fålåtr) 'efter-
given o. något enfaldig / tractable and somewhat 
simple'; an wå mig( du'mm s få'låta Ors. 'han 
var ganska dum o. eftergiven'. 

få-mäld (el. -mält) adj. 1 fåsmäld Jä. få'mält Mal. 
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'ordknapp, tystlåten, förtegen short-spoken, 
taciturn, reticent'. 

fåne m.IIIa få'n Soll. fcrns Rättv. (Bi.) få'nä 
Bju. Flo. Nås få'ne ÖVd. (jfr fgna m. Mal., till 
fj åna v., fjånig adj.) `sinnesrubbad person; 
enfaldig stackare, dumbom / idiot; simpleton' 
(SAOB 1-2); 88M en (en fåsnä Flo. 'som en 
annan dåre'. 

fån-frö n. feenfried Våmh. (Bon.) 'enfaldig per-
son / simpleton'. 

fång f. Ib fåvv Rättv. (jfr Aasen Ross fong) <smal, 
avkvistad o. av eld sotad trädstam / narrow, 
twigless tree-trunk blackened by fire' (jfr ÖDB I 
339, 515). Jfr fångved; sot-. 

fång n.Ib 	 fevg n. Älvd. Våmh. fåvvg 
n. -f. -m. Mor. n. Soll. fuvvg Ors. Ore fåvv 
Rättv.-Äpp. janv Mal. favvg ÖVd. 1. <livtag / 
hug, grip (round waist)' (SAOB A 1) Våmh. 
Rättv. ta f.l'uvg Våmh. ta få'vv Rättv. Äpp. ta 
fa'vv Mal. ta fa'vvg ÖVd. `ta livtag'. Syn.: 
fångtag. 2. <ett slags kolik särsk. hos hästar, 
men äv hos får o. getter / the founders (horse-
colic)' (jfr SAOB A 3 b) allm. åv feenndjim 
nvMor. 'av kolik(en)'; an a fått få'nndji (f.) 
öMor. 'den (a: hästen) har fått kolik(en)'; e'sstn 
a fenndji fs'vvg Ors. hi's(s)tn a fått få'vv Rättv. 
(Bo.) 'hästen har fått kolik'. Jfr trumsjuka. 

`(så mycket som en person kan bära i) fam-
n(en) / armful' (SAOB A 7; ÖDB I 261) allm. 

få'nndjä (n.) vMor. 	famnen'; åt' jen 
foi'vvgå (ob. dat.) vMor. `av ett fång'; hö'fsvvg 
Ore lig`favu Mal. 'höfång'; grå`rajsfsvvg Ors. 
'famnsbörda av granris'; 	Dju. 'fång 
bränsle'. Syn.: fånga, bet. 1; fångan; fången. 

(senare ssgsled:) a. 'trakt, där man hade 
tillgång till viss förnödenhet / area where there 
was a supply of a certain necessity' (SAOB C 10); 
se fågel-, gärdsel-, stängsel-. b. 'menstrua-
tion'; se l å r-. 

fång adj. I favv nMal. (om häst:) 'som har kolik / 
(about horse:) that has got the founders' (jfr 
föreg., bet. 2); an a volt fa'vv <den har fått kolik'. 

fånga f. IVa få'vva Äpp. fa`vva Mal. -faga Li. 
1. 'famnsbörda, fång / armful' Äpp. Mal. Syn.: 
se fång, bet. 3. 2. (senare ssgsled:) 'visst grepp 
vid brottning / wrestling-grip'; se in-. 

fånga sv.v.l. fega Älvd. Våmh. få'vvga Mor. 
fu'vvga Ors. feevva Rättv. Bju. fa`vva Mal. 
`gripa, taga fast med händer el. armar / seize, 
hug' (SAOB I 1-2). — Pass.: o fasvvs i cerrmom 

fresst fri'r u'vvan sl'n Mal. 'hon famnar med 
armarna o. försöker skydda sina ungar' (om del-
tagare i tagfatt-leken rävrumpa). — Särsk. 

förb. (i:) :in fevgåd-i na Våmh. (Bon.) han 
omfamnade henne'; (in:) fecv-i'nn åt mä Bju. 
'lyft in (upp) höet i ladan åt mig!' (ÖDB I 262); 
(åt:) 1. 'taga i famnsbördor el. fång / take in 
armfuls' Våmh. (Bon.) Ore uk4n ä"stakk an 
kuvgä4-.5.' si Våmh. `en sådan mängd hö han 
tog i famnen!'; fsvg-.5/ me h5' 	Ore 'lyft in 
(upp) höet i ladan åt mig, du!'. 2. `rycka åt sig, 
taga för sig / grab' Våmh. Rättv. i bara f euged-ä' 

nogä Våmh. <jag ryckte bara på måfå till mig 
några (a: strumpor)'; 	då vgi'd så mi"tji du 
vi'll Rättv. 'tag för dig ved, så mycket du vill!'. 
— 	Avi.: fissstfifavvar fi'sstfifävvar m. III c 
nMal. 'person som sysslade med fiske / fisherman' 
(jfr fågelsprångare). 

fångan n.Ia feevvgan svMor. Ve. Soll. feevvan 
Leks. (Silj.) Nås Jä. <famnsbörda, fång / armful' 
(ÖDB I 261); hö'fåvvan Jä. 'höfång'. Syn.: se 
fång, bet. 3. 

-fångare m.III e, se fisk (e)-; fånga v., av!. 
fångei  m.IIIa fege Älvd. feevvgå öMor. fs'vngä 
Ors. feevvä Bju. feennje (pl. få'vvär) Nås fa'nn(j)i 
Mal. fa'nndje Li. 'person i fångenskap / prisoner' 
(SAOB 1). 

fången  m.IIIa Nuvgå Våmh. få'vvs vRättv. 
fåsvva Rättv. (Bi.) 'famnsbörda, fång / armfur 
(ÖDB I 237, 261); i fikk ftelign Nuvga Våmh. 
lag fick famnen full'; en få'vv:i hå' nRätty. 'ett 
fång hö'; änom int mdc'vy fci'vvar kvä'r å fö`dri 
nRättv. `vi ha inte många fång kvar av fodret'. 
Syn.: se fång, bet. 3. 

-fången' m.IIIa, se har-. 
fång-gevalder m. Id få'vvjevullär Äpp. (jfr SAOB 
fånggevaldiger o. gevaldiger) 'fångförare / ward-
er escort'. 

fång-kost m. Ta fevksst Våmh. 'föda åt fånge 
(äv. bildl. om  dålig måltid med ringa mättnads-
värde; SAOB) food for prisoner (also used fig-
uratively about poor food)'. 

fång-lås n. Ta fä'vvgkås nvMor. Soll. /8'g/ös vOrs; 
obef. Våmh. 1. 'lås av mässings- el. järnringar 
(anv. ex. för postväska o. d.) / lock of brass or 
iron rings (used for mailbags etc.)' vOrs. 2. 
<konstfärdigt hopsatta metalltrådar o. ringar, 
som efter visst system kunde frigöras, konst-
lås / puzzle consisting of metal wires and rings 
that eould be released according to a certain sys-
tem, combination-lock' nvMor. 

-fång(n)a LIVa (brottningsgrepp / grip in wrest-
ling), se in-. 

fång-skjuts m.Ia feevafuss Jä. fa'vvstjuss Mal. 
Li. 'hästskjuts för fångtransport (till häktet i 
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Falun) / horse-drawn vehicle for transporting 
prisoners'. 

fångta sv.v. 1. fa`vvta Mal. (jfr fängta) 'med iver 
o. möda samla el. skaffa / collect, get together 
industriously and laboriously'. Syn.: fäkta, 
bet. 5; fängta, bet. 1; kovra, bet. 2; kufsa, 
bet. 3. — Särsk. förb. (ihop:) an a vyry fet s 
fat-ihö'p Taran Mal. 'han har varit ute o. 
samlat (el. tiggt) ihop något'. 

fång-tag n.II fevgtäg Älvd. Våmh. fet'vvgtåg 
Soll. få'vvtåg Rättv. Äpp. fa`vvtäg Mal. Li. 'liv-
tag / hug' (jfr Fr. Bl. fangtaka). Jfr arm-, 
krag-tag; infång(n)a. Syn.: fång n., bet. 1. 

fång-ved m. II fet'vvvåd Rättv. 'gärdsle av brand-
skadade trädstammar / fencing made of tros 
trunks blackened by fire'. Jfr fång f.; ro d; sot-
fång, -ved. 

fånig adj.I få'nån Soll. fcl'nu Bju. Nås 'lätt sin-
nessvag, fjollig / foolish, silly' (SAOB 1). Syn.: 
fjånig. 

fån-tämpa f.IVa få'ntitmnipa nLeks. 'dumt el. 
galet infall / mad idea, silly whim'. Syn.: 
tokrid. 

fåomstans adv. få'um-sta'ss Soll. 'fåstädes, på få 
ställen fin few places'; ä ska 	vä' få'um-sta'ss å 
sö'ldn,, da int i' a ve' det torde vara få ställen på 
Sollerön, där jag ej har varit'. 

får f.II -Ia fäs? Älvd. Våmh. (pl. fir8rår Älvd.) 
för övr.OvSi. (pl. fö'rår vMor. Ve. forl'r öMor. 
fö"rir vSoll. fö'rår Ors.) får får (pl. fa"rsr)Rättv. 
får övr.NeSi. Vd. (pl. få'rsr Leks. få'rurBju. få'rar 
Nås Äpp. få'råd  Mal. få'rer ÖVd.; jfr SAOB får, 
under fåran  sbst.; Sdw. Fr. for; V11 We. får). 
1. a. `gm plöjning el. ristning åstadkommen fåra 
i åker / plough-furrows' (SAOB fåran  1) allm. 
gåk eter fö'rn öOrs. fslrj få'r Rättv. gå få'ra Dju. 
'följ fåran!' (till häst vid plöjning); plå` g för Ors. 
plrö'gf år Tra. `plogfåra'; fö`sst fö'ri Soll. 'första 
fåra vid plöjning'; .2/fitft-Or Våmh. slinfår 
Mock. 'sista fåra vid plöjning'. Jfr blind-, land-, 
medel-, mellan-, mitti-, myll-, rist-, sido-, 
så-,tom-,troll-,tvär-,tvärtförs-,uppläggs-, 
vattu-, årder-, änd-, ör-. b. 'plogtilta / ridge 
of earth between two plough-furrows' (äv. om  
jordrygg plöjd över potatisfåra, Mal. Li.; SAOB 
fåran  1 d) allm. dsrn bsrj-å ss`nnas, firran nu, ut 
å å'krzin Leks. `de börja synas nu, tiltorna, ute 
på åkern'; jöVra fs'll-tå få'n, Li. 'jorden rasar ned 
från ryggen el. titan (över potatisfåran)'. Jfr 
jordäppel-, pär-, stor-. c. (best.:) `mittfåran 
på nyplöjd åker / micklle furrow of newly-
ploughed field' (jfr SAOB fåran  1 b) Älvd. 
Syn.: medel-, mellan-, mitti-får. d. 'grund 

fåra i åker, uppdragen till ledning för den, som 
sådde / shallow furrow to guide sower' (jfr 
SAOB fåran  1) Leks. Ga. Jä. Jfr så-. Syn.: se 
fjär, bet. 1. e. 'djup fåra, avgränsande det 
nyuppocUade markstycket / deep furrow forrning 
boundary of newly-cleared land' (ÖDB I 355) 
Älvd. Ve. Soll. Jfr brott, bet. 2a. 1. (bildi., i 
uttr. åka rätt får:) 'hålla ordning el. få fason 
(på) / keep in order, get into proper shape' 
(SAOB fåran  1 e); i dfivd int (Pk ivgu rå'tt fö'r 
min onum Soll. 	kunde inte få ngn fason på 
honom'. 2. (bildi.:) 'uppslag / idea' Ors. nft .216 
du u'pp jena fö'r andes <nu kom du med ett gott 
uppslag, Anders'. 3. (senare ssgsled:) a. 'sär-
skilt vattenintag till kvarn på sidan om ström-
men / special water-intake to mil at the side 
of the stream'; se kvarn-. b. `syll under golv-
tiljorna / groundsill under floorboards'; se teln-. 

'(gräns för) viss del av fiskevattensområde / 
(boundary for) certain part of fishing waters' 
(jfr ÖDB I 54) Ga. flrö'kasfära Ga. `Flodakarlar-
nas område el. del i (lax)fisket i Stopforsen'. 

'rand el. skåra i (änden av) väggstock (för 
gåt, för planka etc.) / groove in (end of) wall-log 
(for gåt or rabbet, board etc.)' (jfr ÖDB I 123, 
146, 155, 160) Mor. Jfr far' n., bet. 2; rigga, 
bet. 1; spår, bet. 3. 

får n.Ia får öMor. Soll. vOrs. Rättv. sLeks. Ål 
Ga. Nås (pl. få'rar sLeks.); obef. Älvd. Våmh. 
vMor. öOrs. Äpp.-ÖVd. `tamfår, ovis / sheep' 
(SAOB får' 1). Jfr göd-, trädes-. Syn.: fårad; 
fåre, bet. 2; fårel; rant, bet. 1; söd, bet. 1; 
tacka, bet. 1. 

fåra sv. v.1.-fära Bju. Mock. -fårs Jä. få'ra (få'rå-) 
Tra. 1. 'hugga fåra el. skåra i / hew groove in' 
(jfr SAOB 2; ordb. får f.); an-jå sts`ttjin våsIr ve 
fsl få'ra Tra. `den här stocken måste vi väl hugga 
upp en fåra i (för att få den att klyvas längs 
efter)'. 2. (som senare ssgsled; jfr SAOB 1:) 
'plöja fåror / plough furrows'. Bju. Mock. Jä., 
se tvär-. — Särsk. förb. (utur:) få'rå-tft fe 
gå'tsm Tra. 'göra urtagningar för gäterna (i 
stockändarna vid en dörröppning)'. 

fårad m.Ia få'rad 	få'rad) Ore 'får (han- el. 
hon-) / sheep (male or female)'. Jfr fälad. Syn.: 
se får n. 

får-balk m.Ib fö'rbalrk Ore 'kant av oplöjd jord 
intill plöjd jord / strip of unploughed ground 
along ploughed field' (jfr SAOB). Syn.: kant, 
bet. 3. 

får-bog m.Ic få'rbög Leks. Bju. 1. 'saltat o. 
torkat skulderparti av får / shoulder of salted, 
dried mutton' (SAOB). Syn.: se fiol, bet. 2. 
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2. 'enfaldig person, fårskalle / simpleton'. Syn.: 
fårhuvud, bet. 2; fårskalle, bet. 2. 

fåre m.IIIa få'ra vRättv. få'ra Rättv. (Bi.) få'ra 
nLeks. få'rä Bju. Al Dju. Ga. (pl. enl. n.Ia: 
få'rar vRättv. nLeks. få'rar sLeks.). 1. 'gumse / 
ram' Al. Syn.: bässe; gumse, bet. 1. 2. 'får 
(han- el. hon-) / sheep (mab e or female)' Rättv. 
Leks. Bju. Dju. Ga. Syn.: se får n. 

fårel m. la få'ril Bju. 'får (han- el. hon-) / sheep 
(male or female)' Syn.: se får n. 

får-fähus n.Ia få"rfäjs Rättv. (Bi.) få'rfitja Leks. 
Ål få'rföje Bju. 'fähus, avsett särsk. för får / shed 
intended for sheep' (ÖDB III 36, 244). Syn.: 
taekfähus. 

får-huvud n.I få'rhuvvu Leks. 1. 'huvud av får / 
sheep's head' (SAOB 1). Syn.: fårskalle, bet. 

2. 'enfaldig person, fårskalle / simpleton' 
(SAOB 3). Syn.: dum-, nöt-, söd-huvud; 
fårbog, bet. 2; fårskalle, bet. 2; klundskalle, 
m. fl. 

fårig adj. I fii`ru Ga. (jfr får f., bet. 1). 1. ̀ full 
av fåror / full of furrows' (SAOB); viejen ä 88 
få'ru 'vägen är så ojämn (av spår o. sprickor)'. 

(n.:) <motigt, besvärligt / awkward, trouble-
some'; ekä-nt ä va fåsrut, am an skä ve`tta att-tt 
/å'y 'skall det inte vara besvärligt, så vitt man 
skall veta, att man lever'. 

får-korg m.Ib få'rksrrg Dju. `ostyckad kropp av 
slaktat får / sheep's carease'. 

får-krubba f.IVa få'rkrsbba Mock. 'på fähus-
golvet ställd lår, i vilken fåren gavs foder / bin 
on floor of cowhouse, from which sheep were 
given fodder' (ÖDB III 238). Syn.: tack-
krubba, -äta. 

får-kätte m.IIIa få'rtjitt Ors. få'rtjittaBju. ( få'r-
tjätta) Mock. få'rtjitta ( ,,,-tjätta) Åpp. 'kätte för 
får / sheep's pen' (SAOB; ÖDB III 237). Syn.: 
tackkätte. 

får-letare m. III c få'rlåtar Leks. 'person, som letade 
efter utegångsfår / person who rounded up 
roanaing sheep'. 

får-märke n. III få'rmarrtje Al 'liten träskiva med 
hål, försedd med bomärke el. initialer o. avsedd 
att hängas om halsen på utegån.gsfår / small piece 
of wood with owner's mark and initials eut 
into it, hung round neck of roaming sheep' (se 
ill.; jfr ÖDB I 180). Syn.: får-, tack-sticka. 

får-skalle m.IIIa få'rskalla Rättv. (Bo.). 1. 'hu-
vud av får'. Syn.: fårhuvud, bet. 1. 2. <en-
faldig person' (SAOB). Jfr dum-bom, -skalle 
m. fl. Syn.: fårbog, bet. 2; fårhuvud, bet. 2. 

får-skälla f. IVa få'rfälla Mock. 'bjällra på får / 
bell for sheep'. Syn.: tackskälla. 

får-sticka f. [Va få'retikka Ga. 'liten trästicka med 
hål, försedd med bomärke el. initialer o. avs. att 
hängas om halsen på utegångsfår' (se ill.). Syn.: 
fårmärke; tacksticka. 

får-talg m. Ib få'rtåg öOrs. få'rtalrg Bju. 'talg från 
får / suet from sheep'. Jfr bocktalg, bet. 1. 
Syn.: södtalg. 

fårtalg-moln n.Ia fåsrtågmåln öOrs. `eirru-cumu-
lus'. Syn.: bocktalg-, grossel-, knotter-
moln. 

får-yxa f.III 	n•IVa fö"rökke I Soll. fä"rikkes 
III Rättv. få'rykksa IV Bju. Flo. få'rykksa Al 
(jfr får f., ev. äv. för prep.) 'yxa, som vid od-
lingsarbete användes att hugga upp ränder med 
i torvlagret / axe with which greensward was 
hacked up when ground was to be eultivated' 
(se 	ÖDB I 354). Syn.: svålyxa. 

få-talig adj. I få"tålrgn Våmh. (Bon.) fa"tålrun 
vMor. fa"tältun Soll. få'tålru Åpp. 'fåmält, tyst-
låten / quiet, taeiturn' (SAOB fåtalig"; Sdw. 
fatalugher). 

få-vitsk adj. I få'vitek Mal. 'fåkunnig, oförnuftig / 
ignorant, witless'; trö'k clu i å' så' få'vitek `tror du 
att jag är så okunnig?'. 

få-vitska LIVa få'viteka Jä. få'vi(t)ska Mal. få'-
vitska Li. 'oförnuft, okunnighet; orimlighet, dår-
skap / ignorance, foolishness' (SAOB 1); ä då' e 
rä'jne få'vitska Li. 'det där är rena rama okun-
nigheten, dårskapen'; i få'viteko Jä. Mal. 'i oför-
stånd (Jä.); i dårskap o. utan resultat, fåfängt' 
(Mal.); djö'lr-v,t an hå' då i få'visksn Mal. `gjorde 
han inte det (då) av oförstånd?'. 

få-vitskig adj.I få"wiakun vMor. 'dåraktig, få-
vitsk / stupid, foolish'; ed wa då fö fä"wiskut ed 
'det var (då) för enfaldigt (det)r. 

fä n. V få Ore Rättv. Bju. Dju. Ga. Mock. Nås 
Mal.; obef. övr.OvSi. 1. (koll.; jfr SAOB 1:) 
'boskap; (kreaturs)hjord / eattle, herd (of cattle)' 
(om kor, getter o. får, men ej om hästar o. svin); 
få' a dräji-å' Rättv. <boskapen har givit sig i 
väg'; nfi, bör 8 då' ta gå ma få'nå Rättv. `nu är det 
din tur att gå med boskapen'; nå'iranåtfå Rättv. 
`kreatursdrift från Norrland (eg. nordanefterfä)'; 
hå`rdairefå Rättv. (Bo.) 'boskap från Härjedalen'. 
Jfrboförs-, lös-, små-, troll-. Syn.: fälad, bet. 
1; gät, bet. 1; kreatur, bet. 2; svärm, bet. 2. 
2. 'i ett el. annat avseende underhaltig människa 
(vanl. okvädinsord) / derogatory word used for 
inferior person' (SAOB 3) Bju. Mal. 

fä-aktig adj.I få'akktun öOrs. få"ak(k)tu Rättv. 
'gemen; djurisk / common, brutal, coarse' (SAOB 
1-2). 

fä-backe m.IIIa få`bakka Bju. Åpp. 'område 
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utanför fähusen i fäbodställe, där kreaturen 
samlades före o. efter vallningen / area outside 
cowsheds on shieling, where cattle were gathered 
before and after grazing' (jfr ÖDB III 43). Syn.: 
fägårdsbackarna; fähus-, fälads-backe; 
hol, bet. 2; kobacke; kya, bet. 3; kybaeke; 
lösplats; plats, bet. 2; vall. 

fä-bodar f.Iapl. fäbfc'där öMor. få"bfidär Soll. 
fearädar vOrs. få"bådsr Rättv. lå"b21der Leks. 
(Säj.) få'böar Bju. få'böär Ål; obef. Älvd. Våmh. 
vMor. Ore 'fäbodar, fäbodställe / shieling; 
pasture and farm-buildings to which farmer 
moved his cattle in the summer' (SAOB; ÖDB I 
142). Jfr hem-, väster-, västerefter-, 
åker-. Syn.: se berg, bet. 5; bod, bet. 1; boda; 
bodställe; fäbodställe; säl; sälberg; säl-
bodar; sälbodställe; säter. 

fäbod-fjärdsman m. firbufjälrsman Soll. 'för-
troendeman inom ett fäbodlag, fäbodförestån-
dare representative of a shieling-group, man-
ager of shieling' (ÖDB 1152). Syn.: se bodbys-
man. 

fäbod-folk n. få"bufgek Rättv. (Bo.) 'folk, som 
arbetade i fäbodarna / people working on the 
shieling'. Jfr sockenfolk. Syn.: se bodfolk, 
bet. 1; säl-, sälbergs-, säter-folk. 

fäbod-färd f.Ia fåsbogar Bju. fä'bufält Dju. få'bo-
fia Nås 'flyttning till fäbodarna / removal to shiel-
ings'. Syn.: se bodfärd, bet. 1; boförsfärd, 
bet. 1, m.fl. 

fäbod-följe n. III fa`bufrillä Flo. 'sammanfat-
tande beteckning för de hushåll el. gårdar, vilkas 
kreatur vallades tillsammans i fäbodarna / 
collective name denoting farms whose cattle 
grazed together on shielings'. Syn.: fäfölje, 
bet. 1; fälad, bet. 2; gässellag, bet. 1; gätlag; 
bet. 2; hop, bet. 4; legokonlag. 

fäbod-hus n. la få"buäus Soll.; best. pl. få'bohasan 
Bju. 'byggnad el. (koll.) hus i ett fäbodställe / 
house(s) or hut(s) on a shieling' (ÖDB I 147). 
Jfr husgång. Syn.: bod-, sälbergs-hus. 

fäbod-jänta f.IVa få'bukinnta öLeks. få'bojännta 
Bju. 'kvinna, som skötte olika slags sysslor på 
ett fäbodställe (äv. ss. vallhjon) / woman who 
did all kinds of work on the shieling (also 
herdsmaid)' (SAOB). Syn.: se bodkulla. 

fäbod-karl m.Ia flrbukall Ve. 'person, som vista-
des i fäbodarna eller kom från fäbodarna / 
person who was staying on the shieling or who 
came from the shieling'. Syn.: bodkarl, bet. 1. 

fäbod-kulla f.IVa få'bulestla öLeks. flisbokulla 
Bju. 'kvinnligt vallhjon / herdsmaid'. Syn.: 
se bodkulla. 

fäbod-lag n. febuZräg Ve. flt"buläg Rättv. (Bo.) 
få'bolåg Jä. 'lag (sammanslutning) av delägare 
i ett fäbodställe / group of part-owners of 
shieling' (SAOB; ÖDB I 152, 159). Syn.: bod-, 
säter-lag; fäbodrote; gätlag, bet. 1; säl-
bergslag. 

fäbod-löt f.Ia frbugt Ve. flrbuli3t Rättv. Knut& 
Ore 'betesområde, till vilket kreaturen vallades 
från fäbodställen o. ej från byar/ grazing to which 
cattle were driven from shielings, not from vil-
lages' (jfr ÖDB I 149). Syn.: bodlöt. 

fäbod-redskap m.Ia geboreaskap Bju. (koll.:) 'då-
liga, halvt utslitna redskap / poor, wom-out 
implement'. Syn.: se bodredskap. 

fäbod-rote m.IIIa fitsbrkiräta öMor. lag (sam-
manslutning) av delägare i ett fäbodställe'. 
Syn.: se bodlag; fäbodlag, m.fl. 

fäbod-rätt m.Ia feburett Ve. 'delägarskap i fä-
bodställe / part-ownership of shieling' (SAOB). 
Syn.: bodrätt. 

fäbod-sovel n.Ia ferbuseiuk Soll. `fäbodprodukter 
(smör, ost, messmör) / shieling-products (butter, 
cheese, whey-cheese)'. Syn.: se bodsovel. 

fäbod-ställe n. III ferbustell svMor. fä"buställ Soll. 
<fäbodar, fäbodvall / shieling; grazing-ground 
belonging to shieling' (SAOB). Syn.: se bod, 
bet. 1. 

fäbod-täkt f.Ia få"butäk(k)t Rättv. (Bo.) 'av fä-
bodvall inhägnat område, brukat för slåtter / 
fenced-off areas of summer-pasture, used for 
haymaking'. Jfr bodvall. Syn.: se bodtäkt. 

fä-bro f.VIIa få'brö Rättv. <över myr byggd bro 
(av halvkluvna stockar, lagda i rad med flata 
sidan upp o.) främst avsedd för boskap / bridge, 
primarily intended for cattle' (SAOB). Syn.: 
gång-, kabb-, lång-bro; gångspång. 

fä-fluga f.V få'flruggu Bju. få'flragu Nås `nöt- el. 
fäfluga, Hippobosca / horse-fly' (SAOB 1). 
Syn.: fähusfluga. 

fä-fot sbst. oböjl. feast viilvd. ftifö't vOrs. 
få'föt öOrs. Flo. Nås Jä. Mal. Li. (endast i förb. 
med för el. under; SAOB:) b lär fälö't vOrs. 
lisgg un få'föt Nås 	 fö fälöt Mal. 'ligga för 
fäfot / lie uncultivated'. 

fä-följe n. III få'fsIrkt Flo. Nås. 1. <sammanfat-
tande beteckning för de gårdar el. personer, vil-
kas kreatur vallades tillsammans i fäbodarna' 
(ÖDB I 152) Flo. Syn.: se fäbodfölje. 2. (i 
förb. med göra:) jii`r få'fslritt Nås 'göra sällskap 
med kreaturen vid färd till fäbodarna / go with 
cattle to summer-pasture'. 

fä-gadd m.Ia få'gadd Ore /'gadd Rättv. <krea-
tursstig / cattle-path'. Syn.: fäla ds -drag, 
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-gadd, -gata, -spär, -stig, -väg; fä-stig, -väg; 
ko-, kreatur-väg; kreaturgata; nötgata, 
bet. 3, m. fl. 

lä-gata f.V fä'gatu få"gatu Rättv. få'gattu 
få'gattu Leks. fteggåtu Bju. få'gattu Ål Nås Jä. 
Äpp. 1. 'av gärdsgårdar omgiven väg, avsedd 
företrädesvis för boskap / road bordered by 
fencing, primarily intended for cattle' (jfr 
SAOB; ÖDB I 147, 170) allm. 2. 'gata gm (del 
av) by el. fäbodställe, avs. för boskap från flera 
gårdar o. ledande till utmarken / road through 
(part of) village or shieling, intended for cattle 
from several farms and leading to outlying fields' 
(ÖDB III 15) Rättv. Nås Jä. Äpp. Syn.: ko-, 
nöt-gata, bet. 2; kya, bet. 2. 3. 'gata från 
enskild gårds fähus till bygatan el. utmarken / 
road leading from cowshed of Q, single farm to 
the main village road or to outlying fields' 
(ÖDB III 15) Leks. Bju. Ål. Syn.: fägårds-
gata; fähusgata, bet. 1; lösgata; lösväg; 
nötgata, bet. 1; nötgård, bet. 1; tå. 

lägen adj.IV Min - fak`jvin (pl. fq`kner) Älvd. 
hin (pl. 14'inår) Våmh. f å' jen 	jin (pl. f a' jigår 
-, fejigår) fä"jin 	fdvvnår) vMor. fdjin 
(pl. få' jigår) öMor. fejn Ve. fdjin Soll. Rättv. 
Leks. Bju. Dju. Mal. (pl. fdyns Rättv.) fajn (pl. 
fa'jner) f4jn Ors. fä'jen Ore Flo. (pl. ftrvvnär 
Ore) få' in Ga. Mock. fi'v, Nås Jä. Äpp. (pl. frä 
Äpp.) fasjn (pl. =sg.) ÖVd. (Fr. feginn). 1. 
'glad (förtjust) över ngt / happy about sthg' 
(SAOB) allm. (styr dat.:) fa'jn dYö Älvd. Våmh. 
fdjin ti du öLeks. 'glad över det'; ig i 64 fajn å'v 
min di Våmh. 'jag är då glad att vara av med 
dig'; i wart gra'lla f.st'in num öOrs. lag blev 
riktigt förtjust i honom'; vi em fä'vns, om vi 
sli'ppom Rättv. (Bo.) `vi äro glada, om vi 
slippa'; fdjin å' ma då Leks. fdjin å' må då Mal. 
'(jag är) glad att du går'; vi va /Vy, å' må-n å Jä. 
<vi voro glada att bli av med honom också' (om 
skomakaren). Jfr bof örs-, gråt-, lika-. 2. `gm 
omständigheterna tvungen el. i behov av / 
forced by circumstances, in need of' (jfr SAOB 2) 
Älvd. Våmh. Soll. Jä. Äpp. Mal. Li. a åu we 
fa.'jn ta-fr4'mm de-6a g4'mrntråjtg Älvd. <har 
du sett dig tvungen att taga fram (o. nyttja) 
den där gamla tröjan?'; an va läsjin djå-si-å'v 
Soll. 'han föredrog att ge sig i väg'; du kan nög 
vår Nr, tå hö'ttä på må'g Äpp. `du kan nog bli i 
behov av att få råd o. hjälp av mig (eg. höra till 
på mig)'; an villt nog få' jin te Icsm-a'tt Mal. 'han 
(a: rymlingen) blir nog tvungen att återvända'. 
8. (i förb. f ägen -nog: Våmh. Mor. Nås Jä. 
Njn-na' ug 'am 	eå Våmh. 'det är bra  

(nog) el. man får vara glad o. tacksam, om han 
orkar det'; je ti'lckt an skull vår fl'zt-nd g te flPr hå 
Nås 'jag tycker, att han skulle vara glad åt att 
göra det / I think he should be pleased to do so'; 
(stundom snarast interjektionellt) fajen-nfeg at 
6"-ba e djö'rt vMor. `gudskelov, att det där är 
gjort!'; am du vii tå' -12, ss 	Jä. 'om du vill 
taga den, så är det bra'; 	Jä. '(ja) gärna 
(det)!'. 

lägen-gråta st.v. fa' jngråta Våmh. (Bon.) 'gråta 
av glädje / weep for joy'. 

lägens-gråt m.Ia (jfr Fr. fegins-) fa'jnsgråt vOrs. 
14'in8gråt öOrs. 'gråt av glädje / tears of joy'. 

fägens-leden m.II best. krvvstick Ore 'tummens 
bakre led närmast handloven / joint of thumb, 
nearest wrist' (när det kliade i fägensleden, 
skulle man få ett glatt budskap el. uppleva 
glädje). 

fägna sv.v. 1. /4`hgn Älvd. 1.1`jvin Våmh. fe'vven 
fesgvgen vMor. 'duven öMor. fti'vvn Soll. 

14`jna öOrs. fit'vvna Ore Leks. fiev(v)na Rättv. 
Bju.-Tra. (styr dat. el. ack.:) 1. 'visa vänlighet 
el. ömhet mot, bereda glädje / be kind (to), 
delight' (jfr SAOB 1) Soll. Rättv. Jä. du må då 
ful fdvvn dem Irl'tä Soll. `du kan då väl visa dem 
(o: kreaturen) litet vänlighet'; ho Idvvån må ss 
Ål 'hon vänslas med mig så'. 2. (särsk. om  djur:) 
'mottaga med glädjebetygelser / receive with 
pleasure' (SAOB 5); han fti'vvnå Jä. 'han (o: 
hunden) viftar med svansen'; kastta gnyna mä 
ny jå kam hö'm ss Leks. 'katten visade så tydligt 
sin glädje, när jag kom hem'. 8. `undfägna, 
förpläga / treat, regale' (SAOB 6) allm. jå'n 
finns e tå fe'vven kri`ppum ( ,-,Icri`ppa) min 
vMor. 'här finns det att undfägna barnen med'; 
we skulldom ful a fdynna an må nå`go Ore 'vi 
borde väl ha bjudit honom på någonting'; vi 
varrtom fit'vvna Rättv. `vi blevo undfägnade'; 
hsnn ska je få fdynn dö' me Tra. <vad skall jag 
få bjuda dig på?'. Jfr spendera. Syn.: pläga, 
bet. 2. —RO.: kemin så Leks. ftisvvän så Bju. 
feisvven se Nås fdyv så Jä. `glädja sig / be glad, 
delighted' allm. jet ha så' fdvvna må ss Leks. 
lag har glatt mig så mycket (över detta)'. — 
Pass.: fdvvnets Flo. ftrvv(n)s Mal. 1. 'glädja sig; 
visa sig vänlig / be delighted; be kind (to)'; 
fö'ttå på b å'nå, hur å !dyns Mal. `se på barnet, hur 
det gläder sie. 2. 'förplägas / be provided with 
food' Flo. — Särsk. förb. (om:) fäven-u'mm an 
upå nå vi's öMor. 'undfägna honom på ett el. 
annat sätt!'. 

fägnad m.I Illa fdvvnad vMor. 	öOrs. 
fit'vvna Leks. Bju. Nås Jä. Äpp. Mal. ÖVd.; 
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obef. vMor. 1. `glädje / pleasure' (SAOB 1) 
allm. ä va 'din fä'vyna te få' o Tra. `det var 
en glädje att se henne'. 2. `undfägnad / enter-
tainment, regalement' (SAOB 3) Vd. nö` ska i a 
ta'kk ler fä'vvnan Åpp. <nu skola ni ha tack för 
förplägningen'. 

fägnesam adj.I fevv.sam vOrs. fä'vvensantm Leks. 
fti`vutin,sam Bju. Ga. fei`vveneam Nås fä'vv.sam 
Jä. 1. `glädjande, hugnesam / pleasing, com-
forting' (SAOB 1) Leks. Bju. Nås. 2. (om djur:) 
<som gärna vänslas / (about animal:) caressing; 
often wagging its tail' (SAOB 3) Leks. 3. 
`gästvänlig, som gärna bjuder / hospitable, 
generous' (SAOB 4) Ors. Ga. Jä. 

Ugn-skat» m. IV best. 14`juen8kati'n Älvd. 
`clitoris'; 4 kkäer i NiVfnakåt4'm `hon har en 
stark könsdrift'. Syn.: kittlare; kuntnagg; 
mittigubbe; muspämp; pigg, bet. 5; tarr-
gadd. 

fägn-skit m.Ia fa'kenstjit Älvd. `person, som 
låter nöja sig med litet (vanl. om  barn) / person 
who is content with very little (usually about 
children)'. 

fä-gård m.Ia få'gålr Ore Rättv. Mock. Flo. ( fr- 
Rättv.) fä'ggellt Leks. Bju. Ål Dju. Ga. Nås 

(—fä'ggålr Leks.) fä'ggålt (— fä'ggält) Jä. 1. `in-
hägnad, ej täckt plats framför fähus / uncovered 
enelosure in front of cowshed' (03DB III 33, 40, 
41; jfr SAOB 1) Rättv. (Bi.) Dju. Mock. Flo. 
Nås Jä. Syn.: fähusgård; kya, bet. 1; nöt-
gård, bet. 2. 2. a. `täckt utrymme (lider) 
mellan fähuset o. foderhuset / covered space 
between cowshed and fodder-shed' (C4DB III 17, 
23) Ore vRättv. Leks. Bju. Ål Ga. Syn.: f ä-
gårdslider; fähus-grindskäl, -gång, -lane, 
-lider, -skäl, -svale. b. (bildi.:) hö', o ha då 
a'llsr vän i (dom fä'ggåZrn ho Leks. `hon har då 
aldrig varit ute i världen, hon (eg. utanför fä-
gården) / she has never been outside her own 
backyard'. 

fägårds-backarna m.pl. best. geggågbakka Flo. 
`det avröjda område utanför fähusen i ett fä-
bodställe, på vilket kreaturen samlades före o. 
efter vallningen / place outside cowsheds on 
shieling, where cattle were gathered before and 
after grazing'. Syn.: se fäbacke. 

fägårds-gata f. V få'gearsgatu Rättv. fä'ggåkggattu 
(—fä'ggålrggattu) Leks. `av gärdsgårdar omgiven 
väg, ledande från enskild gärds fähus till bygatan 
el. utmarken / road bordered by fencing and lead-
ing from cowshed of a single farm to the main 
village road or to outlying fields' (00DB I 147, 
III 15, 44). Syn.: se fägata, bet. 3. 

fägårds-lada f. V fä'ggåkgläclu Jä. `lada, stående i 
grannskapet av fägården / barn in the neighbour-
hood of the fägård'. 

fägårds-lider n. Id flrgåkslåder Rättv. (Bi.) gg-
gålrglir Jä. `täckt utrymme (el. lider) mellan 
fähuset o. foderhuset' (jfr ÖDB III 17, 23). 
Syn.: se fägård, bet. 2a. 

m.Ia få'höp Rättv. (Bo.) få'öp Leks. (Silj.) 
`hop av kreatur, sammanhållna vid vallning, bo-
skapshjord / herd of cattle kept together when 
grazing' (SAOB). Syn.: fäladshop. 

fä-hund m.Ia fli'hun(n)d Rättv. (Bo.) få'hunn 
Bju. Nås. 1. `vallhund / shepherd's dog' (SAOB 
1) Bju. Nås. Syn.: fäladshund; gässelracke. 
2. (okvädinsord:) `lymmel, kräk / (term of 
abuse:) villain, beast' (SAOB 2) Rättv. Bju. Nås. 

fä-hus n.Ia fj4.8 — fes Älvd. Nös nVåmh. fjgös 
Våmh. (Bon.) flås Mor. Ve. vSoll. Ore fjös Soll. 
fjös fjOs Ors. /Kis vRättv. följs Rättv. (Bi.) 
Leks. Ål Dju. Mock. Flo. fgs—föjs Bju. 
föjs Ga. 	Nås—Tra. (Zetterholm, Dial. geogr. 
und. 1, s. 34 f.). 1. `ladugård / cowshed' (SAOB); 
djär-/r' si fjO's öOrs. `avsluta arbetet i ladu-
gården'; bå(r)tve fja'se nRättv. 'borta vid fä-
huset'; vi va full fä'jsä i på`jkar Leks. 'fähuset 
var fullt av oss ynglingar'; gå it a fjössa Jä. `gå 
ut i ladugården!'; da-i fjö`sti Mal. < (där) i fähuset'. 
Jfr får-, fälads-, get-, hälsing-, ko-, lill-, 
smal-, sommar-, spinn-, sten-, stenko-, säl-
bergs-, säter-, söd-, tack-, trä-, vinter-. 2. 
(överfört:) 'kreatursbesättning / stock of farm 
animals' Äpp. .stö'rä fjb"8 'stora kreatursbesätt-
ningar'. 

fähus-backe m. Illa fg'sbokk Älvd.; best. fg'sös-
bottjin Våmh. fjåssbåkkan vMor. <utanför fähusen 
i ett fäbodställe beläget, avröjt område, på 
vilket kreaturen samlades före och efter vall-
ningen / place outside cowsheds on shieling, 
where cattle were gathered before and after 
grazing' (Liv. Älvd., s. 23; C,DB I 141, 145; III 
25, 30, 41 ff.). Syn.: se fäbacke. 

fähus-björn m.Ia fg'sbgönn Älvd. fjå`sbjönn 
vMor. fjö`sbjenn Mal. fjö`sbjänn öVd.; obef. 
Våmh. 1. 'björn, som angrep kreaturen i fä-
huset / bear which attacked cattle in cowshed' 
allm. 2. `varulv i björngestalt / werewolf in 
form of a bear' (se Ella Odstedt, Varulven 34, 
53, 175) Älvd. Jfr björnhamn. Syn.: kniv-
skedsbj örn. 3. `man, som i onödan springer o. 
snokar i ladugårdarna / man who noses around 
cowsheds unnecessarily' vMor. 

fähus-bod f.Ia tg‘ösbilå Våmh. fjä"sbad vMor. 
fjåsbfed öMor. 'hus för förvaring av kreaturs- 



fähus-bytta 	 585 	 fähus-kammare 

foder, skilt från fähuset gm ett lider el. en svale / 
fodder-shed, separated from cowshed by another 
shed' (ÖDB III 77). Syn.: se foderbod. 

fähus-bytta f.IVa fgabytt Älvd. fjet'sbitta Ve. 
fj5s8bötta Mal. fjiTrsbetta ÖVd. 'bytta, som använ-
des i ladugården att ge korna sörpfoder i (i mot-
sats mot sådan, som användes inne i stugan) / 
tub used in cowshed to feed mash to cows (as op-
posed to the tub used in the cottage)' (ÖDB I 
292). Jfr häst-, ko-, vattu-bytta. Syn.: se 
brädselbutt. 

fähus-dörr f. Ta fjcisda'r öMor. få' jsdår Leks. frd's-
drir Nås fjö`sdgid  pl. fjirsdsre Mal. /j'8dar'-. pl. 
fjö`sdårer ÖVd. 'dörr till ladugård, särsk. om  
dörren från fähuslidret in i fähuset cowshed-
door' (SAOB; jfr fähuslandörr); du sta`rrs 
88M i kli' på i ng`måka fä'jsdår Leks. 'du stirrar 
som en ko på en nymålad ladugårdsdörr'. 

fähus-fluga f. V fjå`sRugu vMor. få'jsftruggu Leks. 
'fäfluga, Hippobosca / horse-fly'. Syn.: f ä-
fluga. 

fähus-gata f. V fg`ösgata Våmh. fjcirsgatti' öMor. 
ffri"sgatu vSoll. 1. 'av gärdsgårdar omgiven väg, 
ledande från enskild gårds fähus till bygatan el. 
utmarken' Våmh. Syn.: se fägata, bet. 3. 2. 
(i fäbodarna:) 'av gärdsgårdar omgiven väg från 
enskilt fähus till kreaturens samlingsplats / (on 
shieling:) road bordered by fencing leading from 
cowsheds to place where cattle assembled' Mor. 
vSoll. 

fähus-glugg m. Ib fg'sglrugg Älvd. llå'sglrugg 
vMor. Ore fja'agksgg ÖVd. 'gödselglugg i fähus / 
manure-opening in cowshed' (ÖDB III 236). 
Syn.: se dretglugg. 

fähus-glygg m. Ib fii`jsglrygg Bju. fä'jsglrigg Ga. 
fja'sgZrigg Nås fjö`sgirygg Jä. • —glrögg) Mal. 
= föreg. 

fähus-golv n. Ja fjrsgöv Soll. frd'sgalry Mal. ÖVd. 
1. 'hårt trampat jordgolv i fähus / trodden earth 
floor of cowshed' allm. 2. 'lager av gödsel på 
det hårdtrampade fähusgolvet / layer of manure 
on cowshed-floor' Soll. mirkå fjnsgövä 'skotta 
ut gödsellagret på fähusgolvet' (jfr golv, bet. 
1). 

fähus-gryta f.IVa fjåsgri'ta öMor. fjb"sgriita Jä. 
Mal. 'större (inmurad) gryta, som hade sin plats 
i ladugården / large (walled-in) pot in cowshed' 
(ÖDB III 231). Syn.: pannmur; stor-, så-
gryta. 

fähus-gång m.Ib fg'sgevg Älvd. <täckt ut-
rymme mellan fähus och foderhus'. Syn.: se 
fägård, bet. 2a. 

fähus-gård m.Ia fiåsgä'rd öMor. 'inhägnad plats 
framför fähus / enclosure in front of cowshed'. 
Syn.: se fägård, bet. 1. 

fähus-harka f.IVa fji3`8harrka Mal. 'med järn-
pinnar försedd räfsa, anv. i fähuset att raka 
gödseln ur båsen med / rake with iron tines, used 
in cowshed for raking out manure'. Jfr dyng-
harka. Syn.: fähusärja. 

fähus-hjälle m. Illa firsjäll Soll. «4011 öOrs. 
fj5'8jåla Mal. fjössjälle ÖVd. 'skulle under ladu- 
gårdens tak (bestående av bräder, lagda på de 
två inre, ofta halvkluvna stockarna el. åsarna 
o.) utgörande sovplats för gårdens ogifta kvin- 
nor / loft under cowshed-roof, in which the 
unmarried women slept' (ÖDB III 239). Jfr 
fähushyll(a). Syn.: fähusskulle, bet. 1; 
tarre. 

fähus-hus n.Ia fjö`sajs vOrs. 'hus för förvaring 
av kreatursfoder, förbundet med fähuset gm ett 
lider el. en svale / shed adjoining cowshed, 
where fodder was kept' (ÖDB III 77). Syn.: 
se foderbod. — Ssg: fjö`sajssku'll m. sOrs. 
'skulle i foderhuset / hay-loft in the fodder-
house'. 

fähus-hyll(a) f. la 	Våmh. (Bon.) fjå'sill 
vMor. fjåsi'll öMor. 'längsgående inre takås i 
fähus, bestående av en kluven stock med den 
flata sidan vänd uppåt (o. avs. dels att hålla 
båsbalkstolparna i läge, dels att tjänstgöra som 
hylla) / inner ridge of roof placed lengthwise in 
cowshed, consisting of a half-split log with flat 
side upwards' (ÖDB III 233). Syn.: se bytt ås; 
fähusklova m.fl. 

fähus-häll f. Ja fj4`8e11 Igs5sell svÄlvd. <stenhäll, 
anv. som underlag för stickbloss i fähuset 
för belysningsändamål / flat-stone, used under 
wooden-sticks or torch in the cowshed for illu-
mination purposes'. Syn.: se eldhäll a. 

fähus-kabbe m.III a fjd'skabba Mal. <hugg-
kubbe, anv. i fähuset att hacka granris på (bl. a. 
till strö i båsen åt korna) / chopping block used 
in cowshed for chopping fir twigs on (these 
were then scattered on the floor') (ÖDB I 283). 
Syn.: fähus-, hack-, hackris-, ris-stabbe. 

fähus-kammare m. I a fj4'81c4mä'r  ,,, fg`ö8k4mär 
Älvd. fjå`skåmår Ve. fjåskamä/r öMor. fjrska- 
mar Soll. fjå`skammar Oro fjfk`skammar Rättv. 
fä'jskammar Leks. Ga. fjö`skammsr Jä. fj5'8-
kammä5 ,,,HB'skammuti  Mal. fjö`skammar ÖVd. 
'till en del som bostad använt fähus, i vilket 
kreaturens avdelning vanligen frånskilts gm 
skynken, balk el. vägg / part of cowshed serving 
as dwelling, partitioned off by eurtain, wooden 
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partition or wall' (ÖDB III 75, 246 f., 249). Jfr 
fähus-kove, -stuga. 

fähus-klova f.V fjå`slciravu Ve. = fähushyll (a). 
fähus-kväll m.Ia hirskvä,ll Rättv. 'den tid på 
eftermiddagen, vid vilken man brukade ut-
fodra kreaturen för sista gången på dagen / the 
hour in the afternoon when the cattle were fed 
for the last time'. Syn.: stillkväll. 

fähus-kove m.IV 	öMor. =fähuskam- 
ma r e. 

fähus-lad f. II fjåslä'd öMor. firsZråd Soll. 'hus för 
förvaring av kreatursfoder, skilt från fähuset 
gm ett lider' (ÖDB III 35, 77). Syn.: se f o d er-
bod, bet. 2; fälada. 

fähus-lada f.V fä'jslaclu Leks. (Silj.) fiö`sliidu 
Mal. frd'slåu ÖVd. = föreg. (ÖDB III 77; Fr. 
fjöshla5a). 

fähusladu-skulle m. Illa fjöVradusleu'll Soll. `till 
foderhuset hörande skulle, som sträckte sig äv. 
över fähuslidret / loft above fodder-shed ex-
tending over the adjoining shed'. 

fähuslan-dörr f. Ta fiö`slandEtr Nås ff6'8lansdår 
Jä. 'dörr, som ledde till fähuslidret (fähuslanen) 
/ door leading to the covered space between 
cowshed and fodder-shed'. Syn.: f ähuslan-
lucka; fähuslucka, bet. 1. 

fähus-lane m. IV — Illa fjci`81rån4 ,,, fiå'8lrånå Ve. 
fä'jslana ,-, feejslarts öLeks. fä'fal.ina Ga. fdjalgtna 
Mock. ffiY8-läns Nås Jä. Mal. fiö‘alåni ÖVd. 
'täckt utrymme (förstu, lider, svale) mellan 
fähuset o. foderhuset / covered space between 
cowshed and fodder-shed' (ÖDB III 23). Syn.: 
se fägård, bet. 2a. 

fähuslan-lucka f. fiii`slänslukku Mal. <dörr, som 
utifrån ledde till det inbyggda utrymmet mellan 
fähus o. foderlada / door leading from outside 
into the walled-in space between cowshed and 
fodder-shed'. Syn.: fähuslandörr; fähus-
lucka, bet. 1. 

fähus-lider n. Id —a fj4'.91rideir Älvd. fg`ös/riötir 
Våmh. fjåsslrideir vMor. Ve. fjå`sli'där öMor. 
firslridär Soll. 	Äpp. fiö`sir Mal. fjåsalfr 
ÖVd. 'täckt utrymme (lider, svale) mellan fähus 
o. foderhus' (se ill.; ÖDB III 83). Syn.: se 
fägård, bet. 2a. 

fähus-loft n.Ia fiefilroppt Älvd. `vind i sådant 
fähus, som var försett med innertak loft of 
cowshed' (ÖDB III 239). Syn.: fähusskulle, 
bet. 2; fähus-vind. 

fähus-lucka f.V ffri'slulefe öMor. 	sOrs. 
1. 'dörr, utifrån ledande till (det inbyggda) ut-
rymmet mellan fähus o. foderhus' öMor. Syn.: 
fähuslan-dörr, -lucka. 2. 'lucka, varmed 

fähusets dyngglugg tillslöts / flap covering 
ma.nure-opening of cowshed' sOrs. Jfr dyng-
glugg. 

fähus-mur m.Ia fjå`smö'r öMor. fifesmitr Rättv. 
(Bo.) 'spismur i fähus / walled fireplace in 
cowshed'. 

fähus-mus f.VI fVsmaus Våmh. (Bon.). 1. <mus 
i ladugård / mouse in cowshed'. 2. 'kvinna, 
som skötte arbetet i ladugården / woman who 
looked after the cattle in the cowshed'. Jfr 
fähus-piga, -räv. 

fähus-piga f.IVa fiö`spiga Jä. Mal. `(lejd) kvinna, 
som skötte arbetet (med kreaturen) i ladugår-
den / woman engaged to look after the cattle in 
the cowshed'; nö lår i 	våå  115`8piga Mal. 
<nu måste jag ut och sköta ladugården (eg. ut o. 
vara fähuspiga)'. Jfr fähusmus, bet. 2. 

fähus-räka f.V frd'aröku Mal. ffirkträkku ÖVd. 
'skovel av trä, anv. då gödsel skottades ut ur 
fähuset / shovel, used to clear manure from 
cowshed'. Syn.: se dreträka. 

fähus-ränna f.IVa fifearånna Rättv. 'vatten- 
ränna från brunn till fähus / water pipe running 
from well to cowshed' (ÖDB III 238). Syn.: se 
droppränna, bet. 2; speta f. V; vatturänna, 
bet. 2. 

fähus-räv m.Ia fet'jsrciv Ål 'person, som gärna 
o. länge sysslade med arbetet i ladugården / 
person who enjoyed working in the cowshed and 
spent long periods there'. Jfr fähusmus, bet. 2. 

fähus-skulle m.IIIa fjä`881cu'll(ä) öMor. fjå`s- 
8kullti Oro feiVaskulla Leks. fö'jjaalculla Bju. 
ftejsakulla Ga. Mock. fä'palcullä Flo. 10`askulla 
Nås fjö`sskullä Äpp. 1. 'skulle under ladu-
gårdens tak (bestående av bräder, lagda på 
de inre takåsarna o.) utgörande sängplats för 
gårdens ogifta kvinnor' Leks. Ga. Flo.; obef. 
Ore. Syn.: fähushjälle; tarre. 2. <vind i 
sådant fähus, som var försett med innertak' 
(jfr SAOB; ÖDB III 239) öMor. Oro Leks. 
Bju. Ga. Mock. Nås Äpp. Syn.: f äh us -lof t, 
-vind. 

fähusskull-säng f. Ib fiej.sakullsetvv Leks. 'säng av 
bräder på f ähus skullen / wooden bed on f ä-
husskullen'. 

fähus-skäl n. I a d ficrskält ,,, ffri`sslcåk vMor. 
fjå"ssk* --,h21"88k1r ,./j4'88kttir (best. fjå"sskålret 

fjå'.9.9kirä) vSoll. (Boss fjosskjfflle, 
under fjos) 'täckt utrymme (lider, svale) mellan 
fähus o. foderhus / covered space between 
cowshed and fodder-shed (se ill.; ÖDB III 23). 
Syn.: se fägård, bet. 2a. 

fähus-stabbe m. Illa fiBssstabba Jä. 'huggkubbe, 
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anv. i fähuset bl.a. till att hacka granris på till 
strö i båsen / chopping-block used in cowshed 
for chopping fir twigs on' (jfr ÖDB I 283). Syn.: 
se fähuskabbe. 

fähus-stol m.Ia ftejsstölr Mock. 'mjölkpall / milk-
ing-stool'. Syn.: fähus-, mjölk-säte; säte. 

fähus-stuga f. V f,9,9tugål vÄlvd. fjå`sstiku vMor. 
fä'fsstuggu Flo. fjoS'sstuggu Mal. ÖVd. 'till bostad 
och fähus använd stuga, vari kreaturens av-
delning frånskilts gm skynken, balk el. vägg / 
house used as dwelling and cowshed, partitioned 
off by curtain, wooden partition or wall' (ÖDB 
III 247; jfr Nias Hj. Matsson i Skinnarebygd 
1952, s. 12 f.). Jfr fähus-kammare, -kove. 

fähus-svale m. IV fg'sswäki' Älvd. fjå'sswaki 
nvMor. ffbassvåks Nås Jä. 'täckt utrymme (lider, 
svale) mellan fähus o. foderhus / covered space 
between cowshed and fodder-shed' (ÖDB III 23; 
SAOB). Syn.: se fägård, bet. 2a. 

fähus-syll f. Ta fjö`ssill Ors. 'längsgående inre 
stock el. ås i fähus, bestående av kluvet virke med 
den flata sidan vänd uppåt o. avs. dels att hålla 
båsbalkstolparna i läge, dels att tjänstgöra som 
hylla / inner ridge of roof placed lengthwise in 
cowshed, consisting of a half-split log with 
flat side upwards' (ÖDB III 233). Syn.: se 
fähus hylla. 

fähus-säte n.Ia fjåsså't öMor. ffå"ssåt Sol". ff'd's-
säte ÖVd. 'mjölkpall / milking-stool' (ÖDB I 
287). Syn.: se fähusstol. 

fähus-tid f.Ia ff5'sti Mal. ÖVd. <dags att ut-
rätta sysslorna i ladugården / time for doing the 
work (looking after the cattle) in the cowshed'; 
ics`mm,s i ffS'sti, e hå' raran sym pa'ss Mal. <(att) 
komma mitt i ladugårdstiden, är det någonting 
som passar?'. 

fähus-vind m.Ia ffå`swinncl nvMor. fjö`swinnd 
vOrs. 'vind i sådant fähus, som var försett med 
innertak' (ÖDB III 239). Syn.: fähus-loft, 
-skulle, bet. 2. 

fähus-ås m.Ia Ifft'sås Rättv. (Bo.) 'mellan gav-
larna gående inre stock el. å,s i fähus, bestående 
av kluvet virke med den flata sidan vänd upp-
åt o. avs. dels att hålla båsbalkstolparna i läge, 
dels att tjänstgöra som hylla'. Syn.: se bytt ås; 
fähus-hylla, -syll. 

fähus-ärja f.IVa ff 6"sgri Soll. 'räfsa med järn-
pinnar, som hade sin plats i fähuset o. som an-
vändes att raka gödseln ur båsen med / rake 
used in cowshed for raking out manure' (ÖDB I 
285). Jfr dyngharka. Syn.: fähusharka. 

fä-Isak m. få'isak Mal. 'energisk o. ivrig person / 
energetic, eager person'; an-då' vå'fr et'kät ivvin 

ga`mmslr Wer, en lli`kkän få'isak 'den där blir 
säkert ingen gammal karl, en sådan ivrigt ener-
gisk person'. 

fäjen adj., se fägen. 
fäka sv. v. 3. fietja Mal. 'Oja (pret. fa`kkt) ÖVd. 
1. (om lamm o. killingar:) 'bräka jämmerligt / 
(about lambs and kids:) bleat pitifully' allm. 
Syn.: se bjäla, bet. 3. 2. (om barn:) 'kinka, 
gnälla i (about children:) whine, whimper' ÖVd. 
Jfr fäkt arm. 

täkt n.Ia fekkt Älvd. Ve. fäkkt Leks. Jä. Mal. 
1. 'jäkt, jäktande / bustle, hurry' (SAOB 2) 
allm. uka wå'råenes fe'kkt Älvd. 'ett sådant 
förbannat jäktande; ä va e fulåsle fä' kkt Jä. ä 
va e få'lä fä'kkt Mal. 'det var ett rysligt jäktande' 
(sa käringen, då hon satt och sov). 2. (i förb. 
slå f äkt; jfr SAOB 3:) 'lägga beslag (på) / lay 
hands on, get hold of' Älvd. Ve. da' ed fi bett 
.21å-fe'kkt 4 4`na Älvd. <du kunde väl lägga beslag 
på henne'. 

fäkta sv. v. 1. 4. fe`kkta Älvd. vMor. Ors. ftekkta 
öMor. Soll. Leks. fli`k(k)ta Rättv. Bju. Ga. Flo. 
Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'kämpa / fight' (SAOB I 
1c) Mal. Li. o tå' å feekkt me då'airn <hon låg o. 
kämpade med döden'. 2. 'göra stora rörelser 
med armarna, gestikulera / gesticulate' (SAOB I 
3); fä'kkt ma a'rrmom Rättv. feekkta mä a'rrman 
Bju. feekkt i a'rrmom Mal. 'dots?. 3. 'jäkta, 
brådska / bustle, hasten' (SAOB I 4) allm. 
feekas å fä'kkta Bju. <ivrigt syssla med ngt'. 
Syn.: brådska v.; jäkta. 4. 'tigga sig till / 
beg to get hold of' (jfr SAOB I 5) Son. i a ve Vit 
å fä'kkta (m,i) Iritä smi3'r 'jag har varit ute o. tiggt 
mig till litet smör'. 5. 'med möda o. besvär 
samla el. skaffa / get, collect with great trouble' 
vMor. Mal. Li. i a ftekkt s fre'sst fänn(j)i-ihö'p 
Mal. 'jag har gjort mig stor möda att skaffa till-
hopa'. Syn.: se fångta; fängta, bet. 1. — Refi.: 
ferkkt-8ä Jä. <skaffa sig / get'. —Särsk. förb. (av:) 
fekkt-Xv Älvd. 'fjäska i väg'; (ihop:) hskkin e ä 
dft' fäkkt-ihö'p åt då Tra. 'vem är det, du arbetar 
ihop åt då?'; (å:) ä i te fekkt-Q' så Irevg 
Våmh. (Bon.) 'det är ett jäktande dagen i ända 
(eg. det är till (att) jäkta på så lång dagen är)'; 
(åt:) an fti`kkt-åt jä'mmt Tra. 'han gnor o. arbetar 
jämt'. — Avi.: ftekktivg f. Tra. 'jäktande / 
bustling'. 

fäk-tarm m.Ia . feetjetarrm ÖVd. (jfr fä k a v.) 
'kinkigt o. gnällande barn /whining child'. Syn.: 
kven-hök, bet. 3; -mask; väl-holk, -hål. 

fäktig adj.I fäskktug Ore Leks. fä'kktu Mal. 
feekkts ÖVd.; n. fekktut Älvd. vMor. lä`kktåt 
Soll. firkktut Ore Flo. Jä. Äpp. Mal. `jäktig, 



lä! 	 588 	 fällan  

brådskande / bustling, hectie' (SAOB). Syn.: 
brådskig, bet. 2; skyndal. — Avd.: finktut 
adv. Mal. 'jäktigt, brådskande / bustling, in a 
hectic manner'. 

lät m., se yxfäl. 
lät adj.I, se fält adj. n. 
fälad n.Ia 	 flråå I Älvd. Våmh. flråd Våmh. 

(Bon.) Ve. Soll. flråå flråd vMor. flrå V öMor. 
Ors. flrå Ore; obef. NeSi. Vd. (jfr Schl. fälapi n., 
bet. 2;? Hq. o. SAOB fälad m.) 1. 'boskap, boskaps-
hjord (av nötkreatur, får el. getter) /cattle, herd 
of cattle' (ÖDB I 172) allm. ig ar fy 14.4'6 i dä'g 
(dat. obef.) Älvd. <jag skall följa boskapen 
(valla) i dag'; ä kumm t flrå' åv tjg'num Våmh. 
<det kommer en ko-hjord'; auti /M'4 Älvd. åjti 

vMor. <bland boskapen'; u fä' ått min 
/å 'i Våmh. u fäl du min flrå'd (dat. obef.) 
nvMor. `hur handskas du med boskapen?'; djåv 
flå'n,å öMor. 'ge kreaturen (foder)'; i mi3`tät 
flrå'd (dat. obef.) vSoll. e möst fka'no Ore 'jag 
mötte boskapshjorden'; ä e tjugufä'mm ni3't i 
drfda flrå`di 	flrå'd) Soll. 'det är 25 kreatur i 
den där hjorden'; ru`nnsiflråå Älvd. 'boskap från 
Ransi fäbodar'; skro'llflråå Älvd. 'boskap från 
Särna (:Skralla)'; smOlrållråd nyMor. 'hjord av 
får o. getter'; gä'llflå Ors. <vallad boskapshjord'. 
Jfr fårad; berg-, boförs-, gorn-, nordanef-
ter-,rådande-, små-, troll-, venjans-. Syn.: 
fä, bet. 1; fänad; kreatur, bet. 2. 2. 'grupp av 
gårdar, vilkas boskap vallades tillsammans / 
group of farms whose cattle grazed together' 
öOrs. mi`lek/g,  f/å"många vallningslag'. Syn.: se 
f äb o d f öl j e. 3. 'hop av folk, följe, pack / group, 
crowd' allm. uka flrå'd Soll. 'vilket patrask!'; 
,i`nsjuflå vOrs. 'öknamn på folket i byn Hansjö'; 

wä, jet flå' itara' ss öOrs. <det var då ett rackar-
följe, det här, sår. Jfr nordanef ter adv., ssgr. 

fä-lada f. V få'laclu Rättv. (Bi.) <foderhus, beläget 
mitt emot fähuset (o. skilt från detta gm ett 
lider) / fodder-store opposite the cowshed'. Syn.: 
se foderbod; fähuslad(a), etc. 

fälads-backe m. Illa flrå'sbåkk Ve. 'område utanför 
fähusen i fäbodställe, där kreaturen samlades 
före o. efter vallningen' (jfr ÖDB III 43). Syn.: 
se fäbacke. 

fälads-dags adv. flrå'sdägs Ve. 'den tid på kvällen, 
då boskapen kom från betet hem till fäbodarna / 
the time in the evening when the cattle returned 
from grazing to shieling' Syn.: fäladskväll. 

fälads-drag n.II flå`sdräg öOrs. `kreatursstig / 
cattle-path'. Syn.: se fägadd. 

fälad(s)-fähus n.Ia flrå'sfes Våmh. (Bon.) flrå's-
fjås Ve. flrå' fjås vSoll. 1. 'ladugård /cow-shed' 

vSoll. 2. (bildi.:) 'stor hop kreatur i ladugården / 
large number of cattle in the eowshed' Våmh. 
(Bon.) Ve. dem a •Mt ri`kktut flrå'sfes Våmh. 
(Bon.) <de ha en hel hjord kreatur i fähuset'; 
uka stfert fkå'sfjås du ä Ve. 'en sådan mängd 
boskap du har i ladugården!'. 

fälads-gadd m.Ia flrässsgacld Ore =fäladsdrag. 
fälad(s)-gata f. V flå'sgatu 	öMor. = föreg. 
fälads-hop m.Ia flrensfkap Älvd. fkä'ssfssp Våmh. 

flrå'söp vMor. flrä'sshöp Ve. Ore flä'söp Ors. 'hop 
av kreatur, sammanhållna vid vallning, bo-
skapshjord / herd of cattle kept together when 
grazing'. Syn.: fähop. 

fälads-hund m.Ia flrä'eshunnd Ore 'vallhund / 
shepherd's dog'. Syn.: fähund, bet. a; gässel-
racka. 

fälads-kväll m.Ia fira.' skwelld Älvd. <den tid på 
kvällen, då boskapen kom från betet hem till 
fäbodarna'. Syn.: fäladsdags. 

fälads-spår f. II flrå'sspör Soll. 'kreatursstig'. Syn.: 
se fäladsdrag. 

fälad(s)-stig m.Ic flEsstäg flå'stäg (ä < ai 
best. -stäjen) öOrs. =föreg. (ÖDB I 169). 

fälads-väg m. II flrel'savgg Älvd. fhi'ssivåg Våmh. 
vMor. Ve. fla'swög flå`swäg Ors. =föreg. Jfr 
smalväg. 

fäll m.Ia felld Älvd. Våmh. vMor. Ors. fälld 
öMor. Son. Ore fäll Rättv.—Mal. fål ÖVd. 1. 
<täcke av skinn med hår / fur-rug' (SAOB fäll' 1) 
allm. ghlå etc fe'lldem Älvd. 'gäspa (eg. gapa 
efter (säng)fällen)'; ka`kvstjins-, ta`kkstjins-fäll 
Rättv. `fäll av kalv- resp. fårskinn'; bjennstfiss-, 
hu`nn(d)stjiss-,va'rrjstjiss-fäll Mal. 'fäll av björn-, 
hund- resp. vargskinn'. Jfr barn-, fullulls-, 
hand-, kass-, kripp-, krippskinn-, 
skinn-, långull(s)-, skinn-, släd-, snöd-, 
stämnings-, säng-, vagg-, ull-, åk-, åklädes-. 
Jfr skinnvärj a. 2. `avklippt, sammanhängande 
ull av får / wool of sheep shorn in one piece' 
(SAOB fäll' 3a; ÖDB I 296) Soll. Leks. (Silj.). 
Syn.: ullfjäll, bet. 2. 

f.IVa'iä`lla Bju. Flo. Nås ÖVd. 'redskap 
för djurfångst / trap for animal' (SAOB fälla' 1); 
då'ran a lä'jft !tala Li. 'dörren har kommit fällan 
att slå igen (eg. dörren har löpt fällan)'. Jfr 
klubb-, mus-, måg-, mård-, rått-, vattu-. 
Syn.: falla. 

fälla" f.IVa fe'lla Älvd. fä'lla ÖVd. 1. 'klump av 
utsmält myrjärn, myrjärnssmälta / lump of 
smakad bog-iron' (SAOB fällalv; ÖDB II 51, 74) 
allm. Jfr tackjärn-. 2. <i smedja omsmält, till 
full smidighet bragt färska av myrjärn / re-
smelted pig of bog-iron' (SAOB fällalv; ÖDB II 
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75, 100) allm. hs`gg 	Li. 'dela upp den om- 
smälta färskan i mindre, smidbara stycken (el. 
klyva upp klump av myrjärn)'. Jfr bet. 1 o. 3. 
3. 'nedsmält järnskrot / re-smelted serap-metal' 
ÖVd. 

fäll-ni  a f.IVa (endast som senare ssgsled:) 'en 
maträtt / dish (food)'; se ostfälla. 

fälla sv.v. 3. 	 fe'lla 3. Älvd. Våmh. Ors. fe'lla, 
1. vMor. Ve. glia 1. öMor. Soll. fä'lla 3. Oro 
Leks. fä'lla 3. -1. Rättv. fä'lla 3. Bju.-Tra. 1. 
`avlägga; tappa, förlora / lose, drop' (t. ex. om  
hår, om löv, om tänder; SAOB A 4) allm. (styr 
dat. el. ack.:) grå'nä 	bå'rom Rättv. 'granen 
fäller barren'; an a-t fälla tre'årstannär änn 
Rättv. 'han (a: hästen) har ej fällt treårstän-
derna än'; fä'll hs'nna Mal. 'fälla hornen (om 
älg)'; hä'ssto 	tä`nnan Tra. 'hästen fäller tän- 
der'; (äv. abs.:) an har int fä'llt ä'nn Bju. <han 
(a: hästen) har ej fällt tänderna ännu'. Jfr 
släppa v., bet. 7. 2. 'sätta krokben för! trip up' 
(styr ack.; SAOB B 17a) allm. så du fe'llär mi 
vMor. 'så du sätter krokben för mig!'; 	hsrå'r 
Mal. 'sätta krokben för varandra'. Jfr krok-. 
3. 'hugga ned träd el. buskar / chop down trees 
or bushes' (SAOB B 18b; ÖDB I 336) allm. 
eller old-4 fe'll 8k12'8v, died4 ri'v§ Älvd. 'de hålla 
på att fälla skog på andra sidan om älven'; däm 
sku bårt å kala öMor. 'de skola i väg o. fälla 
skog' (för åstadkommande av svedjeland); kal 
upå 	Son. 'fälla skog, medan snön ännu låg 
kvar'. 4. 'infoga, inpassa (ex. stockar i husknut) 
/ insert, fit (e.g. logs)' (SAOB F 30) Våmh. Mal. 
(Y.); fe'll stu'ttiin Våmh. 'yxa knuthaket så på 
stocken, att det väl inpassas i knuten'. 5. (abs.:) 
'leka med fällstickor / play with fällstickor' 
Våmh. - P. pret.: äd a Vli så snjöfä'llt där öMor. 
'det har brukat el. varit benäget att falla så 
mycket snö där (eg. det har varit så sn ö f ällt 
där)'. - Pass.: fe'llas Våmh. (Bon.) vMor. 
Soll. Oro fällas Mal. 'sätta krokben för folk / trip 
up people'. - Särsk. förb. (av:) sng 'ön fa fell-å'y 
ni Våmh. 'snön börjar töa bort nu'; (i:) 'låta mjöl-
ken komma ned i juvret' Våmh. Soll. Mal. ÖVd. 
o e så'n te /ä"11-1 Soll. 'hon (a: kon) släpper ej 
mjölken bra'; fä'll-P nä' Tra. <släpp mjölken nu!' 
(till ko); (ihjäl:) fell-ifå'k si Son. fäll-ihk k e Tra. 
`bliva ihjälklämd av träd, som man får över sig 
under skogshuggning'; (i h o p:) 1. fell-g4pVåmh. 
(Bon.) fell-ijö'p Ors. 'fälla (plogtiltor) inåt' 
(SAOB fälla 23 b; ÖDB I 381). Syn.: plöja 
ihop; slå ihop; stjälpa hop, ihop. 2. fäll-iö'p 
Leks. (Silj.) fäll-ih,ö'p Mal. 'gm fällning av träd 
åstadkomma tillfälligt stängsel'; (kull:) fäll-ku'll 

Oro Jä. 'sätta krokben för'; (ned:) 1. fell-ni'd 
Ve. fti'll-nå trå'ä Tra. 'fälla (träden). 2. 'tappa' 
Älvd. fell int ni' 4"tappa inte (vad du har i 
händerna) son!'. 3. fell-ni' å Älvd. (om ko) 
'släppa mjölken'. 4. (om kviga) 'få större juver, 
som kan avge mjölk' Älvd. 5. fä'll-nid Soll. 
'trycka ned ett hugget träd, som fastnat, på så 
sätt, att man fällde flera träd mot detsamma' 
(jfr ÖDB I 482); (sönder:) fell-su'nnd Våmh. 
Ors. 'fälla (plogtiltor) utåt' (SAOB fälla 23 b; 
ÖDB 1381). Syn.: plöja sönder; stälpa isär, 
itu, sönder. 6. fä'll-ne o Tra. <sänka den övre 
stenen i kvarnen (eg. fälla ned den, dvs. kvar-
nen)'; (upp:) 'fälla ett träd så, att det fastnar i 
ett annat träd' Rättv. (Bo.) fe fälls-o'pp en 
stiVr ta'll 'jag fällde en stor tall så, att den 
fastnade i ett annat träd'; (uppe:) fäll-u`pp 
Soll. 'fälla ett träd så, att det fastnar i ett annat 
träd' (ÖDB I 482); (uppe-i:) fell-upps" Våmh. 
fäll-opP Rättv. 'fälla ett träd så, att det fastnar 
i ett annat träd'; (uti:) fäll-tP Ore Rättv. Mock. 
Jä. Mal. (om ko:) 'släppa mjölken'; o fäll-tP fierä 
Jä. <hon (a: kon) släpper mjölken'; (äv. om  
kvinna:) ä fällär-tf' Oro 'det bildas mjölk i 
brösten'; (åter:) 1. fäll-a'tt spfä'lldä Oro 'fälla 
igen spjället'. 2. firn-att 	Li. `(råka) fälla 
träd över vägen'; firn-att ä hå'k da i sm, djä'ffgåk 
Tra. 'fälla ett träd så, att det täpper till ett hål 
i en gärdsgård'. - Av/.: fä'llrär na.pl. Soll. 
'personer, som fällde el. högg ned träd, timmer-
huggare / tree-feller'. 

fäll-bok f. Ib fä'llbök Leks. <räkenskapsbok över 
delägarnas gemensamma fällning av buskar o. 
träd (på betesmark) i ett fäbodställe / book 
listing work carried out when trees and bushes 
were felled on a cooperative basis on a shieling'. 
Syn.: fäll-längd. 

fäll-bom m.Ia fiellbomm Mal. 'låskolv o. klinka 
(i fällbomslås) / latch-bolt (of a door-lock)' 
(SAOB c). 

fällbom(s)-lås n. fä'llbom(s)lås Rättv. (Bo.) fäll-
bomlås Jä. `dörrlås med kolv o. klinka / door-
lock with bolt and latch' (SAOB). 

fäll-bord n.Ia fe'llböd Ve. fe'llbörd Ors. fet'llbök 
Oro Rättv. Bju. Äpp. Mal. ÖVd. 1. <bord, som 
(med gångjärn o. stödben) fälldes ned från 
väggen / folding table fastened to wall' (SAOB; 
se ill.; ÖDB III 211) allm. Syn.: fällskiva. 
2. 'möbel, utgörande kombination av stol (el. 
bänk) o. lågt bord / piece of furniture combining 
chair and low table' (se ill.; ÖDB III 211) Rättv. 
(Bo.) Mal. ÖVd. Syn.: se bordsäte. 

fäll-boreda sv. v. 1. fä'llborå'da Jä. Äpp. 
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boräljda Li.; p. pret. fällbore'dcl Jä. Äpp. 
borä jdd Li., n. fällboreitt Mal. (om skinn:) 
'sämska / (of skin:) prepare chamois-leather' 
(SAOB; under fällberedd; jfr ÖDB II 233); 
fällboredclä fi'nn Äpp. `sämskade skinn' (ex: i 
älghudsbyxor). Syn.: sämska. 

fällbor(ett)-skinn n. Ta fällbåttastji`nn Mal. <sämsk-
skinn / chamois-leather'. Syn.: sämskan; 
sämsk(at)skinn; sämske. 

fäll-junge m. Illa feWjevg Våmh. fe`//jevgä 
Våmh. (Bon.) fe`//jånvg vMor. fä'lljåvvg öMor. 
fälljunna Mal. fälljonndje ÖVd. `fällkniv (van-
ligen försedd med bred udd o. (vid gästabud) 
anv. som matkniv) / clasp-knife' (se ill.). Jfr 
gäst abudskniv. Syn.: fickjunge; fällkniv. 

fäll-kniv m.Ia fe'llknajv Älvd. Våmh. Ors. 
knäjv öMor. Soll. fällkniv Rättv. Bju. Nås Jä. 
Mal. ÖVd. =föreg. (se ill.; SAOB); 214 fe'llknajv 
Våmh. slå-o'pp fällknivun —slän-o'pp fällkniv 
Rättv. 'med en viss knyck fälla upp ett till hälf-
ten uppslaget fällknivsblad'. 

fäll-lucka f.V fällukku Li. 'fallucka framför göd-
selglugg i sommarfähus, uppgillrad för rävfångst 
/ trap-door in front of manure-opening of sum-
mer cowshed, set to catch fox'. 

fäll-längd f. Ta fällänvd Dju. 'dagsverksbok vid 
gemensam fällning av buskar o. träd på betes-
mark i ett fäbodställe'. Syn.: fällbok. 

fäll-löv n.Ia fe'llzgv Ors. <löv, som fallit av på 
naturligt sätt (o. alltså ej repats av) / leaves 
which have fallen off naturally'. 

fäll-man f. n. fe'llmån f. vMor. fällmån n. 
öMor. Soll. fe'llmån fe'llnaran f. Ors. fällmän n. 
Rättv. fällmän f. Bju. Ål Dju. Jä. Mal. Li. 
'liggande man (på häst), hängman / flowing 
mene' (mots.: ståndman). Syn.: fall-, häng-
man. 

fäll-mark n. Ib ftellmarrk Mal. 'på visst sätt ut-
format märke, som skinnare klippte ut i kant, 
flik el. hörn av päls el. fäll för att ange egen till-
verkning / characteristic mark cut in edge, flap 
or corner of fur or skin by skinner to identify his 
product' (se ill.). Syn.: fällmärke; skinnar. 
mark, -märke. 

fäll-märke n.III fällmåätji Mal. =föreg. 
fällning f.Ib fällning Son. 	Bju. Nås 
'trädfällning, hygge / timber-felling' (jfr SAOB 
3). 

fäll-skinn n. Ta fällstjinn öMor. Mal. fd'istjinn Li. 
fällgjinn Tra. 1. 'skinn, lämpligt att tillverka 
fällar av / skin suitable for rugs'. Jfr fällvirke. 
2. 'liten fäll (ibland klädd med tyg) att använda 
i barnkorgen / small rug (sometimes covered 

with material) used in child's cot' Li. Syn.: se 
barn-, kass-fäll m. fl. 

fäll-skiva f.TVa fällstjiva Tra. (jfr fälla v.) 
'bordsskiva, som (medelst gångjärn el. sväng-
tappar o. stödben) fälldes ned från väggen [ 
table-top which could be let down from wall 
(jfr ÖDB III 211). Syn.: fällbord, bet. 1. 

fäll-skrap n. Ta fällskräp Mal. 'nött, nästan hår-
lös fäll / wom, almost hairless fur rug'. Jfr 
skinnvärj a. 

fäll-sten m.Ia fällstön Mal. fällstäjn Li. (jfr 
f.) 'sten, på vilken smälta el. färska av 

myrjärn bearbetades med slägga / stone on. 
which lump of smelted bog-iron was worked with 
a sledgehamrner' (se ill.; sådan fällsten fick 
efter hand en skålformig fördjupning på över-
sidan). 

fäll-stickor f. rVa pl. fe'llstikker nÄlvd. fe'llstikkur 
Våmh. fällstikkor Soll. (jfr fälla v., bet. 5) 
'tunna, fint täljda trästickor, med vilka spelades 
ett spel, bestående i att en bunt stickor släpptes 
(fälldes) i hög t.ex. på ett bord, och att de 
spelande sökte avlägsna en sticka i taget, utan 
att de övriga stickorna rubbades / thin, whittled 
sticks used in a game in which the sticks were 
thrown in a heap on a table and the playera 
tried to take out one stick at a time without. 
disturbing the pile'. Syn.: påv (e)-, stick-lek; 
stälpstickor. 

fäll-stol m. Ja fällstör vRättv. Leks. 'möbel, ut-
görande kombination av stol o. lågt bord / piece 
of furniture combining chair and low table' (jfr 
SAOB; se ill.; ÖDB III 211). Syn.: se bord-
säte; fällbord, bet. 2. 

fäll-säte n. III fällsäte Li. = föreg. 
fällt oböjl. n. fällt Soll. (jfr fälla v., bet. 3 o. p. 
pret.; SAOB fälle' n.) `svedjefall / burn-beaten 
land'; bersäfällt `Bäsäfolkets (Basar-) svedjefal1 
(el. fälle)'; ba'nnkofällt `svedjefall, som gav en 
och en halv gång så mycket råg som vanligt' 
(jfr banko s.). Jfr fällt-fall n. Syn.: brända, 
bet 2; sved m.fl. 

fällt-fall n.Ia fe'lltfäll nvMor. (jfr fälla v.) 'ännu 
obränt svedjeland med kvarliggande fällda 
trädstammar / not yet burnt piece of land with 
felled trees still lying around'. Jfr fällt oböjl. n. 

fäll-tång f.Ib fälltanvg Li. (jfr fällan  f.) `smi-
destång av största storleken, varmed myrjärns-
smältan hanterades / tongs, used for handling 
lump of snielted bog-iron' (jfr ÖDB II 51). 
Syn.: bläst-tång. 

fäll-virke n.III featvåätfi Mal. 'det antal av (i 
regel sex) skinn, som erfordrades för att sättas, 
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ihop till en hel fäll / the number of skins (usually 
six) required to make a large fur rug'. Jfr fäll-
skinn, bet. 1. 

fäll-yxa f. fe'llökks Älvd. (jfr fällan f.) 'yxa, var-
med myrjärnssmältan klövs upp ett stycke in 
genom mitten / axe with which lump of smelted 
bog-iron was half split' (jfr ÖDB II 51). 

fält« adv.; se under färdom. 
fält oböjl. n.; se fällt. 
fält adj.In. fält Våmh. öMor. Jä. fel(l)t Rättv. 

fält Leks. Bju. fåt Li.; komp. fti'llär Mal.; superl. 
fältest vMor. !äldst Jä. (jfr Rz 135a, 176b felt, 
fält; Lindgren Burträsk fäl(l)t; Hq. fäl, Torp fl). 

`angeläget; brådskande! urgent' Våmh. öMor. 
Rättv. Leks. Bju. Jä. Mal. ig ä-t jusst så få'lt 
fä' mi 	Våmh. 'jag har inte just ngt angeläget 
för mig nu'; å du nod fäära få' di Våmh. 'har 
du ngt särskilt brådskande för dig?'; i am så 
få'lt i då'g så öMor. `vi ha så mycket att göra i 
dag så'; jä ar 88 fä'lt fr mä Leks. ja har så fen fä'r 
Mä Bju. 'jag har så bråttom'; (super!.) jä höll-på 
glrömd-ä fälrist ti`nndä Jä. <jag höll på att glöm-
ma det angelägnaste ärendet'; (best.) äd a färi 
fälästa öMor. `det mest brådskande är förbi 
(eg. det har farit, det brådaste)' (jfr bet. 3). Jfr 
brådskig, bet. 2; färdom. Syn.: ant, bet. 1. 

(om intimt förhållande:) hå e ss få'lt mina 
dsm Jä. 'det är så kärt mellan dem, de äro så 
kära i varandra / they are so much in love'. 
Syn.: se dann, bet. 2. 3. (best. superi.:) 'det 
bästa, det vackraste / the best, the most beauti-
ful' vMor. e a fä' fälresta då'n ö'g nå (om en ung 
kvinnas förlorade fräschör) 'det har försvunnit, 
det vackraste, där också nu'. 4. 'grovt, hemskt, 
förskräckligt / shocking, terrible, dreadful' 
(Torp fl) Li. ä då' va få't <det där var grovt 
(el. förskräckligt)!'. 

Fämunden m.Ia best. femunndzi (dat. femunn-
dem) Älvd. fEmunn (dat. fämsnn,ann) Mal. fti`j-
minn (dat. fä' jmsnnam) Li. Temundsjön i 
Norge / Lake Femund in Norway'. 

fän m. f., se fän (e). 
fänad m. Ta fänad Ve. svOrs. 'boskap (kor, getter, 
får, men ej gris) / cattle (cows, goats, sheep, but 
not swine)'. Syn.: se fälad, bet. 1. 

fän(e) f . I a m. I a Illa fån f. (best. f äni) Mor. 
fän(ä) m.III nöMor. Ve. Soll. fän m.I Ors.; 

obef. Älvd. Våmh. Ore (se dock Hesselman 
Br. d., s. 22, r. 20: feän Älvd. år 1683, hos R. 
Näsman 1733, s. 64, r. 12). 1. 'deg / dough' 
(ÖDB III 452 f.) Mor. Ors. Jfr smickan  f., bet. 
1. 2. 'klimp av ärtmjöl el. kornmjöl, ingående 
i vissa maträtter / pease-meal or barley-meal 

dumpling used in certain dishes' (ÖDB III 465 f.) 
Mor. Ve. Soll. Ors. (Älvd.) ta"-jän ml' jän fän ö' 
Soll. <giv hit en klimp åt mig också!'; ärrtfån 
vMor. Soll. 'klimp av ärtmjöl'. 

-fängare m.IIIc, se fånga v., av!. 
fängelse n. f4'j3gel8e Våmh. 'förvaringslokal för 
brottsling, som avtjänar frihetsstraff / prison' 
(SAOB 4). Jfr häkte. Syn.: fästning, bet. 1. 

fäng-hål ii. II —Ia fa`indif,c8Zr Älvd. fe'vugwäl Ors. 
fervvhälr Rättv. (Bo.) Bju. Nås (om gevär el. 
sprängladdning:) 'cylindriskt urborrat hål, gm 
vilket eld leddes till laddning, så att denna an-
tändes / (about gun or charge:) touch-hole' 
(SAOB; ÖDB II 10). Jfr fängrör. 

fäng-krut n.II —Ia M'jndjkrät Älvd. fei'vykrfit 
Bju. Nås 'krut, anv. för antändande av ladd-
ning / priming-powder' (SAOB). 

fång-nål f.Ia f.sejndin411. Älvd. fendjnöl Ors. 
fervvn,åk Bju. Nås `nålformigt redskap, varmed 
fänghålet rensades el. öppnades o. formades / 
implernent used for clearing or opening and 
forming touch-hole' (SAOB; ÖDB II 10). Jfr 
krut sticka. 

fäng-panna f.IVa 14'jndjp4nn Älvd. fä'nndj- 
pann(a) vMor. fä'vvpanna Bju. 	förb. med 
fänghålet anordnad urholkning, i vilken fäng-
krutet lades / fire-pan in which priming-powder 
was put' (SAOB). 

fäng-rör n.Ia Njndjrör Våmh. <med lera hårt 
packad kanal för tändkrut, formad omkring 
järnten (: fängnål el. krutsticka) o. ledande 
elden fram till skottkrutet i borrhålets botten / 
canal for ignition powder, packed with day 
formed round iron pin, leading to gunpowder at 
bottom of hole drilled inte mountain or rock' 
(jfr SAOB; ÖDB II 10). Jfr fänghål. 

längta sv.v.l. 1.1`jvta, Älvd. Våmh. fe'vv(k)ta 
vMor. fevnta Ve. fä' vvt(a) Soll. Ore Leks. 
fä'v(v)ta Rättv. Bju. Ga. Flo. Nås Äpp. Mal. 
fä' vv(k)ta Dju.; obef. ÖVd. (Sdw. fänkta; Torp 
fengta; ordb. fångta). 1. `med möda o. besvär 
samla el. anskaffa (t. ex. foder, smör, vatten) / 
collect with some difficulty' (SAOB) allm. M`jut 
o f4' Älvd. fä"rå o Kjvta Älvd. `dets.'; fe'vvt frå 

skrjem Ve. 'samla foder (löv, repat gräs 
etc.) i skogen'; fei'vvt vi'd Soll. <samla ved'; 
fävvta et fö'a Nås 'mödosamt förskaffa sig föda'. 
Syn.: se fångta; fäkta, bet. 5, m.fl. 2. <tigga 
sig till, skaffa el. samla gm tiggeri / bog, obtain 
by begging' Rättv. (Bi.) Äpp. 3. 'bära tungt, 
streta / struggle along with' Soll. o kamm 
fti'vvki,d min jän få'ul• sli'kk `hon kom stretande 
med en stor säck (löv, som hon hade samlat).' 
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Jfr bästa, bet. 1. — Refl.: 1. 'anskaffa, samla / 
collect, obtain' allm. a do wåre ti skö'gs 8 fä'vvta 
de sa mytje bå'r Oro 'har du varit till skogen o. 
plockat så mycket bär?'; fu`gglran ska ftt'vvt sä 
ns Leks. 'fåglarna skola jäkta omkring o. skaffa 
sig ngt'. 2. 'tigga sig till, samla gm tiggeri / bog, 
obtain by begging' Mock. fävvta sä mä't 'tigga 
sig mat'. — Särsk. förb. (hem:) fet'vvt-önt si nä 
Soll. 'anskaffa o. frakta hem litet förnödenhe-
ter'; (hop:) /ät-hö'p Bju. Ga. `plocka ihop, 
samla smulor av ngt'; (ihop:) fajvt-jä'sp Älvd. 
fät-iö'p Soll. 	 Dju. <samla ihop, an- 
skaffa'; fävt-iö'p kitä fö'k Soll. 'anskaffa litet 
(arbets)folle; i a vgry fet /ät-ihö'p tro 	hä'l 
Mal. <jag har varit ute o. skaffat ihop (med iver) 
från alla håll'. 

fänkål ( -korn) n. la fenndjkiistr Våmh. fäsunkå/ 
öMor. fennkwunn öOrs. fännkik Rättv. (Bi.) 
fe` nnkåk Leks. (Silj.) fä'vnksk Mock. Jä. fä' vvkåk 
Nås fävvieur Åpp. fänkål,-  Mal. Li. fä' jnkålr Tra. 
<den som krydda anv. frukten av Foeniculum 
vulgare / femte (SAOB 2). 

fä-plats m.Ia flepkass Leks. <ställe, där krea-
turen låg en stund på hemväg från betesgången 
(läten) / place where cattle rested for a while 
on the way home from the pasturage'. Syn.: 
sov-, stånd-, sömns-hol; stånd-mor, -plats, 
-stad; vii-plats, -slåtta; stad. 

fä-plog m. fleplrög Mal. 'dumbom, nöt / silly, 
foolish person'. Syn.: dumbom, dumhuvud 
m. fl. 

färd f. m. I a fårö f. Älvd. fård Våmh. färd f ård 
Mor. färd (bet. 1) ,,, fälr (bet. 4) vSoll. fård Soll. 
Oro färd färrd Ors. läk NeSi. Mock. ( fåk, bet. 
6) Dju. fåk f. (bet. 1) —m. (bet. 6) Flo.—Mal. fält f. 
(bet. 1) m. (bet. 6) ÖVd. 1. 'färd, tur / jour-
ney' (SAOB 1) allm. a/nn jr 4 fen grå et-bo'rres 
Älvd. `han är på en färd till (fäbodstället) 
Borgen'; fäs(s)t fälä Rättv. `den första resan 
(till fäbodarna o. vistelsen där)'; nä' fekk dum 
h,a'sstufåk Dju. 'nu fingo de en hastigt påkom-
men resa'; (särsk.: 'handels-, fornings- el. tiggar-
färd utanför den egna bygden'; jfr färd as, bet. 
1). Jfr avig-, bod-, boförs-, bort-, fram-, 
fäbod-, hask-, höst-, lik-, lådigs-, pittre-, 
stor-, säter-, våns-, åter-. Syn.: fart, bet. 1. 
2. (i uttr. vara (ngt) (p)å färde el. färdom; 
jfr SAOB 2:) 'vara (ngt) på gång / be (sthg) 
going on' allm. ä i nod 4 få'rdem at i fjg`ösc 
Våmh. (Bon.) 'det är ngt på färde i fähuset'; 
wenn e ä nä' å färdum vMor. 'vad är det nu på 
färde?'; på få'rdom Ore på fåstrom Dju. på få'Ir 
Mal. på läk ÖVd. 'på färde'. 3. (i förb. i färd 

med; jfr SAOB 3a:) `(i) kamp el. handgemäng 
(med) / in close combat' Mal. an atld full vyry i 
få'lr mä om-da bjennam 'han hade väl varit i 
kamp med den där björnen'. 4. <beteende, 
åtbörder; bråk, oväsen / behaviour, gestures; 
noise, row' (SAOB 6) Soll. Ga. Mal. ÖVd. uka 
fia vSoll. uku färd Soll. 'ett sådant oväsen!'; 
tru'llfälran Ga. 'de dumma åtbörderna'; (pl. 
tant.:) hukki läker Li. 'sådana fasoner, vilket 
beteende. Jfr folk-. Syn.: affekter; fakter; 
höv or. 5. 'förskräcklig händelse, olycksöde / dis-
aster, misfortune' (SAOB 7) Son. Leks. Dju. Mal. 
ÖVd. uku färd Soll. 'ett sådant olycksöde; dum 
ä glräclu kg`lran å våt-å i'vva fä'' Leks. `de äro 
glada, barnen, o. ana intet ont'; såg du gara 
Dju. 'såg du händelsen el. olyckan?'; hann ä-n 
nö lär fe fält då Tra. 'vad har han nu varit ute 
för då? (eg. farit för färd)'; am ä vö'ä  då mätta 
på fält Mal. 'om det vore (då) måtta på (olycks)-
öde. 6. a. 'fotspår, fjät (efter människor el. 
djur) /footstep, track' allm. drå"gå få'rätir Älvd. 
'följa spåret'; ä synnäs gni& että 4num Våmh. 
'det synes spår efter honom'; färdär ättär jenum 
kri`ppskö öMor. 'spår efter en barnsko'; gå' i en 
äns fälrar Bju. <stiga i en annans fotspår'; ve så 
fälra,n ät bjännam, Tra. 'vi sågo spåren efter 
björnen'; en härefåk Jä. 'ett harspår'; hE'dnivfälr , 
Jä. 'spår av okänt folk o. d.'; hi's(s)tfälrur Rättv. 
(Bo.) hessstfälrar Bju. `hästspår'; i'kkunfälrer Tra. 
`ekorrspår'; va`rrgfårdär öMor. 'vargspår'. Jfr 
far' n., bet. 1. Syn.: se fjät, bet. 1. b. 'spår-
tecken efter jagat djur (t. ex. liggplats, exkre-
menter) / traces of hunted animal (e.g. lair, 
excrement)' Ors. Rättv. Ål Dju. ä synns 88 
myttji fälrär ättär dum Ål 'det synes så många 
spårtecken efter dem' (e: älgarna). 7. a. 'bestyr; 
förehavande, angelägenhet / aff air, business, 
enterprise' Leks. Ål Nås Jä. läcl-1?-o'mm hur ä 
går ma vättufälra ns Leks. 'nämnde han något, 
hur det går med frågan om vatten?'; få'bofåka 
Ål `fäbodbestyren'; hå' e ful mättli läka Nås 
'det är väl en lättlöst fråga'; e ri'mkin få' Ir Jä. 
'ett rimligt el. anständigt företag'. Jfr mat-, 
säng-. b. 'behandling / treatment' Mal. ÖVd. 
bi'mm da', sa ska du få så'mu få'Ira Mal. 'kom 
du, så skall du få samma (hårda) behandling 
(dvs. stryk)'. 8. 'gång (vicis) / time' Älvd. Mal. 
i`ss få'rck <den här gången'; 49% a sakt-å'v nö"ge 
få'råer Älvd. <han har talat om (det) flera gånger'; 
an få' a  ng' i hu'rrjo fä'k Mal. 'han får något för 
varje gång'. Syn.: gång, bet. 7; resa, bet. 1; 
varv. 9. 'så mycket el. så stor börda, så stort 
lass, som hämtas på en tur / a bad which can be 
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carried in one go' Våmh. Ors. gok-että ienä fö'rd 
dfil nu Våmh. 'gå efter en börda (vatten) du 
nu!'; d'j uka sä'ssfård .1na'ddå Ors. 'oj ett så stort 
sädeslass han hade (på vagnen)!'. Jfr f orda, 
bet. 4; vat tu-. Syn.: fora, bet. 3. 10. (senare 
ssgsled:) `brist / lack, shortage' Leks. Dju. Ga. 
kni'vfak Leks. 'brist på knivar'; 1å' /ä Dju. Ga. 
'brist på kläder'. 11. (i uttr. mycket på färd, 
jfr bet. •2:) `(för) mycket begärt, (väl) stort 
(krav); sällan förekommande, ovanligt / de-
manding too much; unusual, rare' (jfr Aasen 
ferd f., slutet) Mal. o e 88 krå'n, ss ä e my`ttjy på 
få'Ir o kör-fet skverkubötta 'hon är så utsatt för 
kväljningar, så det är stort (el. ovanligt) att hon 
bär ut o. tömmer byttan med skulor'. — Ssg: 
fä'kgn8 m. Leks. 'spårsnö / snow in which tracks 
can be made'. Jfr färd, bet. 6a-b. 

tärda' sv.v. 1. föra- sÄlvd. förd- Våmh. (Bon.) 
flerda Mor. Ore få'k- Leks. (SAOB färdar) 'göra 
färdig / finish' vMor. i a snå'rt få'rda ru'ttjen 
'jag har snart gjort rocken färdig'. — Refl.: 
förd-8i-fr4'mm Våmh. (Bon.) fEar sä Leks. `(nätt 
o. jämnt) reda sig / manage'; vi ksnnd då fä'k 
vsss ma va'rrpon Leks. 'vi kunde då till nöds 
reda oss med varporna'. — Särsk. förb. (f r a m:) 
end4' åvå 61e föröa-fr4'mm sig Älvd. 'ändå hava 
de rett sig någorlunda' (om de.  på svältgränsen 
levande förfäderna); (till:) 'provisoriskt till-
verka' Våmh. (Bon.) dem fördäd-ti'lr'ena ska' jd 
'de tillverkade provisoriskt en skida'. 

lärda" sv.v. 1. fåsrda vMor. (jfr färd 6a) 'göra 
fjät (spår) / make tracks'. — Särsk. förb. (av:) 
hskkin vå då ä då, ssm /å'-å' djönnom gå,'71 clå 
nMal. 'vem var (då) det där, som gick (el. for) 
över gården där?'. Jfr färdas v. pass. 

färdan n.Ia fåsrAn Våmh. (Bon.) färdåln öMor. 
'redskap el. annat föremål, varmed man till nöds 
reder sig / tool or other object used as a make-
shift'; a-t i in färdan fema dn Våmh. (Bon.) 
'jag har väl ett till nöds användbart redskap där 
hemma'. 

färdas sv. v.1. pass. gråas Älvd. fö'rdas läkas 
(bet. 5) Våmh. (Bon.) fö'rdas få'rdas (bet. 1) •••• 
läkas (bet. 4) vMor. vSoll. få'rdas (bet. 1) -glas 
(bet. 5) öMor. få'rdas Soll. Ore få'rdas fä'rrdas 
Ors. fd`kas Rättv. (nBo.) Nås Jä. Kikas Rättv. 
Leks. Bju. Dju. f'd(rtis Ga. få'käs Flo. Karg fd`g 
(bet. 1) - få'Irg-'få' g (bet. 4) Mal. fä'irg-.fä' g ÖVd. 
1. 'färdas utanför hembygden, befinna sig på 
handelsresa el. forkörning / travel outside one's 
native district or village as a pecllar or oarter' 
(SAOB 1) allm. ,/n gröe,s niö 4 kq'nn,d,e6 
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Älvd. <han är på resa i bygderna s. om Övre 
Dalarne'; an kum-ö'rn fro få'rdas Ors. 'han 
kommer hem från en färd utanför Orsa'; her 
dem ä fets å fäwkas, firktjs Leks. <hur folk är 
ute o. reser!'; an fö(r) gta 	Tra. <han for ut på 
handelsfärd'. 2. 'med båt el. färja färdas över 
vattendrag / go by boat or ferry across water-
way' (jfr SAOB 1 e) Älvd. vMor. dem grdas min 
fö"rjun yvyr 8'vi vMor. 'de fara på färjan över 
älven'. 3. 'bete sig, bära sig åt / behave, act' 
(SAOB 3) Ore Jä. Mal. do ska-nt få'rdas på ädå' 
wi'sä mä gu'sslån,e Ore 'du får inte handskas 
på det där viset med maten'; huk dfil få'käs s 
far-å' Jä. 'så du bär dig åt!'; hui8  dg an då te fd'Irg 
go'vvok Mal. 'hur kan den där (mannen) bete sig 
(el. leva) så överdådigt!'. 4. 'bråka, väsnas; 
fara ovarsamt fram / make a noise, fuss; clatter' 
(SAOB 4) Mor. Soll. Ore Rättv. Leks. Bju. Nås 
Mal. u du nä' få'käs vSoll. 'så du bråkar o. går 
an!'; wa ne få'rdäse jå isnna Ore 'så ni väsnas (eg. 
I väsnens) här inne!'; i fåni-nt fCaras sön Rättv. 
'ni få (eg. I fån) ej väsnas så'; usvnan få' kg Mal. 
'barnen stoja'. Syn.: grassera, bet. 1; regera, 
bet. 2; spekulera, bet. 2; spöka v. pass. 5. 
'arbeta ivrigt (o. nervöst); knoga, sträva, an-
stränga sig / work zealously and nervously; work 
hard' (jfr SAOB 4) Våmh. (Bon.) Mor. Soll. 
Rättv. Äpp. Mal. u chennda få'käs Våmh. (Bon.) 
`så den där (mannen) står i o. arbetar!'; i a äldi-å 
fnas E'l då'n öMor. 'ni ha (eg. I haven) hållit på 
o. knogat hela dagen'. 6. 'syssla (med ngt) / be 
occupied (with sthg)' Soll. värmd fErdäs 	min 
då 'vad arbetar du med då?'. Syn.: grassera, 
bet. 2. 7. 'gm el. under handelsfärd anskaffa / 
/ obtain sthg while working as pedlar or oarter' 
(ÖDB II 343) Älvd. gråas kg'jneö 'gm handels-
färd anskaffa lin'. 8. (trans.:) 'skicka, sända / 
send, transport' Ors. för i grd i'tta m'l' de 'får 
jag skicka detta med dig?'. — Särsk.förb. (hem:) 
o a fårdast-ö'm rna'ssan Ors. 'hon har forslat 
hem katten'; (å:) u du få'käs-ö' Våmh. (Bon.) <så 
ivrigt du arbetar!'. — Avi.: fErdasniv öMor. 
få'irmin Jä. f. 1. 'handelsfärd el. forkörning / 
pedlar's or carter's round' öMor. 2. <fjäsk, 
brådska / hurry, bustle' Jä. 

färdas-bröd n.V fä'rrdasbrö öOrs. 'tunnbröd, så 
viket, att det bekvämt kunde medtagas som 
matsäcksbröd / (clap)bread folded in such a 
way that it was easily transported in a provi-
sions-bag or box'. Syn.: f ä r d-, k i s t-, n i s t-, 
spann-bröd. 

färdas-klabbe m.IIIa fä'rrdasklabb öOrs. `korn-
mjölsklimp, given åt den, som återvände från 
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färd / barley dunctpling given to person who 
returned from journey'. 

färdas-palt m. Ta fåsrda4pallt Ors. `paltbröd, med-
förd (i spannen el. kistan) under färd som 
matsäcksbröd / blood bread taken along on 
journeys'. 

färdas-sup m.Ia fåsrdauftp vOrs. 'sup, given åt 
färdman vid avresa el. möte, färdknäpp / drink 
given to someone going on a journey or coming 
home from one'. Syn.: färd-knäpp, -sup. 

färd-bröd n.V feirdbrå vOrs. `tunnbröd, så viket, 
att det bekvämt kunde medtagas som matsäcks-
bröd'. Syn.: se färdasbröd. 

färd-bulle m.IIIa fåsrdbull Våmh. <(särskilt stor) 
bulle, bakad av rågmjöl el. kornmjöl o. mosad 
potatis samt ingående i matsäcken (el. färd-
spannen) på färder / particularly large round 
of bread made of rye-meal, barley-meal and 
mashed potato, taken along on trading journeys'. 

färd-bälg m. le grdbög Älvd. 'stor skinnsäck, 
avs. att medföras på (handels)färder / large 
skin-bag used on journeys or trades'. Syn.: 
handels-, stor-bälg. 

färd-folk n.Ib få'rdf28k Älvd. fErdfök Mor. Ve. 
Soll. få'Irfekk Leks. ÖVd. fälrfgrk Jä. Mal. 
1. (koll.:) 'vägfarande folk, resande, forkörare / 
travellers, travelling salesmen, carters' (SAOB) 
allm. Iri`gg få'rdfök Ve. Soll. 'sova på golvet över 
natten'. Jfr färdkarl. 2. `löst folk (i motsats 
till bofasta bönder) / vagrants' Jä. Mal. 18'Zrk 
fälrf8Irk Jä. 'vanligt folk (bondfolk) och lösdri-
vare'. Jfr folk, bet. 4. 

färd-gård m. Ta Krdgård Älvd. fåsrdgård öMor. 
få'Irgålr Mal. 'gård, som tog emot färdfolk / farm 
which gave board and lodging to travellers'. 

färd-hö n.V fåsklig Mal. 'hö, som togs med, då 
man begav sig ut på resa / hay taken along on a 
journey' (Ö DB I 276). 

färdig adj.I graug fä'rhn Älvd. få'rdan (bet. 
1, 4, 7) ,s, feinrin,-16"trin (bet. 2, 5) Våmh. grdun 
Mor. få'clun Ve. få'rdån Soll. fälun fä"lun Ors. 
fleiru ,.fåt'lru Rättv. f ä`lrug Leks. fåt'ku Bju. Ål 
Dju. Ga. Mock. få'ku Nås Jä. Äpp. Mal. fåt‘18 
ÖVd. 1. 'frisk o. färdig, återställd, ej ofärdig/ 
sound of wind and limb, healthy' (SAOB 1) 
allm. ig i-nt rikkti fri' å färden Våmh. (Bon.) 
lag är inte riktigt frisk o. färdig'; fri'mk 8 
fErdun, Ors. fre'ssk v få'ku Mal. 'helt återställd, 
frisk o. stark, vid full hälsa'; vm bä` jne add än vå'r 
s'llde gå' gebit Li. 'om benet hade varit aldrig 
så friskt o. oskadat'. Jfr b örg, bet. 1; för adj., 
bet. 1; ordning, bet. 2. 2. 'rask, fortfärdig/ quick, 
brisk' (SAOB 3) Våmh. (Bon.) du i så f &kin åsv di 

dfil 8å ̀ du är så rask av dig, du så'; fet"kin tåba"kå 
'rask att baka bröd'. Jfr fort-. 3. a. 'fullbordad, 
klar, beredd; fullt utbildad / finished, complete; 
ready' (SAOB 5) allm. de i a få'luga ill'patåna 
Ors. 'då jag har slipstenarna färdiga'; vi skunom 
jär få'Zrut dwajå'n e må'r(r)go Rättv. (nBo.) <vi 
skola göra det här färdigt i morgon'; je a aniii 
fåt`tryt Tra. 'jag har flått färdigt'; hcarv-, 
fålru Mal. 'halvfärdig; färdig att kalva'. Jfr 
flyg-, fort-, len-, res-, sakt-, sen-, små-. 
Syn.: gar, bet. 2; gjord, bet. 2. b. `nära, på vip-
pen, redo / very near, on the point' (SAOB 4c) 
allm. dö'nfåtru Mal. 'nära att svimma'. Jfr f all-, 
gråt-. 4. (om säd, om frukt:) 'mogen / ripe' 
(jfr SAOB 5) Våmh. vMor. Ors.; obef. Mal. ÖVd. 
så'clg a 118rti fe få'rdgn Våmh. (Bon.) 'säden har 
blivit övermogen'; bå'ri i fåslugo vOrs. 'bären 
äro mogna'. Jfr redo. Syn.: gar, bet. 3; gjord, 
bet. 3; gjordad; mogen, bet. 1. 5. 'färdig-
gjord / ready-made' (SAOB 5a) allm. ig a tjyöpt 

få"lrigan Våmh. 'jag har köpt den (o: rocken) 
färdiggjord'. 6. (om person:) a. 'som avslutat 
ett arbete, klar, redo / finished with a job' 
(SAOB 6) allm. (utom nÄlvd.); få e anå'rt feeltu 
Rättv. lag är snart klar'. Jfr redig; redo; res-, 
b. 'dödstrött, utmattad, förbi / exhausted' (jfr 
SAOB 6) Mal. jä, nös e då få'lru 'ja, nu är 
(då) jag alldeles utmattad'. 7. (om ko:) 'som 
fått från sig efterbörden / (about a cow:) free of 
the afterbirth' Våmh. (Bon.); obef. Mal. ÖVd. 
g i fri'mk o frkin <hon är återställd från kalv-
ningen o. befriad från efterbörden'. Syn.: se 
bra, bet. 6. 8. (i uttr. få färdigt:) `råka illa 
ut, få sina fiskar varma el. få på huden / get into 
trouble, get into hot water' Mock. Mal. nu fekk 
du fåt`trut ändå' Mock. 'nu råkade du allt illa ut!'; 
i ska ickt`mm te få' få'Itut, vm o tåa viett ä-då Mal. 
<jag kommer att få på huden, om hon får veta 
det där'. 

färd-karl m. Ta fErdkall vMor. Soll. jäsrolkår öMor. 
få'rdkall Ors. feekkår Leks. Mock. ÖVd. få'kkår 
Flo. Äpp. Mal. 'man, som befann sig på färd 
(el. handelsresa) utanför hembygden, färdman / 
/ man on a (trading) journey outside his native 
parish' (SAOB 1). Jfr färdfolk, bet. 1. Syn.: 
färdman. 

färdkarls-stall n.Ia fearkassta'll Flo. <stall, avsett 
för resandes hästar / stable intended for travel-
lers' horses'. Syn.: färdstall. 

färd-kista f. IV a få'rdtji8sta öMor. få'irtji8ta 
Nås Jä. <kista, avs. för matsäck på färder / chest 
containing traveller's or carter's provisions'. 
Syn.: bergs-, bergslags-kista. 
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färd-knäpp m.I a fd`rdknepp vMor. garknäpp Flo. 
`sup, given åt färdman vid avresa el. möte' 
(SAOB). Syn.: färdas-, färd-sup. 

färd-kost m. Ta fe'rdkset Våmh. fä`rdkdsst öMor. 
få`Zrksast Mal. fCarkasst ÖVd. `mat, medförd un-
der färd / traveller's or carter's provisions'. 

färd-käpp m.I a feartjäpp Li. ̀ järnskodd grov käpp 
el. påk, medförd under färd utanför den egna 
bygden / iron-tipped stick or cudgel used on 
(trading) journeys outside one's native parish'. 

färd-kärra f. IV a få'lrtjärra fåsktjärra Rättv. 
få'Irtjärra Mal. `tvåhjuligt fordon, anv. vid 
forkörning two-wheeled vehicle used for 
transporting goods' (SAOB; ÖDB II 319). 

färd-man m. VI Karmann Tra.; obef. Mor. <man, 
som befann sig på färd utanför den egna bygden' 
(SAOB 1). Syn.: färdkarl. 

färd-mål n. Ja firrdmålr Soll. 'sista målet mat i 
livet / last meal before dying' (jfr SAOB). 

lärdom el. fälom adv. (jfr fält adj. n.;? SAOB 
färd 5; Rz 129 b fäk 4) fiarigm Älvd. fearum 
vMor. få'lum öMor.; obef. Rättv. (endast nege-
rat:) `fort / quickly'; e /ä-t so fåskigm aå åneem 
Älvd. 'det går inte så fort för honom'; ä kår 
int å'v så få'lum öMor. <det bär inte i väg så 
fort'. Jfr fält adj. n., bet. 1. 

färd-resa f. IV a feekräsa Mal. Karräjsa ÖVd. `färd 
(med hästskjuts) till köpstad el. marknad / 
journey (by horse-eonveyance) to market town 
or fair'. 

färd-skrinda f. IV a få'rclskrgnnd Älvd. få'rdskrgnn-
da — grdskrgnnda Våmh. få' rdskrynnd(a) 
få'rdskrynnd(a) vMor. ferrdskrinnda, öMor. vSoll. 
fErdskrynnd Soll. flerdskrynnda Ore få'kskrsn(n)-
da — fåskskrsn(n)da Rättv. Karskrynnda fä'k-
skrsnnda Leks. Ål fearskrynnda Bju. få'Irdcrynn-
da —gegkrynnda Mal. Karskrinncla ÖVd. 'vinter-
fordon, anv. vid längre forkörning el. färder / 
winter-vehicle, sledge, used for long journeys or 
for transporting goods' (ÖDB II 318 f., 345; 
Gruddbo 372 ff., 391; jfr SAOB). Jfr bräd-
skrinda. Syn.: forskrinda. 

färd-släde m.IV få'd.2lid4 Ve. Kar.2lås Äpp. 
fä'Prie ÖVd. lång, i gången smal (arbets- el. 
for)släde / long, narrow sledge' (jfr SAOB). Syn.: 
lång-, smal-släde. 

färd-spann m. Ta få'rd8p4nn Älvd. få'rdsp.Inn 
Våmh. (Bon.) fd`rdspann Mor. vSoll. vOrs. 
fiedspann Ore fcarspann Ål garspann Jä. Äpp. 
få'kgpann Mal. Karmann Öva. `matsäcksskrin, 
avsett för längre resor / provisions-box intended 
for long journeys or trades' (ÖDB II 150, 320). 

färd-stad m.—f.II (jfr färdas, bet. 2) grdståå 

Älvd. `plats, från vilken man regelbundet bru-
kade färdas över ett vattendrag / ford, ferry-
place'. Jfr båt-, länd-stad. 

färd-stall n. Ta få'rdstoll Älvd. få'rdstdll Mor. Soll. 
få'dstsll Ore. Karstall Rättv. Dju. få'kstall Jä. 
Äpp. fälrftell få'ftål Mal. fä'kgtsll ÖVd. 'stall, 
avsett för resandes hästar' (SAOB; ÖDB I 270; 
II 326). Syn.: färdkarlsstall. 

färd-stuga f. V få'rdstiigui öMor. gdstugu Ve. 
fcrkstugu —Karstugu Rättv. fä'kstuggu Leks. Ål 
Dju. ÖVd. fci'lrftuggu Jä. Mal. <för färdmän 
(resande) avsedd stuga, belägen antingen på en 
viss gård el. vid allmän väg el. i stad (bond-
kvarter) / cottage intended for travellers, situ-
ated either on a certain farm or on the highway or 
in town' (ÖDB II 323, 327; SAOB). Jfr färd-
ställe. 

färd-ställe n. III —I färdställ öMor. Soll. få'dställ 
Ve. fä`Zratälla sRättv. fä'Irställei Leks. f å'kutäll 
Mal. fä'ktställe ÖVd. 'ställe vid allmän väg el. i 
stad, där kvarter o. förtäring tillhandahöllos åt 
resande' (ÖDB II 323, 327). Jfr färdstuga. 
Syn.: hållstuga, bet. 2; krog; kvarter, bet. 4; 
kvarterställe; vila; vilställe. 

färd-sup m.Ia få'rclsap Älvd. få'rdszip Mor. 
gargip Nås Mal. fEarOp ÖVd. <sup, given åt 
färdman vid avresa el. möte' (jfr SAOB). Syn.: 
se for-, färdas-sup. 

färd-väg m.II fö'råwåg Älvd. fErdvåg öMor. 
få'rdwög vSoll. fErdwåg vOre feekvåg Rättv. 
Leks. Bju. ÖVd. fearvåg Flo. Nås Äpp. Mal. 
`allmänt trafikerad väg, stråkväg, landsväg / 
highway' (SAOB); an jr aut 4 få'råweg4'm Älvd. 
`han är ute o. färdas (handlar, kör foror etc.)'; 
an e vit å fd`rdwåjem Ore `dets.'; dirsa e en 
ga"mdir Ki`kvåg Rättv. <det här är en gammal 
stråkväg'; dsm låg i garvåg Äpp. `de voro på, 
färd utanför hembygden'. 

färd-väska f.IVa fearvässka Mal. `väska av kalv-
skinn, anv. under forkörning o. färder / calfskin 
bag used on (trading) journeys'. Jfr donväska. 

färd-äska f.IVå få'kässtja Mal. 'större ask i svep-
teknik, anv. på färder utanför hembygden / 
fairly large turned box used on long journeys 
outside one's native parish'. 

färg m.Ib fär(r)g Älvd. Mor. Ve. Soll. Ors. 
NeSi. Vd. färrg —jerrg Våmh.; pl. fterrgär •-
fti'rrgor Soll. fdr(r)gar Rättv. Kerrger Leks. 
Kerrgur Bju. jä`rrgär Nås (jfr färga f.). 1. 
'färgskiftning, färgnyans / colour, sha,de' (SAOB 
färg' 1) allm. ukaå fr eå i fä'rrg Älvd. ukk jr e i 
fe'rrcljem Våmh. (Bon.) `hurudant är det till 
färgen?'; stji`ppt fä'rrgeint Älvd. stfi'fft fe'rrg 
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Våmh. stjy'fft fäsrrgum Soll. stji`fft fä'rrguma 
öOrs. bit-o'mm få'rrgår Dju. `skifta färg, chan-
gera'; e ir i mi`kkZram ferrgam Våmh. `det är 
flerfärgat'; ä stå'r fier(r)jåtm Rättv. `det är färg- 
äkta (o. håller färgen)'; trå' sam 	få'rin må 
stji`nnom Mal. 'tråd som hade samma färg som 
(eg. höll färgen med) skinnen'. Syn.: färga, 
bet. 1; let m., bet. 1. 2. `färgämne, färgstoff / 
dye' (SAOB färg' 2; obef. i Älvd.; jfr färga f.) 
allm. hann ctdd hälla s stä'n s gns`gg få'rin Mal. 
`han hade målarhälla och sten och krossade 
(el. gnuggade) färgen på'. Jfr butt-, grann-, 
hällmoss-, kyller-, letbutt-,lim-,nät-,pås-, 
surbutt-, ådrings-. Syn.: färga, bet. 2; let 
m., bet. 2. 

färga f.IVa fterrga Älvd. Soll. Leks. fä'rrga Dju. 
Flo. (SAOB färga, under färg). 1. `färgskift-
ning, färgnyans / shade (of colour)' Soll. Leks. 
Dju. rö'd i få'rrgon Soll. `röd till färgen'; ä i 
ä`ra få' rrga på didär ti`ja, Dju. `det är en annan 
färgnyans på det där tyget'; lerjkfårrga Son. 
li`kfårrga Dju. `likblek ansiktsfärg'. Syn.: se 
färg, bet. 1. 2. 'färgämne, färgstoff / dye' 
Älvd. Flo. Mal. ÖVd. Jfr b r ok-, kyller-, r ö d-. 
Syn.: se färg, bet. 2. 3. `färgpenna / crayon' 
Våmh. (Bon.). 

färga sv.v.l. fe'rrga ,,, fdrrga Älvd. Våmh. Ors. 
fä'rrg(a) Mor. Ve. Soll. Ore få'r(r)ga Rättv. Bju. 
Ga. Jä. Äpp. ÖVd. 	 fterrja Mal. 'be- 
handla med färgämne / dye' (t.ex. garn, nät, 
hår, skinn etc.; SAOB färga' 1); fä'rrg nä'ti svMor. 
fåsrrg nä't Ve. 'färga fislmät(en)'; wi skum ferrg 
ga'nn öOrs. `vi skola färga garn'. Jfr röd-. 
Syn.: leta sv.v.l. — P. prat.: få'rin Mal. 
`färgad'. — Pass.: fä'rrgas Dju. gris Mal. 
`färgas'; si'a skull å-da ka'kvstjinnå /åsris må 
Kmmna s bri'ssilja s dgriketa Mal. 'sedan skulle 
det där barkade kalvskinnet färgas med jämna 
(dvs. lummer, Lycopodium.), bresilja och 
görj kåda (icke tuggbar kåda)'. — Särsk. förb. 
(om:) få"rrg-um an Soll. 'färga om den (a: kjor-
teln)'. — Avi.: få'riniv f. Mal. 'arbete med att 
färga / work with articles to be dyed'. 

färgare m.IIIe fit`r(r)gsr Rättv. fit'rrgar Bju. 
fä'rrgeta  Mal. `person, som yrkesmässigt bedriver 
färgning / dyer' (SAOB); nenn grrgår å å fs'nns 
jår Mal. `någon färgare har det funnits här'. 

färgeri n. Ja färrgärl' (best. fårrgäri'ä) Bju. /ärr. 
går!' Mal. 'inrättning, där färgning bedrevs / 
dyer's' (SAOB 1). 

färgerska f.IVa fe'rrgåska Våmh. (Bon.) få'rr-
gåska, Mor. Soll. vOrs. Ore ferrgeska Jä. <kvinna, 

som (tillfälligt) sysslade med färgning / female 
dyer'. Jfr grann-. 

färg-fast adj.I fterrgfasst Älvd. fterrgfasst Mal.; 
obef. Rättv. <som håller färgen / colourfast'. 
Syn.: färgäkta. 

färg-gods n.Ia grrggoss Mor. Nås Jä. Mal. 
`textilier el. skinn, avsedda att färgas (t.ex. 
garn, strumpor, vantar, vävnader el. nät) / 
textiles or skin to be dyed (e.g. yarn, stockings, 
woollen gloves, cloth or nets)'; an va it't s tög-
ihö'p få'rrggo'ss Mal. 'han var ute (i bygden) 
och samlade ihop sådant som skulle färgas'. 

färg-gryta f.IVa fit'rrg(g)rIta Ga. 'gryta, i vilken 
färggods kokas / pot in which articles to be 
dyed were boiled'. 

färgig adj.I fterrgug nÄlvd. Ore fä'rrgun ferrgun 
ftergun Ors. ferrrgu Mal. fä'rrgs Li.; obef. 

Rättv. 1. 'brokig, i flera färger / colourful, 
many-coloured' (jfr SAOB 1) Ore. 2. `förorenad 
av färg / dye-stained' (SAOB 2) allm. du i so 
grrgug am n"v4 Älvd. `du är så nedsmord om 
händerna av färg'; e a ss fterrgugår stjä`rtkwäda 
Ore `jag har skjortlinningarna så nedsmetade av 
färg'. 

färg-mossa m. IV fierrgmäsa Al `lav, växande på 
stenar o. samlad till färgningsmedel (gav gul-
brun färg) / lichen growing on stones, used as 
dye (producing yellow-brown colour)'. 

färg-skäppa f.IVa fifr(r)gstjåppa Rättv. `skäppa 
i vilken färgstoff förvarades / basket in which 
dye-stuff was kept'. 

färg-äkta adj. ferrgåkkta svMor. (jfr äkta(-) 
adj.) `hållbar i färgen / colourfast'. Syn.: f ärg-
f a s t. 

färja f.IVa gra Älvd. Våmh. Ors. frri (best. 
fä"rju) vMor. 	öMor. färja Ore fierrja Leks. 
fterrja Bju. Dju. Ga. Flo. Nås Äpp. Mal. fa'rrja 
Jä. 	färja ÖVd. 1. `flatbottnad farkost, 
stadigvarande anv. vid överfart över vatten-
drag el. sund / ferryboat with flat bottom' 
(SAOB färja' a) allm. Syn.: färj eka; pråm, 
bet. 1; vevbåt. 2. `färjställe / ferry-place' 
(SAOB färja' sbst., bet. c) Älvd. Våmh. Flo, up 
nest gran Älvd. '(uppe) vid färjstället'; yvy 

Våmh. `över färjstället'. Syn.: färj -stad, 
-ställe. 3. 'flottbro / floating bridge over a 
river' Leks. Dju. Syn.: flott-, färj-bro. 

färja' sv. v.2. 1. gra (pret. fä`rae) Älvd. fä"rja — 
f6"re (pret. fä"rjed) vMor. fårjä,' öMor. gra (pret. 
grdå) Ors. fa'rrja (pret. Kerdet) Jä. fä'rrja Mal. 
grja Li. (jfr föra v., bet. 6) `överföra på färja el. 
annan farkost / ferry' (SAOB färja' a; styr dat.:) 
ukin a lärt 4m yvyr 5'vc Älvd. 'vem har färjat 
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honom över älven?'. Syn.: föra, bet. 6. — 
Särsk. förb. (över:) 'transportera på båt över 
ett vattendrag' Älvd. Jä. jä a fart-7'v dom Jä. 
`jag har transporterat dem över (älven)'. 

färjan  sv.v. 1. färj- öMor. (endast i förb. med 
ihop:) färj-iö'p nö'tiotli (el. sing. nötlöitv,) <med 
fartråd fästa ihop de olika delarna (lotterna) 
av en not / fasten together the different parts of 
a seine with fartråd'. 

färj-ask m. Ib fe"riassk -fe"reassk vMor. färjd'-
assk öMor. 'det mått säd, som varje gård var 
skyldig erlägga (i särskild ask) till färjkarlen / 
the measure of grain that every farm had to 
give (in a special box) to the ferryman'. 

färj-bro f. Vila fö,srrbrö Leks. 'flottbro / anchored 
bridge floating on water over a river'. Syn.: 
flottbro; färja, bet. 3. 

färj-eka LIVa fEri-ötja Mal. 'flatbottnad båt, 
anv. vid färjning över vattendrag / ferryboat 
with flat bottom'. Syn.: se färja, bet. 1. 

färj-fogde m. Illa fa'rrf- ,,, fo'rrj-foggdä Jä. 'per-
son, som hade tillsyn över färjan o. f ärj karl en 
/ person responsible for the ferryboat and the 
ferryman'. 

färj-karl m.Ia fnr)kall Älvd. grkall Våmh. 
frrikall -,16"rekall ,,, fö"rekall vMor. färjå'kall 
öMor. fe'rrkall Ors. fäsrrjkall Oro fä'rrfkär Flo. 
ferrikår Mal. 'person, som skötte en färja / 
ferryman' (SAOB). 

färj-penning m.Ib fåsripänniv Mal. gripännivg 
Li.; pl. färjå'pävvgär öMor. 1. (sg.:) 'slant för 
färjning över vattendrag / money paid for fer-
riage'. 2. (pl.:) 'penningbelopp för färjning / 
ferry-toll' öMor. 

färj-stad n. -f. fä'rrjstä (best. =obest.) Nås 'färj-
ställe / ferry-place' (SAOB). Jfr båt-, ek-stad. 
Syn.: färja, bet. 2; färjställe. 

färj-stuga f.V grstfiga Våmh. feristiigu vMor. 
gristuggu Mal. 'stuga vid färjställe, avs. för 
färjkarlen o. hans familj / cottage near ferry-
place, intended for ferryman and his family' 
(jfr SAOB). 

färj-ställe n. Ta ferfå'ställä öMor. få'riställ Mal. 
'angöringsplats för färja / ferry-place' (SAOB). 
Syn.: färja, bet. 2; färj stad. 

färm adj.I ferrm Älvd. färrm öMor. Mal. farrm 
Bju. Flo. Nås 'rask, flink / brisk, nimble' 
(SAOB 5). Syn.: kvick, bet. 1; snar, bet. 1; 
snäll, bet. 1. 

färna f.IVa /41`nna Rättv. `kärrfräken o. dyfrä-
ken, Equisetum palustre o. limosum / the plant 
horsetail'. Jfr häst-. Syn.: färne; färnvass; 

spjälk, bet. 4; stjälk, bet. 2; stjälke, bet. 2; 
vass; vattuskäfte. 

mm-bom m.Ia ftennbomm Tra. 'av flera långa, 
med vidjor förenade stänger bestående länsa, 
anv. vid bärgning av slagen kärrfräken / device 
consisting of several long poles joined with 
withes, used when bringing cut horsetail plant 
ashore' (ÖDB I 252). Jfr färnhark. Syn.: 
färn-länka, -läns. 

färn-botten m.Id fennbiisttv, Älvd. 'med kärr- el. 
dyfräken bevuxen sjöbotten / bottom of lake 
covered with the horsetail plant' (jfr SAOB 
fräkenbotten). 

färn-del m.Ia fenndielr Älvd. 'andel i fräkenslåt-
ter / share in harvest of the horsetail plant'. 

färne n.III -Ia -m.IIIa fenne n. III Älvd. 
fennä Våmh. fenn(ä) vMor. Ve. Ors.; ftenn(ä)m. 
öMor.; fä'nn n. I - fti`nn(ä) n.III vSoll.; fä'nn,(ä) 
n. III Soll. Oro Leks. (Silj.) Nås Jä. Äpp. /tenns 
Rättv. (Bo.) fän Mal. feenne ÖVd.; obef. Bju. 
(se L. Moberg i Språkv. sällsk. i Upps. förh. 
1949-51, s. 69 ff.) `kärrfräken, dyfräken, Equi-
setum palustre o. limosum'. Jfr död-, häst-, 
luden-, rak-, sjö-, trädes-. Syn.: se färna. — 
Avi.: fennt adj. n. Ors. 'rikligt med fräken / full 
of the horsetail plant'. 

färn-flöt f. Ta fennfiröt Älvd. <samling av slagen, 
på vattenytan flytande o. inlänsad fräken / 
mass of cut horsetail plant floating on surface 
of the water'. (Liv. Älvd., s. 76). 

färn-hark m. Ib fennarrk Älvd. '(vriden) vidja, 
som sammanhöll stängerna i länsa, anv. vid 
ilandforsling av slagen fräken / withe joining 
poles of boom used when bringing cut horsetail 
plant ashore' (Liv. Älvd., s. 76). Jfr f är nb o m. 

färn-hök m.Ib fennök Älvd. 'ett slags dubbel-lie, 
anv. vid fräkenslåtter o. bestående av ett långt 
(rakt) skaft, i vars ände två liar fästs med ud-
darna riktade åt var sitt (motsatt) håll (likt 
vingarna på en hök) / a kind of dubble scythe, 
used when harvesting horsetail plant, consisting 
of a long shaft and two seythe blades fixed to 
the end of it with their points in opposite diree-
tions (like the wings of a hawk)' (jfr Liv. Älvd., 
s. 75). Syn.: se färnlie. 

färn-krok m.Ib fennkriisk Älvd. `(självväxt, 2 el. 
3 meter lång) träkrok, anv. vid ilandforsling o. 
bärgning av slagen fräken / wooden hook (nat-
urally crooked, 2 or 3 meters long) used when 
bringing cut horsetail plant ashore' (Liv. Älvd., 
s. 76i jfr ÖDB I 250). 

färn-lie m.Vb -Illa fennidå Älvd. fennHei 
Våmh. (Bon.) fe`nnlfå vVe. få'nlia Mal. fiennfå 
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ÖVd. 'vid fräkenslåtter any. redskap, bestående 
av ett långt skaft o. två vid detta fästa (korta) 
liar / implement used when harvesting horsetail 
plant, consisting of a long shaft and two (short) 
scythe blades fixed to it' (ÖDB I 250, med ill. 
fig. 218). Jfr färnskära. Syn.: färnhök; 
stjälk-, stor-lie. 

färn-länka f.IVa firnnkinntia Li. 'av flera långa, 
med vidjor förenade stänger (el. slanor) be-
stående länsa, any. vid ilandforsling o. bärgning 
ur vatten av slagen fräken' (jfr ÖDB 1251). Syn.: 
färn-bom, -läns. 

färn-läns m.Ia fennhnns Våmh. (Bon.) föreg. 
(ÖDB I 251). 

färn-mjölk f. Ib fennmiök Älvd. 'oskummad 
mjölk, som vid avflyttningen från fäbodarna 
slogs i en träflaska, tillsattes syrämne o. ned-
sänktes i en källa för att senare på hösten för-
täras under fräkenslåttern / unskimmed milk 
which, when people left the shieling at the end of 
the summer was poured into a wooden bottle 
with souring ingreclient and then put at the 
bottom of a spring of water to be consumed later 
on in the autumn during harvest of horsetail 
plant'. Jfr färnskör. 

färn-skära f.V fä'nnstiåru Li. 'skära, any. vid 
fräkenslåtter / sickle, used when harvesting 
horsetail plant'. Jfr f ärnli e. 

färn-skör n.II fennstigr Älvd. 'vid fräkenslåttern 
på hösten förtärd tätmjölk, åstadkommen av 
färnmj ölk från ett närbeläget fäbodställe / 
clotted milk made from f ärnmj ölk from a 
nearby shieJing, consumed during harvest of 
horsetail plant in the autumn' (jfr ÖDB I 248). 
Jfr färnmjölk. 

färn-stång f.Ib fennstevg Älvd. 'en av de långa 
stänger, som ingå i den länsa, varmed slagen 
fräken bärgades / one of the long poles in boom 
used when bringing cut horsetail plant ashore'. 
Jfr färnbom. 

färn-vass m.Ia fä'nnvass Tra. <(bestånd av) dy-
fräken, Equisetum limosum'. Syn.: se färna. 

färsk adj.I fessk Älvd. vMor. (n. fekkst Älvd.) 
fässk öMor. Ve. Ore fassk Rättv. Leks. Bju. Ål 
Dju. Flo. (n. fasst Ål) fafgk (n. fafut) Nås ,,, fti«k 
Jä. feimk (n. /ät) Mal. (Y.) ÖVd. fälissk Mal. 1. 
'ny, nyberedd, nyss funnen, infångad etc. / fresh, 
new' (SAOB 1) allm. 4n, ad lcumiö4 n fesskktn 

Älvd. 'han hade råkat på en nyss skjuten 
(älg)'; ä smäk rå'k å fa'ssk stre`mminien Leks. 
<det smakar avskräde av den färska ström- 
mingen'; fa'sst 	Dju. 'nyslaget hö'. Syn.: 
färsken, bet. 1; ny, bet. 5. 2. (om ved el. 

timmer:) 'frisk, ej torkad el. murken / (about 
wood:) not dry or rotted' (SAOB 2 b 04) Dju. Jä. 
rö'ta va då fal fre'ssk å sta'mmän fa'ssk Dju. 'ro-
ten o. stammen voro då friska'. — Avi.: fa'sska 
Dju. fä' ffka Mal. (Y.) adv. `färskt'; ä .måka 
fa'sska Dju. 'det smakade färskt /it tasted fresh'. 

färska sv.v. 1. (endast i särsk. förb. med upp:) 
fesk-u'pp Älvd. Våmh. fäsk-u'pp öMor. Ore 
fask-o'pp nLeks. fäsk-o'pp Leks. (Silj.) faffk-s'pp 
Nås fäggk-a'pp Äpp. Mal. (Y.) fieggk-sipp Li. 1. 
'friska upp, förnya / freshen up, renew' (jfr 
SAOB) allm. fäsk-u'pp itt'sstroi öMor. 'förnya 
jästen' (ÖDB III 415, 512, 522; jfr Liv. Älvd., 
s. 89). Jfr friska upp, bet. 2. Syn.: nya, bet. 1. 
2. 'med varmt vatten mjuka upp (t.ex. tall-
rötter) / soften in hot water (e.g. pine-roots)' 
(jfr ÖDB II 162) Våmh. 

färske n.III fa'ffe Dju. fa'ffi Ga. fa'ffä Flo. 
fa'fftjä fä'fftjä Jä. (Ross. feskje) <mat, som ut-
gjordes av färska (icke torkade el. saltade) ani-
maliska livsmedel (kött, fläsk el. fisk) / food 
consisting of fresh animal products' (ÖDB III 
477). 

färsken adj.III fesstfin Älvd. fa'ffin Bju. Ål; n.: 
fa'ffi Leks. gill, Mock. (Aasen fersken; Rosts 
feskjen). 1. (om mat:) <färsk / fresh (about 
food)' Leks. Bju. Al åg ni ny fa'ffi Leks. 'ha ni 
(eg. äga ni) ngt färskt (kött)?'; fa'ffin må't Al 
<färsk mat'. Syn.: färsk, bet. 1; ny, bet. 5. 2. 
(om halm el. hö:) 'fuktig, ej fullt torr / damp, not 
completely dry (about hay or straw)' Älvd. — 
Av!.: fasffi Leks. adv. 'färskt / fresh'; ä ls'fft 
fa'ffi 'det luktar färskt'. 

färsk-ost m.Ia fe'sskitesst Älvd. Kesskusst Ore 
fa'sskusst Dju. fa`gfkusst Nås fä' qgkesst Li. 
'mjukost, beredd av sötmjölk, tillsatt med litet 
sur mjölk / soft cheese made of a mixture of 
fresh and som. milk' (SAOB 1; ÖDB III 368, 
455). Syn.: skör-, små-ost. 

färsk-plats m.Ia fesskplrass Älvd. 'plats, där nyss 
skjutet villebråd ligger / place where game 
which has just been shot is lying'. Syn.: 
hyllstad. 

fässa f.IVa fe'ssa vMor. vOrs. fe'ssa fäs« 
öMor. 'fotbeklädnad, bestående av strumpfot 
med sula av skinn / footwear consisting of 
stocking foot with leather solo' (ÖDB II 256 f.). 
Syn.: se fjässa, bet. 1. 

fässa sv. v. 1. (endast i förb. med fötterna:) fe`ss 
frtum vMor. 'släpa fötterna efter sig / drag 
one's feet'. Jfr äv. f esa, bet. 2; fessa, bet. 2. 
— Avi.: fe'ssun adj. vMor. 'trög, sölig / slow, 
dilatory'. 
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fässing m. f.Ib fess4jvg f. Älvd. fessing m. 
vMor. Ve. fåsi'm öMor. fOssing Soll. fessenng 
f. Ors. fifaktävvg Oro firsävy Rättv. (Bo.) fiessiv 
m. sRättv.-Äpp. feessin fåsssån Mal. feessing 

fti'setivng (best. gesstijä) f. ÖVd. <bolster 
för mer el. mindre tillfälligt bruk, av kalvskinn 
el. grov väv, stoppat med hö el. halm / tempor-
ary bedding of calfskin or coarse cloth, stuffed 
with hay or straw' (SAOB fässing'); je vakt still-
i'r fei"seinvå å Rättv. (Bo.) 'jag blev tvungen att 
använda (eg. stilla ur) äv. fässingens innehåll 
till kreatursfoder'; kå'vstfinsfesaiing Älvd. 'fäs- 
sing av kalvskinn'; ha`mmpfässin Nås `fässing 
av hamptyg'; 4'mfe84'kg Älvd. ha`kmfåssin 
Mal. 'fässing, stoppad med halm'. Jfr bolster; 
dyna; koppe, bet. 3; kudde', bet. 1. 

fässja sv.v. 1. (jfr V11 fässjas; Torp fesja; endast i 
förb. med upp:) fess-u'pp vMor. 'fiffa upp, göra 
fint / smarten up, clean up'; fess-u'pp si vMor. 
'göra sig fin, ta på sig snygga kläder etc.'. — 
Av/.: fessun adj. vMor. `uppfiffad, elegant / 
smart, elegant'. 

fässla sv. v. 1. fe.2.21a Älvd. fea.2.2la (jfr f irsla v.; 
fissla v.; Torp fjasla). 1. 'fjanta / fuss about' 
Älvd. 2. `(klå)fingra på, trassla till, krångla 
med / meddle, entangle' Mal. — Ssg: fe`a.2.21hå.ku 

Mal. 'krångelmakare, klåfingrig person / 
meddlesome person'. — 	 fe'd.2.2lu adj. Mal. 
'klåfingrig, krånglig, orolig / medellesome'. Jfr 
fissla, avl. 

fäst f. -n. 	 fesst f. Älvd. n. vMor. Ve. fåsst 
Rättv. m. ÖVd.; pl. dat. få`sstom Mal. fei'sstem 

Li. (jfr SAOB fäst"). 1. 'det, varvid ngt fästes 
el. angöres, fäste / fastening' Älvd. Ve. snrru-
fesst Ve. 'fäste för fångstsnara'. Jfr skakel-, 
ögon-. Syn.: fäste, bet. 1. 2. 'föremål, vari 
ngt råkar fastna el. haka upp sig utan att detta 
är avsett / object in which something happens 
to fasten unintentionally' Älvd. Syn.: fäste, 
bet. 2. 3. 'fästande tråd, näst, stygn / (tacking-) 
stich' Li. åjn 	få'sst 'ett litet näst'. 4. `(i 
ena änden kluven) tallstör, som höll den övre 
stocken i nyingen i rätt läge / pine-pole (split at 
one end) holding the upper log of log-fire in right 
position' (ÖDB III 285) Älvd. vMor. Tra. 
ni'vvsfåsst Tra. `dets.'. Syn.: håll-maja, 
-mara, -märr; nydfäste; redmärr. 5. (i förb. 
med eft (er) o. gen.; jfr fästa v., bet. 6:) et-
fe'sster Älvd. <med kolen så gömda i askan, att 
glöd bevarades till nästa morgon / with live 
embers kept for the next morning'; knakk-4' et-
fe'sster Älvd. 'maka ihop bränderna på härden 
om kvällen, så att glöd bevaras i brasan till 

morgonen'. 6. (i förb. i f äst om; jfr SAOB 
fäst", bet. 2:) vå'r i feesstom Mal. gå' i fil'sstsm 
Li. 'vara förlovade, vara fästfolk / to be be-
trothed'. Jfr fästning, bet. 2. 

fästa sv.v.l. fe'ssta Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
få`ssta öMor. Leks. Al fersat(a)-,  fö`sst(a) Soll. 
ges(s)ta Rättv. Bju. Dju.-Tra. 1. 'fastgöra, 
haka fast, binda / fastan, bind' (SAOB 4; ÖDB I 
273) allm. lesst bå'tn, Älvd. Våmh. vMor. `göra 
fast båten'; fe'sst trci'dn Våmh. (Bon.) 'fästa 
tråden' (ÖDB II 263); ig ak fesst e'sstn Älvd. 
'jag skall (tillfälligt) binda hästen'; 4n a fessta 
krfestjin Älvd. 'han har metat fast kroken i 
bottnen (dvs, fått bottennapp)'. 2. 'tvinga 
(ngn) att förbli på samma fläck / force (someone) 
to remain on the same spot' (SAOB 4) Våmh. 
(Bon.) 4n fe'ssteld tj"9' ven 'han tvingade (på 
övernaturligt sätt) tjuven att stå kvar'. 3. (om 
jordfästning; jfr SAOB 4a ot p':) Soll. Tra. an a 
vott ftesstn a fön nö Tra. 'han har blivit jordfäst 
nu / he has been buried now'. Jfr jord-, 4. (om 
blicken:) <få syn på el. fästa blicken på / catch 
sight of, look (hard) at' (SAOB 5 a y) Älvd. 
fesst ö`gek (el. ö'gur) wiö ed-n si'r Älvd. 'fästa 
ögonen el. blicken på det han ser'; feesst ö'gon på 
Mal. 'få syn på'. 5. `hålla fast, lägga beslag på / 
bind, lay hold of' (jfr SAOB 5a t); n fe'sster 
ien a'rrm a ku'll4n min d -g4 Älvd. 'man binder 
flickans ena arm på det viset (gm att ligga på 
den)'. Jfr häfta, bet. 2a. 6. a. (i förb. fästa 
elden el. fästa glöden:) `bevara glöd över 
natten gm att täcka aska över / keep embers 
alive overnight by covering them with ashes' 
(jfr SAOB 6 b; Liv. Älvd., s. 16; ÖDB III 
293) allm. fesst 	Ors. fe'sst glö'di Ors. fåsst 
e'll Bju. gast je'lldn, Jä. fit'sst 	Li. 'hölja de 
sista glöderna i kvällsbrasan med aska, så att de 
hålla sig brinnande till morgonen'; (absol.:) i 
alld-o fesstsr sOrs. lag håller på och höljer 
glöden med aska för att bevara elden' (jfr 
hålla, bet. 7). Syn.: se askfästa; fästa åter. 
b. (i förb. fästa gröten:) fe'sst grö'tn, Våmh. 
(Bon.) vMor. fe'sst grö'tn, Ors. 'äta ngt (smörgås, 
torkat kött etc.) efter gröten / eat something 
after porridge'. e. (i förb. fästa sömnen:) 
fet'sst svö'mmn Mal. gast sveimmn ÖVd. `somna 
in djupt / to fall fast asleep'; låt o sci'vez nö, då o a 
feesst svå`mmn Tra. 'låt henne sova nu, då hon 
har somnat ordentlige'. 7. (om lysning till 
äktenskap / having the banns of marriage pub-
lished; jfr SAOB 12:) Ve. dånz a wå båjt å 
fessta 'de ha varit o. tagit ut lysning'; i ad fessta 
ån 'jag hade tagit ut lysning med henne'. Jfr 
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fästning, bet. 2. — P. pret.: 1. 'upptagen, 
hindrad / busy, prevented by' allm. feastaö i 
kri'ppum Älvd. fe'sstadn i kri`ppwrn vMor. 
'hindrad av barnen (att arbeta, att gå ut etc.)'; 
fe,stadd fe ku'llum Våmh. 'rådlös för (stojande) 
flickor'; ja ä så fä'ssta ni 8M då'gan Bju. 'jag är 
så upptagen av arbete nu om dagarna'. 2. 'ner-
vöst orolig (för ngt) / nervous, worried (about 
something)' vMor. i e a'lldålre,s fesstad fe  dö"öa 
'jag är riktigt orolig för det där'. — Refl.: 1. (i 
förb. fästa sig vid:) 88t så vå Mal. fässt se Ve' 
ÖVd. 'bry sig om / care (about)'; je krasa me-it 
ve' ä nå' Tra. 'jag fäste mig inte alls vid det'. 2. 
<förbinda sig att stanna i en anställning /prom-
ise to stay in a position' Älvd. Tra. — Särsk. 
förb. (h o p:) fässt-h,ö'p Leks. 'sy ihop, sätta fast'; 
(p. pret.:) en hö`pfässta fo'rrtarrm Leks. 'en 
ihopsydd skjortärm (anv. till påse)'; (i:) 'tända 
(eld el. ljus)' Älvd. Våmh. nit' i ityösetå i'lesstaa 
Våmh. 'nu är ljuset tänt'; (ihop:) fäst-iö'p 
nå'tänä Leks. (Silj.) sammanbinda näten till en 
räcka'; (på:) fäst-på' brå`so Ore. 'tänd brasan!'; 
fäst-på' litä Ore 'röra i brasan, så att elden lyser 
bättre'; fä'sst-på Li. antända'; (vid:) fersst 

Soll. 'binda vid, angöra'; (å): fäst-å' 
Ore 'rör i brasan, så att elden lyser 

bättre!'; (åt:) 8ner4 war å,Vessta wiå fen to'll 
Älvd. 'snaran var fäst vid en tall'; (åter:) 1. 
`fästa ihop' Tra. ftesst-att ä me ä på' gli'vvger 
<fäst ihop det med ett par styng!'. 2. fesst-a'tt 

fesed-a'tt tå meinnas vOrs. 'täcka elden 
med aska för att bevara den till morgonen'. 
Syn.: fästa, bet. 6a; askfästa. — Sag: lesst-
gröp f. Ve. 'grop i glödande aska, vari potatis 
lades att steka / pit in live enabers into which 
potatoes were placed to be roasted or baked'. 

fästar-gåva f.IVa, se fästgåva. 
fästar-mö f.VIIa, se fästmö. 
fäst-brasa f. V fesstbråså'Älvd. (jfr fästa, bet. 6a) 
'brasa, med vars glöd elden fästes till morgo-
nen, kvällsbrasa / fire whose embers were used 
to start the next day's fire' (Liv. Älvd., s. 44, 
jfr s. 16). Syn.: kvällsbrasa. 

fäste n.III fesste Älvd. fesstä Våmh. vMor. Ve. 
fees(s)ta Rättv. ftessis Rättv. (Bi.) fersstä Leks. 
(Silj.) Bju. firsst Mal. fä'sste ÖVd. 1. <det, var-
vid ngt fästes; fast punkt / hold, fastening; ob-
ject to which sthg was fastened' (SAOB 5; ÖDB 
III 161, 222) allm. jå'r ir fet lesst a bå'ten Älvd. 
<här finns ngt att binda båten vid'; je få-nnt nå 
fä's(s)to a fö'tom Rättv. (Bo.) <jag får inte ngt 
fäste för fötterna'; kke'fftfeastä vMor. 'fäste för 
kläpp i skälla'; rå'vfesstä vMor. <fäste för rev i 

metkrok'. Jfr fot-, land-, nyd-, plog-, skakel-, 
ö g on-. Syn.: fäst, bet. 1. 2. 'föremål, vari 
ngt fastnar utan att detta är avsett' (jfr SAOB 
5 a) Älvd. vMor. Leks. (Silj.); e war fet fe'sst so 
nt'ted äkäå-u'pp sig 4' Älvd. 'det var någonting, 
som nätet hakade upp sig på'. Syn.: fäst, bet. 
2. 3. 'timmerbröt i å el. älv / pile of logs stuck 
fast in a river' Älvd. Våmh. Ve. Mal. ÖVd. 
brg' öt fesstä6 nVåmh. 'med spakar bända loss 
timrnerbröt(en)'. Syn.: bråte, bet. 2. 4. 'tvär-
slå på timmerflotte / cross-bar of log-raft' vMor. 

fäst-folk n. Ib fe'astfask Älvd. Våmh. fesstfök Ors. 
fässstfokk Mal. `fästefolk / betrothed couple' 
(SAOB). Syn.: fästmans-, sällskaps-folk. 

fäst-gåva LIVa fä'sstäägclva Mal. (jfr Fr. festar-
gjöf) 'gåva från fästman till fästmö före lys-
ningen, fästningsgåva (t. ex. ring, brudpsalm-
bok och (eller) brudhandskar) / betrothal gift 
(e.g. ring, (bridal) hymn-book and (or) (bridal) 
gloves)' (jfr SAOB fästegåva). Jfr brudgåva; 
fästpigsked. Syn.: fästmansgåva. 

fä-stig m.Io få'stig Rättv. fa' stig Leks. 'kreaturs-
stig, vars sträckning bestämts av kreaturen / 
cattle-path, the length of which is decided by 
the cattle' (SAOB; ÖDB I 153, 169 f.; jfr fä-
stråk). Syn.: se fäladsdrag. 

fästing m. Ib fe'setivg Våmh. fesertivg vMor. Ors. 
fästi'vvg öMor. fet'astivg Soll. Ore fir's(s)tiv 
Rättv.; obef. Älvd. (Rz 131 b; jfr Schl. faster 
adj., bet. 4; Gotl.Ordb. fast, bet. 4). 1. <okastre-
rat svin, fargalt / boar' allm. Jfr halv-. Syn.: 
se ballgris; fargalt. 2. 'otuktig man, kvinno-
förförare / seducer of women' Rättv. 

fästing-tand f. feastingteknn Våmh. 'hörntand 
(bete) av fargalt, anv. att glätta linne med / 
tusk of boar used for glossing linen' (ÖDB IV 
516). 

fäst-man m. VI fe'88tm4nn Våmh. ftesstman(n) 
öMor. Bju. fäsastman Leks. Nås Mal. Li. 1. 'man, 
som trolovat sig med en kvinna / fiance, be-
trothed man' (SAOB 1) allm. 2. 'från linfästet 
el. spinnrockshuvudet nedhängande tråd / 
thread hanging down from the distaff' Våmh. 

fästmans-folk n. Ib fiesstmansfakk Ore 'fästfolk'. 
Syn.: fäst-, sällskaps-folk. 

fästmans-gåva f.IVa fe'sstmqnsgåv (best. -gåv4) 
Älvd. 'gåva från fästman till fästmö' (t.ex. 
psalmbok, spirmrockshuvud, träsked, silkestyg, 
etc.). Syn.: fästgåva. 

fäst-mö f.VIIa fie88tärm8 (best. -mBna) Ore 
gesstmå Leks. Bju. Nås Mal. (best. -rnba Bju. 
Nås) 'trolovad kvinna / fiancee, betrothed 
wonnan' (jfr SAOB fästermö, under fästmö; Fr. 
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festarmter). Syn.: frilla, bet. 2; fästpiga; 
möja. 

fästning oböjl. sbst.; f.Ib /6`88tni'vvg Älvd. 
fesstnivg Våmh. fe"snivg (bet. 2) Soll. fdsetniv 
Bju. Mal. fä'estniv Äpp. ferastnivg ÖVd. 1. 
'fängelse, arrest / prison, jair (SAOB 3) allm. 
4n dt fesstnivg Våmh. <han sitter i fängelse'; 
an fikk li'fftis ferastniv Mal. 'han fick el. dömdes 
till livstids fängelse'. Syn.: fängelse. 2. 'offi-
ciell förlovning / official engagement' (SAOB 6) 
Älvd. Soll. Mal. Jfr fäst f., bet. 6; fästa v., 
bet. 7. 

fästnings-ask m. Ib fe'sstniveassk Älvd. `ask, avs. 
för brudsmycken, vilken fästmannen tillverkade 
o. gav fästmön / box intended for bridal orna-
ments, made by bridegroom and given to his 
betrothed'. Syn.: brudask. 

fästnings-dans m.Ia fä'etnivedäs Mal. 'danstill-
ställning i samband med en trolovning / dance 
given when celebrating an engagement'. Jfr 
lysningsdans. 

fästning-öl n. la fe"ening* Soll. `trolovningskalas / 
engagement party' (SAOB fästningsöl). Syn.: 
fästöl, bet. 1. 

fäst-panna f.rVa fe`88234nna Våmh. fesepann •-• 
fö`sspann vMor. ferespann fö`seliann(a) ,-,  feesst-
panna öMor. /ö'88(t)panna feeepanna Ve. /east-
pann fe'88tp4nn4 Ors. fä`setpanna Ore fees(s)t-
panna Rättv. Mal. ÖVd. (jfr fästa, bet. 6a) 
'liten järnspade med långt järnskaft, anv. vid 
omskötsel av brasa, eldens täckande o. askans 
utskyfflande / small iron spade with long shaft, 
used for fire' (ÖDB II 70; III 293, 391). Syn.: se 
askpanna; fäst-tyckla m.fl. 

fäst-piga f. IV a fei`sstarplga AF p. fti'seteplga Mal. 
'trolovad kvinna, fästmö / fiancee, betrothed 
woman' (SAOB (fsv.) fästa piga under fäste-
piga; Aasen festa(r)pika); si`ttfi &im e fifestäaplga 
Mal. 'sitta sysslolös'. Syn.: fästmö; möja. 

fästpig-sked f. Ta ftrastääpigski Mal. 'vackert sni-
dad träsked, som fästman gav sin fästmö / 
beautifully carved wooden spoon, given by a 
young man to his betrothed'. Jfr brudgåva; 
fästgåva. Syn.: friarsked. 

fästpig-tröja f. IVa ftessteeplgtrö'ja Mal. 'röd tröja, 
som bars av fästpiga / red jacket, worn by 
fiancee or betrothed woman'. 

fäst-pinne m. Illa feastpinn Våmh. fe`.~inn 
vMor. Ors. fesepinn Ve. firssinn Soll. ftrs(s)t-
pinne Rättv. ftesstpinna Leks. ftt'8s4linna Bju. 
Jä. Mal. fd`sapinna Ga. fdsstpinnet Äpp. gest-
pinne ÖVd. 'mindre träplugg, som drevs in i 
mot varandra svarande hål, borrade i olika styc- 

ken av ett träföremål, o. varigenom dessa styc-
ken fogades samman med varandra / wooden 
nail' (ÖDB II 146). Jfr dymmel, bet. 1. Syn.: 
fästpligg. — Ssg: ftesstpinnäivea Mal. gest-
pinn.Vvor Li. 'borr, varmed hål gjordes för trä-
plugg / auger used when making hole for wooden 
nair. 

fäst-pligg m.Ib fä'aspkigg Bju. fit'astpkigg Ål 
<mindre träplugg, som drevs in i mot varandra 
svarande hål, borrade i olika stycken av ett 
träföremål, o. varigenom dessa stycken fogades 
samman med varandra'. Jfr dymmel, bet. 1. 
Syn.: fästpinne. 

fä-stråk n.II få'stråk (best. få'striitiv) Rättv. 
`kreatursväg, som upprensats o. upphuggits, o. 
vars sträckning sålunda bestämts av människor' 
(ÖDB I 153; jfr fästig). Jfr fägadd. 

fäst-tråd m.Ia feettråå Våmh. 'tråd, fastknuten 
vid skaftkäpparnas ändar, vilken löper över sol-
ven o. hindrar dessa att glida av / thread tied to 
ends of shafts of wood to which cords of heddles 
are attached, to prevent these from slipping off'. 
Syn.: se borsttråd. 

fäst-tyekla f.IVa fö`ssttykkelt (best. -tykkk4) Älvd.; 
obef. Ors. (jfr fästa, bet. 6a) 'liten järnspade 
med långt järnskaft, anv. vid omskötsel av 
brasa, eldens täckande o. askans utskyfflande' 
(se ill.; ÖDB II 70; III 293, 391). Jfr glöd-
kakspade. Syn.: se ask-, fäst-panna m. fl. 

fäst-ved m.II feesetvä ÖVd. (jfr fästa v.) 'torr o. 
kådig ved, anv. att göra upp eld med / dry 
resinous wood used in making a fire, kindling'. 
Syn.: se eldtyg; göra-upp-stickor, -tyre, 
-ved m.fl. 

fäst-Si n. la leasar vMor. fä'estärtilt Mal. ferestaråZr 
Li. 1. `trolovningskalas' (SAOB fästeröl under 
fästöl) Mal. Li. Syn.: fästningöl. 2. `lys-
ningskalas / party to clebrate the publication of 
the banns' vMor. Jfr fästningsdans. Syn.: 
se björnkalas, bet. 2; förstgångs-dans, -ka-
las; lysningsdans. 

fät n.Ia fåt Äpp. (Fr. Torp fet n.) 'spår, fjät / 
track'; dem fekk-tf' få'ta trtt hännti 'de funno 
hennes spår'. Syn.: se fjät, bet. 1. 

fäte n.III gte Li. (jfr Torp under 	m.) 'skinn- 
skoning under (kort) sparkskida (se ander m.) / 
leather tire under (short) ski'. 

lättat —fässel m. 	a ,-- f.Ia fe"tilm. Älvd. Våmh. 
vMor. vSoll. Ors. (pl. fe'211er Älvd. öOrs. fe`.2.21iir 
Våmh. fetilär fe`2.21ii vMor.); 	f. öMor. Oro 
(pl. fer.2.21dr) fe'.2.21 Ve. fä'2.21— 	 Soll. 
fä'2(.2)1 , fei's(s)1 Rättv. fä'asi Leks. Dju. Jä. 
fd`ssil (pl. fei`sslar) Bju. fte.2.21n Ga. Mock.; 
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fiessk m. Mal. (Y.) lätta övr. Mal. ÖVd. (pl. 
fälilää Mal. galler ÖVd.) (Sdw. fätil; Fr. fetill; 
Torp fetel; jfr ordb. fättla f., fättle m.). 1. 
`bärrem (på säck, kont, korg, skäppa, mes etc.) 
lagd över en axel under bärandet på ryggen / 
strap (of bag or other container) put over shoul-
der when carrying on one's back' (ÖDB I 133; 
II 219, 221); å'n fä.2'21n 	 gikk-so'nnd 
Mal. <den ena bärremmen gick av'; 8äkkftis(8)1 
Rättv. 'axelrem på ryggsäck'; fäppfässil Bju. 
'bärrem på ryggkorg'. Jfr bälgs-. Syn.: fättla; 
fättle. 2. 'axelband på särk / shoulder straps 
of shift' Våmh. Syn.: hängsel, bet. 1; häng-
selband, bet. 1; särk-fättle, -hängsel, -tåg. 
3. `halsrem på förskinn / band of leather apron 
round neck' (ÖDB IV 457) Älvd. — Ssg: 
kupp m. öOrs. fässUäppa f. Dju. `rygg-korg el. 
-säck med axelbärband / basket or bag with 
shoulder straps'. 

fättla f.IVa gasta Dju. gina Mock. (V11 We. 
fässla) =fättel, bet. 1. 

fättle m. Illa fällla (best. fä'.2.2/1i) Ål fä'2.21ä Flo. 
Äpp. (pl. fä' .2.2lär) gilla Nås Mal. (V11 fässle; 
Torp fatle, under fatl; jfr Bl. fatli). 1. —fättel, 
bet. 1. 2. (senare ssgsled:) 'axelband på snör-
liv /shoulder-strap of pair of stays'; se snörlivs-, 
särk-. 

!ättling m., se föttling. 
fä-väg m.Ic fävåg Dju. `kreatursstig / eattle-
path'. Syn.: se fägadd. 

föda f.IVa fd'a Flo. Nås Äpp. Mal. läa ÖVd. 
'mat; uppehälle / board, food' (SAOB 1); fö'a, 
stå'r da å bö'Ira Äpp. 'maten står på bordet'; nö a 
ful ha'nn fäs, tjälft Tra. <nu har då han sitt 
uppehälle säkrat (eg. födan köpt)'. Jfr bröd-. 
Syn.: se forda, bet. 1; fordenskap; kostn, 
bet. 1; mat, bet. 1; åta, bet. 1; äta. 

föda sv.v.3. fy'öas, Älvd. få'cla Ors. fö'da Ore /5' 
Dju. Äpp. få'a Mal. läa ÖVd. 1. 'förse med 
föda, underhålla / giva food to, maintain' 
(SAOB I 1) Nås Äpp. Mal. han å ful å' dam han 
ska ffi' på Äpp. 'han har väl också folk, som han 
skall underhålla'. Syn.: f orda, bet. 2. 2. `ge 
liv åt / giva birtli' (om kvinna el. djurhona; 
SAOB II) Älvd. Ors. Ore Tra. 4 alr fg' öåa, Älvd. 
'hon skall till o. föda'; o ska tu l s bir-ö få'da Ors. 
<hon skall snart föda sitt barn'; o ad swå'rt te 
få'da, Ore 'hon hade en svår barnsbörd'; o a fä'tt 
ma`vg fåt i välrä, hö Tra. `hon har fött många 
hit till världen, hon'. Syn.: se barna; få, bet. 2. 
— P. pret.: N ödd Älvd. född Våmh. (Bon.) 
Rättv. Leks. Mal. född Li. `född / bom'; ner i die 
fö'dd Våmh. (Bon.) 'när är du född?'; nl‘fedd Ors. 

`nyfödd'; i minnes de ö'ng ö' ledda öOrs. 
minns den tiden, då hon ännu ej var född'; an 
valt fö'dd Mal. <han blev född el. han föddes'. 
Jfr pass. Jfr död-, dödsel-. — Refl.: få' så Dju. 
Flo. få' se Nås fås sä Mal. få' se Tra. 'själv skaffa 
sig sitt uppehälle / maintain oneself' (om män-
niskor el. djur); dsm få it't å få' sä Dju. `de (o: 
kreaturen) måste börja gå på bete'; ve valt fc't s 

sss Mal. <vi måste ge oss ut o. själva skaffa 
oss uppehälle'; nö få'- n fsl te få` se fs'Irv Tra. 'nu 
får han väl börja själv skaffa sig sitt uppehälle'. 
— Pass.: an, fe'dclust burt i bäduma Ors. 'han 
föddes borta i fäbodarna'; ä fåsdss mit(t)ii, bå'nsr 

Rättv. <det föds mycket barn nu'; an va 
s klrå'n då han fircldäs Flo. 'han var liten o. 

svag, då han föddes'; då an 	fäddes Li. 'då 
(han) Lars föddes'. Jfr p. pret. — Särsk. förb. 
(fram:) han fädd-fraimm hässtzb Tvi vå`ra Li. 
'han fick hästen utfodrad (fram) över våren'; 
nö' e fsl ha'nn fra`mmfädd Tra. `nu har väl han 
sitt uppehälle säkerställt för livstiden'; (upp:) 
fgöå-u'pp Älvd. fö-s'pp Nås Mal. få'-spp Tra. 
<uppföda, underhålla till mogen el. arbetsför 

födelse-fläck m.Ib f åelsflrekk Älvd. fd"delsflrekk 
Våmh. (Bon.) firdelsfirekk vMor. Ve. få'dälsflräkk 
Soll. fö`dalsfIräkk Rättv. fa'cläkeflräkkMal.' födel-
semärke / birth mark' (SAOB). Syn.: födelse-
märke; musfläck. 

födelse-märke n. III fåsolälsemådi ,,,  få'd(ä)lee-
mnfi Mal. =föreg. 

föd-krok m.Ib fgs°krfisk Älvd. få'krök Nås Mal. 
<näringsfång / means of earning a living' (SAOB 
2). 

födo-mål n. la få'målr Äpp. `naturaunderhåll för 
livstid, födoråd / maintenance in kind for life' 
(SAOB). Syn.: fördel, bet. b; skötning; syt-
ning. 

födoråds-folk n. Ib få'råsfkark Tra. `gammalt folk, 
som skaffat sig visst livstidsunderhåll in natura 
som ersättning för viss del av sin egendom / old 
people who had made sure of a eertain main-
tenanee in kind for life by paying someone a 
certain part of their property' (jfr SAOB födo-
råd). Jfr foster-, syt-, tredings-folk. 

födsel f. Id fö'ssel Jä. fö'2.21 Mal. 'honliga födsel-
organ / female genitals' (SAOB 3); an a su`tt hå'rt 
ti fö'ssla Jä. 'han har suttit hårt fast i bäcken-
benet (o. fått klämningar i huvudet under för-
lossningen)'; ka'Irvin såt ss fa'sst da-i fö'.2,21n 
Mal. 'kalven satt så hårt fast i födslodelarna'. 

föds-rid n.Ia fensri Li. (jfr rid f., n.) 'födslo-
värk(ar) / labour pains (of childbirth)'; o add 
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räjne få',srla 'hon hade rena rama födslovärken'. 
Syn.: se drev, bet. 6, m.fl. 

föga sbst. (endast i förb. falla till föga; SAOB 
föga' 3:) fo'll tä fy'öga Våmh. 'giva efter, giva 
sig / yield'. 

föga oböjl. adj.; adv. få'gs 	Ors. fö'gå 
Rättv. (SAOB fögo, under föga; Sdw. fögho) 
'knappast, knappt / scarcely, hardly'; dem addia 
få'gs nä'd tå ja"tå vOrs. `de hade knappast något 
att äta'; ä wa fö'gu nsn kund skrisv sett nq'mmn 
öOrs. 'det var knappt, att ngn kunde skriva sitt 
namn'; ä e fö'gå lö'n(n)t Rättv. 'det lönar sig 
knappast'. 

föka sv.v. 3. fä'jtja Li. (jfr Torp feykja) 'vara 
intensivt sysselsatt, hålla på oavbrutet, gå på / 
be intensively occupied (with sthg), be busy 
with, go on'; o fä'jtje å kii't 'hon springer o. rör 
sig hit o. dit oavlåtligen'; å ha'rrestäin, lim an-
då' fä'jtje å a'rrbäjt 'å herregud, så den där 
(mannen) arbetar o. sliter'. 

föl n.Ia 	Li. '(ofödd) unge av häst / (unborn) 
foal' (SAOB 1—II); Inä`ra E me fE'lr 'märren är 
med föl, dvs. dräktig'. Jfr fåle; i -f ål(e) adj. 

föla sv.v.1 gira ÖVd. 'få föl / foal' (SAOB); 
mdra 	 Li. 'märren dog vid föl- 
ningen (eg. fölade ihjäl sig)'. Syn.: f åla. 

följa sv.v.3. —1. /Ya 3. Älvd. Våmh. (pret. 
f g' gde; sup. /ggt Älvd.) f'a fl' a vMor. fi'a 
1. —3. (pret. 'räd frgdä; sup. fra) öMor. fra 
(pret. 'räd; sup. fitt) Ve. /ra (pret. frgdä ,-,  frät; 
sup. figt — fra) Soll. fra 3. (pret. fì ggdä; sup. 
fikkt) Ors. fg`a, fra (pret. fy'lldä; sup. fyllt) Ore 
fä'kja (prat. f kds ,•••• fs'l(l)ds; sup. f 	fsl(l)t) 
'Rättv. firkja (pret. firkcis; sup. fila) Leks. frja 
(prat. firIrcki; sup. fäkt) Bju. gala (pret. fd`ZY/ä; 
sup. fäkt) Al fö'kja (pret. fö'ä; sup. fött) Dju. 
fi'lrja Ga. Flo. Nås Jä. Äpp. Mal. (pret. fs'lldä 
Nås Jä. fu'lld Mal.; sup. fullt Nås Jä. Mal.) få'lrja 
(pret. fä'lld; sup. fällt) ÖVd. 1. a. 'följa med; gå 
efter; ledsaga / follow; accompany' (SAOB 1-2; 
abs. el. med dat.:) ak du !Ya Älvd. ska du fälrja 
Tra. <skall du följa med?'; kg'mm /g du fra a 
ö'stnor å frra Våmh. (Bon.) 'kom, så får du 
följa med till Östnor o. friar; o vi'lla-nt fs`Zrja n8 
Leks. 'hon ville inte följa med (något)'; ä frä 
firstem i dä'g Våmh. (Bon.) 'det (o: smutsen) 
följer med (fastnar vid) fötterna i dag'; a'vvnår 
frggd int ,så'dzi, Ors. 'agnarna följde ej med 
(strid)säden'; i a fi'kkt-num Ors. lag har följt 
(med) honom'; f'  tjg'm Älvd. fissZrj kW nom Rättv. 
'följa korna i vall'; i a fra jenum stju'ss Soll. `jag 
har följt med en skjuts'; ve fslld-i-vå'g ku'nnom 
Mal. `vi följde korna på väg'. b. (om rörelse i 

viss riktning / about movement in a certain 
direction; SAOB 14:) du alr bä,' fy styöst 2(14M 
Älvd. `du skall bara följa den mest synliga (eg. 
största) stigen'; Mad fö'n Jä. 'följa sjön'; då e-t 
gs'tt te få'Iri ma'tjin Li. 'där är det inte lätt att 
följa marken (med lien)'. 2. (i förb. följa 
något:) `vara meningsfullt o. pålitligt / be sense 
in, be trusted or relied on'; urn,4n ed tånråå, so eå 
ed fg'gt nogu Våmh. 'om han talade, så det vore 
något bevänt med det!' (jfr följa efter). 3. 
(om båt i uttr. följa vattnet:) 'flyta / float' 
Mal. bå'tv,, 	ssm ett spän 'båten flyter 
(på vattnet) som ett spån (eg. sp äne)'. — Pass. 
(endast i förb. med åt:) fa8-ä'ö Älvd. 
öMor. Soll. Ors. fsirjas-ä1 Rättv. fs'ff-åt Bju. 
fä'Zrs-åt Al f84-ä,' Nås få'Iris-ät Tra. 'göra sällskap 
med varandra / keep each other company'; du'mm 
'vilds ful så't (sic!) jä'mmt Mal. `de följdes väl 
åt jämt'. — Särsk. förb. (av:) 'följa till vägs' 
Älvd. Mor. Mal. du ak f)-å'v tjg.'m Älvd. `du 
skall följa korna till vägs'; fi-å'v d'ägu'mm öMor. 
'följa dagarna'; (efter:) 1. 'följa utmed, gå 
längs efter'; 4 fger-e'tte w'E"åre Älvd. `den 
(e: stugan) följer med vädret' (i fråga om tem-
peraturen); ä trär våmdrutm ä'ttär öMor. 'det 
följer el. påverkas av olika väderlek (eg. det 
följer vädren efter)'; Etn fgär-e'ttä ko'rrdjim 
Våmh. 'man följer (med kniven) efter korgen' 
(för att få rätt fason på locket); ä flår ga`mmbäkr1 
ettär Ve. 'det följer med ålderdomen'; dem a fra 
wi`nndim ett& Ve. `de ha följt med vinden'; 
jä får gå' varrt jä 	ss fs41-en-ästts Leks. 'jag 
får gå vart jag vill (el. vart jag än går), så följer 
han efter'. 2. <vara innehåll el. mening i (ngt)' 
Våmh. wen flär-e'ttä d:V.1n Våmh. (Bon.) 'vad 
är det för mening med det där?'; e fä-nt i'vvgu 
että Våmh. 'det är alldeles utan vett o. samman-
hang'. 3. <rätta sig efter' Våmh. dem a fy-gt-että 
d'g'öåa ̀ de ha rättat sig efter denna bestämmelse'; 
(med:) fg-må' Oro /8/d-må' Rättv. få'kj-m4 Äpp. 
få'ki-rnE Li. `gå med'; (på:) dem gi'kk e gi'kk, s 
r fylld-på' Mal. <de gingo o. gingo o. jag följde 
med, höll jämna steg'; (å:) 'följa med' (abs. el. 
med dat.:) OvSi. ig innär-21,t fl-Q' Våmh. (Bon.) 
lag hinner inte följa med'; bru'ddv, 	Irö'vi 
Soll. `(sädes)brodden följer med lövet' (o: om 
lövet spricker ut snart på våren, kommer också 
brodden hastigt upp); (spec.:) fy-4' mjö'tjin 
Älvd. 'förtära mjölken varefter den erhålles'. 

följe n.III fg`e Älvd. (Lev., s. 42) Nids Rättv. 
(Bi.) fil'kjä Leks. Nås fEs'iri (best. fö'Zrjä) Mal. 
få'lri (best. f4'41e) ÖVd.; obef. vMor. a. (abstr.:) 
<ledsagande, sällskap / company' (SAOB 1); ig 
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kiwi et !Yes Älvd. 'jag kom i sällskap med en 
annan person'; få fii'lrjä Nås 'få sällskap'; ve va te 
fel'Iris på häsnn riejssn Li. `vi voro i sällskap på 
den resan'; ve .21ö 	Li. `vi gjorde sällskap 
dit'. b. 'samling personer, som följas åt el. slagit 
sig tillsamman, skara / group of people, company' 
(SAOB 2); ve va ä sto' tt få'Iri, då ve fö'r Tra. `vi 
voro ett stort sällskap, då vi foro'. Jfr fäbod-, 
fä-. Syn.: skara. c. 'föraktlig samling män-
niskor, pack / rabble, mob' (SAOB 3); hskke 
fälri Li. 'vilket pack!'; ta`ttarfölri Mal. 'hattar-
pack'; ti'cicljarfirki Mal. `tiggarpack'. Jfr har-
nesk-, task-. d. (senare ssgsled:) <husdjur, som 
bruden medförde från föräldragården / domestic 
animal which the bride took with her from her 
family fann' Mal.; se hemma-. 

föl-stinn adj.I fö'Irgtinn Li. (om märr:) 'dräktig / 
in foar. Syn.: se fåldiger; fålstinn. 

fönster n.Id ffnnstär Våmh. (Bon.) fö'nnstär 
Mor. Son. fö'nnstär fänn,stär öMor. Äpp. fe'nn-
står Vo. fä'nnstär vSoll. fe'nnster vOrs. fe'nnster 
öOrs. fs'n(n)stsr Rättv. Leks. fs'nnstär Bju. Ål 
Dju. Nås Jä. fö'astär Mal.; obef. Älvd. nVåmh. 
ÖVd. 'ljusöppning i vägg, utfylld med glas i 
bly- el. träram(ar) / window' (SAOB 1; ÖDB III 
199); äv-a'tt fö'nnsträ öMor. 'stäng (eg. häv åter) 
fönstret!'. Jfr glygg-, innerst-, knäpp-, nä-
ver-, täppande-, överst-. Syn.: glas, bet. 3b. 

fönster-bly n.V fennsterbli öOrs. fs'n(n)stsrbki 
Rättv. frinnstärbkg Bju. Flo. Jä. fö`sstärbky 
( ,-.4ö`8stä5bkg) Mal. 'spröjs (av bly) i fönster-
båge / (lead) frame in window casement' (SAOB; 
ÖDB III 199). Syn.: bly, bet. 3; glasbly. 

fönster-bord n.Ia fs'nnstsrbök Leks. `(inre) föns-
terbräde i (inner) window-sill'. Jfr f önst er-
veda. Syn.: fönsterbräde. 

fönster-bräde n. III fssnnstärbrådä Jä. — föreg. 
fönster-båge m. IV fennstärbujit öMor. fennstsr-

buji— fennsterbuji Ors. fu`nnstsrbåga Leks. fs'nn-
stärböga Bju. 'träram, i vilken glaset till ett 
fönster sattes in / window casement' (SAOB). 
Syn.: glasbåge. 

fönster-foder n. Id —a fö'nnstärföclär Soll. fssnn-
sturfödsr Leks. firnnstärför Flo. Jä. fö'astätt föä  
Mal. 'foderbräden omkring ett fönster, fönster-
infattning / wooden frame of window' (SAOB). 
Syn.: fönster-, glas-fodring. 

fönster-fodring f. Ib fössateillinziv ,,, fö`88tää föl4ni3 
Mal. = föreg. 

fönster-gåt f.VI fö'nnstärgåt Soll. 'i stockändama 
vid fönster infällt element (stör i ränna el. 
gammal lie) / rabbet inserted in log-ends at 
window opening' (ÖDB III 200). 

fönster-hyll(a) f.Ill—Ia fö'nn,stärill vMor. tenn-
sturillä vOrs. fkinn,stsrhill Leks. fs'nn,stärhylla Jä. 
fö`sstäähölla Mal. `hylla över fönster / shelf above 
window' (jfr SAOB). Syn.: glas-bräde,-hylla. 

fönster-kinning m. Ib fö`sstäätjynnin Mal. 'vägg-
stock, nående från knut till fönster / wall-log 
between corner-joint and window (frame)'. 

fönster-kista f.IVa fe`nnstertjissta, Ors. 'hela in-
ramningen omkring ett fönster, fönsterkarm' / 
window frame'. Syn.: f önst er veda, bet. 2; 
glaskista. 

fönster-krus n. Ja fö'nnstärkräs Ga. 'munkabälte / 
special pattem in weaving'. Syn.: se flock, 
bet. 2. 

fönster-post n. Ja feennstärpöst öMor. fennstsr-
pöst vOrs. fennsterpöst öOrs. fs'nnstärpå.sst Bju. 
fs'nnstärpos(s)t Flo. Jä. fö`sstärposst Mal. <tvär-
post i fönsterkarm / transverse post in window 
frame' (SAOB 1). Syn.: glaspost. 

fönster-veda f.V fö'sstä(r)vidu Mal. (jfr Fr. vi6a, 
bet. 4). 1. `(yttre) fönsterbräde / (outside) 
window-sill'; an så't da å fö`sstä(r)vidun `den 
(o: fågeln) satt på fönsterbrädet'. Jfr f öns t er-
bord. Syn.: glasveda. 2. `fönsterkarm / 
window frame'. Syn.: fönster-, glas-kista. 

för' m.Ia 	Rättv. (Bi.); obef. Rättv. (Bo.) 'för- 
stäv i båt / stem of boat' (SAOB, under för" adv. 
II 1). Syn.: framstam. 

för" m.Ia för Mal. 'fiktivt redskap / imaginary 
implement'; en fö'r te rä'nn, in i rilva 'en för att 
ränna in i röven' (formel för svar, då ngn frågar, 
vad det, man snickrar på, skall bli). Syn.: 
pinnfis. 

för (-.förd) adj.I /gör Älvd. nVåmh. för Våm& 
(Bon.) vMor. Soll. Rättv. Leks. Bju. Dju. Ga. 
Nås Jä. föd Ve. för får Ors. ölr Äpp. 	Mal. 
fäci Li. 1. 'som äger sin fulla kraft, fullt arbets-
duglig, händig o. rask i arbete, duglig, begåvad / 
capable, alert, handy' (SAOB 1) allm. fö'r å'v si 
Våmh. (Bon.) fö'r åv si vMor. få'r ci'v si Ors. 
fö'r 4 sä Rättv. fö'r å sä Leks. 'rask o. duglig i 
arbete'; jen fri'd ka'rr Ve. en fö'r Wir Jä. en fö'Ir 
en kä'r Äpp. 'en duktig man, en duglig arbetare'. 
Jfr börg, bet. 1; färdig, bet. 1; bröd-, dörr-. 
2. 'väl utvecklad, stor o. duktig för sin ålder / 
well-developed, big and strong for one's age' 
Älvd. Li. äj stö'r, få'cl bala Li. <en stor, duktig 
flicka'. 3. 'ovarsam o. grov, men driftig i 
arbete / big and clumsy, but industrious' 
Våmh. (Bon.). 4. `färdigrustad till resa / ready 
for a journey' Älvd. dier avå frriö wö'r ete 
ma'kktn, etesos di er (Nå we 19`0rer `de ha begivit 
sig i väg i tur o. ordning allteftersom de blev 
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färdigrustade'. Syn.: fös. 5. (n.:) 'som glider 
lätt /4:which slides easily' Rättv.; jfr avi., bet. 1. 
— Avl.: fört Våmh. (Bon.) Leks. fött Dju. adv. 
1. 'raskt, flinkt, häftigt / alertly, nimbly, vio-
lently' allra. ä gik får fi3'rt Rättv. 'det gled 
alltför lätt' ; hå' jekk fö' tt Dju. `det gick raskt' 
(om ett arbete). 2. 'ovarsamt / clumsily' Våmh. 
(Bon.); du få så få'rt <du beter dig så ovarsamt'. 

för prep. få(r) (för) Älvd. fa (far) Våmh. ÖVd. 
få fri(få fö) vMor. för Ve. fö ('..få) Soll. Jä. 
fär (får - färr) Ors. fur (far) Ore Rättv. (Bi.) 
Leks. Bju. Dju. Flo. Nås Äpp. Mal. (Y.) får 
(får får) vRättv. /ö ,,, /å(r)- fria  nMal. (jfr f ör e). 

(lokalt:) a. ̀ framför, inför, invid / in front of, 
before' (SAOB I 1) Rättv. Leks. Äpp. si"tå å 
lå`ka få'r sä Rättv. <sitta sysslolös o. rulla tum-
marna om varandra'; ä står i grä'p fur 14, å 
tjällastuggu dän Leks. <det står en grep vid 
änden av källarstugan där'; tsr änndam å bö`ka 
Äpp. <vid bordsändan'. Syn.: före, bet. la. 
b. (i uttr. hava för sig; SAOB I 1:) 'syssla med, 
göra / do' allm. wo% ä au få' öig Älvd. wen å du 
fä'rr di öOrs. 'vad har du för dig?'. c. 'i vägen 
för / in the way of' (styr dat.; jfr SAOB I 1 f) 
Ors. Nås int sit du fär i'vvgum cl4' öOrs. <inte 
sitter du i vägen för någon där'; du stå få'r me 
Nås 'du står i vägen för mig (skymmer mig)'; 
an e få'r fättum å me Li. 'han är i vägen tätt 
framför fötterna på mig'. Syn.: före, bet. 2. 

(i uttr. för rörelse, drivkraft etc.; SAOB I 2-5) 
allm. a. 'framför, före fin front of (about move-
ment)' (styr dat.) Mal. bärs i gikk få'r ku'nnom 
88 fu'lld dum mä 'bara jag gick före korna, så 
följde de mig'. Syn.: före, bet. 1. b. (övriga 
närstående bet.:) frit fö'-dclä nå' Mal. 'se dig för 
litet!'; ./n i gä' för 4'nnd Älvd. 'den är handgjord' 
(eg.: 'gjord för hand'); tg`nnc/4 för 24`nnd4 Älvd. 
u"nndå-för-u"nndå Soll. 'undan för undan, då o. 
då, efter hand, småningom'. Jfr undan adv. 

(i uttr. om  påkommande infall, obehag, skada 
etc. / in expressions concerning coming events, 
unpleasant occurrenees, damage etc.; SAOB I 6:) 
allm. 49/ 1 so få' 6y5  Älvd. 'han är så obehagligt 
berörd av saken (eg. för det el. för ty)'; jä, du å' 
fö'-ddi Mal. `ja, du är sannerligen illa utsatt, 
har det minsann svårt!'; i wart so få' swi"mug-
g4m Älvd. 'jag blev så illa utsatt för knott'; ik i 
ss a'jtsett lär lu`ppum4 au öOrs. 'jag är så utsatt 
för loppor så'; han sä'j hå' stim få'r om ku'mm 
Äpp. <han säger det, som kommer för honom'. 
Jfr för, bet. 16; komma för. 4. (i uttr. för 
motstånd, hinder etc. / in expressions concerning 
resistance, hindrance etc.; SAOB I 7:) allm. h,ä`l 

sä fö hu'ff Mal. (Y.) 'hålla sig för skratt / restrain 
from laughing'; htinndie krö'tjarn fö te fä slx, a Mal. 
'hindra kroken att fastna'. 5. (styrande uttr. 
för flykt o. fruktan, skydd el. bot / in expres-
sions concerning flight, fear, protection or cure; 
SAOB I 8-10:) allm. i käjtt fö ra`kk4m Älvd. 
'jag sprang (av rädsla) för hunden'; i wart 
färskre'kkt fä'rr 4n (-,pnum) öOrs. <jag blev 
förskräckt för honom'; dii'g du bäst mi fö 
snö"rkliinndjin Älvd. 'kan du bota mig för snu-
van?'; vå't du nän fö hu`vvun Mal. 'vet du något 
botemedel för huvudvärken?'. 6. (om bedö-
mande av; handledning åt / concerning judge-
ment of; teaching; SAOB I 13; 15:) allm. i tösttji 
ti'n skull ad volt la'vv fö in Mal. 'jag tycker, att 
tiden skulle ha blivit lång för henne'; i`nnt e ful 
da' ss ga`mmult et du gi'kk fö pi'lltam Mal. 'inte 
är du väl så gammal, att du har gått i skola för 
Pilt(en)?'. 7. 'framför alla i sitt slag / best of all' 
(SAOB I 16 d) Mal. ä jå'r å ful liksum, pu'jtjin 
1:6'-ddsm kä 'det här är väl pojken bland pojkar, 
det!'. 8. (temporalt) <före, innan / before' 
(SAOB I 17; styr dat.) Våmh. Rättv. Leks. 
Nås Mal. ÖVd. e rö"dä fe så' skr, Våmh. (Bon.) 'det 
är rött som förebud för solens uppgång' (eg. 
det lyser rött, el. det rådar, för solen)'; å b(ra's 
får e ska'r nfi' atts Rättv. 'det blåser (susar) 
som förebud för en (regn)skur nu igen'; 
messumarn Leks. får messmurn Nås 'före el. 
innan midsommar'; litä få'r må Jä. 'litet före 
mig'; i kamm få'r om jö`nas Mal. 'jag kom före 
Jonas'; få'" kkukka älluv Mal. 'före klockan 
elva'. Syn.: f öre, bet. 1 b. 9. 'för-sedan / ago' 
(SAOB I 18) allm. wa-v,t o dji'fft fär tri' å'r sä 
Ors. 'var hon inte gift för tre år sedan?'; fö 
la`vvu si'a Mal. ̀ för länge sedan'. 10. `i ngns el. 
ngts ställe / instead of s.o. or sthg' (SAOB I 
19-20) allm. e gö'r för e-seemmu Älvd. <det går 
med på köpet'; o ä då tjä'fft fö två' Mal. <hon har 
då talförmåga för två'; i f4rn int st'a'rt få'r e Våmh. 
`vi få inte mycket för det'; få fö pännivää  Mal. 
'få för pengar'; dämt a källa ed fö mci"rå vMor. 
'de ha kallat det för maran'. 11. <i egenskap 
av, som, till / as, in the capacity of' (SAOB I 21e) 
Älvd. Våmh. die wi'lld int a"vå 4n fö ska`ek-
miester `de ville ej ha honom till skolmästare'; 
i tas 4n fe dr4'jyg nVåmh. 'jag tog honom till 
dräng'. 12. (i kausal anv.; SAOB I 23; styr 
dat.:) 'för emedan / for, because' allm. i wild 
int gir dit fär d n, ad sa'kkt så u'mm mi öOrs. 
'jag ville inte gå dit, emedan han hade sagt så 
om mig'; i valt ftanclpu'nnde fö räynn Mal. 'jag 
måste gå under tak på grund av regnet'; (äv. 
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elliptiskt:) tjä` to'kk för Älvd. 'tack, tack!'; tu'kk 
lär Ors. 'tack!'. 13. 'oaktat / despite' (SAOB I 
24a), se förty. 14. (i förb. för santo. för sann-
sak; jfr SAOB 25d, f) 'sannerligen / certainly' 
Mal. hå' så'g i då fö scennsåk <det säger jag då san-
nerligen'. 15. `till (nytta el. tjänst för), åt / for, 
to' (SAOB 26-27; styr dat.) allm. 4n ad kitt fö tä 
rekken Älvd. <han hade lätt för att räkna'; i bi"-
tälär lär brö'r nbljnum öOrs. <jag betalar för min 
bror'; an stå' fe' -mme äjn ga'vu da ve rettr, Tra. 
'han var advokat åt mig en gång vid domstolen'. 
16. <till skada, obehag för! detrimental to, harm-
ful to' (SAOB 128-30) Älvd. Son. Mal. så i semmst 
för 4`nign ö' å Älvd. 'det är värst för honom, det'; 
du slcå int djå"(v)-bårrt fö di Son. 'du skall inte 
giva bort, så att du skadar dig själv'; ä då' e ful 
i'vvan fö hu`nnom int Mal. 'det där är väl ingen-
ting (o: ingen svårighet) för honom'. Jfr för, bet. 
3. 17. (betecknande proportion el. relation; 
SAOB 31-32; styr ack.:) <per; med hänsyn till 
etc. / per; considering' allm. fö we'rr wrku Älvd. 
`för varje vecka'; .qn tjene to'kv atjim/jvvg fö då'g 
Älvd. 'han förtjänar tolv skilling om dagen'; ed 
uld gå' fö bbemm Älvd. <det ålåg byns gårdar i 
tur o. ordning'; e'nn, för å'rä Flo. 'en per år el. 
för varje år'; an e stö'r fö te i'nnt vår gasmmkär 
Mal. 'han är stor för sin ålder'. 18. 'ifråga om/ 
as regards' (SAOB I 33; styr dat. el. ack.) allm. 
/ö rnenn diek Älvd. tö mi`nom dö'k Mal. <för min 
del'; för e mjtessta Älvd. <för det mesta'. 19. (i 
förb. för sig, för sig självt / on its ovan; jfr 
SAOB I 34:) allm. reesjuorå'dn, 4n i fö-si'g a'nn 
Älvd. `rensjölaxöringen är en särskild art'; s gök 
får så fu'Irvt Rättv. 'det gick av sig själv'. 20. 
(betecknande stor mängd av ngt / indicating 
large amount of sthg; SAOB I 36) NeSi. Vd. å, 
får vd'hy, Rättv. 'å, så mycket vatten!'; tä'vvk fö 
slco'mm ä vå'r Jä. 'tänk, så mycket skum det 
blir!'; fö fkark ä vå, da Mal. 'så mycket folk det 
var där!'; fii mysttfy Mal. 'så mycket!'. Syn.: 
f örmed; med, bet. 13. 21. (i svordomar o. 
kraftuttryck / in profane oaths and invectives; 
SAOB I 37:) allm. gå far Ken i vall Leks. `gå för 
f-n i våld!'; fö fu`kvan Mal. 'för fanken!'. 22. (i 
förb. för vädret:) du prå'tär fur veira ;tipp. 'du 
pratar i vädret / you are talking nonsense'. 
23. 'med avseende på, i fråga om / as regards' 
Li. ä va to'mmt fe krit`ttir `det var tomt på krea-
tur'; a du ä'nn vol nä'ggd fe demdå met?'" 'har 
du (inte) ännu fått nog av de där mörtarna? 
(eg. har du (inte) än blivit el. vort nöjd för de 
där mörtarna?)'. 

för adv. för förr Älvd. få Våmh. få -få Mor. Soll. 

för Ve. Jä. får färr Ors. Mr Ore Leks. Bju. Flo. 
Nås - fåa -f5 Mal. får Rättv. får -få ÖVd. (jfr 
f öre). 1. 'som skydd (för), i vägen (för) / as a 
means of protection, in the way of' (SAOB för' II 
1 b) NeSi. Vd. sätt-få'r et brää Nås 'sätt för ett-
bräde!'; gå-få'r Nås 'gå i vägen'; ligg-få'r Mal. (Y.) 
`vara i vägen'. (Adv. för står ofta i särsk. förb. 
med verb, ss. hava, komma, läggas, lägga 
sig, råda, stå, stånda, sätta sig etc.). Syn.: 
före, bet. 3. 2. 'i förväg, framför / in advance, 
in front' (SAOB' för II 4) Nås Li. gå få'r Nås 'gå. 
i förväg'; jå för få'r å vtelekt-spp hå'k Li. 'jag gick 
(ett stycke) framför o. högg upp hål (i isen)'. 

(i förb. mycket för:) Leks. 'motbjudande 
på grund av med verkställandet förenat besvär / 
uninviting because of the work involved'; ä 88 
myttjy-få'r sy 'det medför så mycket besvär'. 

<alltför / too' (SAOB föriv  1-2) allm. får mrtji; 
Ors. får mi`ttji Li. 'för mycket'; ä fur 	lå'vvt 
stå' Bju. `det är alltför långt borta'; ä gi'kk full 
fif a  fo'tt Mal. 'det gick (väl) alltför fort'; (med_ 
bet. `synnerligen':) an a djört-i'll si f5' sti'ggt 
vSoll. 'han har skadat sig synnerligen svårt'. 

för konj. för Älvd. fär Ors. får vRättv. far Rättv. 
(Bi.) Bju. Nås Äpp. ftia  fö Mal. fe Li. 1. 'förrän 
/ until, before' (jfr SAOB för' III 1) Mal. dum 
ko`kkt gr5'tn, kb:ricka 	sam i'nnt ve skull å' 
få'a kks`kka va två' de kokade klockan elva den 
gröt, som vi inte skulle ha förrän klockan var 
två'. 2. (i förb. bara för; jfr SAOB för' III 2 a:) 
'emedan / because' Älvd. ju'sst 	fö du i sa 
dri"tug <blott emedan du är så smutsig'. 3. `ty/ 
for, since' (SAOB för' III 2 b) allm. an  kå'mm 
int nå fur an, va få'k Rättv. (Bi.) 'han kom inte 
(ngt), ty han var sjuk'. 4. (konjunktionella. 
förb.) (i förb. nog för / certainly; jfr SAOB 
för' I 23 d a fl':) Älvd. naug för ig ed a wi`kad, men 
i be' ile åå fnnte 'nog för det jag skulle ha velat, 
men jag kan (då) inte'. Jfr förty konj. 

föra f. IVa 	 fö'ra Våmh. (Bon.) Leks. fö'ra 
Rättv. Dju. Flo. Jä. 15`ru Bju. Al. 1. 'stycke 
väg, som tilllryggalagts utan större uppehåll / 
distance covered without a longish break' Leks. 
Syn.: betskede, bet. 2; vilskede. 2. 'på visst 
sätt begränsad arbetsperiod el. arbetsprestation / 
amount of work done during certain period' 
(t. ex. tröskningsperiod mellan två måltider, jfr 
heta, skärm; den mängd garn, som spanns på 
rullen, innan tråden flyttades till nästa hake; 
det stycke av varpen vid vävning, som för varje-
gång rullades av, jfr löpa, löpning); jä ska slå' 
i f5`ra tå Leks. 'jag skall slå ett stycke tillf; tå' i: 
ni' /5'ra Dju. 'linda fram ny varp (i vävstolen)' 



föra 	 607 	 förbarma 

(jfr föra v., bet. 7). 3. 'stöt el. puff framåt / 
push forward' Bju. j tö'v, e fö'ru 'giv (lås)tenen 
en puff framåt!'. 

föra sv.v.3. 1. fI.a Älvd. nVåmh. fö'r(a) 
Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Son. Ore Leks. gra Ors. 
fö'ra Rättv. Bju. Ga. Nås Jä. Mal. få'ra ÖVd. 
1. 'forsla ngt; få ngt forslat / transport sthg' 
(SAOB 1) Ors. Oro Leks. Bju. Ga. Nås ukum a 
du fä'rt 	öOrs. 'vem har du skickat den 
där (a: säcken) med?'; fö'r må`sättjen a me Oro 
`frakta ryggsäcken åt mig!'; je a fått fö'rt me 
ö'lrar Nås 'jag har fått skicka (bördan) med 
Olov'. Jfr hö-. 2. 'förflytta, flytta på, maka 
(ngt) / move (sthg)' (jfr SAOB 2) Älvd. Mor. Ve. 
Oro Mal. öVd. ./n dug int fyör n Älvd. `han kan 
inte förflytta (röra) den (a: foten)'; fö'r fö'ta öMor. 
'(nätt o. jämnt) kunna gå'; an fö'rär rå`ksketuvk 
Ve. `han går med ett rakt (ej i leden böjligt) 
ben'; fö'r jet'lldn in i rå'na Oro 'maka elden in i 
vrån!'; gå' å få'r fä'ttan ä'tt se Tra. `gå o. släpa 
fötterna efter sig'. 3. 'föra i dans / lead (in 
dancing' (SAOB 4) allm. 4. (abs.:) 'låta en 
nyhet el. hemlighet gå vidare / transmit a piece 
of news or a seeret' (jfr SAOB 14 i) Älvd. Soll. 
ii' 888 i sa`jennd og i'nnt fY örgnnd Älvd. `vi böra 
säga det (åt varandra), men inte föra saken vi-
dare (eg. oss är sägande o. inte förande)'; å'r 
rå'« å fö'r rä'tt å i'nnt sätt nå skva'lldär ut i byn 
Soll. 'hör rätt o. referera rätt o. bär inte ut ngt 
skvaller i byn!'. 5. (i förb. föra väsen; SAOB 
15 a:) 'bråka, stoja / make a noise' allm. sks vå'sp 
du fö'rs, u`nnje Leks. 'sådant väsen du för, unge!'. 
6. 'transportera på färja el. annan farkost / 
transport by ferry or other vessel' nvMor. Mal. 
CoVd. i fö'ci an yvy å'na Mal. je få'cl-ti. ivi ö'nä 
Tra. <jag rodde honom över älven'. Syn.: 
färja'. 7. `föra fram varp (under vävning) / 
bring forward the warp (during weaving process)' 
Leks. (Silj.) Jä. Syn.: löpa sv. v., bet. 3. — Refl.: 
1. 'röra sig, bete sig move, behave' (SAOB 11b); 
4'nn e'sstp, fY 6rd si brå' Älvd. 'den hästen förde 
sig bra'. 2. 'med händerna leda sig efter ngt, 
famla sig fram / fumble, grope one's way' Älvd. 
4 wörd si fr4mmin we'ddjin 'hon famlade sig 
fram utefter väggen'. Syn.: handa refl. 3. 
'flytta på sig, maka sig / move' Mor. Oro Rättv. 
Leks. fö'r di litä vMor. fö'r då litä Leks. 'flytta 
litet på dig!'; fö'r då Rättv. `maka dig!'. 4. 'röra 
sig mödosamt / move with clifficulty' Älvd. 

4nclar e'sstn, o fre si fr4'mm min <han släpar 
sig mödosamt fram med hjälp av den där hästen'. 
— Pass.: 1. fras nVåmh. /'ras Våmh. (Bon.) 
`slå trissa / play with small round wooden dise,  

driving it along with a rod'; jfr f örkringla; 
löpa sv.v., bet. 4; sätta. 2. (i förb. föras för:) 
'packa ihop sig (om snö) / be packed together 
(about snow)' Mal. Tra. snö'nn föls-16' 88 i 
fee81:›6 må la'ssn Mal. 'snön packade ihop sig o. 
följde med framåt, så att jag fastnade med 
lasset'. Syn.: flö tam  v. — Särsk. förb. (från:) 
/'r-frå si Soll. `maka ifrån sig (ngt)'; (ihop:) 
vi riPmusom, om vi fårom-ihö'p vå's Rättv. `vi 
rymmas, om vi maka ihop oss'; (ikring:) f5r-
ikri'vn Leks. 'sprida omkring'; (in:) du ak /gör- 
i'nn eå a we'ddjin Älvd. 'du skall maka (skjuta) 
in det (D: bordet) till väggen'; (ned:) o ss le'tt te 
få'-718"' Li. 'den (o: skålen) är så lätt att råka 
stöta ner'; (på:) vcenne a I å't-på 88 mi`ttji rå't 
på la`nnde Tra. 'vattnet har kastat upp så 
mycket skräp på stranden'; (till:) 'maka undan, 
skjuta undan' Soll. Tra. (alltid i förb. med åt:) 
an få'ci-tå å' di Tra. 'han makade undan det'; 
(undan:) fg-ör-tenndå sig 4'min Älvd. 'skjuta 
(den tröskade) halmen ifrån sig'; för-u`n(n)då då 
Rättv. <flytta på dig!'; (ut:) får int g't ä då', du 
Mal. 'för inte det där (ryktet) vidare, dur; (å): 
1. fgor-4' e'88tr, Älvd. 'mana på hästen'. 2. /gr-4' 
an kni`kktskattr, Älvd. `påföra honom skatt till 
soldaten'; (åt:) fö"r-å si Soll. <maka åt (till) sig 
(ngt)'. 

förare m. Ilie få'rar Tra. 'militär befälhavare av 
lägre rang (vid slutet av 1700-talet) / military 
commander of lower rank (at end of 18th 
century)' (SAOB 3 c). 

förarga sv. v. I. föra'rrga Älvd. Mor. Son. ( 
nvMor.) fea'rrga Våmh. fsra'r(r)ga Rättv. 

Bju. Mal. 'förtreta, harma / annoy, vex' (SAOB 
5; styr ack.). — P. pret.: furcerrgin Mal. 'förtre-
tad / annoyed'. 

förargelse n.Ia föra'rrgels Älvd. 'förarglig hän-
delse / vexation, annoying incident' (SAOB 
3b). 

förargligadj.Ifea'rrglrin ,,,  fja'rrgkinvMor. fära'rrg-
lin Ors. fsra'rrglrin Bju. Nås Jä. <retsam, 
otrevlig / annoying' (SAOB 4). Syn.: f örsmä cl-
li g. 

förbarma sv. v. 1. (endast refl.:) förba'rrm så Ve. 
föba'rrm si Soll. fä(r)ba'rrm si Ors. fsba'rrm sä 
Bju. furbasrrm sti Dju. Mal. fsrba'rrm se Nås. 1. 
'hysa medömkan, känna medlidande / feel sym-
pathy' (SAOB 3) Ors. Bju. Nås Mal. å gii'd 
fäba'rrm mi Ors. 'åh Gud förbanne (sig över) 
mig!'. 2. 'klaga, jämra sig / complain, moan' 
Dju. 3. `(med ömkan) förvåna sig över / be sur-
prised at' Ve. Soll. Mal. i föba'rrmät ju,sst mi yvyr 
do`mmda ka'rrim Soll. 'jag förvånade mig verk- 
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ligen över den där mannen (att han kunde vara 
sådan)'. 

förbi prep. färbl Ors. fårbi Rättv. (Bo.) `(passe-
rande) framåt utmed sidan o. bortom ngt / past, 
by sthg' (SAOB I 1); färbl' twer q-6'1a Ors. 'förbi 
två myr- el. kölslogar'; fårbi fs'n(n)stru Rättv. 
<förbi fönstret'. 

förbi adv., adj. oböjl. 	Älvd. Mor. lära' Ors. 
fårbl' Rättv. fsrbi' Leks. fsabl' Mal. 1. (vanl. i 
särsk. förb. med verb, betecknande rörelse:) 
'framåt längs efter o. bortom /j by, past' 
(SAOB II 1) allm. stff mmta föbl' Älvd. stjymmta-
föbl' vMor. 'hastigt fara förbi'; an a genndje 
lära' Ors. 'han har gått förbi'; an för fårbl' 
Rättv. 'han for förbi'. 2. (adjektiviskt:) <ut-
mattad, slut; ute med / tired-out, exhausted' (jfr 
SAOB II 2 b) allm. ä e fårbl' ma mä nu Rättv. 
'jag är helt utmattad'; ä e fårbi' /år- Rättv. 'det 
är slut med hans resurser nu'. Syn.: se all, bet. 5; 
kvitt, bet. 2, m.fl. 3. (ss. svordom i den inter-
jektionella förb. drag förbi:) <å sjutton, för 
tusan! / damn. it!' Mal. dra' fsabl', gkömmd i 88 

å' dra-s'pp kks`kka <för t-n, glömde jag inte att 
dra upp klockan!'. 

förbjuda st.v. föbffi8ba Älvd. färbjö'da Ors. 
fsrbjii' Bju. fsrbjg' fsabj.5' Mal. ferbrd' Li. 1. 
'säga till att ngt icke får ske el. göras / forbid 
s.o. to do sthg' (SAOB 1; styr dat.) allm. du ska 
färbjö`d kri`ppum4 tä die"rå så' öOrs. `du skall 
förbjuda barnen att göra så'. 2. (pres. konj.:) 
'Gud förbjude / God forbid' (jfr SAOB 2 a) 
Älvd. fesbifin eå <måtte det inte vara sår; 
föbjan at edir int a'ppt stjy'ttv, mi'nn iö (iro-
niskt) 'det vore ju för galet, om ni ej hade 
skytten med er (eg. förbjude, att I haden inte 
haft skytten med er)'. Jfr Gudf örbjude 
interj. 

för-bränna f.IVa grbrånna Jä. grbränna Li. 
'svagare brännvin, erhållet i början av destille-
ringen / weak spirits, obtained at start of distil-
ling process' (SAOB 2). 

för-bränna sv. v. grbränna Li. 'prova brännvin 
gm att slå eld på en sticka, doppad i brännvinet 
/ test spirits by setting fire to a splinter of wood 
clipped in the liquor'. 

för-bud n.II fö'rrbasö Älvd. firrbasö Våmh. fö"r-
böd Son. grbåd Ore grbåd Rättv. grbå Bju. 
Ål Nås Jä. Mal. Tra. 1. 'bud i förväg, särsk. om  
skjuts / message ordering relays of horses' 
(SAOB förbud" 1) allm. 2. 'förebud, omen, 
varsel / omen, harbinger' (SAOB förbudil  2) 
Älvd. Soll: Bju. Al Nås Jä. Mal. Tra. 	två 
fö'rrbavå a d'-då'r irs1tukk4n Älvd. 'det var 

(ett) förebud till den där olyckan'. Syn.: f ör e-
b ud. 

för-båda sv.v.1. grbåda Leks. (jfr båda v.) 
'skicka bud (på), kalla, anmoda / send a message 
for, can for' (SAOB 3). Jfr båda v., bet. 2; 
båda för. 

för-bära st.v. fö`bjårs nMal. (jfr bära för) 'ange 
(skäl), skylla på / plead, use as a pretext' (SAOB 
förbärai  2); hå' va de'ass stö'ssta te finfårs 'det 
var det viktigaste (eg. största), som de hade att 
skylla på'. Jfr f örbördsam. 

för-bördsam adj.I fa'rbosam Bju. Al (jfr Rz 178b 
förbålsam etc.; Burträsk förbärsam) 'litet blyg, 
försynt / shy, modest' (SAOB). Jfr f ör bär a. 

förd adj., se för. 
för-dagen m. II best. förda'n, öMor. firrdajen Ve. 

fö"rrdän 	 Soll. gadäin Mal. få'cläin 
CoVd. 'i förrgår / the day before yesterday' (jfr 
SAOB fördag); want an jön 15‘rdajen e'll Ve. 
'var han inte här i förrgår (eller)?'. 

för-dans m. Ja fä`rdanns Ga. Flo. Jä. `första dans 
vid bröllop / first dance at wedding' (SAOB 2). 
Syn.: förlåtu; indans. 

för-del m. Ta få` rdål Bju. f fi'rdök Nås få'adblr Mal. 
a. 'förmån / benefit' (SAOB fördel" 1) allm. b. 
`naturaunderhåll åt åldring för livstid, födoråd / 
maintenance in kind for life of old person' 
(SAOB fördel" 1 d) Mal. Syn.: födomål; sköt-
ning; sytning. 

fördenskull adv. fka'nnskull Flo. 'av den orsaken 
/ on that account' (SAOB 1). Jfr del m., bet. 6. 
Syn.: se därför'; förty', bet. la, m.fl. 

för-det adv., konj., se förty. 
fördolt adj.In. födå'llt öMor. feadiat Mal. (jfr 
dölja v.) 'gömt, förborgat / hidden, concealed' 
(jfr SAOB fördölja); hå' va då vält ä-då' vå 
fsadEat Mal. 'det var (då) väl, att det där var 
förborgat'. 

fördrag n.II födrä'g Älvd. Våmh. färdrå'g Ors. 
fsadrå' g Mal. 1. 'tålamod, överseende / patience, 
tolerance' (SAOB fördrag" 4) Ors. i skå' fel å 
feerdra'g ml 4n öOrs. 'jag skall väl ha överseende 
med honom'. 2. `sympati / sympathy' Våmh. 
ig ad kitä födra'g fe deemmda 'jag hade litet sym-
pati för den där (mannen)'. 3. 'utrymme att 
röra sig på / room to move' Älvd. 4n ak ä"vå 
k4'uvt födra'g <man bör hava högt fall för sländ-
tråden' (Liv.Älvd. 40); ed a we fö kl`te födra' g <det 
har varit för litet utrymme att röra sig på'. 
Syn.: förlän; tål n. 

fördraga' st.v. (endast refl.; jfr draga v., bet. 
1:) fsadrå,'-sä Mal. (om häst:) 'draga över sin 
förmåga o. så skada sig / (about horse:) injure 
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itself pulling too hard'; 8121 hå' sstan ftradrä'd- sä, 
ss fåä  dam bö'gstjäkva, 8 Bra vål- dam rsta"om 
hästarna dra något som är dem för tungt, så 
få de bogskälvan o. sedan bli de istadiga'. 

fördraga" st.v. födrä"gå Älvd. fyrdrä,' Leks. Äpp. 
Mal. <tåla, uthärda / bear, put up with' (SAOB 
fördraga" 4); i dag int födra"gå e-clå'r Älvd. 'jag 
kan inte tåla det där'. Syn.: härda, bet. 2; tåla. 

för-dropp n.II få"rdrap Soll. 'starkt sprithaltig 
vätska, som vid destillation av brännvin kom 
först, försprit / liquid containing much alcohol 
which was firat distilled during process of making 
spirits' (ÖDB III 526). Syn.: förbränna; 
för-, först-droppar. 

för-droppar m.IVpl. fö"rdrupår Ve. fö"rdrupå Soll. 
firrdröpyr Nås Jä. få'rdråppår Li. `starkt sprit-
haltig vätska, som vid destillation av brännvin 
kom först, försprit' (SAOB a; ÖDB III 526). 
Syn.: se fördropp. 

för-dräng m. Ib f(reidrä'vv Mal. 'husbondens 
högra hand, husbonddräng / farmforeman' 
(SAOB). Syn.: husbonddräng. 

för-dånad adj. I fårdi"nå Rättv. fyrdåsna Ga. 
fsrdå'ny Äpp.; best. fsrdå'nade Leks. fsreliNadä 
Mock. 1. 'häftigt förvånad, förbluffad / aston-
ished' Rättv. 2. 'kraftlös, matt / worn-out, 
feeble' Äpp. 3. 'förbaskad / damned, confound-
ed' Leks. Mock. skyn Isrdå'nade på'jk tä rnas 
Leka. 'en sådan förbaskad pojke att retas!'; 
da' din furdå'nadä krasookiv Mock. 'du, din 
förbannade odugling'. — 	18rdirnacle ,,, f8r- 
dii`nat Leks. fydå'na Bju. furdå'nat Ål fyrdå'nat 
Dju. 18rdå'nat Nås adj. n., adv. (allm. för-
stärkande:) 'förskräckligt, förbaskat / terribly, f 
damned'; ä då 88 fsrdik'nat lå'vvt Leks. `det är 
då så förbaskat långt'. Jfr fördärvat adv. 

fördärva sv.v. 1. föde'rrva Älvd. födäsrrva Ore 
förda'rrva Dju. fscleerrva Mal. fecia'rrva Tra. <för-
störa / ruin' (SAOB 2; styr dat. el. ack.:) brennd-
winea a föderrva på'jkum jär-i-by'rnm Älvd. 
'brännvinet har fördärvat pojkarna här i byn'; 
födterry hEssta Ore 'förstöra hästarna'. — P. 
pret.: fårdcerrva Rättv. (Bo.) förda'rroa Dju. 
fsrda'rrva Nås fscleerrva Äpp. fecta'rrvin ÖVd. 
1. <förstörd / ruined' allm. y'llä vaj t fecia'rryin 
Tra. 'ullen blev förstörd'. 2. 'skadad i en lem / 
injured in the leg or arm' Nås. — 	 facla'rry 
sä Bju. fyrcla'rry se Näs 'skada sig i en arm'. — 
Av!.: fördgrrvär m. Mor. 'ngn el. ngt som för-
därvar / someone or something ruining or de-
stroying'. 

fördärvat adv. 180`rroat Mal. (allm. förstär-
kande:) <förskräckligt, förbaskat / terribly, 
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damned' (Rz 178b; SAOB under fördärva 4:) 
an slo' ggs 88 180' rroat <han slogs så förbaskat'. 
Jfr fördånad, avl. 

före n.III ,fre Älvd. 1rä nVåmh. få'rä Våmh. 
(Bon.) Mor. Soll. Leks. Bju. Ga. Nås Äpp. grå 
Ors. få'rs vRättv. 	Rättv. (Bi.) få'r 	r 

gere ÖVd. 1. 'väglag / road-conditions' 
(SAOB 2) allm. sty'kkt fö'rä Leks. <dåligt väg- 
lag'; sM"råfy-lir Älvd. ska'ryfår Mal. `slädföre, 
som uppstår, då skaren efter tö är mycket 
stark'; kesa/fre/ nVåmh. 'före, lämpligt för 
åkning på klavskidor'; kk'uddförä Våmh. (Bon.) 
`klabbföre'; tryögfårä Våmh. (Bon.) 'före, vid 
vilket man måste använda trygor'; a`jsförä 
sja"förä Våmh. (Bon.) 'möjlighet att köra på 
isarna'; tjeerrfår Ors. 'sådant väglag, att man 
bäst färdas med kärra (o. ej med släde)'; stä'ku-
drågsfårä Leks. `sådant före, att man kan köra 
hem ris på stakdrögen'. Jfr glid-, lätt-, men-, 
o-, skaller-, skrammel-, skridsko-, skräll-, 
slapper-, slink-, spel-. 2. 'sådant väglag, att 
man lämpligast använder vinterkördon, vinter-
före / road-conditions suitable for sledges' (jfr 
SAOB 2) allm. vi  ska tjör-nå' vä'r, på Prä Nås 
`vi skola, köra ned veden, då det blir vinterföre'. 
3. (bildi.; i uttr. vara återå föret el. ha före:) 
'vara i farten, ha det beviljat / be always on the 
go, be successful or weil off'; e  i Vemmt at Q fa'rg 
då"da Våmh. (Bon.) 'hon är jämt i farten, den 
där (kvinnan)'; nö ä an ful fä'rä då an får vär da 
spri`tt mor å' samin Mal. 'nu har han det väl allde-
les som han vill ha det, då han får vara där all-
deles mol ensam'. 
öre prep. frri Älvd. Våmh. vSoll. Ors. Rättv. 
fy"ri vMor. Soll. 	öMor. frre Ve. 19're Ore 
för Flo. Jä. Äpp. Mal. få'r få' ÖVd. 1. (styr 
dat. el. ack.) a. (lokalt:) 'före, framför / in 
front of, before' (SAOB I 1); e Mg frri ö`gum 
Våmh. (Bon.) 'det låg (alldeles) framför ögonen 
(på mig)'; an ställd si fy"ri onum (-an) Soll. 
'han ställde sig före honom'; i djikk ICH num 
Ors. 'jag gick före honom'. Syn.: för, bet. la. 
b. (temporalt) 'före / before' (SAOB 11); frri 
ja'slre Älvd. fy"ri Kari (..'j ö') Soll. frri ja'M 
Rättv. 'före julen'; 19're kweelldem Ore frri 
kvä'lläm Rättv. `före kvällen'; an vä'jt i'vvgan 
fö` e Tra. `man vet ingenting om framtiden (eg. 
före sig)'. Syn.: för, bet. 8. 2. 'i vägen för / in 
the way of' (styr dat.) Älvd. Vårnh. Mor. ds i 
frri åm Älvd. Våmh. <du är i vägen för honom'; 
du alr int kå'jt frri !festum sö' Älvd. <du får (eg. 
skall) inte springa framför fötterna (på mig) så'; 
an e fig' mi öMor. 'han är i vägen för mig'; 
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(stundom postponerat:) n jr i'vvgum frri Älvd. 
'han är ej i vägen för någon'. Syn.: för, bet. 1 c. 

före adv. frri Älvd. Våmh. fy"ri vMor. Soll. 
öMor. fi"re Ve. ICH vSoll. Ors. Rättv. 

/yre Ore giro Leks. 16`rå Dju. /irra Flo. få'r Li. 
1. (lokalt el. teroporalt) `framför; förut, förr / 
in front before, earlier' (SAOB II 1, 4) allm. 
spriv frri dfil Rättv. kat !girs du Leks. 'spring 
före, dur; o wa sjö'k frri Ors. `hon var sjuk 
tidigare'; jIrtå fy"ri Son. 'äta i första omgången' 
(t.ex. vid bröllop); sam å wå' fg`re Ore `som det 
var före (storskiftet)'; (konjunktionellt) fö'r ål å 
kösk Li. 'före (än el. innan) det kokar'. Syn.: 
för, bet. 2. 2. (pleonastiskt framför innan:) 
Ors. e wå frri inna i kåm 	'det var, innan jag 
kom dit'. 3. 'i vägen / in the way' Älvd. Mor. 
Ors. Rättv. ka`ttur irå Mkjfestfiri' Älvd. 'katter 
äro då fasligt i vägen'; snjög 	öMor. <snöa så, 
att man inte kan komma fram (på vägarna)'; å 
ligg frri Ors. 'det ligger i vägen'; du sit frri 
Rättv. <du sitter i vägen (skymmer mig)'. Jfr 
åter-. Syn.: för, bet. 1. 

före-bud n.II 	öMor. fy"ribö'd svMor. 
frribåd Ors. 'varsel / omen' (SAOB 2). Syn.: 
förbud, bet. 2. 

före-gjord adj.I frricljerd Våmh. (Bon.) 'nog-
grant gjord, fint arbetad / carefully done' (jfr 
Aasen gjera seg myket fyre; Ross fyregjersla, 
bet. 1). 

förejuls-vinter m.Id frrijölswi'tter öOrs. fy"re-
julswitter Ore 'vinter före jul / winter before 
Christmas' (SAOB). Jfr efterjulsvinter. 

före-kryckel m.Id frrikrytjy'l Älvd. 'individ 
(människa el. djur), som är i vägen / person or 
animal in the way'. Syn*: f rekryckla, bet. 1; 
förekävel, bet. 3; förepinne, bet. 2; före-
täppel. 

före-kryckla f.IVb frrikryikkek Älvd. 1. 'indi-
vid (människa el. djur), som är i vägen'. Syn.: 
se förekryckel. 2. 'person, som lägger sig i 
saker, vilka han ej har att göra med / meddle-
some person'. 

före-kävel m.Id —a ferikevi'l Älvd. Våmh. Ors. 
(pl. frrikevker Älvd. frrikevilsr vOrs) fy"rike'vil 

frrikevil vMor. 	öMor. fy"rikåvil 
Soll. 1. 'pinne av trä, järn el. horn, som hind-
rade ögla, haspe el. dyl. att glida av / iron, 
wooden- or horn-pin which prevented hasp from 
slipping' (se ill; ÖDB II 305, 308; IV 392) Älvd. 
Mor. Soll. Jfr dretpinne; knavelpräst; 
knavle; norgesknepa; selpinne; sel-,stäng-
sticka. Syn.: före-pinne, -sting. 2. <gren 
el. kvist, som är till hinders / branch or twig  

which is in the way' Våmh. 3. <individ (män-
niska el. djur), som är i vägen' allm. Syn.: se 
förekryckel. 

före! m.Id, se fyrel. 
för(e)-lagt p. pret. n. Klaggt Tra. 'ödesbestämt / 
pre-ordained' (SAOB föreläggan  3); ä vå` om 
Xlaggt 'det var hans öde (eg. det var honom av 
ödet bestämt)'; an skyll då vd' me Klaggt, an-då' 
å 'han skulle (då) vara mitt öde den där (mannen) 
också (dvs, den, som jag var av ödet bestämd 
att bli gift med)'; (äv. med de båda lederna 
skilda av dativen:) få' -me-la'ggt 'av ödet mig 
beskärt'; ä vå fal få' -sm-laiggt ä-dr `det var nog 
honom förelagt, det där'. 

före-middag m. II frrimldä'g Älvd. fy"rimi'dag 
vMor. Soll. frremi'dag Ve. frrimilddag vOrs. 
frri-mi`oldag öOrs. Wremi'ddag Ore frrimi'dag 
Rättv. `förmiddag / period before noon, morning' 
(SAOB); 4 frrimidåkm Älvd. på fi"rimPdajsn 
Rättv. 'på förmiddagen'; å wår um frri-mi`dAjn 
öOrs. 'det var på förmiddagen'. Jfr middag, 
bet. 1. Syn.: förmiddagen. 

före-natt f.VI fy"rinci't nMor. frremit Ve. frrinölt 
Ors. Irrina'tt Rättv. 'förnatt / period before 
midnight'; upå fy"rinå'te nMor. på frrina'ttv, 
Rättv. 'på förnatten'; e wår upo frrinö'te Ors. 
'det var på förnatten'. Syn.: f örmidnatten; 
förnatten. 

före-pinne m. Illa frripinn(å) Våmh. frripinn 
Ors. 1. <pinne av trä, järn el. horn, som hindra-
de ögla el. haspa o. dyl. att glida av' (ÖDB II 
148; IV 392) allm. Syn.: förekävel, bet. 1; 
föresting. 2. 'individ (människa el. djur), som 
är i vägen' Ors. Syn.: se förekryckel. 

föres-bröd n.Ia fci`risbni' Li. 'särsk. fint och gott 
bröd / specially fine, tasty bread'. 

föres-fall n. Ta fg`öresfoll Älvd. fit(r)sfäl fft'asfå'l 
Mal. 14'18'11 ÖVd. 	före, menföre, menfö- 
restid i tjällossningen / bad road conclitions 
when the frost in the ground is breaking up' 
(SAOB under förfall); i we'sst fg`'resfollc Älvd. 
'då föret är som allra sämst'; je va fet i få'gfs'llä 
å drö tjättje Tra. 'jag var ute i det dåliga föret 
och drog kälke'. Syn.: föres-lösa, -skott. 

föres-gredor f.IVa pl. gt`risgrå'jsr Li. <extra bra 
saker (doningar) / fine things (tools)'. 

före-sig adj.oböjl. frri-si Våmh. (Bon.) få'-ge 
ÖVd. 'psykiskt mogen; omtänksam / mentally 
mature; thoughtfur. Syn.: för-sig, bet. 1; 
försigkommen; om-sig, bet. 2. 

föres-lösa f. IVa fg`örskösa Älvd. galåsa Ors. 
fa`r8/58a Leks. 'dåligt före i tjällossningen, men-
före, menförestid' (jfr Aasen foreloysa); i 
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fg'69.81r58un Älvd. 'medan föret är så dåligt (i 
snösmältning o. tjällossning)'. Jfr f öresvinter. 
Syn.: föres-fall, -skott. 

föres-löst adj.In. 15`(r)slöst Leks. få'as/össt Mal. 
'brist på snö el. is att köra med släde på / 
shortage of snow or ice for driving sledges on'; 
då vås tt ä sEr' fä'aslösst, då dum ka'mm ner-i 
by'ggda Mal. 'då tog föret så totalt slut, när de 
kommo ner i bygden'. Syn.: förlöst. 

föres-mat m.II fö'rismäit Mal. Tra. '<Prisma-it Li. 
'särsk. god mat, älsklingsmat / specially good, 
tasty food'. Syn.: lust-, lyst-mat; lystäta. 

föres-skott n. II fö'asskält Mal. 'tjällossning / 
(spring)time when the frost in the ground is 
breaking up'; ä vå,' i väwasst fs`ässkEritzi ä da <det 
(där) var i värsta tjällossningen'. Syn.: f öre s-
fall, -lösa. 

före-sting m. Ib fi"ristivvg frristivvg öVd. 
( --, frrivativug Li.) (jfr Rz 179b, försting). 

`pinne, som hindrade ögla el. haspe etc. 
att glida ur sitt fäste' allm. an  a tä`j fisristinndfin 
tu h,ä`aspun Tra. 'han har tagit ur pinnen fram-
för haspen'. Syn.: förekävel, bet. 1; före-
pinne, bet. 1; häspknavle; knavle, bet. la. 

'pinne, anv. som knapp / pin used as a button' 
Li. Syn.: knavelpräst; knavle, bet. 2; 
norgesknepa. 

före-stånda st.v. frrist4nn,cla Älvd. 1. <stå emot, 
hålla stånd emot / resist' (SAOB förestå 2). 
2. 'inträffa, tillstunda / happen' (SAOB förestå 
5); wenn alr 	frrist4nnda 'vad skall nu före- 
stå?'. 

före-ställa 	roll. fö'restä'll-sä Mal. 'före- 
falla, synas / seem, appear'; ä da' terkkt-må Pre-
ställt-må mä'ast sam an ad4 vyry tv 8 116'88 `det 
där tyckte jag föreföll mig nästan som om man 
hade varit ute för att tigga'. 

föres-vinter m. Id fö'gvinntär Mal. (Y.) fa"evinnter 
Li. 'vinter, då det är (gott) slädföre / winter 
when roads are good for driving sledges on'. 
Jfr föreslösa, föreslöst. 

före-täppel m.Id frritepi'l Älvd. 'barn, som 
springer i vägen / child getting in the way'. 
Syn.: se förekryekel. 

före-var adj.I frrivär Rättv. 'förtänksam, för-
siktig / careful, cautious' (SAOB); ä e bei'tur va 
frrivår än ä'ttursnär 'det är bättre att tänka sig 
för än att handla snabbt'. 

före-vinter m. Id frriwittär Våmh. frriwittur Ors. 
'förvinter / early winter'; up4 frriwittäm, 'på 
förvintern'. Syn.: f ör (r) v int er. 

före-vis adj.I frriwafs Våmh. (Bon.) 'framsynt; 

begåvad med siareblick / second-sighted' (SAOB 
2). Syn.: se framslug. 

före-åt adv. frriaö Älvd. grät Li. 'förut, tidigare/ 
earlier, before' (SAOB); fä frriaö i'szt 'för en liten 
tid sedan'; (ofta pleonastiskt:) e två /Nia 16 1  /eld 
di k4'm Älvd. <det var, innan du kom'. Jfr där-, 
här(na)-. Syn.: förr, bet. 1; föråt, bet. 2. 

för-fall n.Ia firsrfolld Älvd. fEt‘rfall Ors. Nr/all 
Bju. Dju. Flo. Nås Jä. Äpp. faa fai/ Mal. <för-
hinder, (laga) förfall / excuse for not doing 
something' (jfr SAOB förfall"); wen a åft' fö 
firsrfolld, etesos i'nnt du får-etter ,5'ne Älvd. 
'vad har du för skäl att anföra för att du inte 
beger dig efter höet?'; han fikk ny fFe'rfaill Äpp. 
<han fick något förhinder'. 

förfalla st.v. fefå'lla Mor. färfu'lla Ors. fufa'lla 
Bju. furfeela Mal. 'bli fallfärdig, bofällig / dilap-
idated, tumbledown' (SAOB förfalla" IV la). 

förfallen adj. III föle'llp,, (n. föfe'lleö) Älvd. fär-
fe'llin Ors. fufu'llin Bju. Magin Mal. ferfu'lln 
Li. 'bofällig, vanvårdad / tumbledown, in a bad 
state of repair' (jfr SAOB förfalla' IV 1); dem 
wä su färfe'lligo öOrs. `de (o: husen) voro så 
förfallna'. 

förfara st.v. föfä"rå Älvd. fölå"rå Mor. /6r/"rå 
Rättv. fur/dra Leks. fuläsra Bju.; pass. fefä"rås 
Våmh. (Bon.) Mor. föfer'ås Son. färfå'rå's Ors. 
furfäsras Leks. furfäräs Flo. förfä'rus Jä. furfäsf 
fuafä'as fuaf.Crus Mal. furfä'g färfa`ge Li. 1. 
(intr.:) `gå till spillo, förfaras /be wasted' (SAOB 
förfara/ V 2 a) Rättv. o later a'llt /år/"rå 'hon 
låter allt gå till spillo'. 2. (tr.:) 'förstöra, fördärva, 
förspilla / destroy, spoil, waste' (SAOB förfara/ 
V 3; styr dat.); itiä 	ött fölä" åg'ö fö mg Älvd. 
`inte får du förstöra det (o: silket) för mig'; 
4n a föfe"ri twe'mm tigern fö mg Älvd. 'han har 
dödat två kor för mig'; du få-nt /år/"rå-n Rättv. 
'du får inte förstöra den'. — Ref/.: 1. 'förstöra 
sig (gm överansträngning, oförsiktighet etc.) 
/ ruin one's health (life etc.)' Älvd. Bju. bä'ttär 
fuvä`r sä än lufter sä Bju. (ordspr.) 'bättre (att) 
ta vara på sig än (att) förstöra sig'. 2. 'begå 
självmord / commit suicide' Älvd. 3. 'begå ett 
misstag el. snedsteg, skämma ut sig / make a 
mistake' Älvd. non krakk 80 add föfe"ri sig 
'någon stackare, som hade begått ett snedsteg'. 
— Pass.: 1. <förstöras, skadas / be wasted, 
destroyed' (SAOB förfara/ V) allm. å'88/7,,t f4 
fefå"rås Våmh. (Bon.) <ingenting får förfaras 
(el. skadas)'; no få ä färfa`fe. Li. 'nu får det för-
falla, gå till spillo'. 2. 'omkomma, förgås / die' 
(SAOB förfara/ V 1) Älvd. 3. (om missfall:) a. 
`avgå genom abort (om foster) / die through 
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abortion (of embryo)' allm. ä a fögris fö ännä 
Soll. e a färferis na vOrs. a a fårfirris rna no 
Rättv. ä a ~rys må' (el. fe') in Mal. ä a 
färfå'ris 	Tra. <hon har fått missfall (eg. det 
har förfarits med el. för henne)'. Syn.: fara 
pass., bet. 2; förgås, bet. 2. b. 'abortera / 
abort, miscarry' Jä. o fö(r)fö'rs i fjö'kä <hon fick 
missfall i fjol'. Syn.: loska, bet. 3; missfaras, 
bet. 1; sluska, välta av, sv. v. 

förf aslig adj.I fsfä'din Bju. 'förskräcklig / terrible 
(SAOB 1). Jfr f as (e) 1 i g. — Avi.. fvfå'sli Bju. 
fu(r)f.å`slä Mal. adv. 'förskräckligt, fasansfullt / 
terribly'. Jfr f a s (e) 1 i g a, bet. 1. 

förfina sv.v. 1. fefrnå Våmh. 'göra (ngt) bättre, 
än det är / make sthg seem better than it is'; 
.qn bgrd-4 skuld fefrnå ä 'han började att göra 
det bättre, än det var (släta över det)'. — Refl.: 

wil fefenå si <han vill göra sig bättre, än han 
är / he wants to pretend he is better than he 
really is'. 

förfoga sv.v. 1. (endast refl.: föffisg sig Älvd. 
'begiva sig / go, set out' (SAOB 9). 

för-fot m.VI fu'rrföt Äpp. fg`rföt ,-,1fö't Mal. 
'strumpfot / stocking-foot' (SAOB 2). Syn.: 
förföt(e); sockfot; sockförfot. 

förfrakta sv. v. 1. (endast refl.:) furfra`kkt (—
fraskkt) sä Mal. 'vara mån om sig, förse sig (med 
mat) / help oneself (to food)'; nö våk tia  fur-
fra`kkt ää  'nu måste ni (eg. måsten I) förse e(de)r'; 
o vi'sst då full te fsa fra`kkt så <hon visste då hur 
hon skulle förse sig (proppa sig full med mat)'. 
Syn.: frakta v. refl., bet. 2. 

förfäkta sv.v. 1. (endast refl.:) föfe`kkt sig Älvd. 
'förskaffa sig / obtain, get hold of' (jfr SAOB 3); 
ig alt aut föfekkt mig e-d u wå't Älvd. 'jag skall 
ut o. skaffa mig det där du vet'. 

förfärade adv. furfärade Mal. (förstärkande:) 
'förfärligt, ofantligt / terribly, immensely' (jfr 
V11 förfäradt). Syn.: se eländig; obegripliga 
m. fl. 

förfärd adj.I furfå'r Nås furfå'lr Jä. furfå'cl fua få'cl 
Mal. furfCelr Li. (SAOB förfärd, under förfära) 
'förfärad, häpen / astonished, appalled'; jä vart 
ss furfå'Ir Jä., i vått P fuei få'cl Mal. 'jag blev så 
förfärad'. 

för-! ärligt adv. (allm. förstärkande:) förgrli Mor. 
'förskräckligt, rysligt / terribly' (SAOB 3). Syn.: 
se eländig; förfärade m.fl. 

för-föta sv.v. 1. (endast i förb. med adv.:) furrfutt-
-Dju. Ga. Jä. (jfr Gotl. Ordb., Dahlgren Gloss. 
förfötta; SAOB förföta, under förfota); (på:) 
fu'rrfutt-på Ga. 'sätta träskoning på (en utnött 
slepa)'; (upp:) 1. furrfutt-u'pp Jä. 'näpsa i 

rebuke'. 2. 'förbättra improve' Dju. ja ha 
furrfutta-o'pp gcl'Irtz, 'jag har förbättrat gården'. 
3. (refl.:) furrfutt-o'pp sä Dju. 'komma sig upp i 
världen i get on in the world'. 

för-föt(e) n.Ia ('Ill) fu‘srrfgat Älvd. fu`srefet 
firsrfet ff,e8rfgött nVåmh. firsrfet Våmh. (Bon.) 
fåsrrfet ,-, fä"rföt vMor. fåsrrfätt fårfö'tt öMor. 
få"r(r)fet(ä)Soll. fu'rr f 	f Or/ — ftrr f et Ors. f 
fetä •••• fg`rfut Oro få"rfåt 	få"rfat Rättv. 
firrfut ,,, fu'rfatt Leks. fu'rrfutBju. få'rfutt"-fu'rrfut 
Ål fö'rrfött Dju. fu'rrfutt Ga. fifrfutt Nås Äpp. 
fg`rfött ,,, fö'rrföt Jä. fu'rrfött Mal. fifrfätt öVd. 
(jfr Aasen forfötte; Rz fot) 'strumpfot / stocking-
foot' (Liv. Älvd., s. 26); su`kkfårjöt(e) vMor. 
su'lekfårlöt Ve. `dets.'; n gö'r i fu`srrfgötlim 
Älvd. <han går i strumplästen'; jör-vå' fö'rrföttä 
Dju. 'sticka vid foten (på en strumpa)'; hå'kr,b u 
fii`rfuttä Mock. `strumpfoten'; gå i snö' XI.-
futturn Äpp. <gå i bara strumplästen'; fii`rfätta 
ta te svi'es Li. 'strumpfötterna börja svedas'. Jfr 
här-, utanå-. Syn.: se förfot. 

förfötes-spåme m. IV få"rfötsspänå Soll. 'garn av 
blandat ull o. plock, anv. vid stickning av 
strumpfot / yam of a mixture of wool and odds 
and ends used when knitting foot of stocking'. 
Jfr nedangars-, nysock-spåne. Syn.: för-
fötgarn. 

förfötes-stämma f. IV lå"rfötsstämn Soll. 'gemen-
sam arbets- och sällskapsafton, varvid bl.a. 
stickning förekom / evening of work and enter-
tainment when knitting was on the programme 
among other things'. Syn.: se fredagsnatt, 
bet. 2. 

förf öt-garn n. Ta firsrföttgär Al 'garn av blandat ull 
o. plock, särsk. avsett att sticka strumpfötter 
av' Jfr nedangars-, nysock-spåne. Syn.: 
förfötesspåne. 

förföt-ludda f.IVa få"rrfötlrudda vSoll. 'ett slags 
toffel, bestående av en avklippt strumpfot / kind 
of slipper consisting of a stocking-foot' (CIDB II 
255). 

förgapa sv. v. 1. furgå`pu Äpp. Mal. 'på övernatur-
ligt sätt åstadkomma skada gm att tänka el. 
tala alltför gott el. berömmande om ngn (ngt) / 
eause injury or damage in a supematural way 
by thinking or speaking too weil of someone'. 
Syn.: förhugsa; hugsa, bet. 3.— Refl.: furgä'pu 
så på Mal. `dets.'; du ska &när kumm-i'nn ti 
fje'sä s fuagå`ps då på ku'nn Mal. <du skall aldrig 
komma in i fähuset o. tala alltför högljutt be-
römmande om korna!' (det kunde medföra skada 
el. olycka för kreaturen). 

förgar adj.I fögå'r Älvd. fögå'r legå'r Våmh. 
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för-hage 

föga'rr Soll. färga'rr öOrs. `förgjord (förtrollad; 
galen; som krånglar o. bereder besvär) / en- 
chanted'; 	i-n wö'k fögå'r, jä'lkln, Älvd. `nu 
är elden alldeles omöjlig'; e du a'lldekäs föga'rr i 
do`mmda ä Soll. 'är du alldeles tokig i den där 
(mannen)?'; ox i gra'lla färga'rr öOrs. `han är 
alldeles förhäxad'. Jfr finnskjuta, p. pret.; 
haka uti, 2; lappstämd. Syn.: förgjord; 
tillgivet. 

förgift n. oböjl. Ta födji'ppt Älvd. födji' Ift vSoll, 
födjy'fft Soll. fårjil(f)t Rättv. forfi'fft Leks. Dju. 
Nås Jä. foji'fft Bju. Ål fo(r)dfilft Mal. föelje'fft ,-
feelje'fft ÖVd. `gift / poison' (SAOB; jfr ÖDB III 
338); an ad fändji födjet i si vSoll. `han hade 
fått gift i sig'; dem e va'ggt i messåmånin då dem 
a fä`j föeljeffta Li. `de (o: ormarna) äro värst vid 
midsommartiden, då de ha fått gifterna'. 

förgifta sv.v.l. fojisffta Bju. fo(r)dji`ffta Mal. 
feeljeffta Li.; p. prat. föelfi'fftadv,-födjy`fftadv, 
Soll. forjeta Nås. 1. `göra giftig / make 
poisonous' (SAOB 1) allm. 2. `avliva med gift / 
kill by poison' (SAOB 5; ÖDB I 40) allm. — 
Särsk. förb. (ihjäl:) feeljefft-ihåk Li. 'taga livet 
av gm gift'. Syn.: gifta'', giva, krydda, 
ludra ihjäl. 

för-gifte n. III I å'elf e' f fte Li. `föregående äktenskap 
/ earlier marriage'; o add an då peutsin me fås-
eljeffta `hon hade den där pojken under det 
tidigare äktenskapet'. 

förgiftig adj.I födfispptug nÄlvd. födji`fftin Soll. 
fuji'fftin Bju. forf i' fftig Nås forfi'fftin Jä. forjis ff - 
ten Äpp. fo(r)dji`ffti Mal. föeljeffto ÖVd. 1. 
`giftig / poisonous' (SAOB 1) allm. Syn.: giftig. 
2. 'förarglig; spydig / annoying; venomous' 
(SAOB 2 b) Nås Jä. Äpp. Mal. ÖVd. ä vå' då 
forfi'fftit Jä. `det var då motigt (besvärligt)'. 
Syn.: försmädlig. 

förgjord adj.I feeljö'rd vMor. fårfö'k Rättv. 
forfö'kel Leks. /sjö' Bju. forfö'k Nås Äpp. fojö'Irn 
Jä. fo(r)eljö'k Mal. feeljö'lr Li.; n. fordfö'rt Oro 
forjo'rrt Leks. forfö'rt Jä. (jfr förgöra, bet. 2) 
`förhäxad; galen; som krånglar o. bereder besvär 
/ enchanted; mad; causing bother' (jfr SAOB 
förgöra 5); ä e då we' lr fordjö'rt for nom-då' Oro 
`det är (då) riktigt illa ställt för den där (man-
nen)'; ä caldekos forfo'rrt Leks. `det är alldeles 
förgjort (om en brasa, som ej vill ta sig)'. 
Syn.: se förgar. 

för-glesa f.IVa fö'rglrisa Flo. (jfr glesa f. V; föra 
v., bet. 7) `gles rand tvärsöver väv, som upp-
stått gm att man fört fram varpen för långt, så 
att de första inslagen därefter ej kunnat slås 

till tillräckligt / part of web or fabric where the 
weft is too loose'. Jfr sked -glepa, -gles (a). 

förglömma sv.v. 3. fargkö`mma Äpp. fuagkirm,ma 
Mal. `förlora ur minnet, glömma / forget' 
(SAOB); i foligkö`mm full cillää hur ä vått en 
ga'vv Mal. `jag glömmer (väl) aldrig, hur det 
blev en gång'. Syn.: glömma. 

förgången adj. III fögenndjin Ve. fårgännfin 
Rättv. forgeennjin Leks. 1. (om tid:) `förliden / 
past, gone' (SAOB förgå"' 2e) Rättv. semårn e 
fårgännjin ni' sommaren är förliden nu'. 2. 
(om växt:) `vissnad, förmultnad / withered' 
Leks. 3. (om åker:) `igenvuxen / overgrown' 
Ve. däm e fögenndjin `de (a: åkrarna) ha vuxit 
igen'. 

för-gård m.Ia fåskylk Leks. (Silj.) <främre del av 
ryssja / forepart of fish-trap' (SAOB 2 c; ÖDB I 
101). 

förgås st. v. sv. v. pass. fögö's (sup. föga'js) 
Älvd. fegö's Våmh. fögel's (sup. fögåseldas) öMor. 
färgå's (pret. färdfi'kks) Ors. forgcl's (sup. for-
gäddas) Leks. fogå's (prat. foje'kks, sup. fogå'tts) 
Bju. forga'ss Mal. ÖVd. (pret. forgi'kks, sup. for-
gä'nnjis Mal.). 1. <duka under, dö / die' (SAOB 
förgå' I 4) allm. 49% a we" dar o föga'js Älvd. 
'den (o: killingen) har blivit kvar där (ute på 
myren) o. omkommit'; vi sösskul ha forgåseldas 
Leks. 'det såg ut som om vi skulle förgås, eg. 
vi söks skola ha forgåtts (av törst)'. 2. (om 
foster:) 'avgå gm abort / (about fcetus:) die 
through abortion' (SAOB förgå" 14 b cx) öOrs. 

färdji'kka n4 `hon fick missfall'. Syn.: se för-
fara pass., bet. 3a. 

förgöra sv.v.3. föd0"rå Älvd. vMor. födjärci' 
öMor. forjösra Ål forjåsra Jä. foeieljä`ro Mal.; 
sup. forjo'rrt Leks. 1. 'omintetgöra / frustrate, 
foil' (SAOB 1 b; styr ack.) Älvd. itjä för i så'r e 
för i wil födjä"rå eö itjä' <inte säger jag det för 
att omintetgöra det (o: köpet), inte'. 2. <förhäxa; 
fördärva gm trolldom / enchant; harm by magic' 
(SAOB 4) allm. födjä"rå syötio8stv, Älvd. <gm 
trolldom fördärva sötosten'; 88 o skull kunn 
forja'r dom Ål 'så att hon skulle kunna på 
magiskt sätt skada dem'; du få'a-nt foadjecsa  
gi'tta fö mä Mal. 'du får inte fördärva (förhäxa) 
geten för mig!'. Jfr förgar, förgjord. — 
faadjEaniv f. Mal. `förgörning, förhäxning / 
enchantment'. 

för-hage m.IV firoragi' Älvd. Våmh. (Bon.) fer-
ågål svMor. fåradji' fårajl' ( fårågå') öMor. 
ferågå vSoll. frraji Oro. firrhåje Oro Ker(h)aga 
Leks. feerh,åga Mock. få'rh,ågå Flo. fåsrhågo ,-,  
te5hå,g8 Mal. (jfr B. Lindén DNO I: 2, s. 58 f.): 
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'stängsel, som sträckte sig ut i vatten / fence 
which extended out into the water' Älvd. Våmh. 
öMor. vSoll. Ors. Oro Leks. Syn.: se furåd; 
vattugård m.fl. 2. 'kohage vid sjöstranden, 
på tre sidor inhägnad av gärdsgårdar, därav två 
vinkelräta mot stranden o. gående ut i vattnet / 
pasture at edge of lake surrounded on three 
sides by fencing' vMor. 3. 'utlöpare från gärds-
gård, avsedd att leda bort kreaturen från en 
svårhägnad plats i terrängen / offshoot from 
fence used to lead eattle away from a place 
whieh was difficult to fence in' Mal. 4. (anat.:) 
`vestibulum' Mal. 

för-hand f. VI Prannd Soll. få'rh,annd Mal. a. (i 
uttr. i förhanden:) 'lägligt el. lämpligt (till) / 
suitable' (jfr SAOB 2); ä tråg så veZr i firranndv,, 
Soll. `det låg så lämpligt (till)'. b. (i uttr. på 
förhand:) 'i förväg / in advance' (SAOB 2 c); ä 
va gina på firrhannd Mal. 'det var färdigt på 
förhand'. 

för-hand adv. farha'nnd fsäha'nnd Mal. (i uttr. 
vara förhand:) 'vara framme el. tillstädes / 
be at work, be at the place' (jfr SAOB hand A 13 
c y a'); nä a trs'llhäirsn vgry fsrha'nnd e mjssZrk, 
sa o fasrrmor <nu har trollharen varit framme 
och mjölkat, sade farmor' (när korna inte gav 
ngn mjölk). 

förhandla sv.v.l. (endast refl.:) furha'nni så Mal. 
'göra en förlustbringande affär / make a bad 
bargain' (SAOB lic). 

förhasta sv.v .1. föra'ssta Älvd. fsrha'sst- Mal. 
(styr ack.:) 'överrumpla, oförutsett komma över 
(ngn) / take by surprise' (SAOB 3) Älvd. — 
Reff.f fsrha'sat så Mal. 'göra sig för stor brådska / 
be in too much of a hurry' (SAOB 2b). 

för-havd adj.I fsrha'dd Mock. 'försmådd, förak-
tad / scorned, despised' (Rz 179a); han vä, 
fsrh,a'dcl, ha'nn sf 'han var utstött o. fick ej 
leka med (de andra barnen) han se!'. 

för-hud f. la fö'rhä Äpp. gi'ethii Mal. `praeputium' 
(SAOB). Jfr skap, bet. 2. Syn.: föskölde; 
hätta, bet. 4; pill-, pitt-skinn; pungmule; 
skinn, bet. 2; slapperskinn; snutt, bet. 8. 

för-hugg n. Ib fts`rägg svMor. förå'gg öMor. grugg 
-./'rugg Leks. 1. 'huggning (el. skåra) vid 

nedre ändan av träd vid fällning / score into 
lower part of tree when cutting it down' Leks. 

'förhuggning, skogsröjning / clearing (in 
forest)' (jfr SAOB förhuggning 1) svMor. 3. 'för-
huggning, stängsel av fälld skog / barrieade or 
fence of felled trees' (jfr SAOB förhuggning 2b) 
öMor. 

förhugsa sv.v.l. fsrs'Icksa vSoll. furhs`leksa Moek. 

Äpp. fsrhoslcksa Mal. ferho'ggsa Li. 'på över-
naturligt sätt åstadkomma skada gm att tänka 
el. tala alltför gott el. berömmande om ngn (ngt) 
/ cause injury or damage in a supernatural way 
by thinking or speaking too well of someone'; 
dem ssm skri`tt å' nsran för mi`ttsi dem ferho'ggs 
ä Li. 'de som skröt om ngt alltför mycket, de 
förhugsade detta'. Syn.: förgapa; hugsa, 
bet. 3a. 

förhör n.Ia förö'r öMor. fsrhö'r Leks. Nås Jä. 
fshö'r Bju. fsahgf a  Mal. 'husförhör; (särsk.) kom-
munionförhör; konfirmation / meeting when 
priest tested parishioners on their knowledge of 
the catechism; confirmation' (SAOB 3); lå`slogkan 
ha vän i in i fsrhö'rä i dä'g Leks. läsbarnen ha 
konfirmerats i dag'. Jfr hus-, räfst-. 

förjuls-vinter m. Id frisaffargviinntä4  Mal. <vinter 
(-väder) före jul / winter before Christmas' 
(SAOB); ve stannt hismma hö'Ir fii'affartrviinntädn 
'vi stannade hemma hela vintern före jul'. 

förjumpa sv.v.l. (endast refl.:) föftemmp sig Älvd. 
f8ri&MMp 8ä Jä. 18(r)i0‘172Mp så Mal. `förplumpa 
sig, begå ett fel / make a mistake, make a fool 
of oneself' (SAOB). Syn.: f ö rk lump a; f ö r-
larpa; förlumpa; förplumpa. — P. pret.: 
fä ä, ss våk furjusmmpa i dåg ss; ä ss vi'drit altiy 
88 Leks. 'jag är så väldigt nedstämd i dag så; 
det är så motigt allting så'. 

förkasta sv.v.l. fårka'ssta Rättv. farka'ssta Leks. 
fska'ssta Bju. 'avslå, ogilla, vraka / disapprove 
of, reject' (SAOB förkastan 4a) allm. an  få-nt 
fårka'sst däm ga`mka Rättv. <man bör inte anse 
de gamla värdelösa'. — P. pr.: du si'r fsl at 
låsvvolaspåfkan ä-nnt fsrka,',98t,dss då int Leks. 
'du ser väl, att Långolaspojkarna inte böra 
förkastas (underkännas) då inte'. — P. pret.: (i 
förb. förkastad dag:) en fska'ssta dä'g Bju. Ga. 
'olycksdag, tykobrahedag'; ferka'asta dä'gsr 
Leks. faakcesstr, clå` gud Mal. ferka'estzt 	(g)or Li. 
`tykobrahedagar'. Jfr förkastad-, f örka s-
tande-, förkastelse-, olycksdag. 

förkastad-dag m. II feka'sstaddåg vMor. 'olycks-
dag, tykobrahedag / unhappy day, day of dis-
aster' (jfr SAOB dag I 3 e a; förkasta 2a). Jfr 
förkasta v., p. pret. Syn.: förkastande-, ör-f 
kastelse-, olycks-dag. 

förkastande-dag m. II förka'sstn,dåg Ve. (jfr för-
kasta v., p. pret.) = föreg. 

förkastelse-dag m. II föka'sstelsdk Älvd. feka'ss-
telsedåg Våmh. fska'sstälscläg svMor. fäka'sstelsdåg 
Ors. farka'sstälsädäg Ore fsrka'sstälscläg Leks. 
=föreg. 

förkastlig adj.I fårka,'sstlijin Rättv.; pl. feka'sst- 
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lrigä Mor. fueika'sstlä Mal. 'oduglig; olämplig / 
inefficient; inconvenient' (SAOB); o e-nt så får-
ka'sstlijin Rättv. 'hon är inte alldeles oduglig' 
(om åldrande kvinna); su`mm frå'dågå wa fe-
kasastkigä Mor. <somliga fredagar var olämpliga 
(att börja ngt arbete på)'. 

för-klumpa sv.v.l. (endast refl.:) furkko`mmp sä 
Mal. lörplumpa sig, begå ett fel'. Syn.: se 
förjumpa. 

för-kläde n.Ia -Id -III -V fä'rkåö Ta Älvd. 
fä"rkkåd vMor.; fä' rrklä fö'rrkäl la -d öMor.; 
frrrklrä III Ve. feerrklrä fö'rrkkä vSoll.; fu'rr-
kVd (best. sg. dat. fu'rrkläni) V öOrs.; fu'rrklä 
!kallat III Ore flt`r(r)kirs vRättv. fu'r(r)laru 
Rättv. (Bi) fu'rrkkä Bju. Dju. Nås Äpp. Mal. 
(best. pl. dat. fu'rrkirom Dju.); fu'rrkälr I d Ål 
Mock.; fu'rrka III Li. 'klädesplagg, fäst vid 
midjan, buret utanpå framsidan av kjol el. 
klänning / apron worn over skirt or dress' 
(SAOB 1; ÖDB IV 19, 213 f.). Jfr blå-, grön-, 
gul-, kattuns-, klädes-, kyrk-, löv-, rask-, 
ros-, röd-, schalongs-, skinande-, skrift-, 
svart-, tvärtförs-, ull-, vit-, vitbottnad-, 
våg-. Syn.: magd. 

förklädes-band n.Ia ferrrkkusban(n)d Rättv. 
fu'rrkäkebannd Ål fu'rrkäfbannd Dju. fu'rrkäkg-
bannd Mock. fu'rrkkäsbannd Nås fu'rrldräsbannd 
Jä. Mal. 'band att fästa förkläde med vid mid-
jan / apron-strings' (SAOB). Syn.: ma gdb an d. 

förklädes-kappe m. Illa fu'rrklräskuppa -koppa) 
Mal. 'förklädessäck, i vilken man repade löv / 
apron-bag in which leaves ware collected' 
(ÖDB I 190); fu'rrkkäsksppa 5 stsö'ru &cid dum 
da-ve sö'Zra 'förklädeskoppe o. skära hade de vid 
fäbodarna' (då de skulle samla gräs åt korna). 
Syn.: löv-förkläde, -koppe, -ledkoppe, 
-magd, -pryska; pomma. 

förknava sv.v. 1. (endast p. pret. o. refl.; jfr 
knava:) p. pret. fuknieva Bju. 'överansträngd / 
overworked'; (refl.:) fuknä`v sä <överanstränga 
sig'. 

för-kok n. Ib /kök Mal. 'den första, färggivande 
kokningen vid färgning av tyg el. garn / the 
first boiling of material or yarn in dye liquor'; 
dum add jä`mmna te fö`dkök `de hade jämna till 
förkok'. 

för-knytt adj. I fö`knitt Li. 'mycket besvärlig, mo-
tig / very difficult, troublesome'; män te ka`nn 

, då vå' fösknitt 'men tänk hur (totalt) omöjligt det 
ändå kan varat'. 

för-komma st.v. fökirmå Ve. 'göra slut på / 
consume, eat up' (SAOB 2); i n fökå`mi stji"ralä'g 

'jag har gjort slut på sk örslaget (dvs, ämnet 
att göra ny långmjölk med)'. 

förkovra sv.v.l. (endast refl.:) furkå'vur sä Leks. 
fukirvr sä Bju. ferlavär se Nås filakfi'Veia  Set Mal. 
'föröka sina ägodelar, förbättra sin ekonomiska 
ställning / increase one's possessions, improve 
one's financial position' (SAOB 2 a). Syn.: för-
mera. 

för-kringla f. IVb fö'rkringgka Våmh. (Bon.) 
`(björk-)trissa, använd i (viss) lek / trundle used 
in (a certain) game' (jfr SAOB kringla 1). Jfr 
föra v. 

för-kvavd adj.I fökv.i'vd öMor. 'kvävd / choked'; 
däm sä`kkst rent skit bi fökvä`vdär 'det tycks som 
om de (eg. de söktes) alldeles skulle (eg. skola) 
bli kvävda'. 

förkyla sv.v.3. 1. (endast p. pret. o. refl.:) p. pret. 
fetji'ld öMor. fsrefOrl Leks. pitig'm 18tiöl-d 
Bju.; refl. fetjrlsä öMor. furtjOr så Leks. futjg`lr 
sä Bju. fsrtja`Zr sä Äpp. fuatsg`k gå Mal. fetjåsk 
Li. (till 5-formerna, jfr SAOB under förkyla) 
'förkyla sig / catch cold'; (SAOB 2); je a fetjellt 
me Li. <jag har förkylt mig'. 

förkylnings-droppar m. IV pl. fetjilnivgsdrupås 
öMor. furtjg`kniysdriripar Leks. 'medicin mot 
förkylning / medicine for colds'. Jfr droppe, 
bet. 3. 

förkäpp nada fIrrtjäpp Jä. (jfr föra v., bet. 7) 
`spärrträ för garnbom i vävstol /lever-arm acting 
as pawl to cogs in warp-beam of boom'. Syn.: 
se bändhäl. 

för-ladd n.Ia firs/råå Älvd. Naladd Äpp. 'förladd-
ning / wadding between gunpowder and bullat 
or shot'. Syn.: förladdning. 

för-laddning f. Ib fö'kähnivng Älvd. fg`rladdniv 
Oro fFirladdniy Bju. fä'aladdnin Mal. 'stoppning 
mellan krutet o. kulan el. haglen; lerpackning 
över sprängladdning' (SAOB 1-2). Syn.: f ör-
ladd. 

förlag! oböjl. n. fökä'g Älvd. fekäig Våmh. felrg 
öMor. furirä'g Jä. fuälä'g -, fulräig Mal. fulrä'g Li. 
fgt`lråg Tra. 	1. <förskott / advance' (SAOB 
förlag" 2) Tra. je a fä'j i /'ä'g 'jag har fått i 
förskott'. 2. 'förråd / store' (SAOB förlag" 5) 
allm. i fökölg Älvd. i fekä'g Våmh. i -på fulrå'g 
Mal. 'sparat, på lager'. Syn.: manibus. 3. 
(efter prep. på:) <på förhand / beforehand' Li. fe 
rå' då i'vvin su'rrg på fsZrä'g 'jag gruvar mig inte 
på förhand (eg. jag tar då ingen sorg på förlag'. 

för-lag" n.II Prläg Mor. (jfr före n.) 'väglag / 
state of the road'; losrrtut /8'1.14 'smutsigt väg-
lag'. Syn.: väglag. 

för-lakan n.Ia Prlåkån Ve. 'sängförhänge av 
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vitt linne / bed-curtain of white linen'. Syn.: 
se förlåt'. 

förlam(ad) adj.I felr4'm nVå,mh. fslrå,'Inin Mal. 
felå`min Tra. 'lam / paralysed' (SAOB förlam, 
jfr äv. förlama 2). Syn.: lam, bet. 1; lamad. 

för-land n.Ia relrannd Li. 'mark närmast intill 
den inhägnade fäbodvallen / land nearest the 
fenced-in part of the shieling' (SAOB 4); dem 
stä`vvd in nsnn bi't å fö'Ira'nnda ätt h,a'nn,d `de 
stängde (el. gärdade) in ngn bit av f örlandet 
efter hand' (o. utvidgade på så sätt fäbodvallen). 

förlarpa sv. v. 1. (endast refl.:) fårla'r(r)p så 
Rättv. (jfr larpa) 'förplumpa sig, begå ett fel / 
make a fool of o.s.'; an fårla'rps så &enda 
gs'n,ndisn 'han begick ett misstag den där 
gången'. Syn.: se f ö rj um p a. 

för-led 	'-'Ia fg`ö(r)Iriö Älvd. 	Ors. 
Ore fö'rliid Leks. fö'rlö Bju. 	Äpp. 

få'alrg Mal. (jfr föra v., bet. 2). 1. (om människa:) 
'höftled / hip-joint'. Jfr mjörni, bet. 1. 2. (om 
större däggdjur:) 'ledgång mellan bogblad o. 
överarmsben / shoulder-joint'. Syn.: bogled. 

förlegad adj.III fölra'jöt& (n. föl•a'jö) Älvd. fyr-
lejin Flo, n. fsrlit'dje Nås fsrls'cldjin (pl. fur-
ls`ggnå) Jä. fulri'ddjin Mal. <som legat för länge 
o. därvid tagit skada / which has been lying for 
too lang and has been ruined' (t. ex. om  tyg, 
klädesplagg etc.; SAOB 1). 

för-lek m.Ib fii‘rlök Leks. Prlek Ga. (jfr SAOB 
förlek under för adj.) 'raskhet, fart / briskness'; 
å går ma fö'rläk Leks. 'det går med fart'; jä lägg-
-i'nn i trå' tå', om å ska bi nsn för`lök å Leks. 
lag lägger in ett vedträ till, om det skall bli 
någon fart (av) på elden'. 

förliden adj. III fsrli'din Leks. fsali'din Mal. 
'framskriden / passed' (SAOB förlida I 1); ä 
i'vva ti'd fsrli'din ä'nn, int Leks. `det är ingen 
tid förliden ännu, inte'. 

förlig adj.I få'rlen Flo. 'arbetsför, arbetsduglig / 
able, competent' (SAOB). Syn.: b ör g, bet. 1. 

förlikas sv.v. 3. pass. fsrli`kas Leks. `bliva ense / 
become reconciled, come to terms' (SAOB för-
lika 9); dsm ha Isrli'ktas `de ha blivit ense'. 

förlor (oböjl.) sbst. fårlö'r Rättv. fsrlö'r Nås Jä. 
fsälö'ä  frarö'r Mal. felrö'r ÖVd. <förlust / 

loss' (SAOB; G. Ericsson Ordl.); jä gek i fårlö'r 
Rättv. 'jag gjorde förlust (på affären)'; på fsrlö'r 
Nås `på vinst o. förlust'; vå'Ir ä ns stö't /slö'd 
fö dä Mal. `kommer du att förlora mycket? (eg. 
varder det något stort förlor för dig?)'. 

förlora sv.v.l. (endast p. pret. o. refl.) p. pret.: 
fårlö`ra Rättv. (Bo.) fslö'ra Bju. Ga. fsälö'ra 
Flo. ferlösra Nås förlö`ra Jä. `skadad, ofärdig / 

injured, handicapped'; förlöra ti 16' jar å tå'rvårrk 
Jä. 'förstörd i lederna av reumatism'; refl.: fulö'r 
så Bju. Ga. /s'kö'r så Flo. fsrlö'r se Nås förlö'r 
så Jä. 'bliva förstörd (arbetsoduglig) gm olycks-
fall, överansträngning el. sjukdom / be unfit for 
work because of accident, over-exertion or ill-
ness'. 

förlumpa sv.v.l. (endast p. pret. o. refl.) p. pret: 
ferlu`mmpa Leks. 'fördärvad / ruined' (SAOB); 
då hår å våri fsrlu`mmpa rna alltih,ö'p 'då har 
alltihop blivit förstört'; refl.: felnemmp si Våmh. 
felu`namp 8i ÖMOr. I Ök& 7~p 8i S011. fölu`mmp 
se Ore fsrlru`mmp så Flo. farltimmp så Äpp. 
Isalo`mmp sä Mal. (V11 We.) 'förplumpa sig, 
blamera sig, dabba sig / make a fool of o. s.'. 
Syn.: se förjumpa. 

förlupen adj.III fökå`pin Älvd. felrå`pin Våmh. 
(Bon.) feIrå`pen vMor. 1. loj, dåsig / indolent, 
inert' allm. i settsåd mi å warrd så felrå`pin så 
Våmh (Bon.) lag satte mig och blev så dåsig 
och slö' (efter strängt arbete). Syn.: förtagen, 
bet. 1. 2. 'ytterligt förvånad, förbluffad/ 
astonished'; qn, wart so föl•å`pin Älvd. 'han blev 
så förvånad'. Syn.: förtagen, bet. 2; förtjust. 

förlusta sv.v.l. (endast refl.:) fölrussst sig Älvd. 
felru`sst si, Våmh. fsälu'sst sä Mal. 'roa sig / enjoy 
oneself' (SAOB förlusta" 3). Syn.: lusta', bet. 2; 
moroa. 

för-låt' m. —n.Ia firsZalt m. Älvd. Våmh. (Bon.) 
firuIråt fererlråt Våmh. fo'llåt fö'låt vMor. 
fo/ö't ,-44/å't öMor. ftt"Mt Ve. fo"löt Soll. firrlåt 
(— feellåt) Ors. fs'llåt —fåsrlåt Ore fcincit — fån& 
fa"rlåt Rättv. fssrlåt Rättv. (Bi.) fs'llåt Leks. 
Bju. fs'lleit ,,, fäslleit Ål få'rlå't Dju. Mock. få'llåt 
Ga. få'rlåt Flo. få'rlåt n. Äpp. fOlåt m. Mal. 
få'lråt m. 	ÖVd. `sängförhänge curtain in 
front of bed' (SAOB; Rz 160a; ÖDB III 206); 
såsvvfålåt Rättv. 'förhänge för säng'; kryp atta 
fs'llåtr, Leks. `gå till sängs'. Syn.: f ö rlak an; 
förlåtan; kyttklut; säng-lakan, -vässel. 
— Ssg: fs'llåtå'lla f. nLeks. <ögla upptill på 
sängförhänge / bop in upper end of bed-curtain'. 
Jfr förlåtstång. 

för-låt" m. Ta få'rlåt Bju. 'första dans vid bröllop / 
first dan.ce at a wedding'. Syn.: f ördans. 

för-låtan n. la — -1Ate m. IV (SAOB under förlåt) 
fs'llåtåln n. 	 fu'llati,' (best. sg. ack. fa'llåtå'n) 
m. öOrs. 'förlåt, förhänge'. Syn.: se f 

förlåt-krus n. Ta fonotkrfis Son. fs'llåtkras Leks. 
få'llåtkras Ål Ga. få'rlåtkrfis Dju. Mock. Nås 
få'rlråtkrås Flo. `munkabälte / »munkabälte» 
fabric' (jfr SAOB förlåtskrus). Jfr förlåtsväv; 
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ros', bet. 3. Syn.: se flock", bet. 2; fönster-, 
lapp-krus. 

förlåt-stege ( --steke) m. IV fönotstilrå Soll. `liten 
stege, på vilken man klättrade upp i den övre 
avdelningen av en tvåvåningssäng / small 
ladder to top bunk of bed' (ÖDB III 206). Syn.: 
säng-, tarr-stege. 

förlåt-stång f. Ib Raå'tatetivg öMor. <stång varpå 
sängförhänget (förlåten) fästes / pole upon 
whieh the bed-curtain was hung' (SAOB). Syn.: 
säng-sticka, -stång. 

förlåts-väv m.Ia få'rlåtsvåv Mock. 'vävnad i 
munkabälte, till förhänge för säng / material in 
"munkabälte" pattern, used as bed-curtain'. Jfr 
förlåtkrus. 

förlåt-säng f. I b folö'tsä'vng 	 öMor. 
fonotsävyg Soll. få"låtsävy Rättv. fii`ä/ätsä'vv 
Mal. 'säng med förlåt / bed with eurtains in 
front of it'. Jfr skåpsäng, bet. 1. 

förlän n.Ia fsalå'n Mal. 'utrymme (område) att 
röra sig på / space (area) to move about in' (jfr 
Rietz 179b; V11); lått int gädda få fsa  stö't 
fsalå'n 'låt inte (den på kroken fastnade) gäd-
dan få för stort område att röra sig på!'. Syn.: 
fördrag, bet. 3. 

förlängna sv.v.l. föZrei'vnän (p. pret. föhevvna) 
Ve. <bli el. göra längre, skarva / lengthen, add 
(a piece)'. Jfr länga; längna; sköta'', bet. 1. 

förlösen m. fsrlii's Leks. <befrielse (från), slut 
(på) / freedom from, end of'; om ä vorrt nsn 
Isrlii'sr, på männ fu'lekdom n8 va'rry ss 'om det 
bleve (ngt) slut på min sjukdom ngn gång!'; du 
mennt ä skull bi' nsn Isrla'sn„ <du trodde (att) 
det skulle bli någon befrielse (från plågorna)'. 

för-löst adj.In. /'r-öst Soll. fösrlöst Leks. (jfr 
före n.) 'slut på (släd)föret / end of sledging-
weather'; ä bör bi frd'rlåst Leks. 'det börjar bli 
slut med föret'. Syn.: se föreslöst. 

förman m.VI fö'rrm&nn Älvd. få"r7n&nn (pl. 
f .6"rm&'nnär) Våmh. fö'rrman vMor. förma'nn 
öMor. f9'rrnann Ors. germann Rättv. få'rmann 
Mal. `ledare för arbetslag / leader of a team of 
workers, foreman' (SAOB förman' 5; jfr ÖDB 
I 490; II 331; Älvd. arb., s. 367 f., 438). Syn.: 
mästare, bet. 1. 

förmana sv.v.l. — 3. furmä`na ••••fsrmA`na 3. —1. 
Leks. fsmå`na 1. Bju. farmä'n8 Mal. fermä'no 
ÖVd. 'allvarligt uppmana, tillhålla / urge' 
(SAOB 5); vi varrt fsrmä`nts vi fekk int spi'lla 
Leks. 'vi blevo förmanade att (vi fingo) ej spilla'. 
Syn.: forka; mana på (bet. 1); mana å; 
skorna; säga för; säga till. 

40 — 884378 Dalmålsordboken VIII 

för-med prep. fzirmä (alltid tryeksvagt) Mal. 'så 
mycket / how much'; vö't är fsrmä djåsrs i å' 
<om ni visste (eg. veten I), så mycket göra jag 
har!' (jfr fö fs'lrk =mä fs'Irk 'så mycket folk!'). 
Syn.: för, bet. 20; med, bet. 13. 

förmena sv.v.3. /8(r)må‘na—f8amå'na (pret. fs(r)-
me`nnt) Mal. 'neka, förbjuda / refuse, forbid' 
(SAOB förmena' 3); ä e full i'vvin sum a / same
nnt-u te dra'a hå"ingen har nekat henne att göra 
det'. 

förmer adj. oböjl. (komp. o. superi.) fårmå'r 
Rättv. furnVer (superl. fsrmä'sst) Leks. fsmö'r 
Bju. furmö'r ,-.9esamö'5  Mal. <bättre, förnämligare 
/ better, superior' (SAOB 3); o skull fel va tsr-
mä'sst dessa kii'ra Leks. 'hon skulle väl vara för-
nämligast, den här kon'. Syn.: villre, bet. 1. 

förmera sv.v. 1. (endast refl.:) femrr si Våmh. 
fårmö'r sä Rättv. fsrmö'r 0 Leks. furmg`(r) 
Mal. (Y.) fsamå' a sä övr. Mal. 1. `föröka sina 
ägodelar, förbättra sin ekonomiska ställning / 
increase one's possessions, improve one's finan-
cial position' (jfr SAOB 1). Syn.: förkovra. 
2. 'bota sin sjukdom, bli frisk! be eured, get weil' 
Våmh. a öu we 6 o fernfer di 'har du varit (på 
sjukstugan) och fått bot mot sjukdomen?'. 

för-middagen best. m. II firrmidäjsn Leks. Igir-
midäin Jä. 'tiden före middagen / period before 
noon'. Syn.: föremiddag. 

för-midnatten f. best. fö'rrmin4te Älvd. 
natte Leks. (Silj.) fii`rminatta Jä. fg' aminatta 
Mal.; obef. Våmh. 'tiden före midnatt, förnatten 
i the period before midnight'. Syn.: förenatt; 
förnatten. 

förmuffad adj.I feimu'ffad92, Våmh. (Bon.) fsr-
mu' f fa Leks. /emu' Bju. 'medtagen av ovän-
tad underrättelse el. ansträngande arbete / 
/ exhausted by unexpected news or tiring work'. 
Syn.: förnuffad. 

förmyndare 	m.III e fö'rmyndär ••••• ferni`nndär 
öMor. Nrmynndar Bju. få'rminn,clar Nås Nr-
mönndar Mal. grminndar Tra. `person, som 
åtagit sig vårdnaden av omyndig person o. 
dennes egendom / legal guardian' (SAOB 1). 

förmäkta sv. v. 1. förnekkta vMor. 'mäkta, förmå / 
be able to' (SAOB); int kan du törne/okt å berrrg-
-eva' gendömen sjö'v int 'inte kan du väl orka 
med att avbärga egendomen ensam, inte?'. Syn.: 
mäkta; orka. 

förmäten adj.III fsrmIt`tv, Mal. 'som ätit så 
mycket, att han börjar rata maten / who has 
eaten so much that food is no longer attractive'. 

förmögen adj. förnirjin öMor. fsamö'gin Mal., pl. 
fömö`ugä öMor. 'ekonomiskt välbeställd, rik i 
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wealthy, rich'. Syn.: maktig, bet. 3; rik, bet. 
1; undersatt. 

förmörkelse n. -m.Ia förmö'rrtjels n. Ålvd. fö-
mö'rrtjäls Soll. fårmierrtjels Ors. furmusrrtjälse 
m. Nås `sol- el. månförmörkelse / eclipse of 
sun or moon' (SAOB). Jfr sol-. 

förna f.IVa -m.IIIa fi'nna f. vOrs. fì nn4 öOrs. 
fi`nnå m. Ore rdsrna m. Ga. f. Flo. fö'rna m. Jä. 
föka f. Äpp. fOna Mal. fi`nna öVd.; obef. 
Rättv. `visset fjolårsgräs / withered grass from 
the year before' (SAOB under forna'); ä fi`nn4 
a'jti öOrs. `det är fjolårsgräs ibland (det övriga 
fodret)'; ga`mmbållinnå Ore `dets.'; åsn ga`mmul 
fö'rnan Jä. `det här gamla fjolårsgräset'. Jfr 
död-, tve-. Syn.: se döddoss. 

förna sv.v.l. fi`nna vOrs. Ore fi`nn4 öOrs. (jfr 
SAOB under forna v.) `lämna (gräs på slåtter-
mark) oslaget under ett år / leave (grass in 
hayfield) unmown for a year' (C1DB I 220); wi 
fi`nn,edum å i fjö'rd 85 å gresut ci4 nä' öOrs. `vi 
underläto att slå det i fjol, så att det är god 
gräsväxt där nu'. Syn.: träda, bet. 2. 

för-natten f. best. förnå'ti öMor. f ernattä Rättv. 
fä'rnatta Jä. fir änatta Mal. `tiden före midnatt 
/ period before midnight' (SAOB); på fOnattn, 
(dat.) Mal. 'på förnatten'. Jfr förra adj., bet. 2. 
Syn.: förenatt; förmidnatten. 

förne m., se förna f. 
förnedra sv.v.l. (endast refl.:) fönl"de sig Älvd. 
`ödmjuka sig, sänka sig / humiliate oneself' 
(SAOB II 1). 

förnimma st.v. föni'mma (sup. föntemmeå) Älvd. 
furni'mma Leks. `märka, känna på (sig) / notice, 
feel' (SAOB 2); am sakt faj fönismm gå Älvd. `vi 
ha minsann fått känna på det'; tänk at jieran 
furni'mm nsr å nu tö'kut Leks. 'tänk, att djuren 
känna på sig, när ngt ej är bra!'. Jfr vare adj. 

förning f.Ib fy`örninng Älvd. fö'rning Ve. Ore 
Prnin Rättv. Leks. Bju. Nås Jä. fö'nin Äpp. 

•••• fOnin Mal. fäking Li. 1. ̀ sätt att föra sig, 
kroppshållning / deportment, posture' (jfr SAOB 
inledningen) Älvd. 4 a 80 IN 19`örning `hon går 
o. rör sig så vackert'. 2. 'matvaror, som av gäst 
medfördes till kalas / food brought by guest to 
party' (SAOB 2a) allm. 3. (jfr föra v., bet. 2:) 
`incitament att flytta på sig / encouragement to 
move' Bju. ja akä stä å je-' dam e flPrnin `jag 
skall gå o. få dem (o: korna) att flytta litet på 
sig'. 

förnings-korg m. Ib fnivsbirrg Mal. 'stor korg 
med låga bräddar, flätad av rottågor (av tall el. 
björk), på vilken förning lades upp vid fest / 
big basket with low brims, made of root-fibriLs 

(from pine or birch) and used to place förning 
on at party'. 

förnuffad adj .I funleffa Ga. `medtagen av ovän-
tad underrättelse el. ansträngande arbete i 
exhausted by unexpected news or tiring work'. 
Syn.: förmuffad. 

förnöden adv. (endast i förb. hava f örnöden; 
jfr SAOB I) k`vå /ön' Älvd. `behöva, vara 
tvungen / need, be obliged'; 4n ty`kkt at-I3 add 
int fönö'ån fa'sk 4n Älvd. `han sade sig anse, att 
han inte behövde underhålla henne (eg. han 
hade inte förnöden (att) fordra henne)'. 

förnöja sv.v.3. fuanö'ja ,,,  fönö'ja Mal. `tillfreds-
ställa, göra nöjd; bli belåten / satisfy'; (SAOB). 
— Refl.: fuänö'j-så Mal. `hålla till godo, vara 
nöjd med / be content or satisfied'; dsm fikk 
fsänii`j-sä må te ä' riettjibänntjin i'nn Mal. `de 
fingo hålla till godo med att ha räckbänken 
inne'. 

förnöjd adj.I föng'ögd Älvd. feng'ögd Våmh. 
fenö'jjd öMor. fönö'gd Soll. fsänö' jd Mal. feitä'ggd 
Li. `nöjd o. belåten / satisfied' (SAOB 1); o e'-nt 
fenä'ggd me i'vvan Li. 'hon är inte nöjd med 
någonting (eg. ing e n)'. Syn.: nöjd, bet. 1. 

för-ord n. Ta fg`rwgrd Ors. fg`rölr Bju. `förbehåll, 
villkor / condition' (SAOB II 3); i dOrd jet 
fFerwgrd ml onu'm Ors. `jag gjorde ett förbehåll 
med honom'; mä der fir'rölrå då ja får kåmm 
tåbälks e mg`ro Bju. `med det villkoret, att jag 
får komma tillbaka i morgon'. 

förorda sv.v.l. -4. fg`rwurrda Ors. fä'rök(a) Bju. 
Mal. (sup. Yr* '-.f'röt Mal.) `uppsätta som 
villkor / make conditions' (SAOB II). — Refl.: 
fg`rwärd 8i Ors. Wrölr-så Rättv. fä'rök så Bju. 

`uppställa villkor, förbehålla sig / make condi-
tions' (SAOB II a) Ors. Bju. i fg`rwärdsd mi at i 
skuld jo (Vm sjå?, Ors. `jag förbehöll mig, att 
jag skulle få köra el. transportera (timret) själv'. 

`få förhandslöfte / get promise in advance' 
Rättv. jä a fleröra må på gri'såm ( ,..grl'sn. ack.) 
`jag har fått förhandslöfte om grisen'. 

förplumpa sv.v.l. (endast refl.:) fspIrtemmp så 
Bju. `blamera sig / make a fool of oneself' 
(SAOB 3). Syn.: förjumpa. 

förr adv. för (bet.1 a) ,. förr (bet.1 b) Älvd. Våmh. 
vMor. fårr öMor. vSoll. för Ve. förr Soll. färr •••• 
får Ors. för -furr Ore 	 vRättv. 
får Rättv. (Bi.) Leks. Bju. Ål Ga. Flo. Nås Jä. 
Äpp. .s, fija  Mal. fsrr Mock. får öVd. 1. `förut; 
tidigare; fordom / before, earlier' (SAOB I 1) 
allm. fö'r i wå'rdn Älvd. fö'rr i veerdn Soll. fä'rr 
i weerdn Ors. få'rr i vå'Irn Rättv. fr i vä'Zra Bju. 
fg'r i veelra Jä. fg'r i ytan öVd. `förr i världen (el. 
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tiden)'; få'r i ti'dv, nöMor. få'r i ti'dv Ors. få'r i 
ti'dv, Rättv. fä'r i ti'a, Bju. rit'r i ti'am Mal. `förr 
i tiden'; ressv, 	Älvd. <en gång tidigare'; så' 
a dem gä'rt få'r Ors. `så ha de gjort fordom'; 
e-nnt lekå nä som få'rr a vOri int Rättv. 'det 
är inte likadant nu som det har varit förr, 
inte';ä vä ivvge .211'k då gr Li. `det fanns 
inga sådana där förut'. Jfr åt anef ter. Syn.: 
se f ör eåt. 2. `snarare / rather' (SAOB 3) 
Leks. ä ms` tt fsl fEr'r va stearbu-jerrk `det 
tycks snarare vara Stålbog Erik'. 3. <hellre / 
rather' (SAOB 4) allm. fö'rr liär i fik ed weå 
a'utek Älvd. `hellre vore jag väl utan'; få'rr än je 
ge'() båt i gå'Irom å tru'a(s)ks Rättv. `hellre än 
jag ginge (borta) i gårdarna o. tröskade'; ä får 
fä'r vä`ra Bju. fii'r få ä va"rs Nås `hellre får det 
vara (bero)'; hå' djå'r je gr Tra. `det gör jag 
hellre'. 4. <förra gången / last time' Älvd. Ors. 
få' me-v. 	jär Älvd. `förra gången (när, eg. 
medan) han var här'; wart ä int sä'nt å (i)kar få'r 
vOrs. `blev det inte sent (för eder) förra gången?'. 
5. `varom icke, om ej annan möjlighet finns / if 
there is no other possibility' Tra. g gleä,' je te 
jerfesalem å tå' -att nå`skåran '(nog skall jag 
skaffa timmerhuggare) om ej annan möjlighet 
finns, skall jag till Jerusalem o. hämta tillbaka 
nåskarlarna'. 6. (pleonastiskt framför förr-
heller o. innan) 'innan / before' Älvd. Mal. få' 
feld du Rö' no å Älvd. `innan du säger ngt' (jfr 
förr-förr-heller). 

förra adj . komp. fö'rr- Älvd.Våmh. vMor. fö"rr-Soll. 
fler- 	Ors. fs`rr- Ore Ga. få"r- få'r- Rättv. 
gr- Leks. Dju. Nås Äpp. Mal. fir`r- ••••• fu'rr- Bju. 
gr- ÖVd. 1. `förutvarande, föregående / pre-
vious, former, earlier' (SAOB 2) Dju. Li. fä'rkärzi 
Dju. gr käk Li. `den föregående mannen 
(maken)'. 2. (om tidsperiod före den senast 
förflutna; Aasen fyrre, bet. 3; jfr SAOB 3) allm. 
fö'rrdägen Älvd. fördå'n öMor. fö"rrdän Soll. 
färdajn fterrdajn Ors. firacläin Mal. fäkäin Tra. 
`dagen före i går, (i) förrgår / the day before 
yesterday' (jfr förrgår); fä"rhös(s)tv, Rättv. 
(Bo.) `hösten före i höstas'; fö'rrkwelldv„ Älvd. 
vMor. fö"rrkvälldv,Soll. färkwelldv,— fterrkwelldv, 
Ors. fä'rkvälln Leks. Äpp. `kvällen närmast före 
gårdagens kväll'; i fö'rrkwess Våmh. `i förrgår 
kväll'; fierrn4ti öOrs. fii`rnatta Äpp. `natten före 
den senast förgångna'; ferrrsefmåi(r)n Älvd. 
Wrsumärzb Rättv. fa'rraemmarn Ga. i`fsmnunz 
Mal. (Y.) `sommaren före fjolårets sommar; i fjol 
somras'; i fä"rasn(n)daa Rättv. i fii`rasnnclaa 
Leks. Nås i fs`rraanncläs Ga. `söndagen före i 
söndags'; förvikä' öMor. fä'rrwikg öOrs. grvikku 

Bju. fa'rrvikku Ga. grvikko Mal. 'veckan före 
den senast förflutna'; fö'rrwåre Älvd. 'våren före 
fjolårets vår; i fjol våras'; fö'rråreå Älvd. fö'rrårä 
Våmh. förå'rä öMor. fä"råra Rättv. grårä Bju. 
fs`rrårä Ga. gråre Li. 'året före i fjol, (i) förfjol'. 

förra sv.v.l. ly'rra Soll.; obef. Våmh. (jfr Vii 
förra; Torp firra; ordb. f irr a). 1. `hastigt sno 
runt, snurra / twirl round rapidly'; fyrr i vå'g 
<sätta i gång en snurra'. 2. 'spola av tråd av en 
spinnrocksrulle till lika tjocklek med en annan / 
wind up thread on ona spinning-wheel bobbin 
to the same size as another'. Syn.: pila'', bet. 3. 

förr-förr-heller konj. få'-feld Älvd.; obef. Våmh. 
Mor. 'innan/ before'; ig ad a' 8nne,f5'-feld-v, kä'm 
<jag hade hunnit, innan han kom'. Syn.: förr-
heller, bet. 1; förrän, bet. a. 

förr-går adv. (endast i förb. i f örr går:) i fö'rrgår 
Våmh. i fa'rrgår Leks. Bju. 'dagen före går-
dagen / the day before yesterday' (SAOB); i 
fö'rrgår kwe'lld Våmh. `i förrgår kväll'. Jfr förra 
a,dj., bet. 2. 

förr-heller konj. föreld feld Älvd. Pr-eld ..., föreld 
Våmh. föld vMor. fö'rräld öMor. tåld 

vSoll. färeld fäld Ors. fö'rräld föräld Soll. 
Pirål Nås gräll fäVäl feläl ÖVd. 1. `förrän, 
innan / until, before' allm. djå'r feld du fä'r 
Älvd. 'gör det, innan du far!'; feld i' kamb-i/em 
Älvd. 'innan jag kommer hem'; Pr-eld ig a faj 
bitä'lt Våmh. 'förrän jag får (eg. har fått) betalt'; 
färeld an kem öOrs. <innan han kom'. Jfr förr-. 
Syn.: förrän, bet. 1. 2. `förr än, hellre än / 
rather than' Våmh. (Bon.) Soll. Li. rd'r-eld i 
djå'r 	Våmh. (Bon.) <hellre än (att) jag gör 
det'; fö'rr-åk1 i djå'v mi jä'nn tu'mm, fö'rr 
apri'kk i två' Son. <hellre än jag ger mig en tum, 
(hellre) spricker jag två'. Syn.: förrän, bet. 2. 

för-ridare m.IIIe fäsridär vMor. få'rrickir öMor. 
fo'rrajdur (pl. fs`rrajdrer) vOrs. grräjdärä Ore 
fä"rider fa"ridar Rättv.; obef. Soll. <man, som 
vid bröllop red i spetsen för brudskaran / man 
who rode at the head of the bridal procession' 
(SAOB 2). 

förridar-sadel m. Ta få"rlduraål Rättv. 'särskilt 
fint utstyrd sadel, anv. av förridare vid bröllop / 
very beautifully adorned saddle used by the 
rider at the head of the bridal procession'. 

för-rist m. Ja Pirrig Ors. jä'rriast Ore fä"ris(s)t,,,  
firrria9t Rättv. 'redskap, medelst vilket odlad 
slåttermark (linda) ristades upp, innan plöj-
ning företogs / implement with coulter used to 
cut the soil of a cultivated hayfield (or linda) 
before ploughing started' (se ill.; ÖDB I 373). 
Syn.: lösrist; rist, bet. 1. 
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för-rodgård m.Ia fä`rsgåk 	gragåk) Jä. (jfr 
B. Lind&i. DNO I: 2, s. 59 ff.) 'stängsel, som 
sträckte sig ut i vatten / fence reaching out into 
water'. Syn.: se furå d. 

för-rosa sv.v.3. furö`sa Flo. ferrö`sa förrö`sa Li. 
(jfr SAOB) 'berömma alltför mycket / over-
praise'; ja ha fsrösst-92, Flo. 'jag har berömt 
honom över hövan'; je ä' full ferrossst an Li. 'jag 
har väl (skadat den gm att ha) berömt den allt-
för mycket'. 

för(r)-vinter m. Id fa"rvintsr Rättv. gavinntär 
Mal. grvinnter (:)Vd. (jfr förra adj., bet. 2) 
<förra el. tidigare del(en) av vintern / early part 
of winter' (SAOB 2); på fa"rvinträm Rättv. på 
få'avintram Mal. <på förvintern'. Syn.: före-
vinter. 

för-råd m. 'stängsel / fence', se furåd m. 
förrådd adj. I förå'dd Älvd. ferå'dd Våmh.; obef. 
Mor. (Rz 179 b; Wennberg Hels. förrådd; Aasen 
forraadd; jfr VII förråden). 1. 'rådlös, strand-
satt, i förlägenhet / in difficulty, at a loss' ÄlVd. 
Våmh. dier irå 80 förå'dde fö Olkallum Älvd. 
<de (a: husmödrarna) äro så i förlägenhet ifråga 
om vallhjon'; l'g ed &fint gä'rt mi förå` dAn '"gå 
etnilf ign Älvd. 'jag vore då inte rådlös ifråga om 
att laga den (a: plogen)'. Jfr försagd, bet. 1; 
f örstadd. 2. 'förlägen, svarslös / embarrassed, 
at a loss for words' Älvd. el, såg def a'ut so förå'dcl 
so 'han såg då så förlägen ut, så'; i wart gr4`k 
förå'dcl tä sirsrä <jag blev alldeles svarslös'. 

förr-åt adv. fs'rråt Bju. fö'rra Jä. 'förut, i förväg, 
först / earlier, in advance, first' (SAOB 2); gå 
fö'rra Jä. 'gå i förväg!'; (med adjektivisk anv.:) 
han vart fö'rra Jä. 'han blev först'. Syn.: föråt, 
bet. 1. 

förrän konj. fårän ( furrti,) Rättv. fsrrän Leks. 
fsrrän 	fann Äpp. furrän ,,,/sann Mal. 1. 
'förrän, innan / until, before' (SAOB 1) allm. du 
ska-nnt fu`nnder på nsn ji'fft dä förrän du bl nsn 
Wel. Leks. 'du skall ej fundera på att gifta dig, 
du, innan du blir karl'; hodä' si'r int ni?' fsnn hå 
vår kväll?? Äpp. `den där (o: ugglan) ser ingenting, 
förrän det blir kväll'; hann gä'v sä full i'nnt, 
jurrän an fikk-tl'hå'an våld ä' Mal. 'han (o: Anders 
Zorn) gav sig (väl) inte, förrän han hade fått 
tag i det, han ville ha'. Syn.: förrförrheller; 
ö r r helle r, bet. 1. 2. 'förrän, hellre än! rather 

than' (SAOB 2) allm. fs'nn je hå' jå'r så får ä 
vå`rs Äpp. 'hellre än jag gör det, (så) får det 
vara'; Mann i djö‘k hå', svs'llt i full ihå'k Mal. 
'hellre än jag gjorde det, så skulle jag svälta 
ihjäl'. Syn.: förrheller, bet. 2. 

försagd adj. I fesa'ggd Våmh. (Bon.) fösa'ggd 
öMor. Jä. färsa'ggd Ors. fursa'ggd Leks. fusa'ggd 
Bju. fsp'ggd fsasa'ggd Mal. 1. 'modfälld, led-
sen, rådlös, förtvivlad / discouraged, sad, puz-
zled, in despair' (SAOB) Bju. Jfr'f ö rr å dd, bet. 1. 
Syn.: rådlös, bet. 1. 2. 'förbluffad, häpen / 
astonished' (jfr SAOB) allm. Jfr f örundr om. 
Syn.: förskräckt, bet. 2; förskönjd; för-
vån(ad); förvånom; gafse; gafsen; rådlös, 
bet. 2. 

försaka sv.v.1. /s41.9"ä`lcs Mal. 'avstå från, umbära / 
do without' (SAOB 3); dem fikk fa's.ä`ks li`tä 
'de (o: skinnarpojkarna) fingo umbära litet' 
(på främmande ort av det de eljest fingo för 
intet hemma). 

förse st.v. (refl.:) fösa sig Älvd. fe8p.'6  si Våmh. 
flisjå' si öMor. 	sä Bju. fe(r)s' se Nås. 1. 'se 
fel, taga miste / be mistaken' (SAOB II 3a) Bju. 
ja fsså'g mä(g) `jag såg fel'. 2. 'se på ngt så 
intensivt, att man tar skada därav, el. att (om 
havande kvinna) fostret tar intryck därav / 
look at something so hard that one is harmed 
or (in the case of pregnant woman) the foetus is 
harmed' (SAOB III b); du a fesi'tt di Q nod Våmh. 
(Bon.) 'du har sett för intensivt på ngt, så att 
du tagit skada därav'. 

för-sea! adj. I frissjå'al öOrs. (jfr Fr. forsjäll; 
Aasen forsjaal). 1. 'som ser indiskret efter allting 
(o. därigenom väcker blygsel el. oro) / indiscreet'. 

'som känner blygsel el. ängslan för / shy, 
bashfur; 	a'lls fs`ssjåal fär dl' jag känner 
mig (eg. är) inte alls besvärad i din närvaro'. 

för-sig oböjl. adj. 	-sig Älvd. f'-si Våmh. få'r-si 
fä'rr-si Ors. få'r-sä Rättv. gr-sä Leks. Bju. 

Dju. gr-se Nås —Ift'-get Jä. fö'-88ä Mal. g-g 
öVd. 1. 'fysiskt o. psykiskt väl utvecklad, 
försigkommen, duktig, företagsam, om sig / 
mentally and physically well-developed, ad-
vanced, enterprising' (jfr SAOB för 27) allm. dier 
irå mr f'-si mff'skallär Älvd. `de äro mera till-
tagsna (följa bättre med utvecklingen), mora-
karlarna'; li`ts få'r-sä Rättv. ll'tä gr-sä Leks. 
Bju. Dju. Jä. krtä fö'-88ii Mal. `klent begåvad; 
föga duktig i arbete'; äjn -es kä'r Li. `en till-
tagsen karl'; å ss ä' ä då ss g -pe fs'kk på u'll vl's 
Li. 	så är det då så duktigt folk på alla vis'; 
(pleonastiskt:) deekktig gr-sä Leks. 'duktig'. 
Syn.: före sig; försigkommen. 2. (i förb. 
med mindre:) mi'nndää  fö' -ssä Mal. mi`nnder 

öVd. `mindre vetande / not very bright'. 
(med d e t-subj ) `egendomligt, konstigt; 

själva tusan / an odd thing, the deuce'; ed åk 
del fik Iva" nö' f'-sig tim ONr int a''t min djl'etär 
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Älvd. `det vore då väl märkvärdigt (tusan), om 
I inte skolen ut med getterna!'. 

försig-kommen adj. III gersikkmin få'rsikå'min 
(pl. fErsikämigur) vOrs. fit'rsäkuimmin Jä. fö'-
säkummin Mal. få'gekåmmin Li. 'som gjort 
goda framsteg, duktig, företagsam / who has 
made great progress, able, enterprising' (SAOB). 
Syn.: föresig; försig, bet. 1. 

försiktig adj .1 fesiskktin Våmh. fårsi`k(k)ti Rättv. 
fursekktig Leks. Nås fusi`kktin Bju. fursi`kktin 
Jä. fvasi'lekti Mal. <försiktig i ekonomiska ting, 
sparsam / careful in financial matters'. Syn.: 
rädd-om-sig; sparsam. 

försinka sv.v.I. fösi'vvk Soll. fursisvvka Dju.; p. 
pret. fesfvykadv, Våmh. (Bon.) fsasi'vvkin Mal. 
fsi'vvkin Tra. <förlora, förspilla / lose, waste' 
(SAOB försinka'); fösi'vvk ti'di Soll. 'förspilla 
tiden'. Syn.: sinka'. — Refl.: fersisvyk-8ä Jä. 
`försena sig, bli försenad / be delayed'. 

förskapa sv.v.l. feaskå`ps Mal. fefka`ppå Li. 'om-
skapa, förvandla (ngt så att det ser ut som ngt 
annat än vad det är) / transform' (SAOB 1) Mal. 
då vå' dum gå-te faaskå`pu en vå`kabba Mal. `då 
kunde de (o: trollkäringarna) förvandla en ved-
kubb (o. få den att se ut som en i sängen so-
vande person)'. — Refl.: fsäskå'ps sä Mal. 
feeka`ppå se Li. 'på övernaturligt sätt omskapa 
sitt verkliga utseende / transform one's real 
appearance or look in a supematural way'. 

försketlig adj .1 föstffictelrin vÄlvd. (jfr sketlig) 
'retsam, förarglig, försmädlig (i tal o. svar) / 
teasing, provoking, sneering (in one's speech)'. 
Syn.: getig, bet. 1; sketlig. 

för-skinn n.I a fii`rfinn Leks. Ål Mock. Nås 19' finn 
Bju. Ga. Flo. fC3'(r)finn Jä. tu' ffinn Äpp. fras-
stjinn Mal.; obef. OvSi. Rättv. `skinnförkläde 
för man (o. gosse) / leather apron for man (and 
boy)' (jfr SAOB; C,DB IV 455 f., f.ö. 530). Syn.: 
barmskinn, bet. 2; skinnhoppa, bet. 1. 

för-sko sv.v.3. fri`rskau Våmh. (Bon.) firekö Mal. 
1. (om sko:) 'sätta nytt framläder på / put new 
leather at front of shoe' (SAOB 1). 2. (om 
byxor:) 'bekläda med nytt skinn på framsidan 
(knäna) / (about trousers:) patch knees with 
leather' Mal. 

förskräckliga adv. föskrä'ttjki Soll. furskrättje-
li(ga) Leks. (allm. förstärkande adv.:) <förskräck-
ligt / terribly' (SAOB under förskräcklig adj.). 
Syn.: of örskräckliga; skräckliga. 

förskräckt adj. I feskre'kkt Våmh. (Bon.) to-
skrä'kkt Bju. fsaskrä'kkt Mal. fegkrä'kkt Li. 1. 
'förfärad, bestört / horrified' (SAOB 1) allm. 

warrd a'lldes leskre'kkt e"da 4'nn Våmh. (Bon.) 

`han blev alldeles förskräckt (för) det där, han'. 
2. <förbluffad, överraskad / astonished, surprised' 
Mal. Li. je va`tt clä mi'lldast fegkrä'kkt `jag blev 
då i högsta grad överraskad'. Syn.: se försagd, 
bet. 2; förvån(ad); förvånom; rådlös, bet. 2. 

förskylla sv.v.3. föstjy'lla Älvd. svMor. festjy'lla 
Våmh. (Bon.) fästjy'lla nvMor. färstfi'lla Ors. 
1. `vedergälla, löna / reward' (SAOB 3) Ors. i 
sia fel färstji'll di mi nugu 'jag skall väl giva dig 
ngt till tack'. 2. 'löna sig, vara värt / be worth, 
be rewarding' Älvd. vMor. Ors. n,a'ug föstjy'ller e 
gö' öa'jter Älvd. `nog lönar det sig att gå dit'; e 
fästjy'llär int nvMor. 'det är meningslöst, det 
lönar sig inte'. 3. `förslå / be sufficient' Våmh. 
(Bon.) e festjy'llä 	två'g 	'det förslår 
ingenting, det'. Syn.: se bottna, bet. 3; för-
slå. 4. (p. pret. n. i förb. vara förskyllt:) 
<löna sig, vara värt / be worth' Älvd. eö 1 64 int 
föstjy'llt far et-8in2'8g8 i då' g 'det är då ingen iclf3 
att fara till skogen i dag'. 

förskäl n.Ia furfå'k Leks. furfi'll Nås fsfö'k Äpp. 
isOtiö'Zr Mal. (Y-) feaig'k Li. 'skillnad / difference' 
(SAOB förskäln; VII förskäl); ä stiert fsrfå'k på å' 
nLeks. 'det är det stor skillnad på'; 	vå' 
allt fsfö'k ä Äpp. 'det där var allt skillnad (el. 
annorlunda) det'. 

för-skölde n.III f4ljelle Li. (jfr skölde n.) 
`prxputium'. Syn.: se förhud. 

förskönjd(?) adj. I fårskirnå nRättv. (jfr Torp 
skina') `förbluffad, häpen / astonished'. Syn. 
se försagd, bet. 2; gafse m.fl. 

för-slag n.Ia fo'rslåg Leks. Ga. Mock. (jfr SAOB 
förslag', bet. 5) 1. 'bröstveck över halssprundet 
framtill på skjorta / shirtfront across the neck-
opening' (03DB IV 42, 372) Leks. Ga. 2. 'mittel-
del av framstycke på skinnsnörliv, särsk. prytt 
med knappar, stickningar el. (i Mock.) utskär-
ningar mot underlag av rött kläde / midclle of 
front of leather-bodice adorned with buttons, 
stitching or patte= cut out against base of red 
cloth' (13DB IV 16, 210; jfr äv. G. Ekström i 
Dal. Hemb.förb. tidskr. V 54) Ga. Mock. 

förslita st.v. (endast refl.:) fölla'jt sig Älvd. fella'jt 
si Våmh. (Bon.) 'ha för hårt arbete, överan-
stränga sig / overwork' (SAOB 4 b). 

för-slug adj .1 	öMor. Wrsläg Bju. få'allfig 
Mal. 'som klokt anpassar sina handlingar efter 
sin vetskap om, vad som kommer att inträffa, 
förklok, förutseende / who wisely acts according 
to his knowledge of what is going to happen' 
(SAOB; G. Ericsson Ord!.). Syn.: f örslög; 
försynt; förveten, förvis, bet. 1. 

förslå st.v.  . 	(pret. furilö') Ore får.2lå' (pret. 
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f4r.21å'e. får.21ö'g) Rättv. Mlf/ (pret. faslög) 
Bju. 18.219' Nås fa8.20' Mal. fegkå' ÖVd. 'räcka 
till / be sufficient' (SAOB förslå" 10); ä får.21(Fr 
int nå d' då Rättv. `det förslår inte, hur mycket 
mat man än ger dig (eg. det förslår inte något 
uti dig)'. Syn.: se bottna, bet. 3; förskylla, 
bet. 3. 

för-slög adj.I fä"r.215g Rättv. firr.218g Ga. Nås Jä. 
'förutseende, framsynt / far-sighted'. Syn.: 
förslug; förvis, bet. 1. 

försmäda sv.v.l. lösmå`da vMor. färsmäda Ors. 
(styr ack.) `förarga / annoy'. Jfr skämma ut. 
Syn.: häda. 

försmädlig adj.I fösnaå'ölig nÄlvd. fösmädkin 
vMor. fä(r)snurdlin Ors. fasmå'dlin Bju. Nås 
feasmäditt Mal.; n. fösmEdli öMor. fegmå'dle Li. 
fugmå'dle Tra. <förarglig, retsam, retfull i an-
noying' (SAOB 2); e wå so fösmå`öli ba fö mjnje 
/t-n' Älvd. 'det var så förargligt, att (eg. bara 
för) mjölken spilldes ut (eg. for ned)'. Jfr flepig, 
bet. 2. Syn.: frön, bet. 4; förgiftig, bet. 2; 
försketlig; getig, bet. 1; retig; retsam; 
retslig; sketlig. 

försorg f. färsa'rrg Ors. fusa'rrg Bju. fe(r)skirrg 
Dju. Jä. fuga' rrg Mal. (Y.). 1. (i förb. draga för-
sorg om; SAOB 1:) 'sörja för, ombesörja / ar-
range, see to' allm. hå a ha'nn dn i fa(r)sa'rrg am 
Jä. 'det har han ombesörjt'. 2. 'bekymmer / 
worry' Ors. du broar int å inga färsa'rrg evar 
drda `du behöver inte ha något bekymmer om 
(eg. över) det där'. 

först adv. superi. fasat —fflusst Älvd. KOM 
nVåmh. fasat Våmh. (Bon.) /aset vMor. Soll. 
.-.fäest öMor. låsa Ve. vSoll. fasat Ors. Ore 
få,s(s)t Rättv. bast Leks. Bju. Al Dju. Ga. Flo. 
Nås fösst Äpp. faggt Mal. (Y.) lägst övr. Mal. 
lesst ÖVd. 1. a. (lokalt) 'främst; i spetsen / 
first, at the head' (SAOB förste II 1) allm. 
ukin kå'm fft'sst Älvd. hvlcicin kamma fe'sst Tra. 
`vem kom först?'; gå fu'ast får sin kri`tarär 
Dju. <gå i täten framför sina kreatur'. b. (tem-
poralt) 'att börja med; tidigast; icke förrän / 
first, earliest, not until' (SAOB förste II 2 b, d, i) 
allm. /åt å'v issä lindun fä'sst Mor. `låt korna beta 
av (eg. löta av) denna lindan (vallen) först'; få 
hånn få's(s)t Rättv. (Bo.) 'jag hann först; an så 
få'sst kumm a kwe'nn, an få få'sst må"kå Ve. 
'den som först kommer till kvarnen får först 
mala'; nfil få'sst Ve. 'icke förrän nu'. Syn.: 
f örsta (t), bet. 1; förstom. 2. a. 'i början av / 
at the beginning of' (SAOB förste II 2 e) allm. 
fit'ust i wi"kun Älvd. fa'sst ti vi`kko Nås fe'sst i 
vi`kkun Tra. 'i början av veckan (eg. först (ut)i 

veckan)'; o e fö'dd få's(s)t i å'rhun(n)dradi Rättv. 
<hon är född i början av århundradet'; å va 
hännä P(84 på 1,å`didjän Bju. 'det var här i 
början av våren'. b. (i förb. med adv. av el. 
å:) <till att börja med, första tiden / in the 
beginning, first' Soll. Mal. fö'est å'v kä'nnd i å"s-
sint 'i början kände jag allsintet (el.) ingen-
ting)'; West å' fattstö'g 1-nt ä-då` nä' Mal. 'i 
början förstod jag inte det där alls' (jfr främst, 
bet. 3). 3. 'en gäng, ändå / once, anyway' (jfr 
SAOB förste II 2 k) Tra. då ä skå' fe'sst gå: på 
tö'k sa e ä bä'sst Keirp-tå fa'Irv 'då det nu en gång 
skall gå på tok, så är det bäst att hjälpa till 
själv'. 4. `för det första / firstly' (SAOB förste 
II 3) Älvd. Våmh. 5. 'direkt / direet' Älvd. 
fu'esst åv ka'sse <direkt från lasset'. 6. (i förb. 
först det då) 'hellre / rather' Älvd. fiTitret då 
`hellre det'. 

först konj. fftsst —tåsaat Älvd. fösta Soll. Jä. fasat 
Li. 1. `i början då, strax då, första tiden; så 
snart som / in the beginning when, at first; as 
soon as' (SAOB förste II 2 nee, fl) allm. få'zist-n 
kå'm, so la -7.1, jå"iråk Älvd. `strax då han kom, 
var han arg'; fö'ast i ka"mm-att, så kti`vvteis i 
Son. <första tiden efter min återkomst (eg. först 
jag kom åter) längtade jag'. Syn.: första; 
förstatid. 2. `om (blott), bara / if (only)' 
(SAOB förste adj. II 2 n y) Älvd. Li. gesst 

ffeust) du k4n krså eå Älvd. 'om du bara 
kan läsa det'; å' ä fe'sst 88 dem ii`mmn se jå't te 
sa`nndas Li. <om det är så, att de ämna sig hit 
till om söndag'. Syn.: bara, bet. 2. 3. <så 
långt tillbaka som / as far back as' Älvd. Tra. 
fft'ust i mfn,nes Älvd. fe'sst je mi'nns Tra. 'så 
långt tillbaka som jag minns'. 4. (om olika 
alternativ:) 'när, vilketdera / when, whieh of' 
Älvd. e djä'r estemmu ffe88t e wå'r `det gör det-
samma, när det var'. 

första (första) konj. fö'esta vMor. fa'asta Leks. 
fö`ssta Jä. fö'asta fö`sat Mal. fe'sst ÖVd. (Sdw. 
fyrsta, fyrsto konj.) 'strax då; så snart (som) / as 
soon as, at the beginning of' allm. fös ssta i Opned 
bö'tji vMor. 'så snart jag öppnade boken'; fö`set 
i så'g an, töskkt mäg an va fa`ttgin li'k Mal. 'i 
början när jag såg honom, tyckte jag att han 
verkade hygglig (eg. folket lik)'; å'l fö`ssta fttastö'g 
i i`nnan Mal. `alldeles i början förstod jag 
ingenting'; fes.« jå ad die' fft me Li. `under den 
första tiden av mitt äktenskap (eg. först jag 
hade gift mig)'; (i förb. med dess el. ty:) diss 
(—di) fa'sata jä kamm di't Leks. <så snart som 
jag kom dit'. Syn.: först konj., bet. 1; f örsta-
t id. 
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	 förstom(en) 

förstadd adj. I föstaidd öMor. fessta'dd Leks. 1. 
'rådlös, strandsatt, i förlägenhet / at a loss' 
öMor. i vart asllcieläs fösta'dd 15' änä `jag blev 
helt rådlös för henne'. Jfr förrådd, bet. 1. 2. 
`däst, övermätt / cloyed, gorged' Leks. 

för-stamp m. Ja finr)8t4mmp Älvd. <järnstans, 
varmed räfflornas placering utmärktes i böss-
pipa / punch, used by gunsmith when marking 
the rifles into the gun-barrel' (ÖDB II 96). 

första(t) adv. (endast enlditiskt) fii88tai4 ,s4å88ta 
Älvd. lastad Våmh. (Bon.) fösstaå vMor. fössta ,,,  
tämt& öMor. fösta koll. fasta On. Ore fsssta Leks. 
(jfr is!. på hit fyrsta). 1. (vanl. i förb. med 
tidsadv.) `först / not until' allm. kå'k fusstaid wå, 
mi'nn Älvd. 'Karl var med i början'; 	 föstaö 
ku'mm an vMor. `nu först kommer han'; så' 
fssta kkå'dä Ore `först sedan huvudduken'; då' 
fsssta Leks. `då först'. Syn.: först, bet. ib; 
f örst om. 2. (vanl. i förb. med det el. tidsadv.) 
<minsann / really' Älvd. Våmh. fiisstai å Älvd. 
'det (var) minsann (ngt riktigt grant)' (el. dyl.; 
vanl. ironiskt); sg' fåvstaiö wård 4 iwå"ri 
Älvd. <då får hon minsann se! (eg. blir ... varse)'; 
kra`kkä fåssta 14' 14"v4 Älvd. 'sjuklingar få min-
sann lavar; nit' fogad wild dem wa mj'nn Våmh. 
(Bon.) `nu minsann ville de vara med!'. 

första-tid konj. fe'sste-t!' Li. `så snart (som), så 
fort / as soon as'; fe'sste-tf' få kämm se gå' o 
`så snart jag kommer, går hon'. Syn.: först, 
bet. 1; första. 

först-droppar m.IVpI. fit'88(t)drupilrÄlvd. fs'ss(t)-
dråpar Leks. fs'ss(t)druppär Al fs'sstdråpär Ga. 
<starkt sprithaltig vätska, som vid destillation 
av brännvin kom först, försprit / liquid contain-
ing much alcohol which was first distilled during 
process of making spirits' (SAOB; Liv. Älvd., 
s. 90; C0DB III 526). Syn.: för-dropp, -drop-
par. 

förste räkn.; adj. superi. (förenat:) ffeest- -fiCssat-
Älvd. Kissat- Våmh. fö`sst- vMor. Soll. Jä. Mal. 
fit'sst- öMor. Jämt- Ve. vSoll. fussst- Ors. Leks. Bju. 
Nås fet's(s)t- Rättv. lesst- CiVd. (självständigt) 
ffeustty.lirssstztÄlvd. ftesattt, öMor. fåssattzVe. 

Soll. Mal. fs'sstv„ Ors. fesstzr, Li. dän /å'8(8)ta 
Rättv. dan fu'asta Nås an fö'esta Mal. an fessta 
Tra. 1. (det första i vissa adverbiella o. kon- 
junktionella uttr.; jfr SAOB I 2 e-f:) allm. min 
dö fö'asta Son. mi de fs‘ssta Ors. må hä fö`ssta Jä. 
må di fö'ssta Mal. `med det första el. snaraste, 
så snart som möjligt i at the soonest'; hit ( -'da) 
fs'ssta han så' nsntiv Jä. `så snart han sade 
någonting'. 2. `som kommer främst, närmast / 
first, nearest' (SAOB 1 3) allm. fåsssstgendjin 

Älvd. `första gången'; i fö`sst djiltun vMor. 'i 
första giftet'; fs'sst tjå'ldågär Ors. `de första 
myrslåtterdagarnas; e wå demd4' fs'sstor öOrs. 
`det var de första' (m. =4.); ä bi dän fet's(s)ta i 
mår(r)go Rättv. 'det blir den första i morgon'; 
fö`sst lå`disdäin Mal. `första vårdagen'. 3. (best. 
form:) `som den förste, först / (as the) first' Älvd. 
vMor. 	k4rn,-da'jt ffesstr, Älvd. <jag kom dit 
först'; då' får gö'-upp fö'astv,, a mänä vMor. `du 
får gå upp först i morgon'; fö'sstv, så ku'mm, 
Soll. 'den förste som kommer'. 

först-föding m. Ib ffk 8̀84#56,i'v 	vest/ON 'vng 
Älvd. fs'sstfödivg Ore fet's(s)tfödiv Rättv. först-
född person / first-bom person' (SAOB). Syn.: 
etterunge. 

först-gång m. Ib fö`utgetuvg öMor. fs'astgsvng 
öOrs. få's(s)tgåvvg Rättv.; best. fössstgån,ndjän 
Soll. öMor. fu'astgåvvän Bju. fe'sstgånnjen Ga. 
Nås 1. 'första ringning(en) i kyrkklockorna på 
söndagsmorgonen (o. julmorgonen) / the first peal 
of churchbells on Sunday (and Christmas Day) 
morning' (SAOB) allm. nit' rivvsr s få's(s)tgåvv 
Rättv. `nu ringer det till gudstjänst första 
gången'. 2. `första lysning till äktenskap / the 
first time the banns of marriage are called' 
(jfr G. Ericsson Ordl.) Ga. Nås ä ila fs'sst-
gånnjen Nås `det lyser första gången'. — Ssgr: 
fö'astgåvvgarivvgnindji f. best. öMor. fv`mt-
gåvvarinvnin Leks. (Silj.) =föreg., bet. 1; å va 
två' fees(8)tg8v8ti8niv8r i då'g Rättv. `det lystes 
till äktenskap första gången för två par i dag'. 

förstgångs-dans m. Ja fåt's(s)tgåvidainns Rättv. 
`dans (o. kalas) i brudens hem vid första lys-
ningsdagen / dance (and party) held in the 
bride's home in honour of the engaged couple 
on the day when the banns are called for the 
first time'. Syn.: se björn-kalas, bet. 2, -öl; 
fästöl, bet. 2; förstgångskalas; lysnings-
dans. 

förstgångs-kalas n. la fs'sstgåvskalås Rättv. Flo. 
`kalas på el. omkring första lysningsdagen / 
party held in honour of the engaged couple on 
or near the day when the banns are called 
for the first time'. Syn.: se förstgångs dans. 

förstom(en) adv. fs'sstsm Flo. Äpp. fö`sstomin 
Mal. (SAOB förste adj. III e; We. förstom; 
vanligen i förb. med då el. nu:) ks'mm du nit' 
fs'sstsm Flo. <kommer du först nu?'; då fekk an 
si fs'sstsm, att an a fis 	Äpp. `då först fick 
han se, att han hade betett sig (eg. farit) fel'; 
då' fä' sstomin kamm hö' å' , si add gä'nn(j)i Mal. 
<då först kom hon också, sedan alla (andra) hade 
gått'. Syn.: först, bet. 1 b; första(t), bet. 1. 
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förstone adv. (endast i förb. från förstone o. i 
förstone; jfr SAOB förste adj. III a, c:) Ir4 
fa'88tzfn Älvd. 'från (första) början / from the 
start'; i ifesatign Älvd. i fössston öMor. Soll. 
14`8(8)tån Rättv. i fe'sstp, Leks. i fa'sstan Bju. 
lö`sstanä Jä. i 18`ggan Mal. (Y.) i fö'rtnan övr. 
Mal. i Kutande ÖVd. 'i början, att börja med; 
i tidigaste laget / in the beginning, to start 
with; a little too early'. 

förstränga sv.v.3. (endast refl.:) löstrq`jndf sig 
Älvd. (jfr SAOB) 'överanstränga sig lover work'. 
Syn.: förtaga v. refl., bet. 1. 

för-stuga f. V •••• n. IV n. I fö`sstuga n. IV öMor. 
Kesstug n.I Ve. la'sstvu nLeks. la'sstu f. V (best. 
=obest.) söLeks. Bju. Ål fa'fftugu ÖVd. (jfr 

SAOB) <närmast ytterdörren beläget, mindre 
(för)rum; farstukvist / entrance hall; poreh' 
(SAOB); i am fått sifert fö`satug(a) öMor. 'vi ha 
en stor förstu(ga)'; åft i fö'88tuga öMor. <ute i 
förstugan'; inn i fö`sstuga öMor. <in i förstugan'; 
i fa'88tvun Leks. 'i förstugan'. Jfr barfred etc. 
Syn.: förstöve. 

förstu(gu)-dörr f. lösstu'ggsdö'r öMor. fa'sstdgr 
Bju. `(yttre) dörr, som leder till förstugan / door 
leading to entrance hall' (SAOB). Syn.: f ör-
stövsdörr. 

förstu(gu)-kvist m. Ja fa'88tukwi8st Våmh. Mor. 
få'astukwisat Ve. fa'88tukvi84 Bju. Dju. fa'sstu-
kvisst Nås la'asstugukvisst Mal. 'utbyggnad utan-
för förstuga / porch in front of entrance'. Syn.: 
se barfred. 

för-styra sv.v.3. faästg`ra (p. pret. fadatg'ci) Mal. 
'förvilla, störa / disturb, mislead'; an faaatg'ci-nati 
<han förvillade mig'. Syn.: se brylla, bet. 1; 
fixera; för-tylla, bet. 1, -villa, bet. 2. 

förstå st.v. lödd' Älvd. Soll. (pret. föstiin Älvd. 
föståscld Soll.; sup. föstcl'e6 Älvd. föstå'di 

Soll.) festå' (sup. testg'cli) Våmh. 	—lästå' 
öMor. läratå' (sup. färstå'cli) Ors. fa(r)stå' Leks. 
Dju. baki' (pret. lastö'g) Bju. Nås fErdatcl' (pret. 
faastö'g, sup. faa8tä'nncli) MaL faad' •-•feffil' (sup. 
lagtä'nnd) ÖVd. 'uppfatta, begripa / under-
stand' (SAOB förstå" 4); du mö då fäl allt 

g'd, tvet i Våmh. (Bon.) `du kunde då 
väl ha förstått det, vet jag'. Syn.: begripa; 
fatta, bet. 1; skönja. — P. pr. pass.: ur ir e 
löstå'gndes Älvd. har er a fåratå'nn,clas Rättv. 
har år ä laratå'nnclas Leks. hur är ä fastå'clii8 
Dju. hä'r e ä faO'ans Mal. (Y.;,,, faastå'ans el. 
faaat(rona övr. Mal). <hur förhåller det sig, hur 
är det fatt? / what is going on?'. 

förstånd n.Ia löstå'nncl öMor. fastå'nnd Bju. 
18(r)stå'nnd Dju. fg(r)sta'nnd Äpp. Masta'nnd Mal. 

leeta'nnd ÖVd. 'förmåga att förstå, klokhet, 
omdöme / good sense' (SAOB förstånd" 1-2); då 
i läss sket å' löstå'nnclä öMor. <då jag skulle (eg. 
låts skola) ha förstånd(et)'. Syn.: begrepp, 
bet. 1; vett. 

förstånden adj. Iiirstänndin Jä. Isgtä`nnclin, Mal. 
(Y.); n. fårstå'nndi Jä. Is(r)stå'tt Äpp. 'som tagit 
skada gm att stå för länge / damaged because 
it has stood for too long' (t. ex. om  skörd, om 
dricka i about erops, drink; jfr SAOB förstå" 
2); tå grä'sä, i'nna hä vår la(r)stå'tt Äpp. <taga 
(dvs, slå) gräset, innan det blir för gammalt'; 
grå'sä a vo'It  re'nnt faastä'nnclin Mal. `gräset 
har blivit alldeles förvuxet'. 

förståndig adj. I 188tå'nndu Bju. faasta`nndu Mal. 
Isda'nnda ,,,,etsta'nnda Tra. 'klok, förnuftig, kim-
nig / wise, sensible' (SAOB 2-3). 

förstårs-gräs n. II "8`88tcl:sgräs Oro 'gräs från linda, 
som för första gången såtts igen / first year 
grass cut from cultivated ground'. Jfr f ö rst år s-
linda. 

förstårs-linda f.IVa fås8(8)tårslin(n,)da Rättv. 
'åker, från vilken första årets gräs bärgades / 
cultivated ground from which the grass of the 
first year was cut'. Jfr förstårsgräs. 

förställa sv.v. festella Våmh. (Bon.) 'försätta i 
en prekär situation, strandsätta / put in a cliffi- 
cult position' (jfr SAOB 4); du kä fel wcirå la'fn 
da, lim du dfig feste'll m wg'ir 'du lär väl vara 
glad, du, om du kan göra mig alldeles strand-
satt'. Syn.: försätta", bet. 3. 

förstöra sv.v.3. fö8tö'ra Älvd. öMor. lesti3`ra 
Våmh. läragsra Ors. farstö`ra Leks. fastä`ra Bju. 
Nås faarrra Mal. (Y.) fegtif fra ÖVd. 'fördärva / 
spoir (SAOB II; styr dat. el. ack.) dier åvå 
lösta'rt swg'rclen fö mig Älvd. 'de hava förstört 
grässvålen för mig'; an a letWeit etdå' nö Tra. 
'han har förstört det där också nu'. — Pass.: 
an a Jöst5`rda8 öMor. `den har blivit förstörd'; 
sy'llta kåmm fall tä /8r8t8`ra8 Leks. 'sylten kom-
mer väl att bli förstörd el. skadad'. 

förstörlig adj. I Iårstirrlin, Rättv. isag`rlin Bju. 
lersta'rlin Dju. Ga. larstö'len Äpp. (jfr V11 We.). 
1. (om personer:) `som lätt förstör det man hands- 
kas med / destruetive, clumsy' Dju. 2. (om 
saker:) 'fördärvlig, skadlig / harmful' allm. kilen 
va fitratinen Äpp. 'barken var skadlig'. 3. 
'förarglig / annoying' Ga. han va ss farsOrlin 
'han var så förarglig'; hå va larsOrli att hd skull 
gå så clå'r 'det var förargligt, att det skulle gå så 
där'. 

för-stöve n. III II Id fö'88tav II Älvd. vMor. 
(best. sg. dat. lö‘sstövi Älvd. fö`8stövi,,,fö'88töva 
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vMor.) fössstäv Våmh. fci'astclv vSoll. fö'astclv Soll. 
frasteiv vOrs. fs'sstclv öOrs. fesståv Ore fet's(s)trs 
— fa' s(s)trs III (best. sg. dat. få`s(s)tri) vRättv. 
/a'8(s)tsr 1 Rättv. (Bi.) fesstvä 	&strå (best. 
sg. fesstvsna) III vLeks. fa'sstvs (best. sg. 
fa'astvu ••••• fa'sstvani) öLeks. fesstår I Äl Dju. 
Mock. ftt'sstrti III Flo. fasaatvä Nås Jä. fc'ssikt 
(best. sg. dat. fessva) Äpp. (jfr Sdw. forstova; 
Fr. forstofa) `förstuga / entrance hall' (ÖDB III 
60); i fs'sstvsna Leks. `i förstugan'. Jfr lång-, 
torn-. Syn.: förstuga. 

förstöv(s)-dörr(ar) f. —n. (pl. =sg.) fersstövsdörå'r 
Älvd. fäsståvsdörär vSoll. fö"sståvedörår Soll. 
fu‘sstävsdårtir vOrs. fers(s)trssdår fel's(s)tclår 
Rättv. fs'satvsadår vLeks. fs'astdår Flo. Nås <dörr 
mellan förstugukvisten o. förstugan, förstugudörr 
/ door to entrance hall'. Syn.: f örstugudörr. 

förstövs-hylla f. Ja fö`satäsin vMor. 'hylla uppe 
under förstugukvistens tak / shelf in roof of 
front-porch'. Syn.: kräva", bet. 1. 

förstöv(s)-kur m. Ja fs'ssteskfkr Ga. fessvekår — 
fs'sstveskar Äpp. '(inbyggd) förstukvist / (en-
closed) porch'. Jfr barfred. Syn.: brokur (e). 

förstövs-kvist m. Ja fs'sståskwisst Ore 'förstugu-
kvist / porch'. Syn.: se barfred. 

förstövs-sten m. Ta fesstssstån Ga. 'trappsten 
framför förstukvist / step in front of porch'. 

försumlig adj.I fösö'mkin Soll. (jfr SAOB för-
somma, under försumma) 'vårdslös / careless, 
negligent'. 

försvara sv.v.l. fösieurå Älvd. fösvå"rå, öMor. 
fårswå"rå Ors. fårsvå"rå Rättv. fssvära Bju. 
fsgvå'rs Mal. (Y.) fegvä'ro ÖVd. (styr ack.:) <föra 
ngns talan, fria ngn från, taga i försvar / defend' 
(SAOB 3). — 	 fösir8rå sig Älvd. fösvä"rå si 
öMor. fårswä"rå si Ors. fårsvå"r så Rättv. 
Issvåsr se Nås <försvara sig, ge svar på tal'. 

försvarlig adj. I fsetsvä`ä/ä Mal. 'duktig, ansenlig, 
rätt stor / decent, considerable, largish' (SAOB 
2); (n., adv.:) an skull gnö' fsasvirälå sm an skull 
få' e kräsna 8M Min 'man skulle arbeta duktigt, 
om man skulle få (el. tjäna) en krona om dagen'. 

försvinna st.v. fögnernna Älvd. fsswi`nna Ore 
fårsvi`nna svRättv. fssvi`nna Bju. Nås fsasvi'nna 
Mal. fegvi`nna ÖVd.; prat. föswg'nn Älvd. 
fårsvå'nn svRättv. fasva'nn Bju. Nås fsasva'nn 
Mal.; sup. fösunennecl Älvd. fsswusnne Ore 
fårsvusnni svRättv. fesvu`nni Bju. fesvenni Nås 
fveisvenn Mal. fegvs`nn ÖVd. 'avlägsna sig; ut-
plånas, gå bort / disappear, go away' (SAOB 1; 
3). Syn.: komma bort; svinna. — Pass.: 
/Mei' nnas Älvd. ftimvi`nnas Ors. fursvisnnas 

- (pret. fersvs'nns) Leks. 'försvinna / disappear'. 

försvärja st.v. (endast refl.:) feawä'r si Våmh. 
fsasverri st fsgvå'ri så Mal. 1. 'med ed för-
binda sig att tillhöra el. vara trogen mot ngn / 
commit oneself to someone' (SAOB 4) Våmh. 
Mal. 4n fesfilsr si a iryöt4m Våmh. an faaavö'a  söt 
åt om kkä'na Mal. 'han försvor sig åt den onde'. 
2. 'svärja falskt / perjure oneself (SAOB 5) Mal. 

försyn f. fesg'n Våmh. (Bon.) få'rsin Ors. fasg'n 
Bju. fsrai'n Nås farsg'n Jä. fstisg'n Äpp. Mal. 
'hänsyn; skamkänsla / consideration; shame' 
(SAOB 5); 4n ä-t i'vvga firrsln får i'vvgum 
öOrs. 'han har ingen hänsyn för någon'; han 
ä-t nå`ro fsrsl'n Nås 'han har ingen skamkänsla'. 
— 	 farag'nt adj. Jä. `hänsynsfull / conside- 
rate'. 

försyna sv.v.3. Isasg‘na Mal. 'förse, tillgodose / 
furnish, supply, giva' (SAOB 4); du å' full 
fsäsy'nnt ds'mm `du har väl tillgodosett (el. givit) 
dem (vad som tillhör dem)'. 

för-synt adj.I fä"rein(n)t Rättv. 'framsynt, förut-
seende, klok / who wisely acts according to his 
lmowledge of what is going to happen'. Syn.: 
för-slug, -slög, -vis, bet. 1. 

försäkra sv.v.l. (endast refl.:) fsetså'keta-så på Mal. 
fegåsker-ge på ÖVd. 'vara förvissad om / be as-
sured' (SAOB 6). 

för-säll adj. I få'rsål(l) Nås; obef. Jä. 'nödbjuden, 
som måste trugas el. fjäskas för / who requires 
a great deal of pressing' (jfr SAOB försälla v.; 
till säll adj.); du skå-nt vår så' få'rstill, då du 
vår b,å'(i)n på brännvin <du skall inte vara så 
nödbjuden, då du blir bjuden på brännvin'. 

för-sätta' sv.v.2. — 1. /'sätt(a)svMor. Soll. <bestäm-
ma, föreskriva, påbjuda / decide, ordain, pre-
scribe' (SAOB försätta'); (p. pret.) ä e K3' sätt att 
i'vvgän få gö lrävvgår åld jå'n Soll. `det är 
bestämt, att ingen får gå längre fram än hit' (i 
lek). 

försätta" sv.v.2. — 1. fösettja 2. Älvd. fesetta 1. 
Våmh. (Bon.) föse`tta Mor. föstrtta Soll. fsrsätta 
2. Leks. fursätta Jä. fsastrttja Mal.; apokoperat: 
fsrsätt- Ore Dju. fårsätt- Rättv. feeätt- Li. 1. 
'offra, förspilla, försumma / give, waste, neglect' 
(i förb. försätta tid; SAOB försätta" 13) Mal. 
Tra. nö a je fegå'tt ler mettji tf' Tra. 'nu har jag 
ödslat bort för mycken tid'. 2. <hindra / pre-
vent' (SAOB försätta" 16) Dju. Jä. Mal. Li. dem 
fegint s'llt a'rrbäjt fe' vm Li. <de hindrade allt 
arbete för honom'. 3. 'sätta i trångmål; göra 
svarslös / put in a clifficult position' (jfr SAOB 
försätta" 17) allm. 4n fesettåd m mn ?nä gcl`tu 
Våmh. (Bon.) 'han gjorde mig bet med en gåta'; 
an föse`tt mi Mor. 'han gör mig svarslös'; du får 
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å fårså't mei Rättv. `du bringar mig i en pinsam 
belägenhet'; han fseisti'tt an Itkä`na, ha'nn Mal. 
`han gjorde den Onde svarslös, han'. Syn.: 
förställa. — P. pret.: 1. 'upptagen / occupied' 
Tra. Kö e ti-dä kä'rale fegå'tt 'nu är det där kärlet 
upptaget'. 2. 'urståndsatt; i förlägenhet för / in 
difficulty' allm. an  vårt föså'tt Soll. 'han råkade 
i förlägenhet el. blev strandsatt'; fårså'tt i (-.'får 
,,,om —ma) prnivar Rättv. <i förlägenhet för 
pengar'; fä å alldeltss fursit'tt tå läsa Leks. `jag 
är alldeles urståndsatt att läsa'; je vart fsrsti' tt 
Jä. 'jag blev urståndsatt att göra något'. 

försöka sv.v.3. fösg`ötja Älvd. fösiPtja Mor. Soll. 
fårg`tja Rättv. fssii'tja Bju. Dju. fstetja Mal. 
(Y.) 'pröva, fresta på / try, attempt' (SAOB 2); 
fösö'tjä öMor. 'försök!'. Syn.: fresta. 

för-sölja f.IVa fti`rsåltja Flo. 'på skinnmagd-
r emmen löpande sölja, i vilken banden från 
knivslidan och nålhuset förenades / buclde or 
ring on leather-apron strap, in which bands 
carrying knife-sheath and needle-cushion were 
fastened' (C0DB IV 230). Syn.: nålhusring. 

förtaga st.v. fötkgå Älvd. fsrtä' Ore fårtä' Rättv. 
!stä' Bju. fertä' Nås fstä' Mal. (Y.) 1. (styr ack.:) 
'beröva (kraft), upphäva (verkan) / deprive 
(of strength), take away (the effect of)' (SAOB 1) 
Älvd. fötkgå eö 'beröva det dess kraft'. 2. (styr 
ack.:) 'överraska o. skrämma / surprise and 
frightere (jfr SAOB förtaga" 6) Älvd. fetm, int 
fötkgå n `vi få ej taga saken för häftigt, så 
att vi skrämma honom'. Jfr förtagen, bet. 2. — 
Refl.: 1. 'överanstränga sig / overwork' (SAOB 
förtaga" 5) allm. Syn.: f örstränga. • 'göra 
ett missgrepp / make a mistake' Ore e för s 
fartö' me 'jag råkade göra ett fel' (abstr. el. 
konkret). 

förtagen adj. feta'jn Våmh. (Bon.) fetä` jen vMor. 
fårtä`jin Ors. fårtå"jin Rättv. 1. 'som förtagit 
sig, matt, dåsig / exhausted, drowsy' Våmh. 
vMor. Rättv. Syn.: förlupen, bet. 1. 2. 
'ytterligt förvånad, förbluffad, bestört / very 
surprised, astonished' Ors. Rättv. Syn.: för-
lupen, bet. 2; förtjust. 

för-tak n..II 	 firertäk II Älvd. Våmh. irra' k 
vMor. fårtä'k öMor. fö`rtäk förtätj Ve. fa"rtiik 
Son. Rättv. firrtäk öOrs. fä'rtäk I Ore Leks. Al 
Dju. <mindre tak, bildande ett särsk. taklag o. 
skjutande ut från väggen under det egentliga 
taket / layer of roofing under the real roof and 
jutting out from the wall under the latter' 
(se ill.; SAOB; ÖDB III 143, 145, 252). Jfr 
gamme; utskov. Syn.: plös, bet. 4; uppe. 
tak; utskäft. — Ssg: frartakstu'kk m. Våmh. 

<från knuten utskjutande del av väggstock, på 
vilken f örtaket vilade / end of wall-log pro-
jecting from the joint, upon which the f ör tak 
was built'. 

för-tal' n. II firsrtält Älvd. 'ingångsspråk till pre-
dikan / introduction to sermon' (jfr SAOB för-
tal' 2). 

för-tal" n. II firatiqr Mal. fetä'Ir öVd. 'förklenande 
o. illvilligt tal, klander / derogatory speech, 
blame' (SAOB förtagit). 

förtala sv.v.l. fötklrå Älvd. Son. tårta% Ors. 
fårta"Zrå Rättv. fsrtä`lra Leks. fstrara Bju. fsätä'irs 
Mal. febrIro Tra. <tala illa om, baktala' (SAOB 
förtala" 1) allm. fårtklå irdror Ors. fårtklrå 
ä.`rs Rättv. 'baktala (de) andra / talk behind a 
person's back, gossip'. — Refl.: fötä"kå si(g) 
Älvd. fötä'kel si Soll. /ärttå si Ors. fårtklrå så 
Rättv. fsrtå'Ir så Leks. furtä`k ge Nås fsat.ä`ks så 
Mal. fetä`ko se Tra. `prata bredvid munnen, säga 
för mycket, förråda sig / make a slip of the 
tongue, betray oneself (SAOB förtala" 2 b). 

förtenna sv.v.3. 	 fsrg`na Leks. fstå`na (p. pret. 
fstä`na) Bju. fsrtenna Nås fsätå'na Mal. 'över-
draga med ett tunt lager av tenn / cover with 
thin layer of tia' (SAOB). Syn.: ten.na; tenn-
beta. 

förtjust adj. I fötfiest Soll. 'förbryllad, förvånad / 
puzzled, surprised' (jfr Rz 179b förkjust; VII 
förtjust; SAOB förtjusa 2); i vårrt a`lideltås 
fötjfe st 'jag blev alldeles förbryllad'. Syn.: för-
lupen, bet. 2; förtagen, bet. 2. 

förtjänst f.Ia fötjennst Älvd. fåtje'nnst vMor. 
fötjå'n,st Son. fstjå'n(n)st Rättv. (Bi.) Bju. far 
tjännst Jä. fsätje'nnst ,,, fstge'nnst Mal. fetjå'nnst 
()Vd.' vinst el. avlönat arbete hos främmande 
människor, förvärvade inkomster /profits or paid 
work for strangers' (SAOB I 1); ez fr 4 fåtjennst 
Älvd. han e bu' tis på fartjå'nnst Jä. an e fet på Ma-
tje'nnst Mal. 'han befinner sig utanför hembyn o. 
sysslar med avlönat arbete'; wa'rrt e nögu 
fåtje'nnst vMor. 'blev det någon vinst el. några 
inkomster (av arbetet)?'; kg`r på fstge'nnst Mal. 
(Y.) 'köra foror (mot betalning)'. 

förtorvad adj. I fötu'rrvaö Älvd. (jfr torva v.) 
'förargad / angry'. 

förtreta sv. v. 1. 	 fötri`ta 1. Älvd. fetri`ta Våmh. 
fårtri`ta (sup. fårtri'tt) 3. Ors. 'förarga, göra 
harmsen / to annoy' (SAOB 1); du sk'-nnt 
fetri't m Våmh. `du skall inte reta mig!'. 

förtrogad adj. I faatrö'gad Mal. 'eländig, förbaskad, 
fördömd / damned'; dam jeä fuatrö`gade tisnivan 
'de här förbaskade tidningarna!'. 

förtrolla sv.v.l. fstrs'lla Bju. Nås fstre'lla Mal. (Y.) 
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'öva trolldom mot, förgöra / enchant, put a spell 
on' (SAOB 1). Syn.: trolla, bet. 2; trylla, 
bet. 2. — P. pret. n.: fetrs'lla Bju. fs(r)trs'lla Jä. 
'förgjort, motigt / bewitehed, contrary'. 

förtrots oböjl. sbst. (endast i förb. på f ört r o t s:) 
på fstrå'ss Bju. på fsrtrå'ss Flo. <på trots, för 
att förarga / to annoy, in defiance'. Syn.: 
trots, bet. 1. 

förtryta st.v. fsatrYta Mal. 'försmå, rata, avvisa / 
disdain, spurn, reject' (SAOB I 1); Mia  ka`nn du 
fsatrg't en lli`kkän gå' gra't `hur kan du rata en 
sådan god gröt'. 

för-ty' adv. föayö Älvd. föda' vMor. Soll. fädö' 
öMor. färd' Ors. fö(r)d' Jä. /ödi' Mal. fedi' 
ÖVd. (jfr för prep.). 1. a. `därför / therefore' 
(SAOB I 1) allm. föd§' a  so wa'rrt e 8,5' Älvd. 
<därför blev det så'; jusst 	öMor. 'just där- 
för'. Syn.: se därför'; fördenskull, m.fl. 
b. (i förb. förty att:) `emedan / because' (jfr 
SAOB I 3) färd' at Ors. födi' att Mal. fedi' 
att ÖVd. 'därför '(att)'. 2. 'det oaktat, i alla 
fall, ändå / in spite of that, anyway' Älvd. Soll. 
Mal. ÖVd. djå'r du sö'n föda' ä Soll. 'gör du 
så ändå (o: trots att jag har förbjudit dig)?'; je 
väjt an e stentmer fedi' je Li. 'jag vet, att han är 
sämre i alla fall, jag'. Syn.: ändå. 3. 'för den 
delen / for that matter' Mal. Li. i sämmår 
fedi' Li. 'i sommar också för den delen'. 4. (i 
förb. med ja:) ja, fö(r)d?' (s) Jä. `ja, varför 
inte? / Yes, why not?'. 

för-tyll  adv. f' 5-di' Mal. g-4v ÖVd. 'dessförin-
nan, före den tiden / before that, before that 
time'. Syn.: se därf 

för-ty konj. föda' Soll. ftirclö' Ors. 	Äpp. 
födi' Mal. fedi' ÖVd. 1. 'därför att, emedan / 
because' (SAOB II 1) allm. öd ska du f«, färdi' 
du a å'pi mi ss mrtji öOrs. 'det skall du få, 
emedan du har hjälpt mig så mycket'. 2. 'ty/ 
for' (SAOB II 2) Äpp. Mal. ÖVd. fsrclg' hå' skull 
vå'r su kra' fftut Äpp. `ty det skulle vara så 
näringsrikt'; fe di då få` du fall å'jn Tra. `ty där 
får du nog en (fisk)'. 3. (finalt:) <på det att, för 
att / in order that' Soll. i djå'rd å födö' an skuld 
trä' jvas 'jag gjorde det, för att han skulle trivas'. 
4. (koncessivt:) `(nog) för att /admittedly' Mal. 
fu'll födi' i acld vö'Iri, män i tösttfily i ka'nn `nog 
för att jag hade velat, men jag tycker inte, att 
jag kan'. 

förtyekt adj.I f srty' kkt Leks. 'förgjord /bewitched' 
(jfr We. förtycka). 

förtylla sv.v.l. fety'lla Våmh. (Bon.). 1. 'förvilla, 
störa / baffle, mislead, disturb' (t.ex. vid läs-
ning el. vid uppsättning av väv). Syn.: se 

brylla, bet. 1; förstyra; förvilla, bet. 2, m.fl. 
2. `gm okunnighet förstöra el. sätta ur funktion / 
spoil or put out of order through ignorance'; 
dem ed kuna fety'll 'teka stju'sszt `de (i rodd 
okunniga) skulle kunna göra hela (båt)färden om 
intet'. Syn.: förvilla, bet. 3. 

förtära sv.v.3. fartli`ra Leks. fstå'ra Bju. fseitcVra 
Mal. fetä`ra ÖVd. 'äta el. dricka upp / consume' 
(SAOB 3); ja ku`nn int fstå'r i'vväntiv på flö'r(a) 
då'går Bju. 'jag kunde inte äta någonting på 
flera dagar'. — Avi.: futå'riv f. Bju. 'mat o. 
dryck, föda / food'. 

förunder oböjl. sbst. föru'nnder Älvd. furo'nndää  
Mal. 1. (i förb. i f öru.nder:) 'förvånad / sur-
prised' (jfr V11) Älvd. i km up i föru'nncler 
lag blev högeligen förvånad'; ukum settj .191 i 
förtennder `vi skola bringa honom att häpna'; 
i warrt d4 fik i' so up i föru'nnde so <jag blev 
då så förvånad så'. 2. (i utrop:) 8, stö're far-
o'nndåa! Mal. `oh, bevars väl! / goodness mer. 

förundra sv.v.l. (endast refl. o. pass.; jfr SAOB 1 
b:) 	1. (refl.:) fsro'nndää  så Mal. 'undra! wonder'; 
(i förb. med på:) i fsro'nndtta  må på' am i'nnt ä 
e su'vvoir 'jag undrar om det inte förhåller sig 
så'. Syn.: fundera, bet. 2; undra v., refl. o. 
pass. 2. (pass.:) fsro'nndääs Mal. 'förvånas / be 
surprised'; hå' ö' då full i'vvan fsro'nnclääs yvy 
'det är väl ingenting att förvånas över'. Syn.: 
undra v., pass. 

förundrom adj.I föru`nnclrum öMor. Soll. 'förund-
rad / filled with wonder' (Multrå förundrom); o e 
då stå'rföruinndrum öMor. 'hon är (då) mycket 
förvånad'. Jfr försagd, bet. 2; förvånom etc. 

förut adv. förå't svMor. *fet Rättv. fsrit't Leks. 
Bju. Al Nås Mal. (endast ternporalt; SAOB I 4-5:) 
'innan, tidigare / before, earlier'; e wi'sst i fell 
förit't svMor. å' visst jä fårfet Rättv. 'det visste 
jag förut'; ja va di't fsrin Al 'jag var dit (bort) 
tidigare'. Syn.: se f öreåt. 

förutan prep. (konj.) fördutå Älvd. fårdjta Ors. 
fårieta Rättv. fsrfitan Leks. Nås fsråsta Leks. 
Bju. Jä. fsru`tta Mal. feru`tta ÖVd. 1. (i konjunk-
tionell anv.; jfr SAOB I 3:) 'med undantag 
av, utom / with the exception of; except, 
save' (åtföljes av nom.) Älvd. 	 föraut4 afe 
'alla utom du'; die wä` da sy'ssträr, fördutå 
g4'mmblre8t4 `de voro där, systrarna, utom den 
äldsta'. Syn.: förutom. 2. 'utan, utan till-
gång till, utan hjälp av / without' (ställt efter 
det styrda ordet; styr dat.; SAOB I 4 a-b) allm. 
i kan vå detta fårdjta Ors. `jag kan vara det där 
förutan'; då' fårfita Rättv. då' fsrå'tan Nås då' 
fsrii`ta Jä. 'dig förutan, utan din hjälp'; ä gå'a-rit 
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a'nnd vcisr di furtetta hä'll Mal. `det går inte (an) 
att vara utan det heller'. 3. 'utan, utöver i 
without, beyond' (jfr SAOB 4) Leks. tå'rrter å 

fsrfetan all ernncla 'tårtor och bröd utan all 
ända (el. gräns)'. 

förutom prep. fårietom Rättv. fy:Tett« Bju. 'med 
undantag av, utom / except' (SAOB 2); cells 
fårietom prä'sstn Rättv. `alla utom prästen'. 
Syn.: förutan, bet. 1. 

förvara sv.v.l. föwa"rå Älvd. föverå öMor. fyr-
viera Leks. fuvtera Bju. fervä'ry Mal. 'ta vara 
på, ha i förvar / keep' (SAOB 12); V eva wä-v, 
föwrrä penivvga Älvd. `jag vet, var han för-
varar pengarna' .—Refl.: bä'ttär byte r-så än fyger-
sä Bju. (ordspr.) 'bättre (att) ta vara på sig än 
(att) förstöra sig / better to take care of oneself 
than ruin one's health (existence, life etc.)'. 

för-veton adj .111 få'rvåtti, Flo. (jfr SAOB) 'fram-
synt, förutseende / far-sighted'. Syn.: se för-
slug. 

förvilla sv.v.I. 	Älvd. fewi'lla Våmh. för- 
wi'lla vMor. Ve. fårvi'lla Rättv. fyvi'lla Bju. 
fyrvi'lla Flo. Nås Mal. 1. <vilseleda, föra vilse, 
kollra bort / mislead, lead astray, tum someone's 
head' (SAOB 1) Våmh. Rättv. 2. <störa, krångla 
bort / disturb, muddle' (t. ex. vid läsning el. vid 
uppsättning av väv; SAOB 2 g) allm. Jfr för-
vända, bet. 2. Syn.: brylla, bet. 1; förtylla, 
bet. 1. 3. 'förstöra, bringa ur funktion / spoil, 
put out of order' (jfr SAOB 2 g) Rättv. Syn.: 
förtylla, bet. 2. — P. pret.: fårvi'lla Rättv. 
'kollrig, svagsint / crazy, mad, clistracted'. 

för-vinter ni., se f ör (r) v int er. 
för-vis adj. I fa"rvis Rättv. fg'rvis Leks. Bju. 

Dju. Flo. Mal. förds ÖVd. I. 'framsynt, förut-
seende / far-sighted' (SAOB 1) Rättv. Leks. Bju. 
Dju. Flo. Jfr framslug. Syn.: för-slug, -slög. 
2. 'som på övernaturligt sätt skådar in i fram-
tiden / clairvoyant, second-sighted' Mal. ÖVd. 
Syn.: se framslug. 

för-vån adj., se förvån(ad). 
för-våna sv.v.l. f'd"rt-ena Älvd. (jfr vån, bet, la; 
styr ack.) 'förskräcka med att göra onda förut-
sägelser / frighten by evil prophecies'; an rd"r-
fe:bed ekna, at 4 ulld innt 14' e no brå' dä'r <han 
förebådade henne, att hon inte skulle få det 
något bra där'; tjå' fä"rityn int mig `(kära nån), 
gör inte onda förutsägelser för mig!'. 

för-vån(ad) adj.I 16"r6rtaidtt ,,,  fÖrrgnadv, Våmh. 
(Bon.) förvösnadv, öMor. fy'rrvåna Dju. fy'rr-
vån(n)t Ga. fie'rvånn fy:Tö-9:71a Nås firrrvån(n) 
Jä. giryön fs`rrvån Mal. fterryön— fs`rryö ÖVd. 
'förvånad, häpen / surprised, a,stonished' (SAOB 

under förvåna 1). Syn.: se försagd, bet. 2; 
förskräckt, bet. 2; förvånom. 

förvånhet f. Ta fy'rrvonhet Mal. <häpnad, för-
våning i surprise'; te mi stö' a  fy'rryonhet 'till 
min stora häpnad'. 

för-vånom adj. I förwönum vMor. fa'(r)vö'num, 
öMor. fOronum vSoll. frryönum Soll. <förvånad'; 
i vå så fö'yölnum öMor. 'jag var (el. blev) så 
häpen'. Syn.: se försagd, bet. 2; förskräckt, 
bet. 2; förvånad. 

för-väg sbst. oböjl. (endast i förb. med i:) i fä"r-
wåg Älvd. i frryåg Rättv. i få'rvåg Bju. Nås 
Mal. i förvåg Tra. 'före / in advance, ahead' 
(SAOB 3). 

förvälla sv.v.l. fs`rrvåla Dju. fii`rvälla Jä. 'låta 
sjuda upp / boil up' (SAOB); ä fy'rryåla ti flrå't 
Dju. 'det är förvällt i flott'; je ska fä'rväll grö'tv, 
Jä. <jag skall värma upp gröten på nytt'. 

förvända sv.v.3. föwennda Älvd. fyavennd Mal. 
fervä'nnd Li. 1. <förvandla, byta / ehange, 
exchange' (SAOB 8); ig a föwennd ed i p4"nivng 
`jag skall förvandla det (o: smöret) i pengar'. 
2. 'förvrida, förvanska / eorrupt, distort' (SAOB 
9); du 14-tit föwennd stj,'nc ad 4m 'du får inte 
förvända synen på honom'; feryti`nnd si`na å 
fe'Irk Li. 'förvända synen på folk'. Jfr förvilla, 
bet. 2. Syn.: vända. 

förvänta sv.v.I. fyrytennta Leks. 'motse, vänta, 
förutse / look forward to, expeet' (SAOB I la); 
vi har då lci'dyjyn tä fynkennta, nit svLeks. <vi ha 
(då) våren att vänta nu'; å int är ä ny vi'llar 
tä ferviennta Mil 'och inte är det ngt bättre att 
vänta heller'. 

för-åt adv. /'råt Bju. fitrå't Al /'rät Mal. 1. 
(lokalt:) 'förut, före / in front' (SAOB 1 a) Al 
Mal. an jekk fårå't hä'lä vå'jän Al <han gick före 
hela vägen'. Syn.: f örråt. 2. (temporalt:) 
'förut, tidigare / before, earlier' (SAOB 2) Bju. 
Al Mal. fii'råt i ti'a Bju. 'förr i tiden'; i reekkt o 
få'rät Mal. 'jag träffade henne därförinnan'. Jfr 
där-för(e)åt. Syn.: se föreåt. 

föräldrar ni. p1. firsrelldrer (best. ack. firsrelldra) 
Älvd. fö'rälklrär öMor. fä"rälklrär Soll. få'relldrer 
öOrs. få"räl(l)drar vRättv. fitsrål(l)dryr Rättv. 
(Bi.) firråldrar Leks. Bju. fierältdrär Nås Mal. 
fö'räll(d)rär Jä. fyrtelldrer ÖVd. 'fader o. moder / 
father and mother' (SAOB 2). 

fös oböjl. sbst. 158 Flo. 'av yttre omständigheter 
förorsakad stark brådska / great hasta caused 
by externa' circumstances' (Rz 172 b fös; Ross 
foys m.); fek fa's vi <vi fingo minsann bråttom, 
vi.' Jfr en-fös adv.; fas. 

fös adj.I fes Älvd. 'färdig att' fara, rustad för 
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resa / ready to go, equipped for journey'; c/P 
/fes wö'n sos dier a we fy`öser 'de foro, var o. en 
efter som de blevo resfärdiga'. Jfr b o f örs-. 
Syn.: för, bet. 4. 

fösa sv.v. 3. 1. fg ö̀sa 3. Älvd. /'sa 1. vMor. Soll. 
3. Ore Leks. Äl /'sa 3. Ors. IB'sa 1. Rättv. fö`sa 
3. Bju. Mock. Nås Jä. Äpp. Mal. (prat. fö`stä Jä. 
fössst Mal.) fitfsa ÖVd. 1. `driva framför sig, 
driva på/ drive in front of one' (SAOB fösa' 1) 
allm. f'd's flded nu vMor. 'driv i väg boskapen 
nu!'; fri' lo`kkar å die Iii`sar Rättv. 'jag lockar 
(korna), och du driver på (dem)'; o frd'ss däm ti 
sä'nn hö'p Rättv. (Bo.) 'hon (o: Rådandan) 
drev dem in i sin hjord'; gip dem jäs° Tra. 
<driv dem härifrån!'. Syn.: älta. 2. (abs.:) 
'skrämma fisk i nät el. annat fångstredskap gm 
att stöta i vattnet med puls el. dyl. / frighten 
fish into not or other fishing device by splashing 
about in water with pole' Nås Jä. Äpp. Mal. 
Syn.: paska, bet. 2; pulsa'. — Särsk.förb. (av:) 
1. 'driva i väg / drive' (styr ack.) Älvd. Jä. Mal. 
ÖVd. vienisan håktamm fro .211`k dem a fö'jst-å 
fro mö'ra Mal. 'venjansfolket härstammar från 
sådana (eg. slika) som de ha föst bort från Mora'. 
Syn.: älta av. 2. 'med lövruska stryka av / 
drive off with leafy branch' (styr dat.) Rättv. fä 
a fasa-å' ka'nom 'jag har strukit av korna 
(flugorna)'; (b o r t:) fös-be'rrt Ors. 'driva bort'; 
(från:) 10844 åig an Älvd. `driv den (efter-
hängsna killingen) ifrån dig!'; (hem:) däm fasa-
hä'm mä Rättv. (Bo.) <de körde hem mig' (sagt 
av en ung pojke, som ville fria); (in:) /8-i'nn 
Leks. Nås `driva in (korna i fähus el. inhägnad)'; 
(o ms t a d: ) IB's-umstäi tfy'när Soll. 'driva korna 
på bete'; (på:) /5s-p4' Rättv. Mock. Äpp. Mal. 
fä'fs-på Tra. 'driva på' (jfr fås på, vid etc. 
under få v. pass.). Syn.: jäga på; (undan:) 
1. `driva, fösa undan' allm. fös-tenna flru'ggun 

Leks. 'schasa undan flugorna!'. 2. <flytta undan 
Våmh. (Bon.) fö8-u`nn,c14 kitä up g bieurdg 
'flytta (maka) undan litet på bordet!'; (upp:) 
/f/8-u'pp Älvd. feej.9-spp Tra. <driva upp' (t.ex. 

' friare ur flickans säng; kor i bås från liggande 
ställning); (ut:) 15's-åjt dem vMor. 'kör el. driv 
ut dem'; fds-fet kastta Mal. 'kör ut katten!'; (å:) 
f8-4' Älvd. /"s-å Soll. 'driva på'. Syn.: j äga 
å; älta å. — Avi.: frfsnivg Ve. få`sniv Ga. 
Mock. f. 'motande av kreatur / driving of 
cattle'. 

lösare m. Illa fg‘öseir Våmh. <bågformig ställning 
av vidja, vilken vid skörd av vissa sädesslag 
fästes vid lieorvet / withe-bow or frame, fastened 
to scythe shaft to make mown grain fall in even 
swaths' (ÖDB I 411). Syn.: se båga f., bet. 2; 
flax'', bet. 3. 

fös-gräs n.II f'd'sgrös firsgräs Rättv. (Bo.) 'lum-
mer, Lycopodium'. Syn.: se fjussgräs m.fl. 

fösk m.Ib fössk Mal. fausk ÖVd. 'murket trä; 
stycke murket trä / rotted wood' (Burträsk 
fösk; Torp fausk; jfr V11 föska f.). Jfr lys-. Syn.: 
fosk. — Avi.: fö`ssku Mal. fs'uske ÖVd. adj. 
'murken / rotted'. 

föslig adj.I fg`öselig nÄlvd. 'som befinner sig i en 
obehaglig situation / in a difficult position'. 

fös-nät n.Ia fö`snät Äpp. Mal. '(finmaskigt) nät, 
mot vilket fisken drevs fram (med pulsning) / 
not into which fish was frightened (by splashing 
with pole)'. Syn.: skottnät. 

-föt(e) n.III Ia, se f ör -. 
-fött adj.I, se bar-, lös-, sår-. 
föttling m. Ib f.2.2livvg Älvd. fe`.2.2/ivg nyMor. 

(SAOB föttling; Torp fetling) 'handtag på skinn-
säck, bestående av benling från det slaktade 
djuret / handla of skin-bag consisting of leg-
piece of slaughtered animal'. 
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