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gadd' m.Ia gadd Ors. Ore gadd Rättv. Bju. Li.; 
obef. Älvd. Mor. Mal. 1. 'av människa el. djur 
upptrampad, mindre stig / small path trodden 
by person or animal' (Häls. gadd; Torp gaddlu; 
Fr. gaddr) Ors. Ore Rättv. an a bisrt-o djer 
ga'dd , 	Ors. 'den (dvs. haren) har börjat (å) 
göra el. trampa upp den permanenta stigen nu' 
(jfr Boöthius Orsam., s. 31); å går en ga'dd 
tva'r(r)t ivir stji` fffits Rättv. `det går en upp-
trampad stig rätt över ägolotten'; ni'ven a gått-
o'pp sä en ga'dd väss(s)ta gå' Rättv. Rättv. 'räven har 
trampat upp en stig åt sig väster om gården'; 
"rågadd Ors. hå"rågadd Rättv. (Bo.). Jfr fä-, 
fälads-. Jfr gång-spår, -stig, bet. 1, -väg, 
bet. 1; stig'', bet. 1; stige; väg, bet. 1; väg-
spår, -stig. 2. 'fast tilltrampad stig i snö / path 
trodden in snow' (Fr. gaddr) Rättv. Bju. 3. 
'permanent, under hela vintern öppethållet 
skidspår / permanent ski-track open all the 
winter' Ors. Rättv. ska`jdgadel Ors. 
gaidd Rättv. 'dots:. Syn.: se andörj a. 

gadd"' m.Ia gadd Älvd. gadd Ål Flo. Jä. Mal. 
ÖVd. 1. a. `stickredskap hos geting / sting of 
wasp' (SAOB gad la) Al Flo. Jä. Mal. ÖVd. 
Syn.: pigg, bet. 2. b. (bildl. om  en persons onda 
tunga el. giftiga tall figuratively about person's 
malice; SAOB gadd' 2a) Älvd. i !u/r'mmmn  
ga'ddn„ at& 'är du framme med ditt giftiga tal 
igen?'. 2. 'mun / mouth' (SAOB gadd' 3) Tra. 
pa'ss ga`ddn, å' de 'akta munnen på dig (håll 
käften)!'. Jfr gana, bet. 2. Syn.: hål, bet. 2; 
käft, bet. 3; mun, bet. 4; slappra, bet. 1; 
slavra, bet. 1. 8. (senare ssgsled:) 'clitoris'; se 
t arr-. 

gadda' sv.v.l. (end. i särsk. förb. med ihop:) 
gadd-P-2'8p sig Älvd. gadd-ihå'p så Mal. `sam-
mansvärja sig, förena sig i visst (ont) syfte / 
con,spire together' (SAOB gadda,11; jfr Rz 180b). 

gaddall  sv.v. 1. ga`dda Ors. Ore (jfr gadd', bet. 1; 
Noreen Ordl., s. 59) <trampa upp en mindre 
(permanent) stig (om hare) / make a small path 
(about hare)'; an a bisrt-o gadda Ors. 'den (dvs. 
haren) har börjat trampa upp vägar el. stigar i 
gräset (el. i åkerns säd)'; hå'rer a gå'tt jä ina 
sty`ttje 8 ga`dda Ore `hararna ha gått här inne i 
sädesåkern och trampat upp stigar'. 

gaddra sv.v.I. gå"åer Älvd. (Loka) (jfr bladdra' 
v.; gavra; gavla, bet. 3) 'pladdra, skvallra / 
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chatter, gossip'. Syn.: se bladdra', bet. 1; 
gaffla, bet. 2. — Av/.: gä'åer n. Älvd. (Loka) 
'innehållslöst prat, pladder / chatter'; gå"åer f. 
Älvd. (Loka) 'pladdrande kvinna, sladdertacka / 
chatterbox'; uku gå"åra 'vilken pladdertackar; 
uka ga"åran n. <vilket pladder / what chatte-
ring!'. 

gaffel raid 	ga'ffelr Älvd. gasffil öMor. Bju. 
Mock. Nås ga'ffsl ,,,ga'ffel Ors. gå"fil Rättv. (Bi.) 
ga' ffel Äpp. geil Mal. ga'ffil ÖVd. 1. 'högaffel / 
pitchfork' (SAOB I la) Äpp. Jfr trä-. Syn.: 
tjuga, bet. 1. 2. `matgaffel / fork' (se ill.; SAOB I 
ib) allm. Jfr strömmings-. 

gaffla sv.v.l. ya' ffelr- Älvd. gas ffäl öMor. gä` fila 
Mal. 1. 'spärra ut benen / straddle'; an ga`f flår 
å spjä'nn öMor. <han sparkar med utspärrade 
ben'. Jfr breda v. pass., bet. 2; sprika. Syn.: 
gavla, bet. 1; grena; gälall(isär); gävla, bet. 
1. 2. 'prata, pladdra, gorma / chatter,•brawr, 
(jfr SAOB 1) Mal. o geila s gikk-på'hon pra-
tade o. gick an'. Jfr bladdra', bet. 1. Syn.: 
gavla, bet. 3; gävla, bet. 2. — Särsk. förb. (å:), 

ga'fflre6-4' Älvd. 'han pratade och gick an 
utan uppehåll'. Jfr gavla, bet. 3; gavr a. 

gafse adj. oböjl. ga'ffsä (pl. =sg.) Jä. 'häpen / 
astonished'. Syn.: se försagd, bet. 2; gafsen. 

gafsen adj. III ga' f(f)sin (pl. ga' f(f)sns) Rättv. 
(Rz 186a, Burträsk, Stenberg Urnemålet, Gotl. 
Ordb. gaps en) 'högst förundrad o.ngt förskräckt, 
häpen'. Syn.: se gaf se, m. fl. 

gagla sv.v.l. gä"gälr Soll. (Aasen g agla) 'klättra 
el. kliva på ngt rangligt / elimb up onto some-
thing rickety'; an gäglrät i vå'g upå 
'han klättrade upp på den rangliga ställningen'. 
Jfr ga g 1 i g adj. — Refl.: ̀ dets.' ; an gåglrät si u'pp 
upå stä'llnindji 'han klättrade upp på den rang-
liga ställningen'. 

gaglig adj. I g'å"glrån Soll. (jfr Torp gag) 'hög o. 
ranglig; rank(ig) / rickety; crank (about boat)'. 
Jfr ricklig. Syn.: reglig; vaglig; vavlig; 
veglig; vickig; vicklig. 

gagn/ n.Ia -d•• g4' uven 	 Älvd. 
Våmh. gav(v)n vSoll. Ore Rättv. Al 

Nås Jä. Äpp. Mal. Li. mun öOrs. ga'vviin Bju. 
Dju. gan Tra. 1. 'nytta / use' (SAOB 1) 
allm. renn bjc2' n.I'mmneå fast rae(r)n djå' 
n'unneå Älvd. 'den ene får hedern (eg.: bär 
namnet), fast den andre gör nyttan'; e djä &emu 
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g4' uv ( •••• g' uvn) svÄlvd. 'det gör samma nytta'; 
demda på'jkhåvvkar står s int Kir et jåsrss ga'vvn 
Jä. 'de där pojkdrumlarna stå o. göra ingen 
nytta'; ä-då' å' du d4-92,t nå' ga'vvn å Tra. 'det 
där har du då ingen nytta av'. Jfr o-. Syn.: 
nytta, bet. 1. 2. <praktiskt bruk av ngt, möj-
lighet att använda ngt / practical use of sthg' 
allm. MQ eå i no n'uvgn i bl'etv, Älvd. 'medan 
det är (ngn) näring i betet'; i a gå'rt mi g4'vvn 
åv ded4' öOrs. 'jag har kunnat taga det där i 
praktiskt bruk'; om du kan jå'r då nå ga'v(v)n 
rna-fl Rättv. 'om du verkligen kan i praktiken 
använda den (o: släden)'; i a-v,t nä' ga'vvn å 
hä'niulom Mal. 'jag kan inte använda händerna 
(på gr. av kyla; eg. jag har inte något gagn av 
händerna)'; an å`-tit nu ga'vvn å bäsinsm Tra. 
'han kan inte använda sina ben'. 3. a. (i förb. 
till gagns:) 'till nytta / of use'; jät et-g4'uvs sig 
Älvd. `äta sådan föda, att man kan tillgodo-
göra sig den'; vå`r te ga'vvs Nås Mal. 'vara till 
nytta'. b. (i förb. till (rena) gagns:) te råsne 
ga'vv,s Mal. te rä'jne ga'vvs Li. `grundligt, or-
dentligt, duktigt / thoroughly'; tra`mmpa te-
ga'vvs Jä. 'trampa ordentligt (i höet)'; i .2lö'g mä 
te rå'ne ga'vvs Mal. `jag slog mig förskräckligt'. 

gagn" n.Ia gan vSoll. (jfr Fr. gagn-) <liten 
pinne i vävskyttel, instucken över spoltenen för 
att hålla den i läge / feather put into weaver's 
shuttle to keep the pin from slipping out'. Jfr 
1 i 11- . Syn.: se cl u ni, bet. 1 b. 

gagna sv.v.l. gevgn g4`uvin Älvd. gasv (v )na 
Rättv. Mal.Li. ga`vgba Tra. 'vara till nytta / be 
of use' (SAOB 1; styr dat.); 4n jäl, men e 
gener in,t 4m Älvd. 'han äter, men kan ej 
tillgodogöra sig födan'; å ga`v(v)nsr int ta"lr vs då 
Rättv. `det är lönlöst att tala med dig'; å,c/å/ 
ga`vvn då te i'vvgan Tra. 'det där tjänar då 
ingenting till'. Syn.: nytta, bet. 2. — Refl.: 
ga'vv(n)-sä Jä. `göra sitt tarv'. Syn.: laga refl., 
bet. 2. 

Gagnef oböjl. g4`uvn& Älvd. g4`uvnit Våmh. 
ga`vvnå Soll. Leks. ga`vvån Al ga`vvn Mal. 
ga`vvne Tra. <sockennamnet / the name of a 
parish'; aut i g4`uvnä Våmh. Gagnef'; dajt i 
g4'uvnå Våmh. 	Gagnef'; vi vå ä'nncla tå ga' yvs 
rå' Leks. <vi voro ända till gagnefsgränsen'; 
ga'vvs fkirgur Jä. `gagnefskvinnorna' (öknamn). 
— Ssgr: gasvvskall Soll. ga'vvskårMock. ga`vvs-
kär Jä. Mal. ga`vvskär Tra. m. <man från 
Gagnef'; ga`vvsfök n. Soll. `folk från Gagnef'; 
ga`vvsfirftigu Mal. ga`vvsflruggu Li. f. (skämts.) 
'person från Gagnef'. — Avi.: ga'vvsa m. Mal. 
'man från Gagnef / man from G.'; ga`vvsita f. 
Leks. `kvinna el. ko från Gagnef / woman or 

cow from Gagnef'; gasvvska f. Ga. `gagnefsdia-
lekt / the Gagnef dialect'. 

gagnets-dussin n.Ia ga'vvsdussin Leks. 'tretton 
stycken / thirteen'. Syn.: finndussin. 

gagnefs-näsduk m. Ib ga‘vvsnäsdilk Ga. `huvud-
duk för kvinna / woman's headscarf'. 

gagnelig adj. I g4`vv/in öOrs. 'som är till gagn, 
nyttig / of use, usefur. 

gagn-hull n.Ia g.evgit/k/ Älvd. Våmh. gå'vvg-
ulld Mor. Soll. gs`vvghulld Ore gå'vvhull Al 
Dju. ga`vvnhsll Mal. Li. 'gott hull, normal 
fetma / normal weight'; an a då int gs' vvghulldä 

Ore 'den (o: hästen) har då inte ens nor- 
malt hull'; 	a'dd o då ga'vvnhsllä, fast i'nnt 
o ad jitti hs`kkbrö Mal. 'nog hade hon lagom hull, 
fastän hon inte hade ätit av tunnbröd (el. h olk-
br öd, vars kakor torkats på stång, tre och tre 
hopvikta tillsammans på brödsticka)'. 

gala st.v. -sv.v.l. ga"kå (pres. grltär) 1. Älvd. 
gålra Våmh. (Bon.) vMor. Soll. gå'la öMor. 
gelå 	(pret. göl -gälsd; sup. gelåd 
gålad) Ors. gälra 1. Rättv. gå,`ka Leks. Oka 
(pret. gök; sup. gå,'Iri) Bju. Oka 1. Dju. Oks 
Äpp. Nås Mal. (pret. gök, bet. a ,,,gå,sks, bet. b 
Nås Mal.) gälto Li. (ang. stark form med a i 
Ors. se Bergfors 179). a. <ropa, skria (om gök el. 
tupp) / call or crow (of cuckoo or cock)' (SAOB 1) 
Våmh. Soll. Ors. Bju. Dju. Nås Mal. Li. gu'kku 
a Oka upå ä Soll. 'göken har galit på det' (om 
älgkött). Syn.: guckai; ropa, bet. 3; öpa. b. 
'sjunga starkt, skrika, ropa (om person) / sing 
bud, shout, scream (of person)' (SAOB 2) allm. 
du ska gå'k så an Erär di Soll. `du skall skrika, 
så han hör dig'; Okad fu'vva, Leks. gä'Zs s fu'vv a 
Nås `sjunga kraftigt'; an Oks 8 88/VV 88 ä gall 
i bä'rrja Mal. `han sjöng så (starkt) att det ekade 
i bergen' (jfr gälla st.v.). c. 'råma högt (om 
ko), böla / bellow, low (of cow)' öMor. kfinär 
gäla 'korna råma starkt'. Syn.: böla, bet, 
1. — Särsk. förb. (ur:) ga"k-gr Soll. `skrika så 
att man tappar andan'. — Avi.: gå"k4n n. Älvd. 
`skrikande / shouting'; gälrån adj. Soll. 'som 
lätt skriker och gråter (om barn) / rather incli-
ned to cry (of baby)'. 

galant adj. I gala'nnt Nås Jä. gala'nnt Mal. a. 
'präktig, ordentlig i uppförande o. klädsel / fine 
in manners and clothing' (jfr SAOB 1-2) allm. 
b. (n., som adv.:) 'lätt o. ledigt, förträffligt / 
excellently' (SAOB 2b); h,ä je'kk ss gala'nnt Jä. 
hå' gi'lek 88 gala'nnt ss Mal. 'det gick så ledigt o. 
lätt så'; hå va gala'nnt Mal. <det var utmärkt'. 

galen adj. IV gä,"kin Älvd. g'ä"Zrv„ Våmh. ga"kin 
vMor. Soll. 	Ore geltin Rättv. Leks. Bju. 
Al Dju. Ga. Mal. ÖVd. gå' Flo. Nås Olm- 
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gg-in Jä.; n. gä`li Ors. 	Mock. 1. 'som sak- 
nar förståndets fulla bruk / out of one's senses' 
(SAOB 1) Rättv. Nås Mal. e du geekin Mal. 'är 
du tokig!'. Jfr huvud-. Syn.: tokig, bet. 1. 
2. (i n. ss. predikativ; SAOB 2 a y:) 'svårt, be-
svärligt, sorgligt / difficult, hard, sad' Leks. 
Nås Mal. ä ss o'sskaplri 	tä gå' nu ss Leks. 
'det är så fasligt svårt att gå nu så' (i halkan); CIV 

88 geeki Nås 'å, så sorgligt!'; ä då' vå' då få'a  
Mal. 'det där var (då) för sorgligt!'. 3. 'bråkig, 
besvärlig, retsam; argsint, vild / annoying, 
angry, wild' (SAOB 2 b) Leks. Dju. sksn, på' jk 
tä va gelrin Leks. 'en sådan pojke att vara 
bråkig!'; o ä ss e'lrak a gerlrin dl`na ka`tta ss 
Leks. 'hon är så argsint o. vild, din katta, så'; 

tä svä`rs Jä. <besvärlig att käfta emot'. Jfr 
bit-, full-, hopp-. 4. a. 'passionerad, blint 
förälskad, tokig, förtjust / passionate, in love, 
infatuated, mad' (SAOB 4) allm. an  i gä"lrin 4 
tig''teö Älvd. 'han är tokig efter kött'; 
Rättv. 'förtjust i honom'; han ä så gä'kin i' na 
sam je'ta på sa'lltä Bju. 'han är så tokig i henne 
som geten efter salt'; gä'Irin på' ä Bju. 'tokig av 
begär efter det'; kö'nä e gäwIrrie ät ss'pp Nås 
`korna äro ytterligt begivna på svamp'; vistrnåss 
va ku'nn gä'lrin på Mal. 'vitmossa voro korna 
tokiga i'. Syn.: glad, bet. 2; stollig; ställa v., 
p. pret.; tokig, bet. 2. b. (om katt:) <brunstig / 
(about cat:) ruttish' (jfr SAOB 4) Flo. Jfr 
bock-, hingst-, häst-. 5. 'oriktig, orätt, fel-
aktig / incorrect' (SAOB 5) allm. du a fajd-i' 
gelrin su`kkåÄlvd. 'du har fått tag i fel strumpa'; 
an a wa`kkna i grlrigem e'nn,da, Våmh. (Bon.) 
'han har vaknat på fel sida' (bildi.); o tö Oh 
tji`ttil Dju. 'hon tog fel kittel'; ti gelri hä'g Flo. 
ti gari striepa Mal. ti 	strfipe Li. '(ut)i 
vrångstrupen.'; då' vå'lr ä då (få'r) &nom gä'lri 
Mal. 'då bleve det (då) alldeles fel el. riktigt på 
tok!'; (negerat:) innte gå'Irin Li. 'inte oäven (dvs. 
rätt bra)'. Syn.: tokig, bet. 2. 6. (n., substan-
tiverat:) 'vrångstrupen / (down) the wrong way 
(about food stuck in throat)' allm. (utom Älvd.) 
e ffk's bot i gä"lrid Våmh. ä fö bårt i ga"lrea ( gelri) 
vMor. (bårt i gall' öMor.) e för i gani Ors. ä för 
byt e gä'ke Ore ä för ti gari Leks. <det kom i 
vrångstrupen'; sätt ti gä'Iri Leks. 'sätta i vrång-
strupen' (jfr Rietz 47b). — Adv.: gä"lri, ,,,gä"lriö 
Våmh. gä"lri Ve. gå'li Ors. gå'Ire Oro gä'lri Rättv. 
Bju. Ål Dju. Ga. Mock. Flo. Nås Mal. OH — 
gä'Iriga Leks. 1. `felaktigt, tokigt, orätt / wrong' 
(SAOB galen 5) allm. djå"rå gå"Iri Ve. 'begå en 
brottslig handling, handla orätt'; e djikk gä'ke 
Oro 'jag gick fel'; däm jår bä,r gå'Iri nå i'nnsn 
ä'tt däm Rättv. `de göra bara ofog när ingen ser 
efter dem'; ä kå'n ad gä'nnji ON Mal. <det kunde 

ha (eg. hade) gått på tok'. 2. (allm. förstärkande:) 
'mycket, ytterligt / very, extremely' (SAOB galen 
2b CL) NeSi. NeVd. 	Orak Rättv. 'ytterligt 
förargad'; o ä sty'gg, Old Leks. 'hon är för-
skräckligt ful'; gä'Iri fl'nt Ål 'rysligt fint'; geriri 
snä'll (el. le') Flo. 'väldigt snäll (el. elak)'; 
gs'tt Flo. 'mycket gott'; e gä'Iri snä'll tjå'rin Jä. 
'en förfärligt snäll gumma'; stö'rgällri Jä. 'syn-
nerligen mycket'; gä'Iri mä ry'nntjer på ijo`rrtilv, 
Jä. 'mycket (med) rynkor el. veck på kjolen'. Jfr 
galigang sbst. 

galen-get f. VI gå'Irndjet vMor. 1. 'brunstig get / 
goat at rut'. Jfr bläsenget, under bläsna. 2. 
<karusell el. svänggunga, bestående av ett bräde 
(el. en slana), horisontellt roterande på toppen 
av en i marken (el. isen) nedslagen påle / round-
about consisting of a board horizontally rotating 
on top of a polo stuck into the ground or ice' 
(jfr Lev. Våmhfj., s. 61). Syn.: kringel-dusa, 
-fusa, -vissa; svimlat; svimmelrunka; 
svinga; svirvel. 

galenskap m. gå'lrnskäp Soll. gä'Irnskäp Leks. Bju. 
Ål Nås gä`rokä,p Mal. 1. a. 'vansinne / madness' 
(SAOB 1) Bju. Nås Mal. rå'n gä'Irwkapin Mal. 
'rena vansinnet'. b. <tokeri, dårskap /mischief' 
(SAOB 2) Soll. däm e äut upå bä'r gå'Irn, skåp 'de 
äro ute bara för att göra rackartyg'. 2. 'bak-
slughet, illvilja / underhan.deciness, spite' Soll. 

'ngt som gör ett sår svårläkt el. en böld 
elakartad, otyg / something which makes a 
wound fester' Leks. Ål ä ha kwrnmi nsn garnskå,p 
ti så'rä Ål 'det har kommit ngt otyg i såret'. 

'osämja, tvedräkt / discord, dissension' Soll. 
Mal. (Y.) ä a vurrti gå'Irnskäp mylå dö`mmda Soll. 
'det har uppstått osämja mellan de där (perso-
nerna)'; ci add vg`ry minn garnskap mi'lla dam 
Mal. (Y.) <det hade varit någon osämja mellan 
dem'. 

galen-tor( a) m. Ta — f. IV a n. Ta g å' Irntör Ve. 
(best. dat. -törim) m. vSoll. Ontör Flo. garntåna 
f. Nås ga`nntölra Jä. gäktö —gcennto n. Äpp. 
gä'Irritöra —gä`raöra ,,,ga'nntöra Mal. gä'haöra 
gäktöra öVd. 'rölleka, Achillea millefolium / 
milfoil, yarrow' (SAOB). Syn.: se backhumle; 
bod-, brygg-, öl-toppa; olsmässhumle; Per-
i-löten; renkonung; tobaksblomma. 

galentor-brännvin n. gcenntokbrännvin Jä. gcenn-
tobränwmen Äpp. gä'Iriztolibrännvin, gcenntok 
brännvin Mal. gelmtorbrännvin CoVd. 'brännvin, 
kryddat med blomkorgar el. frukter av rölleka i 
distilled liquor with Achillea millefolium added' 
(ÖDB III 528). Syn.: bryggtoppbrännvin. 

galge m. Illa ga'llgä Ors. gcarga Ål; best. ga'Irgan 
Soll. gcarga •-•• ga'Irja Mal. ga‘lb'e Li. `inrättning 
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för avlivande av förbrytare gm hängning / 
gallows' (SAOB 1). 

galigang oböjl. sbst. gekiga'vn Soll. (jfr galen 
adj., ack. gälrigan; se äv. LD II 140) `hissnande 
höjd (vid gungning) / dizzy height (about swing-
ing)'; vi'ss upi grIrigaivv `gunga (på gungbräde) 
så högt att man hissnar'; du få int älld mi up i 
gå,"Zrigalvv `du får inte hålla mig så högt upp i 
vädret'. 

gall m.Ia gåt Tra. (Fr. galdr; Torp gald) `upp-
höjd, hård kant / raised, hard edge' (t. ex. längs 
kanterna av en lapp på ett klädesplagg el. på en 
väg i snösmältningen); je djekk ät sm 	Tra. 
`jag gick utefter en isvall (på vägen)'. Jfr j ä der, 
bet. 2; kvård, bet. 1. 

gall n., se gall (e) m. —n. 
gall adj. I gall Rättv. Leks. Bju. Jä. Mal. `ofrukt-
sam / barren' (SAOB 1 a). — Ssg: ga'lltuppa f. 
Mal. `hanblomma på humle / male flower of 
hop'. 

galla m., se gall (e) m. --n. 
galla f.IVa ga'lla Leks. ga'lla Äpp. 	Li. 
(SAOB gallav  sbst.). 1. `ofruktsam ko / barren 
cow' Leks. Syn.: gallko; gammelgälla; 
gälla; gällko. 2. 'ofruktsam kvinna / barren 
woman' Äpp. Li. Syn.: gammelgälla. 

galla sv.v.l. gå'll(a) Våmh. Mor. Soll. (jfr SAOB 
galla v., under gall' sbst.). 1. `tala högljutt / 
speak loudly' Soll. 2. 'prata tok / talk nonsense' 
allm. — Ssg: gällkvatt n. öMor. 'struntprat / 
nonsense'; gällströjp m. vMor. (eg. gallstrupe) 
get'llstakk m. öMor. `person, som pratar tok 
/ person talking nonsense'. — Avi.: gåll m. vMor. 
`man, som pratar dumheter / man talking non- 
sense'; gåll n. Mor. Soll. 1. `högljutt tal / bud 
speech'. 2. `meningslöst tal, struntprat / non-
sense'; gälla f. Mor. `kvinna, som pratar dum- 
heter / woman talking nonsense'; go'llipn Våmh. 
gå'llun vMor. adj. `som pratar tok, pajasaktig / 
talking nonsense'. 

gall-blåsa f.IVa gs'llblåsa Ors. ga'llbiråsa Bju. 
Jä. Mal. gs'llblråsa ÖVd.; pl. ga'llblråsår Rättv. 
1. `reservoar för gallan / gall-bladder' (SAOB) 
Ors. Bju. Jä. Mal. Li. Syn.: galle, bet. 2. 2. 
(pl.:) `blåsutslag under hästens hovskägg / blis-
ters under the fetlock of the pastorn joint of a 
horse's foot' Rättv. Syn.: gallor. 

gall-bär n. II ga'llbe Mal. `gallbildning, gall-
äpple (på blad etc.) / gall-nut, oak-apple'. Syn.: 
galläpple, bet. 1. 

gall(e) m. III a —Ta n.I a go'lle III Älvd. go'llä 
Våmh. g å'llä vMor. gå' lldä öMor. Ve. Soll. gålld I 
vSoll. gs'llä III Ors. ga'lls Rättv. ga'lla Leks. 

Ål ga'lla Bju. Dju. Nås Jä. Äpp. Mal. (best. sg. 
ga'llp 	Jä.); gull n. Li. 1. `vätska, som av- 
söndras från levern / gall' (SAOB galla" 1) 
allm. ja spidd-o'pp grå'n göt'ln Dju. je spy'dd 
gra`na 	Jä. <jag kräktes grön(a) galla(n)'; i 
spjö`dd rå'n ga'lln Mal. `jag kräktes ren galla'; 
bj ä' nngsll Li. 'björngalla'. Jfr b j örn-, svin-. 
2. `gallblåsa / gall-bladder' (SAOB galla" 2) 
Älvd. Mor. Ve. Soll. Rättv. Nås Mal. Li. an 
a nå fö'lr å gå'llam vMor. 'han har ngt fel på 
gallblåsan'. Syn.: gallblåsa, bet. 1. 3. 
`bitterhet, ilsket humör / bittemess, bad tem-
per' (SAOB galla" 4 a) OvSi. an  we' jsär 
vSoll. `han blir ursinnig (eg. visar gallan)'. 4. 
`ngt formlöst o. slankigt (t. ex. en halvtom säck, 
en våt o. hoptovad hötapp) / sthg shapeless and 
limp' Älvd. 6"goll 'slankig hötapp'. 5. (senare 
ssgsled:) `blåsa; kula / blister; ball'; se glas-. 

gallor n. Id ga'lldär Våmh. öMor. Soll. ga'llär Leks. 
(Silj.). 1. `korsvis sammanfogade järnspänger 
till behållare, vari tjärstickor brändes som belys-
ning/ container made of criss-crossed iron rods, in 
which resinous sticks were burnt for illumination 
purposes' (jfr SAOB galler" 1; Ö DB I 64 f.) allm. 
Jfr stick-. 2. `snedställda träspjälor till skydd 
över sädeslårar i sockenmagasinet / slanting 
roof-structure made of wooden laths protecting 
grain-bins in parish granary' (jfr SAOB galler' 1) 
öMor. 

gall-hoja sv.v.l. ga'llhöj Mal. `illvråla (av smärta 
el. skräck) / yell, howl' (SAOB); hån gasllhöj du 
so'vvolr fö `varför galltjuter du så(vordet) för?'. 
Syn.: gall-skria, -skrika, -skräka. — 
Avl.: ga'llhsj n. Mal. `gallskrik / yell'. 

gall-ko f.VIIb ga'lltffir vMor. (jfr Rz 182a) ga'llka 
Rättv. Mal. —ga'llkfi ÖVd. ga'llkö Bju. Nås Jä. 
Äpp. `ofruktsam ko / barren cow' (SAOB a). 
Syn.: se galla, bet. 1. 

gallor f.IVa pl. ga'llår Rättv. `blåsor under 
hästens hovskägg / blisters under horse's fetlock' 
(jfr SAOB galla"(  sbst., bet. 1). Syn.: gall-
blåsa, bet. 2. 

gallra f.IVa gu'lldra Li. (jfr gallra"; galla v.) 
`skvallerkäring, sladdertacka / gossiping old 
woman, chatterbox'. Syn.: se b r åk-, rall-, 
skvaller-käring; pallertacka. 

gallra' sv.v.l. ga'llder Älvd. ga'lldra Ors. ga'lldra 
Rättv. Mal. ga'llra Bju. gs'lldra Li. `bort-

rensa överflödiga växtindivider / thinout plants' 
(SAOB gallra"' 2); ga'llder rö'vor Rättv. gs'ller 
rö'von Li. `gallra rovorna'. 

gallrall sv.v .1. gs'lklra Li. `sladdra, skvallra / 
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chatter, gossip'. Jfr gallra f. Syn.: ballr a; 
bråka, bet. 5; klaga, bet. 4; pallrall; ralla; 
skvallra, bet. 2. 

gallration m.I a gall(d)rafö'n Mal. 'samling av red-
skap el. verktyg (för visst ändamål) / collection 
or set of implements or tools (for a certain pur-
pose)'; nä e ä .2l2't på lg`lrä gall(d)rafö'n 'nu är 
det slut på hela uppsättningen'. 

gall-sjuka f.IVa ga'llfäka Rättv. Bju. Äpp. gått-
Jaka Mal. `gallsjukdom / bilious complaint' 
(SAOB 1); ä e nög nå ga'llfäka Rättv. 'det är nog 
ngt slags gallsjukdom'. 

gall-skria sv.  .v .1. ga'llskria Älvd. gs'llskria ga'll-
skria Ors. gasllskria Flo. 'gallskrika / yell, howl'. 
Syn.: gall-hoja, -skrika, -skräka. 

gall-skrika st.v. gasllskrika Leks. ga'llskrika Bju. 
'skrika högljutt / yell' (SAOB). Syn.: se föreg. 

gall-skräka sv.v.3. ga'llskrätja Mal. = föreg.; an 
såt fa'sst 8 ga'llskräk(k)t <han satt fast o. gall-
skrek'. 

Gallus oböjl. sbst. ga'llus —ga'll Älvd. ga'llus 
vMor. Ål ga'llus Jä. Mal. r-ga'llus öVd. 'Gallus-
dagen ("ho)'; (vanl. föreg. av pron. han:) an 
ga'llus Mal. `clets.'; på om ga'llus Mal. <på (ho-
nom) Gallus(dagen)'; by,' 8nn Ira`ggd sig nm ga'll 
Älvd. 'björnen lade sig i idet vid Gallus(tiden)'. 

gall-äpple n. ga'llåpht Rättv. ga'lläppslr Leks. 
ga'lläpIrä Bju. Jä. ga'lläppälr Äpp. Mal. gu'lläppek 
Li. 	1. 'gallbildning på blad (av t. ex. träd, ros o. 
dyl.), anv. till färgning (svart) el. mot tandvärk / 
oak-apples used for dyeing (black) or for tooth-
ache' (SAOB) allm. Syn.: gallbär. 2. 'hjort-
svamp, Elaphomyees granulatus, anv. som afro-
disiaka / hart's truffle, deer-ball, used as aphro-
disiac' Li. Syn.: se bråttom sbst., mossj ord-
äpple m.fl. 

galma sv.v.l. ga`lrma Bju. Dju. Nås Mal. (Rz 
228b gallma; V11 galma). 1. 'röra käkarna 
kraftigt o. ihållande (vid tuggning), gapa brett! 
move jaws, gape' Dju. Mal. ga`krn u ts`gg Mal. 
'tugga med kraftiga käkrörelser'. Syn.: g ar ma, 
bet. 1. 2. 'tala högljutt, skrika, gapa / speak 
loudly, scream' allm. an  ga`lrma å sö'r Bju. 'han 
gapade o. svor'. Syn.: garma, bet. 2; gorma', 
bet. 1. — Avi.: ga'Irma f. Mal. 'högröstad o. 
bråkande kvinna/ loud-voiced woman'; ga`kman 
n. Mal. <högröstat tal, bråk, stoj / bud speech, 
noise, brawling'. 

galnas sv.v. pass. gä'lnas öMor. 	Son. 
galnas Leks. Dju. gifitrntis Ål gitskro Mal. gielmes 
Li. 1. (jfr galen, bet. 1:) 'bli tokig, galen, van-
sinnig / become insane' (SAOB 1) öMor. o ålld å 
gä'lnäs `hon håller på att bli tokig'. 2. (jfr 

galen, bet. 3:) 'retas smått, tokas / play pranks, 
make mischief' (jfr SAOB 2 c) Soll. 8. (jfr 
galen, bet. 2:) 'vara el. visa sig besvärlig, gå 
emot / be difficult' Dju. Li. si hur ä burj-på 
gdi'lrrias Dju. <se, hur det börjar krångla!'; nä ta ä 
re`kktit te gEarnes Li. 'nu börjar det bli riktigt 
vrångt'. 4. (jfr galenskap, bet. 3:) <visa tecken 
till sjukdom el. försämring / show signs of illness 
or worsening' (t. ex. om  sår, om kroppsdel) Leks. 
Ål Dju. Mal. mina li'sstä hal-å Olm« Leks. 
<min lilltå håller på att försämras av värk'; i va 
tf'-di fö ä skull te gekro Mal. 'jag var rädd (eg. 
ut i- d e t) för att det (o: såret) skulle börja varas o. 
värka'. 

galon m.Ia gald'n Soll. 'vitt, mönstrat (krusigt) 
prydnadsband, som bruden (grannbruden) 
bar omkring hjässan, framom kronan / wlaite, 
Patterned ribbon worn on bride's head in front 
of her crown' (ÖDB IV 101, 124). 

galp m.Ia gåp Älvd. (jfr galpa v.). 1. `öppen 
mun / open mouth' (vanl. endast i förb. sälja 
galp en:) så`k gå'pin 'stirra fånigt med öppen 
mun'. Jfr hip, bet. 1. 2. 'man, som stirrar få-
nigt / man who stares stupidly'. Jfr hip, bet. 2. 

galpa sv.v.l. gå'pa Älvd. ga'Irpa Leks. ga`4pa Dju. 
(Rz 228b, V11 galpa; jfr ordb. galp; äv. ANF 
1955, s. 204). 1. 'stirra (fånigt el. häpet) med 
öppen mun / stare (stupidly) with open mouth, 
gape' (jfr DNO 1:2, s. 90) Älvd. Syn.: hipas, 
bet. 1. 2. (om kalv:) <råma / low' Leks. 3. 
(om kräkningsrörelser / about movements in 
connection with vomiting:) an ga`kpa å spi'ddä 
Dju. 'han stötte upp, gapade o. kräktes'. — 
Avi,: gå'pa f. öÄlvd. 'starkt forsande bäck- el. 
åsträcka / rushing torrent, rapids'; ed ir mi`kkel 
gå`pur i'nnm be'ttjen 'det är många starkt for-
sande sträckor i den bäcken'. 

galpig adj. I gåspttn öÄlvd.; ii. ga`kput Dju. (jfr 
galp, galpa v.; Hesselman Br. d., s. 1, r. 11). 1. 
(om å el. bäck:) 'starkt forsande / torrential, 
rushing' öÄlvd. ien gå'Inkn be'kk 'en strid bäck 
(med starkt forsande sträckor)'. 2. (om tal:) 
'grovt o. bullrande / (about speech:) coarse and 
noisy' Dju. 

galt m.Ia gallt Älvd. Våmh. (Bon.) Ve. Soll. Ors. 
gal(l)t Rättv. Leks. Bju. Dju. Flo. Nås Äpp. Mal. 
gsllt ÖVd. 1. hansvin, vare sig kastrerat el. 
okastrerat mab e pig, either castrated or not' 
(jfr SAOB galt' 1) allm. Jfr bo-, far-, gälld-. 
2. 'stor (diger) person el. stort föremål (t. ex. 
om  korpulent man, om fullmoget bär) / large 
(fat) person or big object' Våmh. (Bon.) Soll. 
Mal. 8. (senare ssgsled:) `växtdel, fröhus o.d. / 
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part of plant, seed-vessel and suehlike'; se näck-, 
ärt-. — 	ga'llta sv.v. vÄlvd. 'betäcka en 
sugga (om galt) / cover a sow (aboutboar)'; ga'llt 
set`ggikn 'betäcka suggan'. 

galt-kulting m. Ib ga'lltkulltiv Jä. 'ungt hansvin, 
unggalt / young boar'. Jfr griskult (ing) m. fl. 
Syn.: galtunge. 

galt-unge rn.IIIa ga`//tunuä Äpp. =föreg. 
gamlan f.IVa best. g4'mmblr4 Älvd. gdmmblra 
Soll. gdmmbla öMor. vOrs. gdmmfra Mal.; pl. 
obest. gà m(m)lrur Rättv. Leks. ga`mmkur Bju., 
best. gà mblrur Våmh. ga`mmblrur vMor. Oro 
gdmmblror Soll. gdmmlron Leks. Mal. 1. 'den 
gamla kvinnan (el. honan) (äv. om  femin. före-
mål) / the old woman (also about animal or 
thing)' (SAOB gamla 1) OvSi. Mal. tä'g 
n‘namblrik Älvd. 'tag den gamla (tröjan)r; yrt-
gammbla vOrs. 'den gamla kvinnan i Jutgården'; 
frå`g gasmmla Mal. <fråga den gamla kvinnan'. 
Jfr gamlen m. best., bet. 1. 2. (pl.:) 'gamla per-
soner / old people' (best. <de gamla', om vare 
sig män el. kvinnor; SAOB gamla 2) allm. 
dffindå gdmmblrur Oro 'de där gamla (perso-
nerna)'; ä bör bä'r två' ga`m(m)lrur ti dända gå'lräm 
Rättv. 'det bor bara två gamla (personer) i den 
där gården'; dum fraslckt ga`mmlron mi'lla sä Mal. 
'de föra (o. vårda turvis) de gamla o. orkeslösa 
mellan sig (i byn el. socknen)'; jö`nigammlron 
Mal. 'de gamla i Jonigården'. Jfr gammelfolk, 
bet. 1. Syn.: gamlen, bet. 2. 

gamlas sv.v.l. pass. gà mmblras Älvd. gdmmblras 
vMor. Soll. gdmmblas öMor. Ors. ga' m(m)lras 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Nås gdmmiräs Flo. 
gdinmäg Mal. (Y.) ga`mmulrg ,,,ga'nwnkr nMal. 
ga'mm(b)lres ÖVd. 1. 'åldras, bliva gammal / 
grow old' (SAOB) allm. 4n a ga`mmblast Ors. 
<han har åldrats'; i gdmmblums öMor. vi  ga`m(m)-
1r8som Rättv. <vi hålla på att bli gamla'. 2. 
(om ost:) 'mogna! (about cheese:) ripen' (ÖDB 
III 375) Soll. 3. (om gräs o. dyl.:) 'vissna / with-
er' Älvd. ulrtkm tå"gå itajå' trå` 6e fö' feld e 
g.I'mmbkes 'vi skola taga den här slåttermarken, 
innan (gräset på) den vissnar'. — Särsk.förb. 
(av:) g4mblra,s-å'v Älvd. Våmh. (Bon.) gamblras-
å'v Soll. gamlras-å'v Bju. gamlräs-å'v Flo. 1. 
`åldras, bliva ålderdomsskröplig' allm. 2. (om 
gräs o. dyl.:) 'vissna' Älvd. Våmh.; (b or t:) 
gammulrebu' It  Mal. gdmmblres-bett Li. 'föråldras 
o. falla i glömska'; (p. pret.:) hå e bu' itgammuirn 
si la'vvu Mal. 'det har blivit föråldrat o. bort-
glömt sedan länge'; (i h j äl:) gamblras-ijä'Ir Älvd. 
<bliva så gammal o. skröplig, att det tydligen 
lider mot slutet'; (ur:) e a gammblast-i'r Ors. <det 

har blivit föråldrat'. Syn.: gå ur, bet. 3; gå ut, 
bet. 6; gå utur, bet. 7; (utur:) gdmmblres-ta Li. 
'gå bort med tiden'. 

gamlen m.IIIb best. g4'rnmbelrri Älvd. ga`mmbälrn 
Våmh. ga`mmbähz vMor. Ve. gåmmbäln öMor. 
gà mmbän vSoll. ga‘mmbälrn -,ga`mmblren Soll. 
ga`mmbsln vOrs. ga‘m(m)hn Rättv. ga'mmlrun 
Leks. gdmmulrn, Mal.; pl. ga'mmbker Älvd. best. 
gasmmblrar Jä. 1. 'den gamle mannen el. hanen 
(äv. om  m. föremål) / the old man (also about 
animal or thing)' (SAOB) OvSi. tä' (g) n`mmblr.ln 
Älvd. 'tag den gamla (rocken)!'. Jfr gamlan f. 
best., bet. 1. 2. (pl.:) <gamla personer / old 
people' (best. 'de gamla', om vare sig män el. 
kvinnor; jfr SAOB); e wa bä' no ga`mmblrer Älvd. 
'det var bara några gamla människor'; g4`mmb-
Mr irå so Irlråker Älvd. 'de gamla äro så för-
argade'; dumdå ga`mmbkar Jä. 'de (där) gamla'. 
Syn.: gamlan, bet. 2. 3. <den onde / the Devil' 
vMor. Ve. Soll. nej så ga'mmbäkri eld vMor. 
'nej f-n heller!'; ta mi ga`mmbäkri, vMor. 'ta mig 
f-nr; nej men gdmmbälrn an tä Ve. (uttr. av 
häpnad); ga`mmbälrn tä' di Soll. 'fan ta(ge) dig!'. 
Syn.: se fan, bet. la. 4. 'ålderdomen; ålderdoms-
svaghet / old age, weakness on account of age' 
Älvd. Våmh. öMor. Ve. Soll. Ors. Rättv. Leks. 
Mal. ga`mmbäkri tå'r Våmh. 'ålderdomen börjar 
göra sig gällande'; ä ful o'sskaplri dussp, ga,'mmlrun 
lell Leks. 'det är (väl) besvärligt med den här 
ålderdomen i alla fall'; gdmmulrn tåla  mä full Mal. 
'ålderdomen tar mig väl (dvs, försvagar mig)'. 
Syn.: gammalsålder; gammeldom, bet. 1. 
5. (i förb. göra gamlen åt:) an djöd ga`mmbälrn 
a mi Ve. 'han hånade mig för att jag var gammal 
/ ho mocked me because I was old' (eg. <han 
gjorde garnlen åt mig'). 

gammal adj. V gemål —gem,* Älvd. g4"målr 
Våmh. gå"målr vMor. Ve. Soll. gåmå'l —gåmå'l 
öMor. gämmål —gå"mål Ors. gä"molr ,-,get`mmol 
Ore gä"mål 	 Rättv. ga'm- 
mcar Rätt v. (Bi.) ga`mmålr gdmmulr Leks. (Silj.) 
gdmmalr 	svLeks. gdmmulr öLeks. gdmmalr 
Bju. Dju. Ga. Mock. ga`mmälr Ål Flo. gdmmul 
Nås Jä. Äpp. Mal. (Y.) ga`mmuk övr. Mal. gasm-
mål sLi. gà mmol nLi. Tra. (böjning, se LD II 
204); komp. n'mmblrera Älvd. gdmmblär öMor. 
gdmmblrär Soll. gdmmblera —ga`mmbler Ors. 
ga'mmlrur Rättv. (Bi.) ga`mmbkar Leks. (Silj.) 
gdmmlrar Leks. gdmmlrär Ål ga`mmlrärä Jä. 
gasmmlräti  Mal. (—ä'llää  nMal.); jfr Gun Wid-
mark, Det nord. u-omljudet, s. 254; Bergfors, s. 
170 f. 1. a. (vid bestämmande av ålder / in 
determining age; SAOB 1:) allm. ska'ulrgefmetilr 
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Älvd. 'som befinner sig i skolåldern'; Itg"sugårnå'l 
Älvd. 'som befinner sig i konfirmationsåldern'; 
dem så ga`mmbhir å vMor. dsmm 88M ga`mmkar 
Leks. 'de, som äro äldre'; di ga`mmlrä.sta Ål. 'den 
äldsta (dottern)'; mö'nasgammul Mal. (Y.) 'en 
månad gammal'. Jfr d ö d-, f j o 1-, la s t-, n a t t-, 
prästgårds-, ut-, års-. b. (om ålderdom:) 'av 
hög ålder; som funnits länge / (of great age:) 
old; in existence for a long time' (SAOB 2; 4) 
allm. Iråsr n'mmbira ra`kka dra`jta Våmh. 'lära 
gamla hundar sitta (eg. drita)'; ga`m(m)bks 
vi'sår Rättv. 'gamla visor'; åv ga"meart Ve. av gä"-
målt Soll. dv ga`mm(b)ko Ore ätsr ga`m(m)bk4,-. 
åt de gasm(m)blrå Rättv. tå ga`mmäkt Flo. tå 
gdmmult Nås 'av gammalt'; ä smä'k ga`mmlra 
Leks. 'det smakar gammalt'; ho ga`mmlra Äpp. 
`den gamla'; ga`mmlra si'll Äpp. 'gammal sill'; 
dsmdå lra fholmammlra Mal. 'de där gamla i 
Larsholsgården'. 2. (i ssg med sbst. / in com-
pound with noun; jfr gammel-:) g4`mmbelre88t 
Älvd. ga`mmbältesst vMor. 'gammal häst'; g4`mm-
baure4 Älvd. 'det gamla härbret'; n`mmbfOrå 
Älvd. `gammalt bord'; g./smmbråsk Älvd. 'gamla 
byxor'; n`mmdrit Älvd. 'gammal gödsel' (Lev. 
Älvdalsm., s. 52); g' mmfissk Älvd. ga`mmbäk fissk 
Soll. 'gammal fisk'. Jfr gammelvärlden. 3. (i 
vissa adverbiella användningar / in certain ad-
verbial uses:) gemålt war e fullt i wa`rrgqm 
Älvd. 'förr i världen var det gott om varg'; vm 
ä-då måskes-s'pp-at ga`mmålt Li. 'om det där 
(målade skåpet) renoveras i gammal stil'; 
ga`mmbkär a'ttåtär vMor. 'längre tillbaka i tiden'; 
ga`mmblräst i mi`nnäs nvMor. 'så långt el. längst 
jag kan minnas (tillbaka)'; an tå`Zrär ätär ga'mmb- 
ro 	'han talar gammalmodigt'. — Avi.: 
ga'mmälrhåt f. Mock. <ålder / age' (SAOB gam-
mal, avl.); hå gå' ät ga‘mmäkhåta 'det går i tur o. 
ordning efter ålder (fl)'. 

gammal-, se g a mm el-. 
gammals-ålder m.I d gasmmälrålldär Flo. ga'm-
mäksullär Jä. ga`mmäca'llär Mal. (Y.) ga`mmslrg-
alika  nMal. gà mmbeIrsaller Li. (SAOB gam-
malsålder; Sdw. gamalsalder) 'ålderdom; 
ålderdomssvaghet'; ga`mmältssllärv, tar-på dra`bb 
an Jä. 'ålderdomen börjar komma över honom'; 
på ga`mmsalldrairn Mal. 'på ålderdomen'; isnnt 
dö` -roi å ga`mmbeZrssller int Li. <inte dog han av 
ålderdomssvaghet'. Syn.: gamlen, bet. 4; 
gammeldom, bet. 1. 

gamm-bräde n. III n`mmbråd Älvd. 'till gammen 
framför en myrslåtterbod hörande takbräde / 
roof-plank belonging to gammen in front of 

marshland haymaking-shed' (jfr ÖDB I 218 
(ill.); III 79). 

gamme m.IIIa n'mme Älvd.; obef. Våmh. Mor. 
ÖVd. (SAOB; Torp) `(över elden) framskjutande 
tak framför slåtterbod el. lövlada / projecting 
roof (over fire) in front of haymaking-shed or 
leaffodder-shed' (ÖDB I 192; III 54, 79). Jfr 
förtak. Syn.: skåle, bet. 2. 

gammel-anor f.IVa pl. gEk`mmbek.iner ,,g.femmbelr 
4`nur Älvd. 1. <traditioner från äldre tider / old 
traditions'. 2. `handlingar, som bevisa ngns 
äganderätt till viss jord / title-deeds of land'; 
a gq`mmbeZr4`nur up4 e-d4'ng <han har gamla 
handlingar, som bevisa hans äganderätt på den 
där (jorden)'. Jfr hävd, bet. 1. 3. <jord, som 
äges gm gammal hävd / land owned according 
to old tradition'. 

gammel-bock m. Ib n`mmbukk Älvd. ga‘mmbäl-
bukk öMor. gà mmbukk Ve. gasmmbslbukk vOrs. 
gà mmbältbukk Ore ga`mmkg-bokk Leks. ga,`mmäk-
bokk Ål Äpp. ga`mmältbskk Jä. ga`rnmsZebskk Mal. 
ga`mmbelrbskk ÖVd. 1. `bock på tredje levnads-
året / he-goat in third year of life' allm. Jfr kil-
ling(s)bock. Syn.: ball-, stor-bock. 2. 
'gammal, men sexuellt livlig man / old, but 
(sexually) virile man' Ore. Jfr ball ssg. 

gammelbod-soppa f.IVa g4smmbusuipp Älvd. 
'soppa, kokad på ben, som kluvits, så att märgen 
blandades med spadet / marrowbone soup' 
(ÖDB III 469). Jfr sådvatten. 

gammel-dagarna m. II pl. best. (vanligen i förb. 
uppå gammeldagarna; SAOB under gamle-:) 
upek gEemmdägee Älvd. wp4 g4srnmbälrdågå' 
Våmh. på ga`mmbeardågåm Ve. upo ga`mmbsldågå 
vOrs. upo g.I'mmbeldågå öOrs. på ga`mmslrdågan 
Leks. på gasmmvIrclågom Mal. på gasmmbelrdaom 
Li. 'på gamla dagar, på ålderdomen / in old age'. 

gammeldom m. la ga'mmbekdiem Älvd.; best. 
g.I'mmbälrd'rem@n Våmh. 1. (best.:) 'ålderdo-
men; ålderdomssvaghet / old age, wealmess on 
account of age'; 94`mmbälrdqumen tå'r fe werran 
då'g Våmh. `ålderdomen ger sig mer o. mer till 
känna för varje dag'. Syn.: gamlen, bet. 4; 
gammals ålder. 2. (koll.:) 'gammalt folk i 
gård(en) / old people on the farm' Älvd. ed i so 
mittji g4`mmbeZe. då% i 4`ntent Orden <det är så 
mycket gammalt folk (el. personer av hög ålder) 
i den gården'. Syn.: gammelfolk, bet. 1. 

gammel-dräng m. Ib ga'mmäkdrävy Ål 'gammal 
ungkarl / elderly unmarried man'. Jfr gammel-
jänta. Syn.: gammelgosse, bet. 1; tytt-
gubbe. 

Gammel-Erik m. n`mmbekierrk Älvd. gq`mmbälr- 
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ierrk Våmh. ga`mmbtaittrrk vMor. Soll. Ore 
ga`mmbjerrk Ve. ga`mmbeljärrk Ors. ga'mmbsk-
jär(r)k Rättv. ga`mmtdrjerrk Leks. ga`mmakerrke 
Bju. ga`mmakjerrk Dju. ga`mmakerrk Ga. ga`m-
mälrerrkår Nås ga`mmtikjårrke Jä. ga`mmalrerrk 
Mal. ga'mmbelkirrk ,,,ga`mmbekäirk ÖVd. <den 
Onde, djävul(en) / the Devil' (SAOB gammal-
Erik); tour ska u'pp ini ga`mmbjerrk a fennclie-
på' si sko'nnår Ve. <vi skola stiga upp, innan fan 
har fått på sig skorna'; an såg-ft't 88972 en ga`m-
mulderrk Leks. 'han såg ut som en djävul'; o ä et 
Mr å om ga'rnmskerrk Mal. 'hon är ett hår av hin 
(Onde)'. -  Syn.: se böse, bet. 2; fan, bet. la; 
Gammel-Hans; Grå-, Horn-, Skrot-Erik 
m. fl. — Ssg: ga`mmskjerrkbäka f. Leks. 'alltför 
stor börda (som man inte orkade bära fram, utan 
tappade) / too large a burden (which one could 
not carry, but dropped)'. 

Gammel-Ersan f. IVa best. g4`mmbek-fe84 Älvd. 
`(den gamla) ersmässodagen' (30/5). 

gammel-fader m. ga'ffäöer 	nÄlvd. 'farfar 
el. morfar / grandfather'. Jfr gammel -moder, 
-mona etc. 

gammel-farfar m. gambälfarfer öMor. ga'mmul-
lala Ors. ga`mbskfafar Rättv. ga`mmitkfairfar 
Flo. ga`mmalrfarrfaa  Mal. ga`mmelrfaffa Li. 'farfar 
åt en av den talandes föräldrar / great grand-
father'. Jfr gammelmormor; storfader, bet. 
1. 

gammel-farmor f. ga`mmbekfamme Li. 'farmor åt 
en av den talandes föräldrar / great grand-
mother'; ä vå' o ga`mmbelrfamme 8Ö-i gä`kam 'det 
var (hon) gammelfarmor i södra (Halses-) gården 
(eg. söder i gården)'. Jfr föreg. 

gammel-fisk m. Ib gtemmfissk Älvd. ga`mmbåk-
list& Ve. Soll. ga`mmpfisak nvMor. 1. (svagt 
saltad) självsurnad fisk / (lightly salted) sour 
fish' (ÖDB I 135, III 492; Älvd. arb., s. 33, 432). 
Syn.: surfisk. 2. 'åldrig fisk, fångad på djupt 
vatten (särsk. i sjön Siljan) / old fish caught in 
deep water (esp. in Lake Siljan)' Soll. — Sag: 
n`mmtfisskrais n. Älvd. 'skogsområdet kring 
Älvdalens nordvästra byar vid sjöarna Noren 
och Van etc. i the forest area round the north-
western villages of Älvdalen near the lakes 
Noren and Van etc.' (Älvd. arb., s. 33, 432). Jfr 
ris n. 

gammel-folk n. Ib n'inmfåsk Älvd. g4'nunbäkfi2sk 
Våmh. (Bon.) gasmmfåtric Ve. ga`mmbälrfök vMor. 
Soll. ga`mmbäkfskk Ore ga`mmåldslrk Mock. Flo. 
Nås ga`rnmskfskk Äpp. Mal. ga`mmbekfskk ÖVd. 
1. (koll.:) 'de äldsta personerna i gården / the 
old people on the farm' (särsk. om  födoråds- 

folket; SAOB gammalfolk, bet. 1) allm. Jfr 
gamlan, bet. 2. Syn.: gammeldom, bet. 2. 
2. (koll.:) 'äldre tiders människor / people of 
earlier times' (SAOB gammalfolk, bet. 2) 
Älvd. gasmmtästkö åvå &lider fä" sö"de gamla 
ha aldrig betett sig så'. 3. 'gammal person / old 
person' (Lev. Älvdalsm., s. 52, 94) Älvd.. die 
tusg-ä,' sig jet  gq`mmfftak <de togo hand om en 
gamling'. Jfr gamlan, bet. 1; gamlen, bet. 1. 

gammel-gosse m. III a gq`mmgoss Älvd. —g4smm-
bälfgoi8s nVåmh. nsmmpgoss Våmh. (Bon.) 
ga`mmbäkgåss ga`mmtgåss vMor. mmbåtgåss 
öMor. gà mrn(b)gåss Ve. gasmmbttlrgå'as Soll. 
ga`mmbalgsas .-,g4`mmbelgsas Ors. ga`mmbdirgassä 
Ore ga`mmbskgasss ,,,ga`mmskgasss Rättv. ga`m-
malrgsssa Leks. ga`mmalrgssså Bju. Ål Dju. 
ga,`mmäkgssad Nås Jä. Äpp. ga‘mmskgsssa Mal. 
ga`mmbekgsase Li. 1. 'äldre, ogift man / elderly 
unmarried man' allm. 4 sftsper i g.I'mmgoss dig 
Älvd. 'hon sopar (bakom dig, då du går ut gm 
dörren), så att du blir gammal ungkarl'; (ssg:) 
a do könne-i'nn i ga`mmbälrgasrullan Ore <har du 
kommit in i »ungkarlsrullan»?'. Syn.: gammel-
dräng; tyttgubbe. 2. (i förb. spela gam-
melgosse:) spg`l ga`mmalrgessa Leks. (om ett 
spel med numrerade kort / about a game with 
numbered cards). 8. 'skorsten med krona / 
chimney with »crown» or spark-extinguisher on 
the top' Soll. Syn.: kronskorsten. 4. 'brand 
i eldstad som inte brunnit upp samtidigt med de 
andra / firebrand which has not burnt at the 
same time as the others' Våmh. (Bon.) Soll. Ore. 
Jfr friare, bet. 3; svartsugga.— Ssgr:ga`mm-
bölgåssbil m. öMor. (jfr b e dle m.) 'gammal ogift 
man i byn / 'old unmarried man in the village'; 
gtemmgåssfn,att m. Älvd. 'gammal, stillsam o. 
obetydlig ungkarl / quiet, insignificant old 
bachelor'. 

gammelgoss-kälke m. Illa ga`mmbdtg datja öMor. 
'släpanordning för forsling av hö, bestående av 
två stänger, med kvistar som underlag för höet / 
two poles upon which branches were placed for 
transporting hay'. Syn.: hösläp. 

gammelgoss-käppen m. Ja ga`mmbtikgeistjåppen 
vMor. 'på olika sätt prydd käpp, vilken i sam-
manhang med bröllop överlämnades till den 
ungkarl i byn, som närmast ansågs böra gifta 
sig / stick decorated in various ways, handed at 
wedding to the bachelor who was next in line 
for marriage'. Syn.: gammelgosstaven. 

gammelgoss-staven m. II best. nsmmgoastävin 
Våmh. ga`mmbältgåsstäven vMor. =föreg. 

gammel-gåt f.VI ga`mmbtilegåt Soll. 'M-formad 
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dörrgåt av äldre typ / M-shaped rabbet in door-
post, fixed into free ands of wall-logs'. Jfr 
far-, mats-gåt. 

gammel-gälla f.IVa g4'rnmgelld Älvd. n`rnmbälr-
gellda Våmh. 1. 'ofruktsam ko / barren cow'. 
Syn.: se galla, bet. 1. 2. 'ofruktsam kvinna / 
barren woman'. Syn.: galla, bet. 2. 

gammel-gässelkarlstil m.I a gq`mnage.2kal8tgl Älvd. 
'runskrift / runic alphabet' nÄlvd. Jfr gässel-

karlstil. 2. 'kabbalistisk skrift / eabbalistic 
writing' sÄlvd. 

Gammel-Hans m. ga`mmålr-hanns Jä. Äpp. ga`nr-
rnuk-hås ( ,,,-häas) Mal. 1. 'den Onde / the 
Devil' allm. huri ga`rnmälr-hanns sä'j du Äpp. 
'vad t-n säger du!'. Syn.: se Gammel-Erik. 

'ondskefull person / evil person' Mal. a du ha' 
hukken ga`mmulrhä' as 'har du hört vilken illvillig 
person!'. —Avl.: ga`mmulr-håsa f. Mal. 'ondskefull 
kvinna / evil woman'. 

gammel-himmeln m.I d best. n'nzmbekimilkÄlvd. 
g4`mmbtarinnmälrn Våmh. gdmmbälrhimnrek, Ve. 
ga`mmbälr-i'mmek Soll. ga`mmbålrhimmelzr Ore 
ga`mmulr-hi`mmiln Leks. Mal. ga`mmillr-hi`rnmilzi 
Ål ga`namblre-hi'mmiln Li. ga`mmbekhirnmiln Tra. 
'den molnfria himmeln / cloudless sky'; å synnets 
jån flrä'kk åv ga`nimbälr-i'mmelirn Soll. 'det syns 
en bit av den blå himmeln'; å bete 
i gasmmbelrhimmiln at nä Tra. 'det börjar synas 
litet av den blå himmeln nu igen'. Syn.: 
botten, bet. 9. 

gammel-hjällen m. Illa best. gà rnmulrföln Mal. 
'den läktare i Malungs kyrkas västra skepp, där 
särskilt äldre personer brukade sitta på bänkar, 
avsedda för vissa byars folk / the gallery in the 
west aisle of Making Church, in which elderly 
people in particular med to sit on benches in-
tended for certain villagers'. Jfr gaphjällen. 

gammel-jänta f.IVa gasnvmalrjånnta Bju. ga,`nr-
mållånnta Ål ga`mmalrjånnta -,ga`mmåldånnta 
Dju. 'äldre, ogift kvinna / elderly unmarried 
woman' (SAOB gammaljänta). Jfr gammel-
dräng. Syn.: gammel-kulla, -piga, bet. 1, 
-tytta; kullkäring; tytta. 

gammel-karl m. Ja ga'mmkall 	Älvd. 
gq`mmkall Våmh. n'mmbålrIcall Våmh. (Bon.) 
ga`rnmbålrkall ga`mmtkall vMor. gà mmbulkall 
vOrs. ga'rnmbäkkall Ore 'gammal man (gift el. 
ogift), gubbe / old man'. Syn.: gubbe, bet. 2; 
karl, bet. 8. 

gammel-kok n.Ib ga`rnmbekkök Li. 'kok av gam-
malt nötkött jämte potatis o. kålrötter / stew 
made from old beef, potatoes and root vegetables' 
(ÖDB III 478). Syn.: långkok. 

gammel-krucka f.IVa m`rnmkrukk Älvd. (jfr 
krucka v.) 'gammal, grälaktig kvinna / old 
shrew'. 

gammel-kryckla f.IVa 9,4`rnrnkryikkelr (best. sg. 
-kryklek4) sÄlvd. 'gammal krokryggig kvinna / 
old woman with a crooked back'. Jfr kr yckl a, 
bet. 9. 

gammel-kulla f.IVa n`nrInkull.,,n`mmtkullÄlvd. 
n`rnmpkulla Våmh. (Bon.) ga`nimbäkkull(a) 
vMor. Soll. Ore ga‘mmbälkull(a) öMor. gà rnm(b)-
kull Ve. ga`nimbåkkulla vSoll. gà nimbulkulla — 
ga`mmbelkulla Ors. ga`nr(m)bul•kulla Rättv. (Bo.) 
ga`rn,m(b)ulrkulla Leks. ga`rnmäkkulla Ål ga`rnmålr-
kulla Flo. Jä. Nås Äpp. ga‘mmulrkulla Mal. 1. 
'äldre, ogift kvinna / elderly unmarried woman' 
allm. nå rti`v(v)nur u, å må !Vy, sö'kä / å nå sku 
alle ga`mmbulrkullår ned i jö'lrå Rättv. 'nu regnar 
det, och nu skiner solen / och nu skola alla gamla 
ungmör ned i jorden'. Syn.: gammel -j änt a, 
-tytta; kullkäring; tytta. 2. 'prästkrage, 
Chrysanthemum leucanthemum / marg-uerite' 
Våmh. (Bon.) vMor. Ors. Ore Leks. Syn.: se 
dödkarlblomma; leva-dö. 3. `(krukväxten) 
Cineraria hybrida, askört / groundser Mal. 4. 
`svartnad vedbrand (i eldstaden) / black fire-
brand' Våmh. (Bon.) Syn.: sotbrand. 

gammelkull-flotten m. best. gà mmulrkullflriitri 
Leks. 'överblivna kartan (med hänsyn till gifter-
mål)! the shelf (as far as marriage is concerned)'; 
o å då rna ö'n bö'n,å på ga`rnmulrkullfl•iity, 'hon ser 
ut att bli ogift (eg. hon är (då) med ena benet 
på g.)'. Syn.: gammelk-ullkälken; glasber-
get, bet. 1; tyttlistan. 

gammelkull-kaka f.V ga.`rnmbulekullkäku Leks. 
`första kakan i tunnbrödsbaket, vilken blev 
tjockare än de följande o. som ej skulle ätas 
av ung kvinna som ville bli gift / the first round 
of clapbread, slightly thicker tha,n the rest, 
which was not to be eaten by a young woman 
who wanted to naarry'. Jfr gammelkullklimp. 

gammelkull-kammen m. Ta best. gà mmbulkull-
kammbun vOrs. 'hudveck, som med ena handens 
fingrar klämdes upp på andra handens över-
sida (visade om ung kvinna skulle förbli ogift, 
dvs. gammelkulla) / folds in the skin on the 
top of one hand which were caused by squeezing 
hand with fingers of the other hand (these folds 
predicted whether a young woman would remain 
unmarried or not)'. Jfr gammelkullkaka; 
käringkam. 

gammelkull-klimp m. la gawmnrbålkullklinvm,p 
öMor. gà rnmulrkullklrimmp Leks. 'klimp i k u ck el-
välling (den, som fick den, skulle bli gammal 
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ungmö) / dumpling in kuckel välling (the 
girl who got it would be an old maid)'. Jfr 
kullkäringklubba. Syn.: gammel kull-, 
kuckel-, tytt-palt; tyttklimp. 

gammelkull-kvarn f. la ga‘mmbkullkwenn Ve.; 
best. gà mmbsIrksllkvärå Rättv. (Bo.) ga`nimslt-
ksllkvårå ,s,  -kvåra Leks. 'fiktiv kvarn, i vilken 
gamla ungmör maldes om till unga flickor / 
fictitious mill where old maids were re-ground 
into young girls'. Syn.: tyttkvar n. 

gammelkull-kåda f. IV ga`mmalrkellköda sRättv. 
<mycket hård, nära otuggbar kåda / very hard, 
almost unchewable resin'. 

gammelkull-kälken m. Illa best. g4'mmkulltjå-
k4n Våmh. 'överblivna kartan (i fråga om äk-
tenskap) / the shelf (as far as marriage is eon-
cerned)'; 4 a kem at4 n`mm1culltjåk4n 'hon har 
hamnat på (eg. kommit åtan) överblivna kar-
tan, dvs, blivit ungmö'. Syn.: se gammelkull-
flotten. 

gammelkull-palt m. la ga`mmkullpallt Ve. 'skämt-
maträtt, bestående av en mjölpalt, i vilken ett 
mindre föremål, en ring el. ett kol, inbakats; den 
som fick det, skulle bli gammal ungmö / dish 
consisting of a dumpling in whieh a small object, 
a ring or a piece of charcoal had been put; 
whoever got this object would remain unmar-
ried'. Syn.: gammelkull-, tytt-klimp; 
kuckel-, tytt-palt. 

gammelkull-pjuk m.Ib ga`mmbtarkullpjfkk vMor. 
`spets el. hörn av triangulärt hopvikt tunn-
brödskaka (skulle ej ätas av ung kvinna, som 
ville bli gift) / corner of triangle of folded bread 
(should not be eaten by young woman who 
wanted to be married)'. Syn.: gammelkull-
snutt; kullkäring-, tytt-snip. 

gammelkull-snutt m. Ja ga`mmbåkkullsnu'ttsvMor. 
=gammelkullpjuk. 

gammelkull-tänder f. VI pl. gq`mmkulltcnner Älvd. 
'käringtand, Lotus corniculatus / babies' slip-
per' (SAOB). Syn.: hantoppa; hedkarl-
blomma. 

gammelkull-väder n. Id n'mmkullweåe'r Älvd. 
<mycket ostadigt väder / unsettled weather'. 

gammelkull-yxa f.In'rnmkullökks Våmh. ga`mmb-
kullökks Ve. 1. 'gammal, dålig yxa / blunt old 
axe' Ve. 2. 'metod att dela vedpinnar gm att 
bryta dem över knäet / way of splitting fire-
wood over one's knee instead of with an axe' 
Våmh. Syn.: kullkäring-, käring-yxa. 

gammel-käring f. I b n`mmketi'vvg Älvd. 
gq`mm(b)kelivg ,,,g4`mmbåltkehvg Våmh. ga`mm-
bålrkelrivg vMor. gà mmbslkelivg vOrs. ga`mmbelr- 

kållivg Li. 'gammal, (gift) kvinna / old (married) 
woman'. Jfr gumma, bet. 1. 

gammel-köns adj. I gq‘nortp(t)tjgös Älvd. 'gam-
malmodig / old-fashion.ed'. Syn.: gammel - 
modig, -världig. 

gammel-lek, se gammel(s)-lek. 
gammel-moder f. (best.:) ga‘mmeltmöra Jä. 
'(gammal) mormor, farmor (i gården) / grand-
mother'. Syn.: gammelmona. 

gammel-modig adj. I g4`mmbehniebug nÄlvd. 
ga`mmalrmödug Leks. gasmmalrmödin Bju. ga`m-
målrmödig Nås ga`mmålrmödu Jä. ga,`mmälrmödi 
Mal. ga`mmbelr,rnödig Li. 'gammalmodig / old-
fashioned' (SAOB gammalmodig). Syn.: 
gammel-köns, -världig. 

gammel-mona f. gq‘(m)infin Älvd. (jfr gammel-
fader) =gammelmoder. 

gammel-mormor f. ga`mmbålmormor öMor. gà m-
mulmölno Ors. ga`mmbåkmommor Ore ga`mbslr-
mornor Rättv. ga`mmålrmormor Flo. ga`nimbek-
rnommöe Tra. 'mormor till den talandes för-
äldrar / great grandmother'. Syn.: gammel-
stormoder, -stormona. 

gammeln m. best., se gamlen. 
gammel-ost m. la gg'mmbeiriissst Älvd. n'mmbåtr-
iissst Våmh. ga`mmbålrwåsst vMor. gas mmbålv 'deist 
öMor. ga`mmweisst Ve. ga`mmbslwesst -ga`mmbel-
wssst Ors. gdmmålrusst Leks. (Silj.) ga`mmslrusst 
Leks. ga`mmålrosst Ål ga`mmalrusst Ga. ga`mmälr-
usst Flo. Nås ga`mmulr-s'sst ,-ga`mmslresst Mal. 
ga`mmbeltssst ÖVd. 'under längre tid lagrad ost! 
old cheese' (SAOB; ÖDB III 368 f., 377); (äv. 
bild!.:) du skå alt få rå'tt fu ga`mmålrosst Ål `du 
skall allt få betalt för gammal ost'. — Ssg: 
ga‘mmbehsstråra f. Tra. 'i mjölk upplöst gam-
mal ost, rörd smidig o. tillsatt saltlake / old 
cheese softened in milk, stirred until smooth 
and mixed with brine'. 

gammelost-bytta f.IV a g4`inmbältu8sstbytta Våmh. 
`stor bytta med lock, anv. för förvaring (lagring) 
av ost / large tub with lid used for storing cheese' 
(03DB III 377). 

gammel-piga f.IVa ga'mmbåltplg Soll. 1. 'gam-
mal ungmö / old maid' (SAOB). Syn.: se 
gammeljänta. 2. 'get, som ej fått killingar 
under första året / goat who has not had kids in 
her first year'. Syn.: get -tytt a. 

gammel-pittre m. oböjl. g4`mmpitril Älvd. 1. 
'gammal, narraktig person / foolish old person'. 
2. 'narraktighet hos gammal person / foolishness 
in an old person'; n`mmpitril i we'rr eld lri".2pitrit 
'narraktighet vid högre ålder är svårare än vid 
lägre'; (personifikation:) n'mmpitri a ta' j) 4n 
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'han har blivit gammal o. fjollig' (eg. 'g. har 
tagit honom'). 

gammel-pojk m.Ib n`nampdjk Älvd. 'yngling, 
som är så gammal o. utbildad, att han deltager 
i frieri / youth who is of an age to go courting'. 
Jfr halvväxting, bet. 2; mellan-, små-pojk. 
Syn.: stor-gosse, -pojk. 

gammel-sibylla f.IVa g 4` mmsibi'll g 4` mmsiby'll 
Älvd. 1. 'äldre, frånstötande kvinna / elderly 
repulsive woman'. 2. 'spådomsbok / book of 
spells'. Syn.: sibylla, bet. 2. 

gammal-skinn n.Ia n`mmstjinn Älvd. n`mmbälr-
stfinn Våmh. ga`nambäkstjinn vMor. gà mm,bel-
stjinn öOrs. <hud, som lossnar o. skrumpnar 
(särsk. på nyfött barns huvud) / loose, wrinkled 
skin (especially upon the head of a newborn 
child)'. Jfr hedning(s)hud. 

gammal-skrift f. Ja ga`mmbekskrefft Li. 'gammal 
skriftlig handling, dokument, akt av äldre 
datum / old manuscript, document'; je var 
get`jm-att ga`mmbekskreffta <jag måste gömma 
undan det gamla dokumentet'. 

gammel(s)-lek m.Ib ga`mmbä(elråk Soll. ga`m-
msldåk Mal. g a' nymbeZwläjk Li. 1. 'gammal dans-
melodi / old dance-tune' Mal. Li. Syn.: gam-
m el (s) låt. 2:kiv, träta /quarrel, row' Soll. 4"11d-å 
däst ä bi gasmmbälråk 'hålla på, till dess att det 
blir ett tråkigt slut på det hela'. Syn.: flas-, 
fles-gröt; grålek. 

gammel(s)-låt m.Ia ga`mmvIrlåt Mal. ga`mmbeflåt 
Li. =föreg., bet. 1. 

gammel-snedd f. Ja ga`mmbslsnexlci vOrs. 'äldre 
metod att harva diagonalt över åkerstycke / old 
method of harrowing cliagonally aeross field'. 

gammel-stack m.Ib ga`mmalrtstakk Ga. 1. 'hög 
av föremål, lagda ovanpå varandra huller om 
buller / heap of objects thrown one on top of 
the other'. 2. `(slött) hopsjunken person / (list. 
less)person sitting hunched up'. Jfr stack. 

gammel-storfader m. nsmmstufå'r Älvd. ga'Inmslr-
flo'rrfa Mal. 'manlig släkting i (tredje) rätt 
uppstigande led (t.ex. morfars fader) / great 
grandfather'. Jfr storfader. 

gammel-stormoder f. ga`mmsirgtoirrmo Mal. 
'kvinnlig släkting i (tredje) rätt uppstigande led 
(t. ex. farmors moder) / great grandmother'. Jfr 
stor-moder, -mona. Syn.: gammelmormor; 
gammelstormona. 

gammel-stormona f. gtt`nvrnstumffn Älvd. =föreg. 
gammal-stuga f.V gkenantstugeil Älvd. ga`mmbält-
stugu Ve. Soll. ga`mmältstftgu Nås Jä. Äpp. 
ga`mmshrtuggu Mal. gasmnibekftuggu Li. 1. 
'äldre boningshus / old dwelling' Älvd. Soll. Ve. 

Mal. Li. Jfr nystuga. 2. <det större, med spis-
mur försedda rummet i ett boningshus / largish 
room in a cottage with a fireplace for preparing 
food'. Nås Jä. Äpp. Syn.: stuga, bet. 2. 

gammels-ålder m., se gammalsålder. 
gammel-tokig adj. I ga`mmsktökuMal. 'otillräkne-
lig på grund av ålderdomssvaghet o. senilitet / 
senile'. Syn.: gammeltottig. 

gammal-ton m.Ia ga`mmbälrtön Soll. 'äldre me-
lodi (t. ex. till en psalm) / oklar melody (of 
hymn)'. 

gammal-torr adj. I nsmnatiisrr Älvd. <på grund 
av längre tids torkning fullständigt torr / dried-
out'. 

gammel-tottig adj. I ga`mmbeltsttun öOrs. (jfr 
totteu m.) 'otillräknelig på grund av ålder-
domssvaghet o. senilitet'. Syn.: gammeltoki g. 

gammel-tytta f. IV a ga`mmbtitta öMor. ga'mmbält-
titta vSoll. gà mmällitta, Nås gasmmsktötta Mal. 
'äldre, ogift kvinna / elderly, unmarried woman'. 
Syn.: se gämmeljän.ta. 

gammal-vagn m. Id gq`mmbelrwevgn Älvd. 'två-
hjulig arbetsvagn med konkavt överrede (flake) 
och skivhjul av trä (klubbhjul) / two-wheeled 
eart with coneave top (flake) and disk-shaped 
wheels (klubbhjul)'. Jfr dyngvagn; vagn. 
Syn.: klubbhjuls-, klubb-vagn. 

gammel-vals m.Ia gasnamukvalls Mal. ga`mmbelr-
valls ÖVd. <dans av wienervalstyp / a kind of 
Viennese waltz'. Jfr havrevals. 

gammel-varg m.Ib ga`mmbslwarrg vOrs. 1. 
'gammal varg / old wolf'. 2. (best.:) 'en tafatt-
lek, motsv. »hök och duva» / game of tig'. 
Jfr rävring, bet. 2. Syn.: varg - och - räv. 

gammal-världen f. la best. n`mmbeltwjir4 Älvd. 
ga`nymbäkwårdi vMor. ga,`mmbälvardi öMor. 
gà mnabsbyältä Rättv. ga`mmskvääla Mal. ga`mm-
bekväla Li. ga`mmbervidä Tra. 'den framfarna 
tiden, förr i världen / in the old days'; då' 
1c4nennd ir e n`mmbekwdräe Älvd. 'där är det 
minsann gammalmodigt!'; atri n`mmbekwärdv, 
Älvd. att-i gasmmbäkwärd?2, vMor. at-i ga'na(m)-
bsIrvalrr, Rättv. i ga`minsIrdialn Mal. i ga‘mmbek-
väin Li. 'förr i världen'. Jfr gammal, bet. 2. 

gammel-världig adj. I n`mmbelrwåråug nÄlvd. 
'gammalmodig/ old-fashioned'. Syn.: g a mm el-
modig. 

gamm-ås m.Ia ga`mm4.9 Älvd. (jfr gamme m.) 
'på stolpar vilande stock el. ås, som uppbar 
takbrädena i gamme framför en myrslåtterbod / 
ridge or log resting on poles and supporting the 
roof-planks of gamme in front of a haymaking-
shed'. 
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gams m.Ia gamms Ore Rättv. Al Flo. `med hand-
kraft drivet vindspel / windlass driven by hand' 
(SAOB g a msn  1; Ö DB I 250).-24v/.: ga'mmsa v. 
Flo. `vid brunnsgrävning med hjälp av gams 
hämta upp jord el. vatten / bring up water or 
earth by means of gams when digging a weil'. 

gams n.Ia gamms Äpp. `tokeri, gyckel / joking, 
jesting' (SAOB gams'). Jfr gamsa v. Syn.: 
gans; gant (e). 

gamsa sv.v.l. gasmmsa Äpp. 'bära sig tokigt åt, 
gyckla, skämta / joke' (SAOB; Torp). Syn.: 
gansa v.; ganta(s). 

gan LH -n. gn f. öOrs. gän Dju. On Nås 
gän -gän f. ÖVd.; pl. grn,är Älvd. genä(r) 
Våmh. gä"när - • gå'när vMor. Ve. Ore gänå'r 
öMor. 	Soll. gä"när ,--gtener Ors. gernsr 
gäsnsr Rättv. gäsnar Leks. genär Dju. gäsnär Al 
Onar -gä'nur Bju. gä'nsr Nås Jä. Äpp. gäsnur 

get`nur (jfr gana) •-gåsnä (best., n.) Tra. 
(sg. -pl.:) 'gäl / gill' (SAOB gan' 3) allm. an  

fganed mä gä'nom Ore 'han fastnade med gä-
larna'; då stjår ve hi' demda gä'nä Tra. 'då skära 
vi ur de där gälarna'. Syn.: gana, gane, bet. 1. 

(sg. -pl.:) <mun, käft / mouth, jaw' Ors. Ore 
Rättv. slid g4'nen Q' di Ors. 'håll käften på dig!'; 
män då' lek je o'pp gä'när 4-nn lel Rättv. 'men 
då fick jag upp käften på honom i alla fall!'. 

(pl.:) 'sprickbildning i ovanlädret framtill på 
sko / cracking in the upper of the front part of a 
shoe' Rättv. (Bo.). 4. (pl.:) 'slemmiga brosk-
skärvor, som i det inre av slaktdjurs huvud 
sträcka sig baköver från vardera näsborren / 
pieces of mucuous cartilage inside head of slaugh-
tered animal extending inwards from nostrils' 
Leks. Jfr snor-. 

gana f. IV -V gä'na IV Flo. Jä. gä'nu V Äpp. Mal. 
ÖVd. 1. ̀ gäl, gälbåge / gill, gill-arch'; i de g`n, 
gä'na Flo. den ena gälbågen'; je sta'kk mä å e 
Ona Jä. 'jag stack mig på en gälbåge'. Syn.: 
gan, bet. 1; gane, bet. 1. 2. 'mun, svalg / mouth, 
throat' Äpp. få nå`ranä ti geno 'få något att 
äta el. att dricka'. Jfr gadd", bet. 2; hål, bet. 2; 
käft, bet. 3; mun, bet. 4. 

gane m.IIIa Ona Leks. Ona Ga. 1. <gäl, gäl-
båge' allm. e'nn gä'na va furstii'rd Ga. <en gäl 
var förstörd'. Syn.: gan, bet. 1; gana. 2. 
`skiljevägg i kärnhus av äpple / dividing-wall of 
apple core' Leks. 3. (pl.:) <svalg, gom / filmat, 
palate' (jfr SAOB gan' 1-2) Leks. ra'ssi yr 
Onan 'harkla dig!'; ä ha fä'sna i fi'ssicbån ti 
Onan å mä `det har fastnat ett fiskben i svalget 
på mig'. Jfr gan f. 

gans n.Ia ganns Äpp. (jfr gams) 'tokeri, gyckel! 

joking, jesting'. Jfr gansa. Syn.: gams; 
gan.t (e). 

gansa sv.v.l. gcennsa Äpp. 'skämta, gyckla / 
joke'. Jfr gans. Syn.: gamsa; ganta(s). 

ganska adv. ga'n(n)ska -ga'n(n)ska Rättv. Äpp. 
ga`nnska Bju. Mal. ga`nnske ÖVd. tämligen 
hög grad, inte så litet / rather a lot, quite' 
(SAOB II); ga'n(n)ska leennfs sä'n Rättv. `täm-
ligen länge sedan'; ga'nnske cerrbäjtsamt Tra. 
<rätt så arbetsamt'. Syn.: granla; mj ö g, bet. 1. 

gant n., se gant (e). 
ganta sv.v.l. ga`nnta Jä. Äpp. Mal. Li.; pass. 
g4'nnta8 Älvd. Våmh. ga`nntes Ve. Tra. ga`nntas 
Soll. ga`nntäs Äpp. <skämta uppsluppet, gyckla, 
skoja / joke, jest' (SAOB; Rosa) allm. kär du 
ga.`nntär Äpp.`hur du skojar!'; an gasnnt full då` 
Mal. `han skämtade väl då?'. — Pass.: `skämta, 
gyckla, skoja / joke, jest' (SAOB) allm. i g4'nntes 
ad 4m 4n uld jå`p mig Älvd. 'jag sade på skämt 
åt honom, att han skulle hjälpa mig'; i g4nnte8-
wi' ä .4n at-n, ed a belt dji‘ppt sig Älvd. `jag sade 
på skämt åt honom, att han kunde (gärna) ha 
gift sig'; i ga'nntäs Äpp. 'ni skämta'. Syn.: 
gamsa; gansa. — 	gannt m. Ve. 'gyckel- 
makare / jester, joker' (SAOB gantn); g4'nntn 
(pl. g4'nntner) Älvd. adj. `skämtsam / joking'; 
g4'nntug nÄlvd. g4'n(n)tto, sÄlvd. Våmh. ga`nnts 
,,,ga`nntu Li. adj. 'skämtsam / joking'; ga`nnt-

mäkär m. vSoll. 'gyckelmakare / joker'; gasnnt-
sam Soll. ga`nntsam Mal. ÖVd. adj. <skämtsam / 
joking'. 

gant(e) n.Ia g4nnt I Älvd. gannt I vOrs. ÖVd. III 
Mal. `skämt, gyckel, skoj / joke, jest' (SAOB 
ganti); uka 8tä`g4nnt mi'tt a sko'll4rn Älvd. 
'vilket hänsynslöst gyckel! (eg. storgant mitt åt 
skallen)'; d4n so tii' 81t int no g4'nnt, so tii'bir 4n 
int e 80 i 84'nnt Älvd. 'den, som inte tål (ngt) 
skämt, tål inte det, som är sant'; an &cid nar 

ga`nnt Mal. `han hade några (slika) galna 
skämt (för sig)'. Syn.: gams; gans; ganteri. 

ganteri n. ga`nntri Mal. ga`nntri Li. =föreg. 
(SAOB); fer mä ga`nntri Mal. 'skämta, skoja'. 

gant-hus n.Ia «III gasn(n)tfis ,,,ga'n(n)tus I 
Rättv. ga'nnt(h)fis ,,,ga`nntus Leks. ga`nnthils 
Bju. ga`nnsä III Flo. ga‘nnsä Mock. Nås Jä. 
Äpp. <avträdeshus / earth closet' (SAOB I; 
ÖDB III 12, 17). Syn.: se dynga f., bet. 5; 
hus, bet. 2; kammare, bet. 3; provet; sket; 
skethus; skålhus. — Ssg: ga`nnsftugu f. Jä. 
'hästfluga / horse-fly'. 

gap n.II 	gäp OvSi. Rättv. (Bo.) Vd. gäp 
Leks. Bju. Ga. 1. `vidöppen mun; käft / open. 
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mouth' (SAOB gap' 2) allm. håll ga"pi å di Ve. 
'håll käften, tig!'. Jfr stor-. 2. 'stort hål; öpp-
ning / large hole; opening' (SAOB gap' 3, 5) 
allm. då hdgän bra'nn va ä 88M et stä' å'lgåp 
Flo. 'då Hagen (en by) brann, var det som ett 
stort eldhål'; mg‘abugäp Mal. mi`rbugäp Li. 
`öppning på slåtterbod'. 3. 'skrikig person, 
gaphals / shouting person' Ga. Äpp. Syn.: se 
gapald; gape, bet. 1; m.fl. 4. 'gastande, bråk, 
stoj / yelling, noise, din' Tra. 5. a. 'begapande, 
gloende, stirrande / gaping, staring at sthg' 
Mal. b. '(nyfiket) gloende person(er) / person(s) 
staring at sthg' Mal. Jfr skinnar-. 

gapa sv.v. 1. gå"på -gå"på OvSi. (utom öMor. 
Ore) gåpå' öMor. gå"po Ore gå"på ,s,gå"pa grpa 
vRättv. gdpa Rättv. (Bi.) Flo. gdpa Leks. gdpa 
Bju. Dju. Ga. gå' ps Nås Jä. Äpp. Mal. ga' ppå sLi. 
gà ppo nLi. Tra. (jfr Bergfors s. 198 ff.). 1. 

'spärra upp munnen / gape' (SAOB 1-2) allm. 
8j4 u- gå"pä mtennem Älvd. `se, så han gapar 
(med munnen)!'; hys du ga`ppo Tra. 'så du gapar!' 

'gäspa / yawn' (SAOB 1 b) allm. ./n grpär ete 
swemmnem Älvd. 'han gäspar av sömnighet'; 
gåpå' trå't öMor. 'gäspa (av trötthet)' (jfr trött 
adj.); gåpå' ir li'd öMor. gdp(a)-ir ldnom Dju. 
(jfr lan f.) `gäspa (käken) ur led'; si't du å 
gå"pår et kwe'lldem Ve. 'sitter du o. gäspar (av 
längtan) efter kvällen?'; gå"psr du ät fä'lläm å ä 
e så lå'v(v)t tä kvä'lläm Rättv. 'gäspar du efter 
fällen, o. det är så långt till kvällen?'; du gdps 
ätt fä'llam, s e å' så' la'vut a kvä'llam Mal. `du 
gäspar efter fällen, och det är så långt till 
kvällen'. Syn.: gäspa. c. 'öppna sig, vara 
öppen / open., be open' (t.ex. om dörr el. hål; 
SAOB 3) Mal. då'ran stannd v gdps 'dörren står 
vidöppen'. d. 'skrika; gapskratta / shout; roar 
with laughter' (SAOB 7) allm. oka gci"pur du ivir 
då Rättv. <vad skriker du för då?'; an gå' ps s 
sa' nv Mal. 'han sjöng för full hals'. 2. a. 'prata lös-
mynt, pladdra / gossip, blab' Mal. vi'cla tä gdps 
'förfärlig att sladdra'. Jfr för-. b. <gräla / scold' 
Soll. an dfår bår gä"pär upå on 'han bara grälar 
på henne'. 3. (i förb. gapa o. snöa:) ga`ppo s 
Oda' nLi. 'snögloppa / fall (of sleet)'. — Särsk. 
förb. (upp:) OvSi. 42z, gåpär-u'pp mu`nn§m Älvd. 
an gäpär-u'pp mu`nnem Ore 'han gapar'; ä gåps-
s'pp föä my`ttfy Mal. 'det öppnar sig alltför 
mycket el. har för stor öppning'. — Avi.: 
gdpade adv. Leks. (förstärkande vid vissa adj.:) 
gdpade hu'vvrug 'så hungrig, att man gapar 
efter maten / ravenous'; gdpade trs'tt 'så sömnig, 
att man gäspar / so tirad that one yawns'; 
YPP4n Älvd. gå"ponde Ore gdpan,cle Dju. 

gdpsnde Äpp. gdpon Mal. n. 'gapande; gäs-
pande, skrikande / gaping; yawning; shouting'. 

gapald (el. gäpälde) n. Ja gå"påld ,,,gå"päld Älvd. 
'person, som pratar mycket och högljutt, gap-
hals / raucous, garrulous person' (jfr ANF 1956, 
s. 201, 206). Syn.: gap, bet. 3; gape, bet. 1; 
gap-hals, -hål, -stock, bet. 2, -strupe, bet. 1, 
-strut. 

gap-ax n.Ia gå"påakks Älvd. 'skadat o. tomt 
(gapande) sädesax / damaged, empty ear of corn'. 

gap-bod f. Ta gdpbit Äpp. `timrad, framtill öppen 
bod, i vilken man vistades under myrslåtter / 
timbered shed on fenland, open in front, under 
which haymakers sheltered'. (ÖDB I 218). 
Syn.: gap-koja, -skjul, bet. 2; höstuga, bet. 
2; köl-, myr-, slog-, slåtter-, äng-bod; 
skåle, bet. 4. 

gape m. IV gå"pi Älvd. Våmh. ga"pi vMor. Ors. 
gå"pi Rättv. (de Vries g ap i; Ross g a p e). 1. `per-
son, som pratar mycket och högljutt, gaphals'; 
stdrgapi Våmh. vMor. Ors. `dets.'. Syn.: se 
gapald. 2. 'ställning, meddelst vilken hästens 
mun hölls öppen, då man skulle fila djurets 
tänder / device with which horse's mouth was 
kept open while its teeth were filed' Rättv. 
Syn.: häst-. 

gapen adj. III gdpen Ore (jfr gapa v., bet. 1 b) 
<som har lätt för att gäspa / yawning easily'. 

gap-hals m. Ta gdphäf Bju. Mal. (Ö.) gå,'phearg 
Nås Mal. 'person, som pratar mycket o. hög-
ljutt' (SAOB). Syn.: se gapald. 

gap-hjällen m. Illa gdpsföln Mal. <sångläktaren 
(i kyrkan) / gallery for choir (in church)'. Jfr 
gammelhjällen. Syn.: gap-, sång-skullen. 

gap-horsa sv.v.l. gdphsdssa nMal. gdphsffa Li. 
'gapskratta / roar with laughter'. Syn.: gap-
skratta; storhorsa. 

gap-hus n.Ia gä"påfs nvMor. 'tillfälligt uppfört 
skjul av samma typ som slåtterboden / tempo-
rary shed of same type as haymaking-shed.  
(ÖDB III 52). Syn.: gapskjul, bet. 1. 

gap-hål n.Ia gdphök Dju. gdphålr Li. 'person, 
som talar mycket o. högljutt, gaphals / bawling, 
garrulous person'. Syn.: se gapald. 

gapig adj. I gå"pug nÄlvd. ga"pun vMor. Soll. 
Ors. gapu'nn öMor. gdpug Leks. gdpu Bju. Al 
Dju. Ga. gdpu Nås Äpp. Mal. I. `skränig, 
skrävlande / shouting, noisy' (SAOB 2) allm. 
Syn.: gaplig; gäpplig. 2. (om ko:) 'som råmar 
högljutt o. ofta / (about cow:) lowing loudly and 
often' Al Ga. 3. (n.:) 'tomt o. öppet / empty and 
open' Leks. Al Dju. ä va tt då 88 gdput sån 
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skö'jän kam-u`nna Dju. 'det blev då så tomt o. 
öppet, när skogen kom bort'. 

gap-koja f.IVa gä,`pkaja Nås gå'pkija Jä. Äpp. 
'timrad, framtill öppen bod, i vilken man vista- 
des under myrslåtter / timbered shed open in 
front used for shelter during haymaking on 
fenland' (ÖDB I 218). Syn.: se gapbod. 

gaplig adj. I ga`ppearen Li. 'skränig, högljutt o. 
tanklöst pratsam, pladdrig' (jfr SAOB gapoli g; 
Blöndal gapalegur). Syn.: gapig, bet. 1; 
gäpplig. 

gap-ros f. ga"purös vMor. 'obetvinglig lust att 
gäspa / irrepressible desire to yawn'; i a fajö 
ga"puröse 'jag har gripits av en obetvinglig lust 
att gäspa'. 

gapsen adj., se gafsen. 
gap-skjul n.Ia gä'pstjfilr Våmh. nvMor. Ve. Soll. 
Li. 1. 'tillfälligt uppfört skjul av samma typ 
som slåtterboden' (ÖDB III 52) nvMor. Våmh. 
Soll. Li. Syn.: gaphus. 2. 'timrad, framtill 
öppen bod, i vilken man vistades under myr-
slåtter' (ÖDB III 54, 96) Våmh. Syn.: se gap-
bod. 

gap-skratta sv.v.l. gä'pskratta Ors. gä'pskratta Li. 
'skratta för full hals, storskratta / roar with 
laughter'. Syn.: gap-, stor-horsa. 

gap-skullen m. Illa best. gå'pskullan ,,,gå"på-
skull vMor. gEt`pskully, Leks. Ål gå`pskftly, Dju. 
'sångläktaren (i kyrkan) / gallery for choir (in 
church). Syn.: gaphjällen; sångskullen. 

gap-stock m.Ib g4"påstukk Älvd. gå`pstskk Flo. 
Äpp. Mal. Li. 1. (skämts.) 'sked / spoon' 
(SAOB 1) Älvd. 2. 'person, som talar mycket o. 
högljutt, gaphals' (SAOB 3) Flo. Äpp. Mal. Li. 
Syn.: se gapald. 3. skamstock (som straff-
redskap) / the stocks, the pillory' (SAOB 5) Mal. 
Li. Jfr stock. 

gap-strupe m.IIIa ga"pustrajp Ors. gdpstrftpa 
Leks. gä'pstrftpa Dju. 1. <person, som pratar 
mycket o. högljutt, gaphals / garrulous, bawling 
person' allm. Syn.: se gap al d. 2. <ko, som råmar 
mycket o. ofta / eow that lows loudly and of ten' 
Leks. Syn.: se bölj-, gned-, råm-ko. 

gap-strut m.Ia ga"pustrajt Ors. (jfr Noreen Ordl. 
60 f.) 'person, som pratar mycket o. högljutt, 
gaphals'. Syn.: se gap al d. 

gar adj. I gär Älvd. Våmh garr Soll. Ors.; obef. 
Mor. Ore (SAOB gar, garv; Sdw. gör; Fr. 
görr). 1. 'gjord / made' allm. nft' jr e gå'rt 
Älvd. 'nu är det gjort'; ur e do"nnda ga'rr åt- 
vä'gs Soll. <hur är den där (plogen) gjord? (eg. 
efter vägs, dvs, på vilket sätt)'; 	i ga' rr upo 
tjuguse'kks öOrs. 'den (o: stolen) är gjord år 

1826'; welrgårt Älvd. <välgjort'. Jfr borta-, 
för-, hel-, o-, små-, till-. Syn.: gjord, bet. 
1. 	2. `färdiggjord, fullt färdig / finished, ready- 
made' Älvd. Soll. Ors. ig a tjg'öpt dm gä,`rtp 
Älvd. `jag har köpt dem (a: kläderna) färdig-
gjorda'; i a då jå' ga'rr i' Soll. 'jag har då en 
(bytta) fullt färdig, jag'. Syn.: färdig, bet. 3; 
gjord, bet. 2. 3. (om bär, men ej om säd:) 
'mogen / ripe (about berries)' Älvd. Våmh. 
må'jbåri i gå'r% Våmh. 'hjortronen äro mogna'. 
Jfr färdig, bet. 4; gjord, bet. 3; gjordad; 
mogen, bet. 1. 

garde n.Ia gä,'rde Ga. gå'cli (best. gä'cliä) Mal. 
(Y.) 'sällskap (hop), som väsnas /noisy crowd'. Jfr 
palt-. 

gardin(a) n.Ia —f.IVa 	a gasrrdin n. Älvd. 
gardi'n Soll. gardi‘na f. Ors. gardi`na Rättv. 

m. Mal. gacli`na ÖVd. 'förhänge 
för fönster / eurtain' (SAOB gardin); ka`pp-
gaadinää  Mal. <gardiner med kappa (i ett stycke 
till ett fönster)'. 

garma sv.v.l. ga'r(r)ma Rättv. Jä. (V11 Aasen 
Ross garma; jfr dock äv. ordb. gärma). 1. 
'tugga kraftigt / chew violently' Rättv. Jä. 
ga'rrma s tusgga Jä. 'tugga kraftigt (med vitt 
öppen mun)'. Syn.: galma, bet. 1. 2. 'väsnas, 
larma / make a noise, brawl' Rättv. Syn.: 
galma, bet. 2; gorma', bet. 1. — 	ga'r(r)- 
mus m. Rättv. <gormande karl / brawling fellow'; 
ga`r(r)ma f. Rättv. <gormande kvinna / brawling 
woman'. 

garn n.Ia —II gårn Älvd. Våmh. nvMor. Flo. 
Nås Jä. gån svMor. Ve. Soll. gärn -,gän öMor. 
g ann g4nn Ors. g ann Ore går Rättv. Leks. Ål 
Dju. Mock. (best. sg. dat. gå'"ri Rättv.) går Bju. 
gann Äpp. Mal. ÖVd. 1. `spunnet textilmaterial, 
vare sig hemspunnet el. fabrikstillverkat / yarn, 
either homespun or factory-produced' (SAOB 1; 
i Älvd. Våmh. Mor. yngre, se spåne m.; jfr Liv. 
Älvd., s. 41) allm. gä'rnä a syllta-iö'p se nvMor. 
'garnet har trasslat ihop sig'; spi`nn gå'n(å) vSoll. 
'spinna garn'; tö`v ga`nne Tra. 'valka garnet'; 
nrtgårn Älvd. 'garn till nät'; tt`mmbriesgarn 
Våmh. 'garn till underbreda'; Irjö`swekgårn, 
nvMor. <garn till ljusvekar'; krii`sgann Ors. 'med 
påsfärg hemfärgat garn'; ws`ttgan,n vOrs. 'garn 
till vantar'; is'oultijusgann Ore 'finaste lingarn'; 
mi'llatögann Ore 'sämre sorts garn'; he`m(m)går 
Rättv. (Bo.) hemmspunni gå'r Ål `hemspunnet 
garn'; 	 Bju. 	ullgarn'; ba'nndgär 
Dju. 'garn till bandväv'; heenndhåggår Mock. 
'garn av hundhår'; jö`thlifgeir Mock. 'garn av 
getragg'. Jfr blaggarn, bet. 1; tråd, bet. 1. 
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Jfr blaggarns-, dån-, flock-, fläck-, förföt-, 
hår-, klut-, lapp-, lappänds-, lask-, lin-, 
lärfts-, nederskäkt-, padder-, plock-, red-, 
räck-, ränn-, sko-,skäktungs-,slarv-, sock-, 
sot-, to-, ull-, upprev-, uppräcks-. Syn.: 
spåne, bet. 1. 2. '(del av) fisknät el. not, nät-
duk / (part of) fishnet or seine' (SAOB 2; ÖDB I 
106) Ve. Soll. Leks. ÖVd. gra'nngän Soll. 'fin-
maskig nätduk, anv. i mitten av not'. Jfr ström-. 

garn-band n. la Orbannd vMor. 'vävt band el. 
hamprep (vari hö bars) / woven band or hemp-
rope (in which hay was carried)'. Jfr bärband; 
garntöm. 

garn-bult m.Ia ga`nnbullt 	-bsllt) Mal. 'garn- 
bom i vävstol / yarn-beam of boom'. Syn.: 
bult, bet. 1 a. 

garn-härva f.IVa gä"rar(r)va sRättv. Orharrva 
Bju. gäsrnharrva Nås gcennhärrva Mal. ÖVd. 1. 
'härva av garn / skein of yarn' (SAOB) allm. 
2. `slannsigt o. hållningslöst fruntimmer / care-
less and flabby woman' Mal. 

garn-häspa LIVa gcennhässpa Mal. (jfr häspa) 
`(på handen eller mellan fingrarna) upplindad 
garnbunt, omknuten på mitten / small bundle of 
wool (wound on hand or between fingers) tied 
round the middle'. Syn.: garnvif sa. 

garn-koppe m. Illa ga"nkupp Soll. gcennksppa 
sMal. gcennkoppa nMal. gà nnkeppe Li. 'av grov 
blån- el. hampväv förfärdigad säck / bag made 
of eoarse tow or hemp'. Jfr vävkoppe. Syn.: 
garnsäck. 

garn- mj ärd(e ) m. la — Illa — IV Onnajdcl Ve. 
gCermflikä Leks. (Silj.) gä'rmföks Jä. gcennmjelka 
Mal. gcennmäke ÖVd. 'mjärde av lingarn / fish-
trap of flax yarn' (ÖDB I 96). Syn.: nät-
mjärde. 

garn-påse m. IV Orpåss Jä. 'säck av grov väv / 
bag made of coarse material'. Syn.: garn - 
koppe, -säck. 

garn-spole m. Illa geerspöka Ål `vävspole (med 
garnet lindat på pappershylsa) / weaver's 
quill'. 

garn-säck ni. Ib Ornsjäkk Älvd. ga"sekk vMor. 
gä'säkk öMor. ga"nsäkk Soll. ga`nnsekk vOrs. 
gensäkk —ga`nnsäkk Ore gä'rsäkk Ål gä'rsäkk 
Flo. gcennsäkk Mal. ÖVd. 'av grov blån- el. 
hampväv förfärdigad säck'. Syn.: garn - kopp e, 
-p å se. 

garn-töm ni. Ia g ä' rtäm ( ••• gå' rn-) Älvd. gä.' (r)ntäm 
( 	-töm) Mor. 'rep el. töm (ev. snöre) av lin- el. 
hampmaterial' / rope or rein of flax or hemp' 
(jfr SAOB; ÖDB II 302 ff.). Jfr brindskinns-, 
man-töm; bärband; garnband; hårgarns- 

töm. — Ssg: gä'rtärnsstubb m. svÄlvd. 'kort 
stycke av hamprep / short piece of hemp cord'. 

garn-vitsa LIVa gäsrnviffsa Flo. gcennveffsa Li. 
<på handen eller mellan fingrarna upplindad 
garnbunt, omknuten på mitten'. Syn.: garn-
häspa. 

garn-ände m.IIIa gcennennda Mal. 'stycke el. 
stump av ullgarn / piece of woollen. yarn' 
(SAOB garnända); i la-enn når gcennenndäd 
punndi rö'man <jag lade in några stumpar ull-
garn under remmarna' (i skinnpälsens fram-
stycke). 

garr adj. I, se gar. 
garva ev.v.l. ga'rrva Våmh. Ors. ga`r(r)va Rättv. 
Bju. Nås Jä. Mal. ÖVd. 'av hud bereda läder o. 
dyl. / tan (leather etc.)' (SAOB garva' I 1; 
ÖDB II 226). Jfr svart-. — Särsk. förb. (te) 
garrv-4' Våmh. 1. 'arbeta intensivt, gno på / 
work very hard'. 2. 'gräla ihärdigt / quarrel 
continuously'. 

garvare m. Ilie ga'rrvsr vOrs. gcer(r)mir Rättv. 
gcerrvarä Bju. gcerrvär Ål gcerrvar Dju. Ga. Nås 
Jä. Äpp. sMal. ÖVd. ga'rrvää nMal. <person, som 
garvar hudar / tanner' (SAOB). 

garveri n. la garrvärl' Mal. garrverl' ÖVd. 'verk-
stad, där garvning utförs / tannery' (SAOB 2; 
ÖDB II 226; Skirmarebygd 1950, s. 53). 

garv-läder n. Ta gcer(r)vläclsr Rättv. gcerrvlår Bju. 
Ga. Nås Jä. gcerrylää Mal. 'läder, berett i gar-
veri (o. alltså ej hemgarvat) / leather dressed at 
tannery (not at home)'. 

garv-skinn n. Ta gcerrvfinn Leks. 'garvat skinn / 
tanned hide'. 

garv-stål n.Ia ga'rryståk ÖVd. 'gott järnstål för 
liesmide, erhållet genom att välla ihop och 
hamra ut stålstänger / fine steel for scythe 
produced by weldin.g and hammering out steel 
rods'. Jfr brandstål. — Sag: gcerrystäkgjäi m. 
ÖVd. lie, tillverkad av garvstål / scythe made 
of garvstål'. 

gasa' sv.v.l. Oss Jä. Äpp. Mal. `rasa ystert, 
vara uppsluppen / be frisky, boisterous' ( Gotl. 
Ordb.; SAOB gasam; Torp gasa); u'vvan Oss, 
ss nä risv dsm full nö'd n8 rä'vvnvea  Mal. 'barnen 
stoja, så att nu framkalla de väl regnväder'. 
Jfr regera, bet. 2. Syn.: gässja; grassera; 
gäppla, bet. 2. — Ssg: Omar f. Jä. 'ystert 
livlig person / boisterous person'. — Av!.: gås n. 
Jä. Mal. lek o. ras / game, rontip' (jfr Rz 230 b, 
Torp); giessniv f. Mal. `dets.'; gå`su Jä. Mal. 
gässu(gen) Äpp. adj. (superb. gässugist Jä.) 'vild, 
yr, yster / frisky, boisterous'; ga'asålen adj. 
Li. `dets.'. 
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gasa" sv.v.l. ger84 vMor. Soll. Rättv. (p.pr. 
gersänd Soll.) gåså' öMor. Osa —gä'sa Leks. 
Osv Äpp. Mal. (jfr gåsai; Wennberg Kels. 
gasa; Torp gasa seg). 1. `gassa / blaze down 
(of sun)' öMor. Äpp. sö'li gäsier öMor. sö'ka 
gå'ssr Äpp. 'solen gassar'. 2. 'komma ett varmt 
luftdrag, ånga varmt / be, occur (of hot air-
current)' Mor. Rättv. Leks. Äpp. Mal. ä 
gäså'r va'rrmo öMor. s gå"ssr va'rrmå Rättv. å 
gå.'s va'rrma vLeks. 'det ångar varmt'. Jfr 
gyssj a. Syn.: gåsai, bet. 1. 3. 'lukta starkt; 
dunsta, stinka / smell strong; stink' Soll. Rättv. 
Leks. Mal. å gIrsär åv onum Soll. s g4"88r ä-n 
Rättv. 'det stinker av honom'; å ss-r-å gå`ss ti 
nå`san vLeks. 'det är så att en stark lukt (från 
den jäsande degen) slår upp i näsan'. Syn.: 
gåsai, bet. 2. — P. pr.: 'kvalmig, kvav / elose, 
sultry' Soll. — Av!.: gåssut adj. n., adv. Äpp. 
`gassigt, hett / blazing hot'. 

gas! oböjl. sbst. gä'si Li. (jfr Rz 188a gass n.) 
'aga, stryk, straff / chastisement'; du ska få 
du`bbel gä'si <du skall få dubbelt så hårt straff 
(om du gör så igen)!'. Jfr hugg, bet. 2; pisk; 
straff; stryk. 

gaspa sv.v.l. ga'sspa Soll. (jfr SAOB Rz Torp 
gaspa) 'slarva, slamsa / be careless, slovenly'; 
gasp 	'obetänksamt giva sig i väg'. — Av!,: 
gassp m. Soll. 'slarvig person / careless person'; 
ga'88p4n adj. Soll. 'slarvig, hafsig / careless'. 

gast m.Ia gas(s)t Ve. Rättv. Dju. gasst Mal. Li. 
1. `spöke, gengångare / ghost' (SAOB gast' 1) 
Rättv. Dju. Li. an kåmm (kfi`tn,dets) jussum en 
ga'sst Dju. an kamm sem in ga'sst Li. 'han kom 
(springande) med stark fart'. 2. `skrikande 
person, gaphals; bråkstake / shouting person, 
screamer; noisy fellow' (jfr SAOB gast' 1) Ve. 
Mal. Syn.: rämjhals. 

gasta sv.v.l. ga'ssta Bju. Nås ga'ssta Mal. ÖVd. 
'gallskrika, väsnas / screech, yell' (SAOB). Jfr 
bölja, bet. 2. Syn.: rämja, bet. 1. — Avla 
gassstan n. Mal. ga's8tivg f. ÖVd. 'gastande, rop 
o. skrik / yelling, seream, shriek'. 

gata f.V gä"tå Älvd. gä"te g å"ta Vå,mh. ga"tu 
vMor. Ve. Sol!. gatfe öMor. g å'ta g Cta Ors. 
gå'ta Oro gä"tu Rättv. ga`ttu Leks. Ål Dju. Ga. 
Flo. Jä. Äpp. nLi. Tra. gå'tu Bju. Nås Mal. sLi. 
(LD II 188; Sjödahl Kort stav., s. 66 f.; Bergfors, 
s. 15 f.). 1. 'gm gärdsgårdar, gårdshus el. 
på annat sätt från omgivningen avgränsad väg; 
bygata / village road' (SAOB 1; ÖDB I 145; III 
27, 40; DNO 1:2, s. 33 f.) allm. at 4 gå"ttgn 
Våmh. at i ga"tun svMor. öjt i gata' öMor. at i 
ga"tun Ors. i Oh? Ore ti gä'tun Mal. 'på (by-) 

gatan'; åt ga'ttun Leks. ä,tär ga`tton Ål <efter by-
gatorna'; .214' i gnu Rättv. 'slå gräset i by-
gatan'; gå' på ge-itu  Bju. 'valla fåren på bygatan'; 
krä'ttirgattu Tra. <av gärdsgårdar inhägnad väg 
över en fäbodvall'; kevgbrugåtef' Älvd. 'Lång. 
brogatan'; ra`jsgatu vMor. `Risgatan'; dräsnndj-
gata', tji'vvsgata', elingatä' öMor. 'bygatan 
förbi resp. Dräng-, Kings- och Elingården'; 
nråkssgåtu Rättv. `Nyåkersgatan'; tjös(r)tt-
gattu Flo. `Kyrkogatan'. Jfr bo f ör s-, by-, dr et-, 
fä-, fägårds-, fähus-, is-, kors-, ky-, löt-, 
myr-, nöt-, rod-, stor-. 2. 'stadsgata / street' 
(SAOB 2) allm. jä fek 84'rs fö'tar på sta'ssgatun 
Rättv. `jag fick ont i fötterna på stadsgatan'; 
Otur anm da-1 sts'kkhskmsståam Mal. 'gator 
(breda) som i Stockholms stad(en)'. Jfr sten-. 3. 
'för båtar framkomlig, djupare o. stenfriare sträck-
ning i vattendrag / waterway, boat route' (jfr 
SAOB 3) Äpp. (obef. Mal. ÖVd.). Syn.: se 
båtled. 4. `genom uthuggning åstadkommen, 
öppen landremsa i skog/ opening cleared through 
forest' (SAOB 3 b) allm. Jfr brand-, rå-. Syn.: 
lina f. V; linja, bet. 2. 5. 'av människor, 
kreatur el. hästar upptrampad skogsväg el. stig! 
forest-path trodden by people, eattle or horses' 
Älvd. Mal. ÖVd. Jfr fiske-, fälads-, häst-, 
kreatur-, nöt-. Syn : gatstig. 6. (pl.:) 'enkla 
ränder i bandvävnad, gående längs med bandet 
(mellan hopporna) / single horizontal stripes 
(between hopporna) in ribbon weave' Leks. 
7. 'felrand tvärs över väv på grund av att en 
eller flera varptrådar ej bundits av inslaget utan 
blivit överliggande / thread(s) lying incorrectly 
across weave, because one or more warp-threads 
have not been caught in weave' Soll. 8. (senare 
ssgsled; astronom.:) <vintergatan / the Milky 
Way'; se snö-, vinter-. 9. (senare ssgsled; 
skämts.:) 'bena (i hår) / parting (of hair)' Rättv.; 
se lus-. — Ssg: gatfegård n öMor. (ortnamns-
artat) 'åker el. gärde strax öster om bygatan/ 
field east of the village road'. 

gat-band n.Ia geettubannd Leks. ga`ttubannd Al 
<band som genom en linje av några bottentrådar 
och 1-3 mönstertrådar, vilka gå längs efter 
bandet, är delat i två lika hälfter / ribbon di-
vided into two halves by a horizontal row of 
threads'. 

gat-gård m.Ia ga‘ttugåle Äpp. getugåk Mal. (jfr 
gata, bet. 1) 'gärdsgård, som begränsar by- el. 
fägata / feneing along village road or cattle path' 
(Fr. götugar5r; jfr Sdw. gatugardher). 

gat-lopp n.Ia ga‘ttulspp Äpp. (SAOB) =gatlöp, 
bet. 1. 
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gat-löp n.I a gOtulröp Älvd. Våmh. ga"tuköp vMor. 
Soll. gatfaö'p öMor. gå' tulöp Mal. g ä`tulsup Li. 1. 
`straffet att nödgas löpa längs bygatan under 
bybornas smädelser / run the gauntlet' (jfr 
SAOB gatlopp) allm. kå'it gå"tulröp Älvd. 
Våmh. kö'it gå"tulröp Soll. sprivy get`tulBp Mal. 
`springa gatlopp'; (överfört i förb. med leka:) 
Mk ga"tulröp svMor. (om barn:) `hålla upp hän-
derna två o. två, bildande port el. gång, gm vilken 
andra fick springa fram'. Syn.: gatlopp. 2. 
(överfört:) `täta besök i byns granngårdar / 
frequent visits to neighbouring farms in the 
village' Mal. a dit tf te vär fist s sprivy getulöp 
<har du tid att vara ute på ideliga besök i grann-
gårdarna i byn?'. 

gat-mun m.Ia girtunzsnn Mal. (jfr mun, bet. 6 o. 
7) `bygatas mynning (el. utgång) till (större) 
farväg / beginning of village road or opening 
into highway'; i getumsnno" gatumynningen'. 

gat-stig m. Jo gnustig Mal. Li. `liten, av folk (el. 
fä) upptrampad gångstig / small path trodden 
by people (or cattle)' Syn.: gata, bet. 5. 

gat-stock m.Ib ga"tustukk Ors. getustskk Mal. 
(endast i förb. dra gatstock (en):) 1. drå' 
ga"tustuttjan vOrs. `åstadkomma ett skallrande 
ljud antingen gm högljudd snarkning el. gm  
att draga huvudets främre del (pannan) mot 
ett bräde el. dylikt / obtain a rattling sound 
either by bud snoring or by rubbing forehead 
against wooden plank or suchlike'. Jfr gran-
timmer, bet. 2; timmerstock. 2. drå,' gä`tu-
stskk Mal. `gå långsamt o. senfärdigt hem genom 
bygatan (om personer el. kreatur) / go home 
slowly along village road (about people or 
cattle)'. 

gavel' m.I d (m. III) gå'vetr (best. gå'vek) Älvd. 
gå'välr (best. dat. gà vZr4m) Våmh. gäv* vMor. 
Soll. Bju. Dju. Flo. Nås Jä. ,,,gå'vväZr Mal. 
(best. dat. ga"vIram vSoll.; best. gå' vbän Nås) 
Ovett (best. dat. gå'vlim)öMor. 	vOrs. Ovalt 
(best. gå'vksn) Rättv. Leks. Oval.  ÖVd. 1. a. 
`kortsida på hus / gable, end of house' (SAOB 
gavel' 2) allm. glrå'se .so fr i gå"vlrem Älvd. 
`fönstret som är på gaveln'; o språ'vn atta 
shrgugåvIrsn Rättv. `hon sprang bakom stug-
gaveln'. b. <kortsida på långsträckt föremål / 
short side of recta,ngular object' (säng, kärra, 
släde, skrin, båt, slö da etc.; SAOB gavel' 3 b; 
ÖDB I 89, 507) allm. ba(k)g,i'vål öMor. `bakre 
gavel'; sesvugävsl• vOrs. sei`v(v)gävslr Rättv. 
`sänggavel'; tjä`rrgåvsl vOrs. tfeerrgåvvir Rättv. 
`kärrgavel'; 	 fra`mm-gåväk Ore `bakre o. 
främre gavel på kolskrinda'; tji`sstgavväir Mal. 
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`kistgavel'. 2. `långsida av liggmila el. tjärmila / 
long end of charcoal kiln' (SAOB gavel' 5; 
ÖDB I 519) allm. 3. `tvär o. brant ände av 
(långsträckt) bergshöjd / precipitous end of a 
(longish) mountain' Li. an ri'nn da-i gå' &ram utå 
lä`mmäddjin <den (o: bäcken) rinner (där) vid 
den branta änden av berget Lämeggen.'. 

gaveln  oböjl. sbst. (m.) gå'velr Älvd. gå'vsk Rättv. 
Leks. gå'väir Våmh. Flo. Jä. ,-,,ga'vvtiir Mal. 
(SAOB gaveln). 1. (i uttr., motsv. rspr. på 
vid gavel:) `vidöppen / wide open'; d6"rär irå 
up4gå'vek Älvd. dö"rär ir up4 wi'd gå'välr Våmh. 
`dörren står på vid gavel'; på vi'd gå'vslr Rättv. 
på vi' gå'väk Flo. Jä. —ga'vvtik Mal. `på vid 
gavel'. 2. (i förb. med öppen:) gå'vel-Cppin 
Rättv. gä'vs4.-y`ppin Leks. gå'väi•-i'ppin Dju. 
y`ppin-gå'välr Jä. `vidöppen, på vid gavel / wide 
open'. Syn.: glad adv. — Av!.: gå'vslrt adj. n. 
Rättv. (Bi.) `öppet åt gatan / opening into 
village road'. 

gavel n.Id gå'välr Dju. (jfr gaveln). 1. `stort 
tomrum, gapande öppning / large space, open-
ing'. 2. `skrymmande föremål; storvuxen karl, 
åbäke / voluminous thing, tall man'. 

gavel-båt m.Ia ga"väkbät Soll. (jfr gavel' m., 
bet. 1 b) <båt med tvär akter / boat with square-
cut stern'. 

gavla sv.v.1.-  Ovira Våmh. Leks. gå'vZra Rättv. 
Bju. Dju. (jfr SAOB gavla). 1. `skreva med 
benen / straddle' Bju. Syn.: se gaffla; gävla, 
bet. 1, m. fl. 2. `sparka / kick' Leks. Dju. 
an gåvira å slö'y Leks. `han sparkade o. slog'. 
3. `pladdra, gorma, väsnas / prattle, brawl; 
make a noise' Våmh. Rättv. Jfr gaddr a; 
gaffla (å); gavra. Syn.: gaffla, bet. 2; 
gävla, bet. 2. — Särsk. förb. (på:)angåvZra-pa' 
vå`dli Bju. `han trätte förfärligt'; (stad:) sci'g 
du ns o 01)1ra-stå' Dju. `såg du, när hon spar-
kade till?'; (till:) an gåva-tå' a mä Leks. 'han 
sparkade till mig el. gav mig en örfil'; (upp:) 
gåvälr-o'pp då'ra Dju. <öppna dörren på vid 
gavel'; (återå:) u 	gåsvIrär o gå'vlrär at4' 
nVåmh. 'så du kältar (o. gormar) på 	— 
Ssg.: gå"veliAns m. Älvd. 'karl, som gormar o. 
väsnas (eg. gavel-Hans) / rowdy fellow'. — Avi.: 
gå'velr n. Älvd. 'gnat, tjat, kält / nagging'. 

gavra sv.v.l. gå"ver Älvd. (Ås.) (jfr gaddr a; 
gavla) 'prata högljutt o. innehållslöst, pladdra / 
prattle, gabble'; 4n gevrer auti noge'r o'llt-i'ett 
Älvd. 'han pladdrar o. väsnas om något jämt o. 
ständigt'. Syn.: se bladdra', bet. 1. 

gega sv.v.l. jö`ga Flo. Pi`gs Jä. (Torp giga el. 
geiga) <knäa djupt (under gång) / band one's 
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knees (in walking)'. Jfr dega"; dinka, bet. 2. 
Syn.: knega', bet. 1; kneka', bet. 1; knekna; 
knäa, bet. 1. 

gehör n.Ia jeh,ö'r Jä. Äpp. 1. 'lydnad, respekt / 
obedience, respect' (SAOB gehör' 4 b); an a-nt 
nå' jehö'r Jä. 'han har ingen respekt'; &yva 
a-t nä jehö'r Äpp. 'barnen visa ingen lydnad'; 
an vill a jehö'r mä'-ssä Äpp. 'han vill bli åtlydd'. 

(i förb. med på:) på jehö'r Äpp. 'på en höft, 
ungefär / approximately'. Syn.: hov, bet. 3; 
höft m.; hövd. 

gel adj. I gäjZr (n. gäjt) ÖVd. (Rz 189a gejt; jfr 
Gotl. Ordb.? gol" adj.; ordb. g ö 1). 1. (om skida:) 
'som är uppböjd på mitten, som har spann / 
curved upwards in the midelle'; tji'ei e för gä'jlr 
Tra. 'skidorna äro för mycket uppböjda på 
mitten'; Nå' se gä'jlr Li. (om bräda:) <böja sig i 
båge (äv. slå sig vind)' (jfr bet. 2). Jfr göl. Syn.: 
stegränd. 2. (om person:) `tvär, vrång, ovillig, 
motspänstig / contrary, obstinate, unwilling' 
Li. an .215' se gä'jk 'han satte sig på tvären (eg. 
slog sig g.)'. 

gelistig adj. I jeli'sstig Nås 'finurlig, förslagen, 
listig / cunning, smart'. 

gemen adj. I djemren Älvd. Våmh. jemö'n Rättv. 
Leks. Bju. Nås Jä. djemö'n Mal. 1. <enkel, sim-
pel, vanlig / simple, common' (SAOB 6 a) Älvd. 
Jä. a djimnm.l'nnem Älvd. 'åt en vanlig, enkel 
karl el. åt vanligt folk'; hå' va en jemö'n kä'r 
Jä. 'det var en enkel o. vänlig karl'. 2. 'usel, ned-
rig, led / evil, nasty, odious' (SAOB 9) Våmh. 

wå so djemi'en wi m 'han var så led mot mig'. 
Syn.: se elak, bet. 5; led, bet. 2; ond, bet. 7. 

'anspråkslös, folklig / affable, modest' (SAOB 
11) Rättv. Leks. Bju. Nås Mal. djåsa-sä djemö'n 
Mal. <visa sig folklig (vänlig)'. 

gemenliga adv. djeml'enki Älvd. jemö'nliga Rättv. 
(Bo.); obef. Våmh. Leks. (SAOB gemenlig a, 
under gemenligen) 'gemenligen, vanligtvis / 
usu.ally'. 

gen ( — gin) adj. I djien Älvd. Våmh. djön Mor. 
Soll. Ors. jön Rättv. Leks. Bju. Dju. Nås Jä. 
djenn Mal. djinn ÖVd. 1. 'som utan onödiga 
omvägar leder till ett visst mål / the quickest 
way to a certain place' (SAOB I 1) allm. an  a 
löpi litä djösnär öMor. 'han har sprungit (el. 
löpt) litet genare (väg)'; djösnäst vä'jän öMor. 
Knast vä'jjan Leks. jö`nist vä'jjän Jä. 'den ge-
naste vägen'; ä je' nar tä gå jå'n Leks. å e dji`nnar 
te gå' jå' Tra. 'det är genare att gå här'. Syn.: 
ben. 2. 'som siktar bra, träffsäker / sure in 
one's aim; a sure marksman' Mor. Syn.: se 
benhitten. — Adv.: djf ent Våmh. djönt vMor. 

jen(n)t Rättv. jint Flo. djennt Mal. djinnt ÖVd. 
'gent / direct'; gö' dji'ent Våmh. ta dje'nnt Mal. 
'gå el. taga en genväg / take a short cut'; gå' 
je'n(n)t å ko`mm se'n(n)t Rättv. få'a  dje'nnt 
ka`mm se'nnt Mal. 'gå en genväg o. komma sent 
(fram)'; (bildi.:) fä' a-dje'nnt Mal. <göra ett hast-
verk, fuska (eg. fara gent)'; du å nog få'r fe 
dji'nnt Li. 'du har nog slarvat (eg. farit för 
gent)'. Jfr gena', bet. 4; gent-till, -åt adv. 

gena' sv.v.I. dena Våmh. (Bon.) djö`na vMor. 
Kna Rättv. Bju. Flo. Kna Leks. djö`na Mal. (jfr 
gen adj.). 1. a. <bli genare, förkorta (väg) / cut 
off a good piece (of a distance)' (SAOB gena' 1) 
Bju. ä Knär brå"det gör vägen betydligt kor-
tare'. b. 'ta en genväg / taka a short cut' 
(SAOB gena' 3) Rättv. Leks. Flo. Mal. vi 
P`ns janom skö'jan Rättv. 'vi togo en genväg gm 
skogen'; hä'sstr, cl4enn da-i sytt' nnam Mal. 'hästen 
sprang gent (där) över vägkröken'. Syn.: gen-
kuta,bet. 1. 2. 'sikta / aim' Våmh. (Bon.) vMor. 
an  djö'nåd a onum vMor. lan siktade på honom'. 
Syn.: se bena', bet. 1. 3. 'titta i smyg / look 
eovertly at s.o.' vMor. an  djö'när å ma'rrgit 'han 
tittar i smyg på Margit'. 4. 'utföra ngt på ett 
lättvindigt sätt, fuska / dabble at sthg' Flo. Jfr 
gen adj. (adv.). 

gena" sv.v.3. den& Våmh. djö'n,a Soll. Kria 
(pret. jö`nts) Leks. jö`na Dju. Flo. Jä. (Fr. 
gegna, bet. 2; Bl. gagna, bet. 2 b; V11 gena, 
bet. 2). 1. 'gå gent emot ngn, genskjuta / take 
a short cut and overtake s.o.' (SAOB gena" 1) 
Våmh. i skadjfenefna 'jag skall genskjuta henne'. 
Syn.: gen-skjuta, -taga. 2. (endast negerat:) 
<behöva, göra med att, hava anledning att / 
need, have reason to' Soll. Leks. Dju. Jä. int 
djö'när du rå' -i, sön intä Soll. int jö'n du ta-i' sa 
heftit Leks. 'inte behöver du ta i så häftigt'; 
ä jö'n, int mö'r Jä. 'det behövs inte mera'. 3. 
'värdera, uppskatta / appreciate, estimate' Flo. 
— Särsk. förb. (med:) i djön(är) int mi'nn dö nå 
Soll. 'jag gör inte med det, behöver det inte'. 

genast adv. dffenest Våmh. djö`nast vOrs. jö`nist 
Jä. djennast Mal. djeinnast ,,,dji`nnast Li. 'ome-
delbart, strax / immediately' (SAOB I 2); du 
ska djå"rå e djfenest Våmh. 'du skall göra det 
med detsamma!'. Syn.: se bränt adv., bet. 1; 
bums, bet. 1; promt, bet. 1. 

gengångare Äpp. Kngåvnar Äpp. 'vålnad, spöke / 
ghost' (SAOB 1). Syn.: dö dkarl, bet. 2; 
hamn', bet. 1; spöke, bet. 1. 

gen-kuta sv.v.3. dji‘nnkiita Li. 1. 'springa en 
genväg / take a short eut'. Syn.: gena', bet. 1 b. 
2. 'bete sig slarvigt o. hafsigt / act in a slovenly 
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way, scramble'; han djisnnkiit fsll sam kri'nvgast, 
ka`nn an 'han slarvar väl ifrån sig som oftast, 
om han bara kan el. får tillfälle'. 

gen-möta sv.v.3. Knm6ta Äpp. djennmBta Mal. 
'genskjuta och hejda ngn / take a short cut, 
overtake and stop s.o.'; an dje`nnmött gri'sam 
Mal. 'han gensköt o. hejdade grisen'. Syn.: 
gena", bet. 1; gen-skjuta, -taga. 

genom prep. njnikm Älvd. Våmh. gajnum gäj - 
num vMor. gäjnum söMor. genum nöMor. Soll. 
—gemun Ve. gajnum 	Ors. gäjnom 
Ore jsnom jänom Rättv. jönom Leks. jönam 
jörnsn Bju. jänsm Ga. jinsm Flo. jinum Nås 
jinsm ,,, jinum Jä. Äpp. djönnom Mal. djånsm 
ÖVd. (styr ack.). 1. (betecknande rörelse fram 
i ett föremål el. rum; SAOB 1) 'igenom! through' 
allra. 4 fär-a'ut g4jntkm glrå'säö Våmh. <hon (o: 
kattan) går ut gm fönstret'; ä gö 	gemun 
me Ve. 'det går frossbrytningar igenom (krop-
pen på) mig'; gäjnom ms`nugär stierär sjö`a 
Ore 'gm många stora sjöar'; dra hu'vvä jinum 
lä'nntfen Äpp. (om kreatur:) 'dra huvudet ur 
(vidje)halslänken'; (äv. bildl.:) 'svika ingånget 
avtal, dra sig ur el. undan ansvar o.d.'.; (vid 
emfas stundom postponerat:) jä /g`ts fess jå"nom 
Rättv. `jag letade genom hela huset'. 2. (med 
ngt ss. verkande orsak:) 'på grund av, däri-
genom / on account of, by' (SAOB 5) allm. 
njnegn, å' warrt-12, 	Älvd. 'därigenom blev 
han sådan'. 

genom adv. gq̀ jn4m Älvd. Våmh. ga`fnum 
geijnum ,-,gg"nwrn Mor. gmun -.g"mun Ve. 
grnum Soll. ga`fnum ,-,g.1`jnum Ors. jirnom 
jå"norn, Rättv. jö'nom Leks. jö`nnum Ål 
jä`nnsm Ga. ji`nnsm Flo. Knnum Nå,s ji`num 

Jä. Äpp. djö'nnom Mal. djEnsm ÖVd. 
1. (lokalt) `genom, igenom / through' (SAOB 2) 
allm. va, kii"sgäö i'nn g.I`jnlfm Älvd. han tittade 
in genom (hålet i väggen)'; gör ä fb'' si, te kumå 
gg"nurn jå'n ä Soll. 'går det för sig att komma 
igenom här?'; jet karnm int ji`num Jä. <jag kom 
inte igenom'. Jfr fram-, hem-. 2. (preponerat 
el. som förra ssgsled:) 'alltigenom, helt o. hållet / 
completely, all through' (SAOB 4) allm. gä'jnum,-
snä'll söMor. 'alltigenom (el. mycket) vänlig'; 
gEejnemblröt Våmh. (Bon.) ge"nuirnblröt vSoll. 
gà jnumblät vOrs. jisnnumblrat Nås <genomblöt / 
wet through'; jirn,omfrisin Rättv. ji`nnumkträks 
Nås jrnsmkkäks Äpp. djö`nnomfrftsin Mal. 
djä‘nsmfrussin Li. `genomfrusen / frozen, chilled 
to the roarrow'. Jfr klaka genom. — Avl.: 
g.1`jngmä8ta Våmh. (Bon.) O'nomande Leks. 
jö`nnsmste jii`nomdäste Ål djö'nnomancle Mal.  

djä`numande Li. adv. 1. `alltigenom, helt o. 
hållet / all through, completely'. 2. 'fasligt, 
förfärligt / dreadfully, terribly'; ä va fel jö`no-
mande her ä blrå's Leks. 'det var fasligt, så det 
blåser!'; djernnomande 	Mal. djå`nsmande lä'j 
Li. 'förfärligt elak'. 

gen(om)-syn adj. I n`kg8gn ,,g4`j8gn Älvd. 
ga`ingsgn Våmh. (Bon.) (jfr Bl. dels gegn-, dels 
s577- nn adj.). 1. <genomskinlig / transparent' 
allm. 2. (om hud:) 'svullen o. glänsande / 
swollen and shiny (about skin)' Älvd. 

gen-skjuta st.v. dir nstjOta Våmh. djennstjöta 
Mal. 'gm att taga genväg hinna att möta el. mota 
(ngn el. ngt) / eatch s.o. up by taking a short cut' 
(SAOB). Syn.: se gena", bet. 1; gen-möta, 
-taga. 

gen-stig m.Ic dji`nnstig Li. <genväg / a short cut' 
(SAOB). Syn.: benst-, gen-väg. 

gen-strävig adj. I jå`nsträvun öMor. O'nstråvu 
Ål 'motsträvig / stubborn, reluctant' (SAOB). 
Syn.: stärrig, bet. 2. 

gen-svar n.Ia jå`nsvår Leks. Äpp. djö`svää  Mal. 
dji`nnsvår Li. `sturskt o. uppstudsigt svar / 
insolent answer' (jfr SAOB); je gäv horn full 
jå'nsvår på' h,ä Äpp. 'jag gav honom väl ett. 
sturskt svar (igen) på det'. 

gen-svara sv.v.l. jä`nsvärs Äpp. 'svara sturskt 
/ answer insolently' (SAOB); du jå`nsvärur, hs(r)n 
an bå'r däg 'du svarar (bara) sturskt, vad man 
än ber dig om'. Jfr svara v. 

gen-svang adj. I dyreswarurg nÄlvd. direswarten 
Våmh. Knsväru Bju. djå`sväru Mal. djö`nsvårs 
dje`nnsväru —dji`nnsväru Li. 1. 'stursk, uppkäf-
tig / insolent, impudent' (SAOB) allm. Jfr 
motsägig. 2. 'kvicktänkt o. snarfyndig (i tal 
o. svar) / ready-witted (in retorting) 

gen-tag n. II dj-d`tåg ,-,djenntäg Mal. dji`nntåk 
(best. -täi) Li. (jfr gentaga v.). 1. 'varv av 
band, garn el. rep, lagt i kors (över föregående 
varv) omkring föremål (ask, låda etc.), omtag, 
omfattning / piece of band, yarn or rope, tied 
crosswise over existing piece around object (box 
etc.)' Mal. tå ett djå'tåg tå', ss vålr ä sta`rrkää  
`gör ett omtag till, så blir det starkare!'. 2. 
`fästande av bindrep baktill på hölass från en 
ögla på slädens ena sida, via bindstångens 
ände mitt på lasset o. ned till en krok på slädens 
andra sida samt åter samma väg / running a 
piece of rope from a loop at the back of a bad 
of hay on one side of the sled, via the end of 
the bindstång in the micklle of the bad and 
down to a hook on the other side of the sled and 
back the same way' Mal. ta djå'tåg ('vy la'ssä) 
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s drä-nå'a  bö`nndstanna <ta repet fyra slag över 
lasset o. dra ned bindstången'. 3. 'bindögla 
med halvslag, varmed flöte bands fast på met-
rev / loop with half-hitch knot with which the 
float was tied to the fishing-line' Mal. djå'r ett 
djåstäg a kä'pom <gör ett halvslag omkring (eg. 
åt) flötet'. 4. 'midjetag vid brottning / grasp 
round waist in wrestling' Mal. ta djå'täg på 
kä'an 8 kcesst an 'ta midjetag på karlen o. 
kasta honom'. 

gen-taga st.v. dentågå Älvd. djö'tä Mal. dji`nntä, 
Li. (jfr Sdw. gentaka) 'genskjuta / take a short 
cut and overtake s.o.' (styr ack.); i wild djfen-
tågå' 4n Älvd. 'jag ville genskjuta henne'; i skull 
kri'vv mä s djå'ta dsm Mal. 'jag skulle skynda 
mig och genskjuta (el. mota) dem'; dji`n,nta 
demda kft'an Li. 'genskjuta de där korna'. Syn.: 
se genau, bet. 1; gen-möta, -skjuta. 

gen-trä n. V jö`ntrå Leks. Ål (jfr Stenberg Umem., 
Nordlander Multrå gen f.; Torp gein f.) <till 
not hörande, vertikalt" ställt trä, i vilket not-
reven var fäst / vertical piece of wood belonging 
to seine to which dragnet line was fastened' 
(ÖDB I 129; Gruddbo s. 307). Syn.: gärd(s)-
trä. 

gent-till adv. dje'nnt-tå' Mal. `nära till hands / 
nearby, close at hand'; ä e dje'nnt-tå' dra-tå' 
ss' vvok i brå'tt tä' g Mal. 'det är nära till hands att 
fälla ett sådant yttrande i en hast'. Syn.: 
gent-åt; snaråt, bet. 2. 

gent-åt adv. dje'nnt-ä't Mal. dji'nnt-ät Li. 'nära 
till hands; lägligt / elose at hand; timely'. Syn.: 
gent-till; snaråt, bet. 2. 

gen-väg m. II — la dif enwåg Våmh. djå'nwög öMor. 
Ors. jå'nvåg Leks. Bju. Nås djennvåg Mal. 
dji`nnvåg ÖVd. 'väg som på kortaste tid förde 
till målet / shortest route' (SAOB). Syn.: se 
benstväg. 

Georgius m. je'rrgo ,,,dje'rrgo Mal. `Georgiusdagen. 
den 23 april / St. George's Day April 23rd'. Jfr 
Gregorius. 

gera sv.v.l. jå'ra Leks. jö`ra Ga. `avsnedda ändar 
av bräden o. därefter sammanfoga dem i rät 
vinkel (t. ex. i ram) / saw off ends of boards 
diagonally and then join them together at right-
angles (e.g. for a frame)' (SAOB geran). Syn.: 
snedan  ihop. — Ssg: ji`rsåg f. Flo. 'såg, varmed 
man vinkelsågade / saw used in sawing off ends 
of boards diagonally'. 

gere m.IIIa dji`rä öMor. (SAOB gere; gir'; jfr 
Torp geir e, Fr. geiri) 'triangulärt parti av kilen 
i en not / triangular part of drag-seine purse' 
(ÖDB 1 128). Jfr gjord, bet. 3. Syn.: lillgj ord. 

Gertrud f. dje'rrtraluå (gen. djesrrtrai udes) Älvd. 
Kttru öMor. jastes Li. <kvinnonamn / wo-
man's name'; ketis djertra'ö Älvd. `Kettis Gert-
rud'. 

gesa sv.v.l. dji"så- Älvd.; obef. Våmh. (endast i 
förb. med i:) 'torka litet, börja torka / begin to 
dry' (jfr Ross gisen 2); e djisår-l' 6y6  'det (a: 
höet) börjar torka litet'; eå a djisåö-i' istdå 
klfyråe nu' de här kläderna ha blivit halvtorra'. 

gesig adj. I dirstgn nVåmh. diNgn Våmh. (Bon.); 
n. dji"sut Älvd. 1. 'frusen, som fryser / frozen, 
freezing' Våmh. 2. (n. om väder:) 'kulet / bleak, 
chilly' allm. ko'llt o dji"sut Älvd. 'kallt o. kulet'; 
dfrsut wå' där Våmh. <kulet väder'. — 	dji"s- 
uskki adj. n. Våmh. (Bon.) 'kallt o. ruskigt / 
cold and miserable'. 

gesmid n.Ia jesmi' Ga. (jfr besmid). 1. 'bestyr, 
besvär / trouble'. 2. 'bråk, oväsen, träta / noise, 
row, quarrel'. 

gesnod(1)ig adj. I djesnö`den Ve. djesnö`dlin vSoll. 
djesnö`di ,,,tesnö`di Mal. 1. 'rapp, kvick i 
vändningarna / quick, prompt' allm. Syn.: 
gesvindig, bet. 1; snodig, bet. 1. 2. 'välgjord; 
lämplig, behändig, lätthanterlig / weil-made; 
suitable, handy, natty' Mal. tesnö`di te brfika 
<behändig att använda'. Syn.: gesvindig, bet. 
1; snodig, bet. 2. 

gesvind adj. I djiswi'nnt Älvd. jesvi'vvg öMor. 
jeswi'nnt Ore jesvi'vv jisvi'vu Rättv. jesvi'vu 
Ga. Mock. Flo. jesvi'nnd Bju. 1. 'händig; rask 
i vändningarna; som har lätt för ngt / quick, 
prompt, handy' (jfr SAOB) allm. 4n, i so dji-
8wi'nnt o'gg sig Älvd. `han har så lätt för att 
hugga sig'; flugfer e så jesvi'vvgär tå kumå-i'nn 
öMor. 'flugorna äro så kvicka att komma in'; 
ii.svi'vv ma e'tt å Ona in i hii`som Rättv. (Bo.) 
'händig med litet av varje inomhus'. 2. 'behändig, 
lämplig att ta till / handy, natty' Rättv.— Adv.: 
dfi"swinnt Våmh. jeszvi'nnt Ore jesvi'n(v)t Rättv. 
Leks. Ga. jesvi'nnt Bju. djesvi'nnt Li. 'snabbt, 
raskt, behändigt / quickly, promptly' (SAOB). 

gesvindig adj. I jesvi`nnde Äpp. tesvi`nndi Mal. 
1. 'rapp, kvick i vändningarna' (SAOB) Mal. an 
vä, ss tesvi`nndi må kni'vam <han var så kvick att 
ta till kniven'. Syn.: gesno d (1)ig, bet. 1; 
snodig, bet. 1. 2. 'behändig; lätt att hantera el. 
att utföra, lämplig / handy, easily done, suitable' 
Äpp. Mal. bå'ttår 8 jesvi`nndigår Äpp. 'bättre o. 
lättare utförbart'; je fe'kk ett je,svi`nndet s int 
a'rrbetä Äpp. <jag fick ett lättvindigt arbete'; en 
tesvi'nndi lit h,ä'sst Mal. 'en lätthanterlig liten 
häst'. Syn.: gesno d (1)ig, bet. 2; snodig, bet. 2. 

gesäll na.Ia dfl"se'll Älvd. Våmh. djesä'll öMor. 
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Mal. ÖVd. dji`se'll Ors. jeså'll Dju. 1. 'utlärd 
hantverkare (el. skräddarelärling) / journeyman 
(or tailor's apprentice)' (SAOB 2) alm. h,a`nnadje-
sålln Mal. `garvaregesäll, gift o. boende i Hansa-
gården'. 2. `kringvandrande person av vad 
slag som helst (t. ex. tiggare) / itinerant person 
of any kind, e.g. a beggar' Älvd.dji"se'llnku'mmb 
`gesällen kommer' (sätt att skrämma barn). 

gesäll-brev n. la dyraelbriev Älvd. `skriftligt intyg 
för utlärd hantverkare / journeyman's diploma' 
(SAOB). 

get f. VI djiet Älvd. Våmh. olja övrOvSi. fåt 
Rättv. Leks. Bju. Ål Flo. Nås Jä. jett Dju. Ga. 
jet •-• jett Mock. Äpp. gitt Mal. ÖVd. (LD II 
190). 1. 'hona av däggdjurssläktet Capra / goat' 
(SAOB 1) allm. gt dji`etum Älvd. gert djö`tom 
Oro 'valla getterna'; an ed bgr' ävt gen-a'tt 
djl'ete då-v, ggmer-a'tt 8nr8  Älvd. 'man skulle 
behöva gömma undan geten, då man gömmer 
undan (sädes)snesen'; e bi ful aås ajä' wa'rrgär um 

dy-e"'t vMor. 'det blir väl som sju vargar om en 
get'; c/gti a ka'kkt svMor. 'geten har killat (eg. 
lagt)'; bjä'lldjlet Älvd. bja'lldRt Ors. `get med 
pung under hakan'; bkå'anagitt —blrä'avgitt Mal. 
bkå`snagitt Tra 'brunstig get' (jfr bläsna adj., 
ssg); hu`ppjett Dju. 'get, som flöjer över gärds-
gårdar'; fi`nngitt Mal. 'get, som erhållits från 
någon finnbygd (och anv. som lån- ge t)'. 
Jfr foder-, galen-, grön-, horn-, kill-, klack-, 
lill-, lån-, skäll-. 2. 'illmarig, egensinnig el. 
retsam kvinna / sly, wilful, irritating woman' 
(jfr SAOB 1 e (3) Rättv. Mal. Li. rg`tdjöt Oro 
'retsam person'. Jfr fes-, nill-. 3. (sg. el. pl.:) 
<förstånd, normalt förnuft / sense' (jfr SAOB 1 g) 
allm. a du ivga djl'et i di ä Våmh. (Bon.) `är du 
alldeles tokig?'; an a ta' ppa nå jå't Rättv. `han 
verkar mycket tankspridd'; hur å' du å na må 
gi`ttom Mal. 'hur har du det nu med omdömet 
(eg. getterna)?'; o å' då fel (u'll) gi`ttan kvä'r Tra. 
'hon har då sitt förnuft kvar'. 4. (i förb. vita 
getter:) vrt(s) fettar Leks. (jfr leksandajetår 
Rättv., Dal. Hemb. bok. 1956,s. 84f.) 'böljor med 
vita kammar / waves with white crests'. Syn.: 
gumse, bet. 6; ko, bet. 4; tacka, bet. 3; vit-get, 
-gumse. 5. `ett slags ritmått, anv. vid tim-
merstockars anpassning till varandra, timmer-
drag / kind of caliper-rule used for fitting logs 
together' (se ill.) Leks. Ål Dju. Syn.: se drag, 
bet. 21. 9. `skavjärn (hyvel), varmed hässje-
stänger barkades / plane with which bark was 
removed from hurdle-poles' (se ill.) öMor. 
7. `litet stycke oslagen slåttermark / small un-
mown part of hayfield' allm. .20 je'ttar Flo.  

`lämna fläckar oslagna på slåttermarken'; akå 
du .2lå' gi`ttå Tra. `skall du slå det sista stycket av 
slåttermarken?'. Jfr fj är 	bet. 3; dags-, 
frukost-, här-, skår-. Syn.: gums-kick, 
-kätte, bet. 3; hare, bet. 2; skärm", 
bet. 1; tyttholme, bet. 1. 8. 'litet stycke 
osådd el. oharvad åker / small unsown or un-
harrowed part of field' (ÖDB I 387) Våmh. 
(Bon.) an a aå'tt dffletår `han har sått så, att 
tomma fläckar uppstått på åkern'. Syn.: se 
dödflä ck. 9. <felaktig maska vid nätbindning / 
wrong kind of stitch in not' Våmh. djerrå 
djl'etår `vid nätbindning hoppa över en maska 
el. taga in två naaskor'. 10. (jfr geta:) 'gliring, 
pik, elakhet i jibe, dig' Älvd. djå"vå,'d jl'etår ̀ säga 
giftigheter'. Syn.: se dr e t ord; getben, bet. 2; 
kolv, bet. 2. 11. (i förb. giva get:) djäv-djl'et 
Älvd. Våmh. `en gissningslek / a guessing game'. 
12. (som senare ssgsled benämning på vissa 
fåglar:) se grå-, rå-. 

gets sv.v.3. n,  1. djiseta Älvd. (Gotl. Ordb. ge tal; 
Ross geita); pass. dfisetaa Våmh. djå'ta,a Mor. 
Soll. Ors. dy`tos Oro jrtås jrtaa Rättv. g`tas 
Bju.; `reta 7  vex' Älvd. du 'åk int dfflet mig `du får 
inte reta mig'. — Pass.: 1. <retas / teaSe' allm. an  
dje`ttast ml' num Ors. `han retades med honom'; 
hell ne å djö'tåse må ku'llom Oro `retas ni (eg. 
hållen I på o. retens) med flickorna?'. Syn.: 
getslas. 2. `vara motsträvig, sätta sig på 
tvären, envisas / be awkward, obstinate' Soll. 
Bju. — Ssg: djå'tkkåut m. Soll. djl"etpunng m. 
Våmh. `retsam person / teasing person'. — Av1.: 
ja n. Bju. `trots, motsträvighet / obstinacy'; 
Ktu.s m. Rättv. (Bo.) jrtuabäkg m. Rättv. 'ret-
sam man / teasing fellow'; jg"tuakråka f. Rättv. 
<retsam man el. kvinna / teasing man or woman'; 
jå"tuspkita f. Rättv. `retsam kvinna / teasing 
woman'. 

get-alder f.Id cyretecildä(r) Våmh. gi`ttåller Mal. 
Alnus glutinosa / common alder'. Syn.: 

se badalder. 
get-band n. Ta djg"tbannd Soll. gi`ttba'nnd Mal. 
ÖVd. 1. `sling at blångarnsband, varmed man 
band getter vid buskar o. träd under betningen, 
när man medförde dem till slogar / coiled 
tow rope with which goats were tied to bushes 
and trees to graze, during journey to slogar' 
Sol!. 2. `vidjehalsband för get / withe collar 
for goat' Mal. ÖVd. 

get-barr n. Ia grttbå'r ÖVd. <gran- el. tallkvistar, 
uppresta mot (utsidan av) fähusvägg o. anv. 
som getfoder / fir or pine branches, placed (out-
side) up against wall of cowhouse and used as 
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fodder for goats'. Jfr barrkoja. Syn.: get-
buske, bet. 3 a, -gnag, -ris, bet. 1.; getris-
buske, bet. 2; gnag, bet. 4. 

get-ben n. Ta dirtbån Soll. 1. `ben i get / bone of 
goat'. 2. 'stickord, pik / jibe'; kasst djetben 
'säga giftigheter'. Syn.: se dretord; get, bet. 
10; kolv, bet. 2. 

get-blad n. Ta jesttbk.5.1  Ål `(blad av) borsttistel, 
Cirsium heterophyllum / melancholy thistle'. 

getblad-lilja f.IVa je'ttbkålillja Mock. 'liljekon-
valj, Convallaria maj alis / lily-of-the-valley'. 
Syn.: se bockblad. 

get-blomma m. Illa djö'tbkjöm -djå'tbkomni vMor. 
'skvattram, Ledum palustre'. Syn.: getpors, 
bet. 1; häst-, vild-, öl-pors; pors, bet. 2; 
porsris, bet. 3; öltoppa, bet. 2. 

get-buske m. Illa djnbeisskå vMor. djä"tbåssk 
Soll. j6""tbus(8)ks Rättv. gi`ttbsggtje Li.; pl. 
gi`ttbs§gker Li. 1. 'try, Lonicera xylosteum / fly 
honeysuckle' Rättv. (Bo.). Syn.: getbär; get-
bärsbuske, bet. 1. 2. `brakved, Rhamnus 
frangula / black-alder' Soll. Syn.: se brak-
buske. 3. a. 'liten gran (el. tall), anv. som get-
foder / fir (or pine) sapling used as goat-fodder' 
Li. Syn.: se getbarr. b. (pl.:) 'granris, upprest 
till föda åt getterna / fir-twigs used as fodder for 
goats' Li. Syn.: barrkoja. 4. 'buske av 
Salix-art / bush of Salix species' vMor. Jfr 
godlöv; säldbuske. 5. 'älggräs, Filipendula 
ulmaria / meadow-sweet' vMor. Syn.: bytt-, 
get-gräs, bet. 1; herrkråksgräs, m. fl. 

get-bär n.Ia djå'tbår vMor. öOrs. dje'tbå'r öMor. 
irtbår Rättv. (Bo.) jettbeir Leks. 1. 'bär av 
Lonicera xylosteum / fly honeysuckle berries' 
Rättv. (Bo.) öOrs. 2. ̀ try, Lonicera xylosteum / 
fly honeysuckle' Rättv. (Bo.). Syn.: get-, 
getbärs-busko. 8. 'bär av Rhamnus fran-
gula / black-alder berries' (Lyttkens 584; jfr 
SAOB) Mor. Leks. Syn.: brakbär, bet. 1; 
sprängbär, bet. 2. 4. 'brakved, Rhamnus fran-
gula /black-alder' Mor. Leks. Syn.: se brakbus-
ke. 5. 'måbär, Ribes alpinurn / alpine currant 
shrub' Rättv. (Bo.). - Ssg: jettbäslAr n. Ga. 
'bär av Rhamnus frangula / black-alder berries'. 

getbärs-buske m. Illa djetbE'sbetissk öMor. jg"tbels-
bus(s)ks Rättv. (Bo.) je`ttbäsbusska Ga. 1. 'try, 
Lonicera xylosteum / fly honeysuckle' Rättv. 
(Bo.). Syn.: getbuske, bet. 1; getbär, bet. 2. 
2. 'brakved, Rhamnus frangula / black-alder' 
öMor. Ga. Syn.: se brakbuske; gethäggbus-
ke m. fl. 

getbärs-ris n. la djetbE'srå'js öMor. 'brakved, 

Rhamnus frangula / black-alder'. Syn.: se 
brakbuske. 

get-dans ra.Ia je`ttdanns Flo. `välling, kokad av 
råmjölk från get / gruel made from beestings of 
goat'. Jfr kalv-, killing-dans. 

get-död(e) m.Ia «IIIa jettdö Ga.; best. djet4'dv, 
öMor. gì ttdön Mal. 1. 'stormhatt, Aconitum 
napellus / monkshood, aconite' Ga. Mal. Syn.: se 
duva, bet. 4; flugdöd(e), bet. 3, m. fl. 2. 
(best.:) 'hårt grepp om nacken på person / 
hard grip round person's neck' öMor. Mal. ska 
i la`tt då smä'kv gi`ttdön Mal. `skall jag låta dig 
smaka nackgreppet?'. 

geten adj. III gä'jtv,, Li. (om ull:) <så lång att den 
lockar sig i ändarna / (of wool:) so long that it 
curls at the ends' (jfr Torp geiten adj.). 

get-fitta f.IVa djetfi'tt(a) öMor. 1. 'yttre köns-
organ på get / external sexual organ of she-goat'. 
2. 'skrynkla på bränt läder / crease in burnt 
leather'. Syn.: se dj ärg, bet. 4. 8. 'hattskrolla 
/ guy of a hat'; ska o såttj(å)- å' si döda djetfi'tto 
nu at `ska hon sätta på sig den där hattskrollan 
nu igen?'. 4. `retsam individ / teasing person'. 

get-fratt(en) m.Ia (best.) djetfra'tt(ti) öMor. 'öm-
tåligt ställe på armbågen / funny-bone at the 
elbow'. Syn.: änklingssorg. 

get-fähus n. Ta dji`etfg.9Älvd. djå'tffås vOrs. ditt-
fjås Ore jetfifts ,,, jettfeijs Rättv. gi'tt-( ••••gi`tt)fjös 
Mal. 'fähus, avsett för enbart getter / building 
used for goats only' (ÖDB I 181; III 14, 35, 240, 
244). Jfr smalfähus. 

get-gnag n.II gi'ttgnåg Mal. ÖVd. (koll.:) 'ung-
tallar (el. -granar), anv. (i barrkoja) som get-
foder / pine (or fir) saplings used (in barrkoj a) 
as goat-fodder' (ÖDB I 300). Syn.: se getbarr. 

get-grind f. la dji`etgrinnd Våmh. djetgri'nnd öMor. 
d4rtgrinnd Soll. drOtgrinnd ,--,djå'tgrinnd Ors. 
djö'tgrinnd Ore jetgrin(n)d Rättv. je`ttgrinnd Flo. 
gi`ttgrynnd Mal. (Y.) gettgrinnd nMal. ÖVd. 1. 
'stegliknande anordning i fähus, avsedd att 
binda getter vid / ladder-like device in cow-
house, used to fasten goats to' (se ill.; ÖDB I 
300; III 237) Våmh. öMor. Soll. Ors. Rättv. 
(Bi.) Mal. Jfr getäta, bet. 1. 2. `flyttbar, bur-
liknande kätte, avsedd för killingar (lamm o. 
kalvar) / movable, cage-like pen for kids (lambs 
and calves)' (ÖDB I 300) Rättv. (Bo.) Flo. Jfr 
getkätte, getäta, bet. 2. Syn.: kalv-,killing-
grind; killing-kätte; kärsa. 

get-gräs n. I a djå'tgräs vMor. jettgrås Ga. 1. 'älg-
gräs, Filipendula ulmaria / meadow-sweet' vMor. 
Syn.: getbuske, bet. 5, m.fl. 2. ̀ skogsskepling, 
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skogskovall, Melampyrum silvaticum / wood 
eow-wheat'. 

get- gäta f. IVa jrtgåta Rättv. `getvallning; tur att 
sköta vallningen av getterna / goat-herding' 
(ÖDB I 182). 

get-gätare m. III c gi`ttgättar —gi`ttgä'ttää  Mal. 
`person, som vallade getter, getherde / goatherd'; 
gi`ttgöttärär a &nää  vg`ry nft' &bons `getvallare 
ha aldrig haft något anseende (eg. varit något 
sätandes)'. Syn.: get-herde, -herdkarl. 

get-hals m.Ia dffletås Älvd. djPetås Våmh. 
jrthEars Rättv. (Bo.) jetthäf Flo. 1. 'hals på 
get / neck of goat' allm. 2. `alltför smal o. 
svank hals (på häst el. person) / excessively small 
neck (of horse or person)' allm. 

get-herde m. Illa je'tthölrä Jä. 'person, som vallade 
getter / goatherd' (SAOB). Syn.: get -gät ar e, 
-herdkarl. 

get-herdkarl m. Ta jethölkäl Rättv. (Bo.) = föreg. 
(ÖDB I 182). 

get-holk m.Ib djl'etiisk Älvd. djetö'k öMor. jett-
hel,* Al 'mindre smörkärna, avsedd för grädde 
från getmjölk / small butter churn, intended 
for cream from goat's-mille (ÖDB III 359). 
Syn.: getsmörkärna. 

gethorn-svala f.IVa djö'twånsalru Ve. '(ett slags) 
backsvala / sand-martin'. 

get-hår n.Ia dji`etår Våmh. (Bon.) djetå'r öMor. 
dj-ethår Ve. jg"thår Rättv. (Bo.) jettår öLeks. 
je`tthår Dju. gi`tthåli  Mal. gi'ithår Li. `getragg / 
goat-wool' (i Mal.—ÖVd. vanl. om  längre hår 
på getens ben) (SAOB). Syn.: ragg. 

get-hägg f.Ib dfretegg Älvd. djå'tägg Mor.Ors. 
<brakved, Rhamnus frangula / black-alder'. 
Syn.: se brakbuske. 

gethägg-buske m.IIIa jö'tåggbå'ssk Mor. =föreg. 
get-härd adj. I 41'07.6 Älvd. (om får:) 'som har 
sträv, ej krusig ull / (about sheep:) with eoarse, 
non-eurly woor . Jfr getull. 

getig adj. I djisetug nÄlvd. dji`etun sÄlvd. Våmh. 
djrtun ,,..djå'tun Mor. djå'tån Son. djå'tun Ors. 
djå'tug Ore. jetu vRättv. jrtug Rättv. (Bi.) 
jettug (‘-, je`ttugen) Leks. Ktu Bju. jettu Dju. 
gi`ttu Mal. (jfr Gotl.Ordb. getig; Rose ge itutt). 
1. <retsam, förarglig / teasing, tiresome' allm. 
e6 i so djl'etut två' dör Våmh. `det är så besvärligt 
väder'; an vä så jrtu vu må Rättv. `han var så 
retsam mot mig'. Syn.: f örgif tig, bet. 2; f ör-
sketlig; försmädlig; nillig; sketlig. 2. 
<envis, motsträvig, svåragad / obstinate, in-
tractable' Leks. Bju. Dju. dem kåmm-fra'mm 
dem sem å o'sskapki, jettugun Leks. `de komma 
fram (i världen), de, som äro ofantligt envisa'. 

— Av!.: jettipkigg ,,, je‘ttup4-igg m. Leks. `tjur-
skalle / obstinate person': jetuplrita Rättv. 
jö`topHta Leks. f. 'envis el. retsam kvinna / 
obstinate, tiresome woman'. 

geting m.Ib dji"eti'vvg Älvd. Våmh. djrtivg 
nMor. djeti'vvg öMor. dirting Ve. Soll. vOrs. 
djästivg öOrs. jetiv Rättv. je`ttiv Leks. Bju. Al 
Dju. Flo. Nås Jä. Åpp. gi`ttiv Mal. gi`tting 
(best. gì ttiln) ÖVd. 1. 'insekt, Vespa / wasp' 
(SAOB 1) allm. 2. 'sup / a glass of spirits' 
(SAOB 2) Ors. 3. (i uttr. av förundran:) å wa 
je`tting Ve. 'det var tusan! / the deuce!'. 4. 
(best. pl.:) (2'11 je'ttiva.n nLeks. <folket i byn 
Hälla / the people of the village of Hälla'. 

geting-bo n. V — f. I a djPetivgbfid f. Våmh. (Bon.) 
djeti'vvbfil n. öMor. 0"tivbäd f. Rättv. jettivbii 
f. nLeks. n. Dju. Flo. Nås Jä. gi`ttivbfi f. Mal. n. 
ÖVd. `klotformigt bo, vari getingar uppföda sin 
avkomma / wasps' flest' (SAOB). Syn.: g et i n g-
bula, -bölja. 

geting-bula f. IV a jesttivbfdra, Leks. je`ttivbaka Ga. 
Mock. =föreg. 

geting-böl(j )a f. IV a diretingbYr Älvd. c/0"etivbika 
Våmh. djetivgbg kivMor.djeti'vbilja,' ••••• djeti'v(g)-
bölja' öMor. dj'6"tivgbY1.rja vSoll. djetiv(g)Wri, 
Soll. dyrtivbila —djå'tivbila Ors. djrtivbyrja Ore 
jrtivbilrja Rättv. jettivbölrja .,, jesttivbölra Leks. 
(jfr SAOB getingbyla) =föreg. 

geting-kvarn f. la djö'tivkwenn öOrs. gi'ttivkvänn 
Mal. ÖVd. `cellkaka i getingbo / honeycomb in 
wasps' nest'. 

geting-mjöd m. (endast i förb. med smaka:) 
smä"kå dji‘etivm0(4)n, Älvd. 'bliva stungen av 
en geting / be stung by a wasp'. 

get-kavle m. ITIb djö'tkävel Ors. `kavle, på vilken 
vallaren satte ett märke för var dag han gick 
vall med geterna / tally on which herdsman made 
a mark for every day he herded the goats'. Jfr 
kavle, bet. 4 a. Syn.: get-klubba, -sticka. 

get-killing m.Ib dirt-tfilivg vSoll. 
Flo. (SAOB) 'killing av honkön / female kid'. 
Syn.: lillget. 

get-klave m. IV djå'tklavi Ors. jrtklråvi Rättv. 
jettldrava Leks. `klavformat bindsle för get / 
goat's collar' (se ill.; ÖDB I 300). 

get-klubb m.Ia je`ttldrebb Leks. `träklabb, fäst 
omkring halsen på get för att hindra den i dess 
rörelse under betesgång / chunk of wood, faste-
ned round goat's neck to prevent him moving 
too far while grazing'. Jfr fotklubb, bet. 1; 
hoppklubb. 

get-klubba f.IVa jetklrubba ,,, jetkkebbu Rättv. 
`budkavle av trä, annonserande o. kvitterande 
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deltagande i getvallning / inscribedwooden tally, 
announcing and acknowledging participation in 
goatherding' (se ill.; ÖDB I 182 f.; jfr SAOB); 
jå'"tkkabba. går-filt &No veka `getvallningsskyl-
digheten har denna vecka hunnit igenom alla 
gårdarna i vall-laget'. Jfr gässel-, gät -klubba. 
Syn.: get-kavle, -sticka. 

get-klöv f.Ia djå'tkköv Ve. 1. 'klöv på get / 
cloven hoof of goat' (SAOB 1). 2. `putsholt, 
tillhörande skomakarens utrustning / wooden 
sleeker, sleeking stick, used by shoemaker' (jfr 
ÖDB II 275). Syn.: gneda; gned-skåra, bet. 
1, -sugga; gnek-trä, -huttel; gnidsticka; 
gnuggknekt; putsholt; sulgnet. 

get-knä n.V jettionti Leks. gisttknå Mal. ÖVd. 
'knä, vars hud blivit tjock, valkig o. smutsgrå / 
dirty knee'. 

get-koppor f.IVa pl. jg"tkoppår Rättv. `sårnader 
på läpparna / lip-sores'. 

get-krubba f.IVa j6"tkrebba Rättv. jettkrabba 
Leks. jettkrabba Mock. <krubba i fähus, avs. för 
foder åt getter / manger intended for goat-
fodder' (ÖDB I 300; III 237). Jfr get äta, bet. 1. 

get-kål m. Ja inkl& Rättv. jettkcik Leks. Dju. 
Ga. 'vattenklöver, Menyanthes trifoliata / buck-
bean' (SAOB; Lyttkens 383). Syn.: torsk-
blad, bet. 1; trösk'', bet. 1; tröska, bet. 1; 
trösk-blad, bet. 1, -blomma; vattenklöver; 
älggräs, bet. 2. 

get-kätte m. Illa jett-tjitta Leks. jestt-tjitta Dju. 
`för getter avsedd del av fähuset, belägen i 
hörnet vid endera sidan av fähusdörren, be-
gränsad av en båsbalk, men öppen framtill / 
separate, partitioned-off part of cowhouse in-
tended for goats, situated on one side of door'. 
Jfr getgrind, bet. 2; getäta, bet. 1-2. 

get-lag n.II dffletkäg Älvd. 'grupp av gårdar med 
gemensamt organiserad vallning av getter / 
number of farms organizing group-herding of 
goats' (ÖDB I 181, 183). 

get-lus f. VI djö'tlåja —djd'aöjs öMor. 'kreaturslus / 
eattle-louse'. Syn.: blå-, ko - lus. 

getlövs-buske m. Illa djetkovsbetssk svMor. Soll. 
'brakved, Rhamnus frangula / black-alder'. 
Syn.: se brakbuske. 

get-mjölk f.Ib djisetrrajök Älvd. djg"tmjök — 
djetmjök Soll. djä`tmjåk Ors. jetmjakk vRättv. 
jä`tmjsklc nRättv. Bju. je`ttmjökk Al gi`ttmjskk 
Mal. ÖVd. 'mjölk av get / goat's-milk' (ÖDB I 
300; III 369, 459). 

get-ord n.Ia djl'etasrå sÄlvd. (jfr get, bet. 10) 
'försmädligt ord / sneering, deriding word'. Jfr 
getspäl, bet. 2. Syn.: se dretord. 

get-ost m.Ia jrtus(s)t Rättv. Ktosst Bju. je`tt-
osst Al Ga. jettusst Nås gi'ttsast Mal. ÖVd. 'ost, 
beredd av getmjölk / goat's-milk chee,se' (ÖDB 
III 369). 

get-poppe m.IIIa gi‘ttpappa Mal. gi`ttpsppe ÖVd. 
'spene på get / dug, teat of goat'. Jfr dise, 

bet. 1; kick, bet. 1; kicke, bet. 1; spene, bet. 1. 
'tappar av var i ögonen vid (förkylning o.) 

ögoninflammation / purulent mattar, pus in eyes 
in connection with (bad cold or) inflammation 
of eyes' Li. 

get-pors m. Ja dffictpuss Älvd. djisetfoss dji"et-
Kosa Våmh. djå'tfåss vMor. djetfet'as öMor. cljå't-
petas Ve. dj6"tpå8 —djetfclas vSoll. cljetfåss 
dje"tfåss Soll. djå'tpass Ors. jg"c7,88 Rättv. jett-
pass Leks. Bju. jettpsff —intt)bkim Al jntt)-
bus(8) Dju. ,-, jettpass Ga. jettpss(s) Mock. Flo. 
Nås ,,, jtettpssa Jä. jesttpuff ,-, jettpass Äpp. gi`tt-
pås Mal. (Y.) gietpssa nMal. gi'ttpsff Li. 1. 
'skvattram, Ledum palustre' (anv. i kläder till 
skydd mot mal; SAOB 1) allm. Syn.: se get-
blomma, m.fl. 2. 'pors, Myrica gale / bog 
nnyrtle, sweet gale' (åts gärna av getter) Ors. 
Rättv. Äpp. Syn.: pors, bet. 1; porsris, bet. 2; 
strandhumle, bet. 2. 

get-pung m. Ib dji"etplog Våmh. 'retsam person / 
teasing person'. Syn.: menpung. 

get-ris n. Ja cljåträ'js öMor. djö`traja Ors. djö`trtijs 
Oro jrtris Rättv. jettris Leks. Bju. Ga. gi`ttria 
Mal. Li. 1. `ungt tallris (el. björkris), anv. som 
getfoder / young pine-twigs (or birch-twigs) 
used as goat-fodder' (SAOB; ÖDB I 198, 300) 
öMor. Ors. Oro Rättv. Leks. Bju. Mal. Li. 
Syn.: se getbarr. 2. 'dvärgbjörk, anv. till get-
foder el. kvastris / dwarf birch used as goat-
fodder or as broom-twigs' (jfr ÖDB I 300) Ors. 

'enris / juniper' Dju. Ga. Jfr getrisbuske, 
bet. 1. Syn.: se enris. 

getris-buske m. Illa jettrisbusaka Dju. Ga. jesttria-
bitastje Äpp. (jfr föreg.). 1. 'enrisbuske / juniper 
bush' Dju. Ga. Jfr enris. 2. `(tall)kvistar el. 
buskar, som använts till getfoder / (fir)twigs or 
bushes used as goat-fodder' Äpp. Syn.: se 
getbarr. 

getris-sparv m. Ja jettriasparry Leks. 'gråsparv, 
Passer / house-sparrow'. Syn.: se dret-, grå-
fågel; trollkylt, m. fl. 

get-rygg m.Ib djå'trygg vMor. djåtri'gg öMor. 
je`ttrygg Leks. gi'ttrögg Mal. gi‘ttregg ÖVd. 1. 
'rygg på get / back of goat' (SAOB) allm. 2. 
'mager rygg (på människa) / thin, bony back 
(of person)' Leks. Mal. ÖVd. 8. 'ojämnhet i 
åkerstubben efter skärning / unevenness in 
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stubble after mowing' Leks. Mal. Li. 4. 'skarp 
åsrygg / sharp ridge' allm. 

get-sjukan f. IVa best. diretajftska Älvd. gittfaa 
Mal.; obef. Våmh. Rättv. <sjukdom hos getter, 
yttrande sig i kramp, sendrag o. svullet huvud / 
illness common to goats, causing cramp and 
swelling of the head'. 

get-skate m.IV dji`etalcatii Älvd. dffietskäti Våmh. 
dj'etakati Ve. Ors. 1. 'svans på get / tail of goat' 
allm. Syn.: getspäl, bet. 1. 2. 'skällsord till 
get / term of abuse for goat' Ors. 

get-skinn n. la dje"tstjinn Mor. Soll. jetatjinn 
Rättv. gi`ttatjinn Mal. ÖVd. 'getskinn /goat skin' 
(SAOB). 

Get-skorpan f. IVa best. je`ttskarrpa, Dju. 'den 
månmånad (i maj), då man först släppte getterna 
på bete / the lunar month (May) when goats were 
let out to graze after the winter'. 

get-skrabba f. IVa je`ttskrabba Rättv. 'harskramla 
att locka till sig el. skrämma samman getter 
med / rattle to entice or collect goats together'. 
Syn.: get-skrämma; har-skramla, -skräm-
ma, -slarpa; kråk-slammer, -slamra, 
-smallra, bet. 1, -smälla; tack-skrapa, 
-slamra, -slappra, -slarpa. 

get-skräka f. IVa jetakrätja Rättv. 'blåsinstru-
ment att skrämma samman getter med / wind 
instrument used to collect goats together'. Jfr 
getskrabba. 

get-skrämma f. IVa jetskråma Rättv. = get-
skrabba. 

get-skälla f. IVa djå`tatjella Ve. djnatjalla Ors. 
jå"tatjälla Rättv. (Bo.) je`ttfälla Ga. Mock. 'skälla 
för get / bell for goat' (se ill.; SAOB; ÖDB I 165). 

get-skör n. II djå`tatjir Ors. <långmjölk av get-
mjölk / curdled milk from goat's-milk'. 

getslas sv.v. pass. je`Balaa Ors. `retas/tease'. Syn.: 
geta pass., bet. 1. 

get-smör n.II gisttsingia  Mal. gisttsmär ÖVd. 'smör 
av getgrädde, anv. som fattigmanssmör el. som 
smörja till bl.a. läder o. skinn / goat's-milk 
butter, used by poor people or to grease leather 
and skins' (SAOB). 

get-smörkärna f. IVa gi`ttarratjinna Mal. gistt-
smädisnna ÖVd. <mindre smörkärna för get-
grädde / small butter churn for goat's-milk 
cream' (ÖDB III 359). Syn.: getholk. 

get-späl m. la gi`ttap* (—gi'ttspälr) Mal. gi`tt-
späk ÖVd. (jfr späl m., bet. 1). 1. 'svans på 
get! goat's tall' allm. Jfr hale m.; spjål; spjäl; 
späl, bet. 1, m.fl. Syn.: getskate, bet. 1. 2. 
'retsamt svar barn emellan / teasing retort 

by one child to another' Mal. cenna! — fä', 
gi'ttspåk `Anna! — Ja, getspäl'. Jfr getord. 

get-starr f. Ja djisetatår(r) vÄlvd. 'kortväxt o. 
hård Carexart, mindre god som kreatursfoder / 
short, harsh type of Carex plant, rather unsuit-
able for animal fodder'. Jfr blå-, ox-starr. 

get-sticka f. IVa djättatikka öMor. 'budkavle av 
trä, annonserande o. kvitterande deltagande i 
getvallning' (ÖDB I 182). Jfr gässel-, gät - 
klubba. Syn.: get-kavle, -klubba. 

get-svenska f. IVa djå'tawe'nnak Ve. 'riksspråk, 
talat med stark dialektal brytning / standard 
Swedish, spoken with dialectal accent'. Syn.: 
bocksvenska. 

get-svenska sv.v.l. djå'tswennsk Ve. 'tala riks-
språk med stark dialektal brytning / speak stan-
dard Swedish with dialectal accent'. Syn.: 
bocksvenska, bet. 1. 

get-tavla f.IVb dje"ttavtdr Soll.; pl. dji`ettävkur 
Våmh. `getexkrement(er) / exerement from goat' 
(jfr Rz 720 a under tad n.). Jfr tavlan, bet. 1. 

get-tjäg m. le djg`t-tjdg Ve. 'plats, där man under 
myrslåtter hade getterna / place where goats 
were kept during fenland-haymaking' (ÖDB I 
221). 

get-trälg m.Ib djisettregg Älvd. 'för get avsedd 
halslänk av vidja / withe collar for goat' (ÖDB I 
299). 

get-tytta f.IVa grttötta Mal. 'get, som ej fått 
killingar under första året (men som dock produ-
cerar mjölk) / goat which has not had kids in 
her first year (but gives milk)'. Jfr hadna; 
kulla, bet. 4; tytta. Syn.: gammelpiga, 
bet. 2. 

get-tåg n. II djet(t)äg Soll. jettåg Leks. 1. '(utom-
hus anv.) tjuder för get, förfärdigat av vidjor el. 
av blän- el. nöthårsgarn / halter for goat, made 
of withes or yarn (and used out of doors)' 
Soll. 2. '(i fähus anv.) bindsle för get, bestående 
av en halslänk o. ett vid krubban fäst vidjerep / 
halter for goat fastened to manger (in the 
cowshed)'. Leks. 

get-ull f.Ia djetu'll öMor. 'sträv ull på får / 
coarse sheep's woor (SAOB). Jfr gethärd. 

get-uräte n. III gi'ttgrät Mal. 'av getter i båsen 
nedtrampat o. ratat foder / fodder that has been 
discarded and trodden on by goats'. Jfr f rån-
samk; stubb", bet. 2. 

get-ved m. II dji"tiviä Älvd. dR`twid vMor. djet-
vi'd öMor. djö`twid Ve. djetwid Soll. je`t(t)a 
Äpp. gi`ttvå Li. 1. <ringröta (i tall) / ring-rot 
(disease of pine tree)' (jfr Ross g e it v i d, bet. 1; 
ÖDB 1 523) allm. ä jet va rä'jne gi`ttvån h,ä Li. 
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`det här var rena getveden det'. 2. <blåfärgad 
ved i snabbt växande tall / bluish wood of pine 
tree that was growing rapidly' Äpp. Jfr gorr-
tall. 3. <tvärved i virke / cross grain of wood' 
öMor. Syn.: av-ved; motved, bet. 1; tvär-
ved. — Avi.: diretwiöuig adj. nÄlvd. 'som är 
behäftad med ringröta (om tall) / disea,sed (about 
pine tree)'. 

getved-ticka f.IVa djretwiååtikk vÄlvd. 'svamp 
på barrträd med ringröta / fungus on diseased 
conifer'. 

get-äta f.IVa diretiet(a) Älvd. Våmh. djå'tjåtu 
vMor. djå'tjåta vOrs. djä'tjata' öOrs. jettltu Jä. 
gisttjättu ÖVd. (jfr äta f.). 1. 'foderhäck för 
getter, begränsad av getgrinden framtill o. 
fähusets vägg baktill / feedrack for goats, with 
wall of cowhouse at the back and getgrinden 
in front' (se ill.; ÖDB I 300; III 237). Jfr get-
grind, bet. 1, -krubba, -kätte. 2. 'fristående 
o. flyttbar foderhäck med träbotten samt sidor 
av vertikala pinnar el. spjälor, upptill samman-
hållna av en fyrkantig träram / portable feedrack 
with wooden base and sides of vertical rods held 
together at the top by square wooden frame' 
ÖVd. Jfr getgrind, bet. 2. 

get-öga n. IV III 	IV a djretög (best. -ögat) 
Älvd. djåstög Ve. jettkä Äpp. gi`tilig Mal. 
gi`ttsuge ÖVd.; pl. dji"etögur Våmh. djå'tägur Ore 
jesttagur Jä. 1. a. 'öga på get / eye of a goat' 
(SAOB 1) allm. 04 tf' bQ  4 diretögq Älvd. 'avläsa 
tiden i getens öga'; 49% a dji"etögur Våmh. <han 
har ögon (med avlånga pupiller) som en get'; 
apri'll ska fäll stikk-å'jt djå'tåga Ve. 'april skall 
väl sticka ut getögat, dvs. april månads kalla 

, väder skall väl öppna pupillen i getens öga, vilket 
(därefter) bådar varmare väder'. b. (spec. i 
förb. med hava:) ä cljåstägur Ore 'stirra utan att 
blinka / stare without blinking'. 2. (i förb. med 
kasta el. slänga:) 'kasta förstulna blickar, 
titta i smyg / cast a furtive glance' Ore Äpp. Mal. 
Li. an ka'ssted djå'tägur Ore 'han kastade för-
stulna blickar'; ka'sst ett gi`ttög på' o Mal. 'kasta 
en förstulen blick på henne'. 3. (pl.:) 'färglösa 
ögon / colourless eyes' Mal. 

get-ögd adj. I djetå'gd öMor. grtteiggd Mal. 1. 
(om människa:) 'som har ögon som en get / with 
eyes like a goat' öMor. Jfr getöga, bet. 1. 2. 
(jfr getöga, bet. 3:) 'som har färglösa ögon / who 
has colourless eyes' Ma. 

gevalt oböjl. sbst. djeva'llt Mal. djevs'llt Li. 'våld / 
force, violence' (SAOB 3); tä' mä djeva'llt Mal. 
`ta med våld'; ska du vä snett, äl ska je tå.' de me 
djevs'llt Li. 'vill du vara snäll, eller skall jag ta 

dig med våld?' (till ett ostyrigt barn). Jfr 
våld. 

gevär n.Ia dyrt:dir (Boöthius Orsam. s. 50) Ors. 
djevå'd Mal. djevEer ÖVd. 1. (senare ssgsled:) a. 
'hugg- el. stötvapen / weapon for striking or 
stabbing' (SAOB 1) Ga.; se kors-. b. 'eggverk-
tyg (t. ex. kniv, sax, yxa) / implement with 
sharp edge (e.g. lmife, scissors, axe)' Dju. Flo.; 
se vass-. 2. 'bössa / gun' (SAOB 2) Ors. Mal. 
ÖVd. Syn.: se bössa, bet. 1. 

gickel-pinne m. Illa Kkkälrpinna Dju. `solvhäst 
i vävstol / heddle-lever of bom'. Syn.: se 
b o c 	bet. 5. 

gickla sv.v.l. ji‘kklra Leks. ji`kklra Nås (Rz gik-
käl, V11 gickla) 'vackla, vicka, vara ostadig / 
be unsteady, totter'. Jfr gigla. — Särsk. 
förb. (ut a v:) jikkälr-tå' Äpp. 'narra av (ngn ngt)'. 
— Avi.: ji'kkälr n. Ål Nås. 1. `gänglig, ledlös 
person / lanky, looselimbed person' Al. 2. 'illa 
hopfogat föremål / badly-made object' Nås; 
jiskklru adj. Ål Nås 'skranglig, ostadig / unsteady, 
rickety'. 

gift m.Ia djyfft Soll. jif(f)t Rättv. Leks. Flo. Nås 
djefft Li. (jfr SAOB gift') 'giftermål; äktenskap 
/ marriage'; ä ska fel tå' å bi ji' fft å' f sr dsm Leks. 
'det skall väl till o. bliva giftermål av för dem'; 
damma sl'r vi /si sky jis litar ä bi' då Leks. 'så-
lunda se vi väl, vilka äktenskap det blir (då)'; 
innt ä då ji' 	»sint tä stå' ätt int Leks. 'inte 
är då äktenskapet någonting att eftersträva'; 
ä å et besmr me dess ji' fftti s fd`boldlra Nås 'det 
är ett bekymmer med det här äktenskapet o. 
fäbodfärden' (talesätt); an jä die' fftr,„ han e 
snö`dig Li. 'det här med giftermål är knepigt'. 
Syn.: gifta, bet. 1; gifte. 

gift n.Ia djifft Mor. Soll. Mal. jif(f)t Rättv. (Bi.) 
Leks. Bju. djefft ÖVd. <giftämne 	poison' 
(SAOB gift" 1). Jfr rävgift. Syn.: förgift. 

gift adj. I djippt Älvd. djyfft Soll. jifft Leks. Bju. 
Nås djifft Mal. djefft ÖVd. 1. 'som har ingått 
äktenskap / married' (jfr SAOB under gifta" v. 
3); hå va tettgsbber, dje'lft i'vvgin å' dem Li. 'de 
voro ungkarlar — ingen av dem var gift'. 2. 
(i förb. med dagen:) i die' fftsm diein Tra. 
'gammal nog att gifta sig / old enough to marry'. 

gifta f.IVa dji`ppta Älvd. dji'ffta Våmh. öMor. 
Ors. dji'ffta Mal. dje'ffta ÖVd. (SAOB gifta, 
G 383, dels giftan, dels under gifte; We. 
gifta; Sdw. gipta). 1 a. `giftermål, äktenskap 
/ marriage' allm. dji`ppt4 ktgramb .2lajso dö' dr,, 
Älvd. 'giftermålet kommer (lika oemotstånd-
ligt) som döden'; ukti dji`ppta Älvd. `vilket 
äktenskap!'; i ska ste'll djisffto ä' iker vOrs. 'jag 
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skall ordna för edert giftermål'; ä vår ful i'vvo 
dji` ffta å' Mal. (Y.) 'det blir väl intet giftermål av'. 
b. (i förb. med taga:) 'skaffa sig hustru / take a 
wife' Li. han tö cljesffta fro crvcisi 'han tog giftet 
(o: fick sin hustru) från Ärnäs'. Syn.: gift; 
gifte. 2. (best.:) 'giftastankar / thinking 
of getting married' Älvd. Våmh. Mal. an /Tir i 
dji`ppt4n Älvd. an få'r aUti  dji'ffhin nVåmh. 

fär i dji'fftpn Våmh. (Bon.) lan går i gif-
tastankar; han är tankspridd'; an &cid o da 
dji'ffta ti hu'vvun Mal. 'han hade de där giftas-
tankarna i huvudet'. Syn.: giftesbradden. 

gifta' sv.v.l. dji`ppt- -dji'fft- Älvd. dji'fft- Våmh. 
(Bon.) Mor. Ve. Ors. Mal. djy'fft- Soll. ji`f(f)t-
Rättv. Leks. Bju. Ga. Flo. Nås dje` fft- ÖVd. 
1. 'gifta bort / marry (off)' (SAOB gifta" 1) 
Älvd. ffeurelldrä wir dji‘ppt 4n min ienbjeerrkal-
påjk 'föräldrarna vilja gifta (bort) henne 
med en yngling från Evertsberg'. 2. 'bliva gift, 
gifta sig / marry' (SAOB gifta" 2-3) ÖVd. män 
dje` Hitt, hå' vill dem vå`ka Wc' o'vvg å gasmmål Li. 
'men gifta, det vilja de bliva, både ung och 
gammal'. 3. 'gifta sig med, äkta / taarry' 
(SAOB gifta" 5) Våmh. (Bon.) an tfis å dji'fftäcl 
9na, 'han tog och gifte sig med henne'. — Refl.: 
'gifta sig / marry' allm. dji` f ft di mes du .9/' Våmh. 
(Bon.) dji'fft då mä du JO Mal. 'gift dig, medan 
du ser!'; du äd sku clji'fft-di mäs du äd 8i'tt nå, så 
du äd fått nå kri`ppa mär du äd å'rt nå öMor. 'du 
skulle ha gift dig medan du såg något, så att du 
hade fått barn medan du hörde något' (talesätt; 
till den som letar efter något och ej ser det); 
svä'nns-las jeta sä tå ni'sus Leks. 'Svens Lars 
blev gm giftermål bosatt i Nises'. — Särsk. förb. 
(bort:) 'gifta bort' allm. dier åvå djippta-bro'tt 
4n nu' nÄlvd. 'de hava gift bort henne nu'; i ska 
djifft-bs'tt ke'lla mi Mal. 'jag skall gifta bort min 
dotter'; (ut:) crie djippteö-a'ut sig nÄlvd. 'de 
skaffade sig gm giftermål gårdar utom byn'; (åt:) 
an sOks cljift-X si Tå'sssed Älvd. lan tycks 
skaffa sig pengar gm giftermålet'. 

gifta" sv.v.l. (endast i förb. gifta ihjäl; jfr 
SAOB gifta' 2:) jift-ijå'k Jä. 	Äpp. 
djefft-ihEar ÖVd. 'avliva med gift / kill by 
poison'. Syn.: se förgifta, bet. 2. 

gifta" sv .v .1. (i förb. med klossa el. klossor; 
jfr SAOB g if t am; DNO I: is. 2 f.:) dji` ppt 
sur Älvd. djy'fft gko'ss(a) Soll. fis f(f)t kko'ssår 
Rättv. ji'fft kko'ssur Bju. ji'fft kko'ssar Ga. Nås 
ji'fft kko'ssa Äpp. dji'fft kko'ssa Mal. djefft 
kko'ssa ÖVd. 'med hjälp av ett vippbräde slunga 
en padda (paddor) el. en groda (grodor) upp i 
luften / throw toad(s) or frog(s) into the air by 

putting it (theno) on the end of a seesaw' (jfr 
sprätta, bet. 1); o tåa  djifft kko'ssa i'nna o våk 
dji'fft nMal. 'hon får gifta klossa, innan hon 
blir gift' (ordlek med syftning även på gifta' v.; 
om kvinna, som blivit havande, innan hon 
hunnit gifta sig); djefft kko'ssa å' sim Li. (sagt 
om person, som man inte har tyckt om) 'gifta 
klossa på honom'. — Särsk. förb. (iväg:)clje'fft 
i-vå`g ä Li. 'sprätta iväg det!'. 

giftas-tankar m. pl. ji'fftastavvkar Bju. 'funde-
ringar på (förestående) giftermål / thinking of 
marriage' (SAOB). Jfr giftesbradden. 

giftas-börg adj. I, se gift(es)börg. 
gift-besked n.I a jr fftbeg Flo. `(intyg om) lysning 
till äktenskap / the banns (of marriage)'; dem 
ha jyst-ii't ji'fftbeföä 'de ha tagit ut lysning hos 
prästen (eg. lyst ut el. ljust ut giftbeskedet)'. 
Jfr besked, bet. 4; lysning"; prästbesked. 

gift-börg, se gift (es)börg. 
gifte n. III dji`ppte Älvd. dji'fft vSoll. cljy'fft(ä) 
Soll. dji'fftä Ore f(f)te Rättv. ji'fftä Bju. Dju. 
Mock. dji'fft Mal. djeffte Li. <giftermål, äkten-
skap / marriage' (SAOB 2); wed4 dji‘ppted ad 

Älvd. `(det stod i kyrkboken) med vem 
var och en hade gift sig (eg. varifrån giftet hade 
kommit)'; min feesst djeti Ve. ti fe'sst ji'ffta 
Dju. 'i det första giftet'. Jfr för-. Syn.: gift 
m.; gifta f., bet. 1. 

giftes-bradden f.Ia best. dat. (i förb. gå å giftes-
bradden:) gö' 4 dji`pptesbraddv, Älvd. <gå i 
giftastankar / be thinking of getting married'. 
Jfr bradd f. 

gift(es)-börg adj. I djispptesbörrg Älvd. dji'fft-
börrg Våmh. (Bon.) dji'fftäsbärrg öMor. dji'fftas-
bärrg vSoll. dji'fft(e8)börrg vOrs. djisfft(öts)berrg 
Ore ji`f(f)tasber(r)g Rättv. ji'fftbörrg Äpp. 
djisfft(as)börrg Mal. dje` fftberrg Li. djefftesberrg 
Tra. 'giftasvuxen / marriageable' (SAOB gif-
tesborg); an a snärt dfi'fftberrgär bå'cl kri'ppa 
Ore 'han har snart båda barnen giftasvuxna'; 
ho tar på e vår ji'fftbörrg Äpp. 'hon börjar bli 
giftasvuxen'. Jfr b örg adj., bet. 1. Syn.: gif t-
gammal. 

giftes-sjuk adj. I dji'ppte88jä8k Älvd. 'mycket 
giftaslysten / longing to get married' (SAOB). 

giftes-tokig adj. I dji`pptesticskug nÄlvd. <mycket 
giftaslysten / longing to get married' (SAOB). 

giftes-vän f.I a dji`pptesfen Älvd. 'hopp om att få 
gifta sig / hope of getting married'. Jfr vän f. 

giftes-yran f.IVa best. dji`ppte8åjr4 Älvd. 'giftas-
sjukan' (SAOB); 4 får i dji`pptesåjrqn 'hon beter 
sig så tankspritt, emedan hon går i giftastankar / 
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she is so absent-minded because she is thinking 
of getting married'. Jfr gifthinnan. 

giftes-åker m. Id dji`pptesåker Älvd. dji'fftasåksr 
vOrs.; obef. Mor. 'åker, som en ung man måste 
odla upp, innan han fick prästens tillstånd att 
taga ut lysning / field that a young man had 
to cultivate before the vicar gave him permission 
to marry' (Liv. Älvd. 79; ÖDB I 351; Lev. 
Älvd. arb. 12; Rz 838 b giftoåker); grä"vå 
dji`pptesåkem Älvd. 'odla upp den som villkor 
för giftermål föreskrivna åkern'. 

gift-gammal adj. V ji'fftgammalre Dju. Ga. ji'fft-
gammul Jä. dji'fftgammsZr Mal. die' fftgammol Li. 
'giftasvuxen / marriageable'. Syn.: gift (e s) b ör g. 

gift-göken m.Ib best. dji'fftgritftin vOrs. 'gök, 
som man vid första galandet på våren hörde i 
väster (förebådande snart giftermål) / cuckoo 
heard in springtime in the west (heralding forth-
coming marriage)'. 

gift-hinnan f.IVa best. jethånu Dju. ji'ffthåna 
Flo. (endast i uttr. som) hå du ji'ffthåna på 5`go 
Flo. 'går du i giftastankar, så att du inte ser 
någonting? / are you thinking of getting married, 
so that you cannot see anything?'. Jfr giftes.
yran; hinna f. 

giftig adj. I fi'fftu Rättv. (Bo.) ji'fftig —jifftug 
Leks. ji'fftin Bju. djeti Mal. dje'ffts Li. `inne-
hållande gift / poisonous' (SAOB 1); klro'sson e 
djeti s hä'mmdjäru Mal. `paddorna äro giftiga 
och hämndgiriga'. Syn.: f örgif tig, bet. 1. 

gifting m.I b dji` pptg dj i' fftigg Älvd. (SAOB). 
1. <man, som står i begrepp att gifta sig / man 
about to marry'. Jfr ny-. 2. (pl.:) 'personer, 
som stå i begrepp att gifta sig med varandra! 
two people about to marry'. 

gift-knorpan f.IVa best. dji` I ftknsrrpa Mal. 
`brosket på bröstbenet av slaktat kreatur, bring-
brosket / cartilaginous part of breastbone from 
a slaughtered animal'; dji'fftknsrrpa skåa  dsm 
feä, då dsm .21a`kkt, 8 ka'sst o pi tå'tjä, då da'nn 
kam i'nn sum ~våld'å' , 8 fä's o då', 88 fi'kk dsm 
an Mal. 'bröstbensbrosket skar man ur, när man 
slaktade, och kastade det upp i taket, när den 
kom in, som man ville ha (dvs, gifta sig med), 
och fastnade det då, så fick man honom'. Jfr 
knorpa f. Syn.: se bröstbrosken; skärva, 
bet. 2; skörva, bet. 2. 

gift-kälken m. Illa best. (i uttr. som) dji'ffttjåtjin 
a birt-ö' g9' vOrs. `de ha börjat gifta sig mycket 
(eg. giftkälken har börjat gå) / they have 
started marrying such a lot (there are a lot of 
weddings just now)'; dem fe drå' djettjåk4n ̀ de 
få dra giftkälken (sades före el. vid första 

lysningen, då den blivande bruden var havande 
och det var bråttom med vigseln)'. Jfr en sint-, 
gam(mel)kull-, ravel-, riss-, tvärtförs-
kälke(n). 

gift-läsa st.v. 	I ftlåsa Leks. 'taga ut lys- 
ning / ask to have the banns published'. 

gift-tråddoeka f. IVa djettrådskka Mal. 'tråd-
docka, som vid dans på trettondagskvällen av 
flicka gavs åt yngling, som hon fäst sig vid / doll 
given on the Feast of the Epiphany by a girl 
to a boy she was fond of'; en gå'v ps'jtsi — an 
add dji'ffttrådskksa  fu'll htetta 'en (av kullorna) 
eftersökt pojke — han hade mössan full med 
gifttråddockor'. Syn.: jultråd. 

giga f.V jrgu Soll. ji`gu Jä. 1. 'mungiga, 
musikinstrument bestående av hästskoformat 
järnstycke, vari en lätt ståltunga sitter fäst / 
Jew's harp' (SAOB giga' 2) Soll. Jä. Syn.: 
mun-giga, -harpa. 2. (från början av 1900-t.:) 
'munspel / (from the beginning of the twentieth 
century:) mouth-organ' Soll. 

gigel-tänt adj. 1 ji"guIrtån(n)t Rättv. (Bo.) 'som 
har ojämnt sittande tänder / with uneven teeth' 
(SAOB). Jfr tvekäftad. Syn.: skakel-, 
skegel-, skevel-, skäckel-tänt. 

gigla sv.v.l. ji`gglra Leks. (jfr Torp gigla under 
giga) `gå ostadigt / walk un.steadily, totter'. 
Jfr gickla. Syn.: vickla. 

gikt oböjl. sbst. m. I a ,•-• f. I a djikkt Älvd. Ors. 
Mal. (oböjl. Älvd., m. Mal.) jikkt m. Leks. Nås f. 
Bju. djekkt Li. djekkt —djikkt f. Tra. 'podager; 
reumatism / gout; rheumatism' (SAOB); ig i 
so å' dji'kkt so Älvd. 'jag är så besvärad av gikt 
(så)'; a du vott 	dji'kktti Mal. 'har du råkat ut 
för gikt(en)?'. — Ssgr: dji‘kktbratin Ors. ji`kkt-
brytin Leks. p. adj. 'giktbruten / gouty'; dji`kkt-
krakk m. Älvd. `giktsjuk person / person suf-
fering from gout'; ji`kktrig Leks. dji`kktrivu m. 
Mal. 'giktring / galvanic ring'; ji`kktvarrk m. Bju. 
Nås `giktvärk / pain due to gout'. 

gill adj. I jul Leks. Mock. Nås djill Mal. Li. 1. 
<giltig, riktig / valid, correct' (SAOB gill' 2) 
Leks. Nås Mal. trå`j ga'nnin dji'llt, sm i'nnt å e 
fsavi'llt Mal. 'tredje gången gillt, om det inte är 
förvill(a)t' (talesätt när man gör om en sak för 
tredje gången och väntar sig, att det då skall 
lyckas). Jfr god-. 2. `eftersökt, uppskattad / in 
demand, popular' (SAOB gill' 2 f.) Mock. Syn.: 
gäv, bet. 1. 8. 'säker på sig, stolt / self-confi-
dent, proud' (SAOB gill' 3) Nås Mal. Li. hö'v 8 
dji'll Mal. 'duktig (fullgod) och stolt'. 4. 'pigg, 
munvig / alert, ready-witted' Mock. 

sv.v.l. —3. dji'lla Älvd. ji'lla Bju. Äpp. 
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dji'lla Mal. ÖVd. (pret. dji'll —dji'lld Mal.) `god-
känna; skänka sitt gillande / approve' (SAOB 
gilla' 1). — Pass.: ji'llas (inf.) Nås 'godkännas / 
be approved'; e dji'lles int Älvd. ä dji'lls int Sol!. 
ä ji'lls int (pret. Kinas int, perf. a-nt Kinas) 
Leks. hd jy'lls int Jä. ä dji'lls int Tra. 'det gillas 
(duger) inte'; nu dji'lls int äd Mor. 'nu gillas det 
inte'. 

gilla" sv.v.l. ji'lla Leks. ji'lla Ga. (Wennberg 
gila, Burträsk gila; jfr Hq. gäl) 'rensa (bort 
gälar och innanmäte på) fisk / clean, gut fish'. 
Syn.: gäla; rensa, bet. 1; stinga. 

giller n.Id dji'llder Älvd. dji'lldär Mor. Ve. Sol!. 
dji'lldsr .-.dji'llder Ors. ji'l(1)dsr Rättv. (Bi.) 
ji'llsr (best. ji'llrs) Leks. ji'llär Bju. Dju. Al Nås 
Jä. Äpp. (best. ji'llrä Bju. Nås ji'lldrä Dju.) 
dji'llär Mal. dji'ller ÖVd. 1. 'redskap för dö-
dande av villebråd, bestående av en krossande 
anordning och en gilleranordning / trap for 
game' (SAOB 1; ÖDB I 13) allm. Jfr björn-, 
ekorr-, fågel-, grävsvin-, har-, klabb-, 
klubb-, lekatt-, mus-, mård-, ryck-, rått-, 
räv-, stock-, talgox-, talgpers-, tramp-, 
utter-, vånd-, åt-, älg-. Syn.: brand'', bet. 3; 
stock. 2. (senare ssgsled:) `självskott / string 
fastened to trigger of hidden loaded gun and 
stretched across elk-path to trap and kill a pas-
sing elk' ; se b ö ss-, älg-. 3. 'osäkert stående, 
fallfärdigt föremål / unsteady, toppling object' 
Älvd. Leks. Mal. ÖVd. hån a du nö' ställt tö' fsä 

Mal. 'vad har du nu ställt till med för 
ostadig anordning (om hop av uppstaplade före-
mål etc.)'. Jfr gillra upp, bet. 2. 

giller-bräde n. la dji'lldärbråd vMor. 'giller med 
ett bräde som krossande anordning / trap 
constructed on falling log principlo' (ÖDB I 13). 

giller-hjälle m.III a dji"llderjäll Älvd. 'fallande del 
av ett fall- el. ryckgiller / falling part of trap' 
(ÖDB I 8). 

giller-kabbe m. Illa dji'llärkabba Mal. 'fallstock i 
stockgiller, gillerstock / falling log of trap' 
(ÖDB I 24). Syn.: gillerstock; ovani-stång, 
bet. 1; slagvånd. 

giller-pinne m. Illa dji'llääpinna Mal. dji'ller-
pinne ÖVd. 'till gilleranordning hörande sticka 
av trä, gillersticka / stick supporting falling log 
of trap' (SAOB; ÖDB I 24). Syn.: giller-
sticka; läm-sticka. 

giller-racka f. IVa dji'llerrakka Li. 'grov granstör 
cirka 2 m. lång, som intill utlösningsögonblicket 
höll upp den stentyngda timmerlämmen i en 
björnfälla (björnstock) / thick fir pole about 
2 metres long that supported the thick log flap 

with stones on top of a bear-trap' (ÖDB I 9 f.). 
Jfr björn-bås, -läm, -stock. Syn.: bänd-
racka, bet. 2. 

giller-räka f.V dji'lldärröka Vå,mh. (Bon.) 'trä-
spade, anv. vid gillring av rävsax / wooden 
spade used for setting fox-trap' (ÖDB I 39). Jfr 
räka f., bet. 1. 

giller-sticka f.IVa dji'lldestikk Älvd. dji'lldärstikk 
Ve. ji'lldsrstikka Rättv. (Bo.) ji'llärstikka Bju. 
Nås d4i'lläästikka ,,,dji'lläftikka Mal. dji'llegek-
ka ÖVd.; obest. pl. dji'lldärstikkur öMor. 'till 
gilleranordning hörande sticka av trä' (bildl. 
även om 'förförelsekonster vid frieri'; SAOB 1; 
ÖDB I 24). Syn.: gillerpinne; lämsticka. 

giller-stock m.Ib dji'lldestukk Älvd. dji'lldärstukk 
Ve. dji'lläästskk Mal. 'fallstock i stockgiller' 
(SAOB; ÖDB I 24). Syn.: gillerkabbe. 

giller-stolpe m. Illa d/73/därstrOpti Våmh. 'upp-
rättstående, upptill avrundad stock, ut-
görande del av bj örnsnara / vertical log, 
rounded at the top, forming part of bear-trap 
(björnsnara)' (ÖDB I 8). 

gillers-toppor f.IVa plur. dji'lleMppsr Tra. 
'strödda fläckar av gulnade löv i björkarna 
(ansågos som tecken på att tiden var inne att 
sätta ut giller för älgarna) / number of yellowing 
leaves seen here and there on birches (considered 
a sign that it was time to set elk-traps)'; dji'l-
legsppon to te kämm frcernm da-i bjä`rrksm 
`gillerstopporn.a började komma fram i björ-
karna'. 

giller-ten m.Ia dji'lldärtön Ve. 'vågrätt placerad 
gillersticka / horizontal stick forming part of 
trap' (ÖDB I 24). Syn.: se bändpinne. 

giller-tross m. la dji'lldärtråss vMor. `gillersnöre / 
string or rope of a trap' (ÖDB I 35 f., 47; med 
ill.). Jfr tross". 

giller-var adj. I dji'lldärwär Oro ji'lldsrvår Rättv. 
(Bo.) ji'llärvåk Jä. dji'llääväa Mal. dji'llervår Li. 
(jfr var adj.) (om villebråd:) 'som anar en fara 
i gillrat och sålunda ej lätt kan fångas / (about 
game:) sensing danger, thus not easy to trap'. 

giller-väska f.IVa dji'lldärvässka öMor. <skinn-
väska med axelrem att ha gillermaterial och 
snaror i på vandring i skogsmarker / leather bag 
with shoulder-strap, containing equipment for 
trapping'. 

giller-yxa f.III dji'lldärökks öMor. 'liten yxa, 
anv. när man gillrade fällor / small axe used 
when setting traps'. 

gillra sv.v.l. dji'llder Älvd. dji'lldär Ve. Soll. 
dji'lldra Ors. jis1(1)dra Rättv. (Bo.) Dju. ji'llra 
Leks. Al ji'llra Bju. Flo. Jä. Äpp. djislklra (pres. 
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pret. sup. dji'llär) Mal. dji'llra ÖVd. 1. (abs. el. 
med obj.:) 'sätta ut giller, gillra / set traps' 
(SAOB gillra,' 1) allm. dji'llder aa 6"r4m Älvd. 
<sätta ut giller för hare'; ji'llär 	Dju. 'gillra 
fällan'; je dji'ller seimmårfjöse a rå`vam Tra. 
'jag anordnade sornmarfähuset som giller för 
räv' (ÖDB I 35). 2. a. 'lägga upp (ved el. kol) så, 
att tomrum bildas och köparen därigenom be-
drages / pile up (wood or charcoal) so that spaces 
are left and the buyer is deluded into thinking 
there is more there than is actually the case' 
(SAOB 2) Al Mal. Li. b. 'lägga vedträna korsvis 
för att de skulle brinna jämnare i bakugnen / pile 
wood crosswise to make it burn more evenly 
in the baking-oven' (ÖDB III 391) Dju. e. 
`lägga upp löst / pile up (twigs) with a lot of 
space between them' Mal. dum dji'llää  nu ala'rry 
yvy gro'ppa, ss ä skull vällt nä', då våerin ka'mm 
'de lade något slarv (ris etc.) löst över gropen, 
så att detta skulle falla ned, när vargen kom' 
(sagt om varggrop). 3. 'fånga med giller / catch 
in trap' (SAOB 3) Ve. Rättv. 	rö'vän Ve. 
<fånga räven med giller'. 4. <tala hit och dit 
(avsiktligt), ej giva klart besked / say many dif-
ferent things (on purpose), shilly-shally' Bju. 
Mal. ji'llra s js`kkira Bju. `dets.'; an dji'llär s 
språ`k 88 ä e-nt gs'tt vårtt hä'n an må'n Mal. 'han 
pratar hit och dit, så det är inte gott att veta, 
vad han menar'. 5. 'stiga i kors med benen / 
walk along filning over one's feet' Leks. du 
ska-nt ji'llra sö'n 'du ska inte gå i kors med benen 
så där'. — Särsk. förb. (kull:) jillra-ku'll nsnn 
Leks. <lägga krokben för någon'; jillsr-ku'll sä 
Leks. `snava'; an jilldra-ku'll mä Dju. 'han lade 
krokben för mig, så att jag föll'; (ned:) gå-nt 
stå' å jillsr-nä'd dä Leks. 'gå inte och ramla ned 
(från den dåliga ställningen, det osäkra skull-
golvet etc.)'; (till:) ji'llär-tå' Dju. 'tala und-
vikande, ej giva klart besked'; (upp:) 1. djill-
där-u'pp vMor. fillsr-o'pp Leks. `gillra (ett fångst-
redskap)'. 2. djillder-u'pp Älvd. djillär-s'pp 
Mal. <placera (ngt) så, att det ligger (står) 
ostadigt' (SAOB 2); ddda a du då jillra-o'pp 
Leks. 'det där har du då byggt illa'. 3. 'lägga 
upp (ved) med mellanrum (så att den torkar 
fortare)' Mal. — 	dji'lldärnivg f. Ve. 'gul. 
ring; staplande högt, löst och glest / trapping; 
piling high up with a lot of space between' (jfr 
SAOB gillra' 1 b). 

gillrare m.IIIe ji'lldrsr Rättv. 	tiJä. 
'fångstman med giller / trapper' (SAOB under 

v.); rå"våjilldrsr Rättv. `person, som 
brukar fånga räv med giller'. 

gillrig adj. I ji'llru Bju. Ga. dji'lldru Mal. 1. 
'ostadigt uppsatt (uppställd, lastad), som lätt 
faller samman / unsteadily piled up, toppling' 
Mal. (SAOB). 2. (om person:) 'som slingrar 
sig, som ej ger klart besked / evasive, shilly- 
shallying' Bju. Ga. dji'lldru te språ'kaMal. 'som 
med avsikt uttrycker sig tillkrånglat och otyd- 
ligt (i avsikt att vilseleda)'. Jfr gillra, bet. 4. 

giltig adj. I dji'lltu Mal.; n. ji,'/(/)ti Rättv. (Bi.) 
'som godkännes, fullgod / valid, approved' 
(SAOB 3); s o då' ska vå(r) dji'lltu te vår 8 djä`(r) 

ssm å' eillsta'ss, e lli`kkä pa'jja Mal. 'och den 
där (kvinnan) skall godtagas till att vara överallt 
och uträtta allt möjligt, en sådan snuskig 
kvinna!' (SAOB 3 b). 

gimla f., se gimra. 
gimla sv.v.l. ji`mmira Mock. (jfr SAOB, Rz 
giml a) 'skämta, berätta historier, vara mun-
vig / joke, be quick-witted'. 

gimma f. IV a, se gimma (n). 
gimma (n) — gimme n. la f. IV a ".m. Illa ga`jm4n 

—gq`jm4n n. Älvd. 	Vå,mh. (best. g4`jm- 
nåd Bon.) gä'jman ,,,ga'jman nvMor. gå"man 
svMor. gè mman Ve. gema'n öMor. gå'man — 
g'å"man •••• gå'man vSoll.; ga' jmä n'jmä m. ga' j - 
man n. Ors.; gäsjman(d) n. Ore gi'man Rättv. 
ji`mma,n Leks. Al Dju. Ga.; ji`mma f. 
n. Mock. ji'ma f. Flo.; fy`mman ,,, fi'mman n. 
Äpp. dji'mon Mal. (Öje) —stjy‘mman övr.Mal. 
(jfr ugns-); obef. Soll. Bju. (Jfr Rz gim m., 
gima f., gimman el. -en n.; Herweghr, Ordb. 
västmnl. gima; Wennberg gim m., gima f; 
Multrå gimma f.; Sidenbladh, Allmogem. i n. 
Ang. gimman n.; Burträsk gim m.; Pihl. Ökm I 
43, 232 giman n.; V11 We. gim(m)an n.; V11 
gim(m)al n., gimme m.; Fr. gima f.; Aasen 
Ross Torp gima f.). 1. 'större, välvd öppning 
på bakugn / large, arched opening of oven' 
(ÖDB III 170; jfr SAOB gima) OvSi. Rättv. 
Leks. Al Mock. bå'"kåvsgåm,an n. vSoll. bå,'k-
uvsjima f. Flo. 'dots?. Syn.: se bakugns-hål; 
ugns -gimman, bet. 1. 2. <bakugnens valv; 
valvets framkant; kant kring bakugnsöppning / 
arch of oven; (upper, arched) edge of oven 
opening' (jfr SAOB gima) Ve. Leks Dju. Mock. 
Flo. Syn.: ugns-gimman, bet. 2. 3. 'spiskåpa 
/ chimney hood' Äpp. Mal. Syn.: ugns - gim-
man, bet. 3; skruv, bet. 1. 4. 'nedre och inre 
del av spiskåpa / lower and inner part of chimney 
hood' Dju. 5. <parti av spismur, där kåpa går 
över i rökgång / part of fireplace wall where the 
hood joins the flue' vOrs. 6. 'järn, som bär upp 
rökfång, b ör dj ärn / iron bar, built into lower 
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edge of fireplace cupola and supporting the 
whole construction' Ga. Jfr trä -gimman, 
-ugnsgimman. Syn.: se bördjärn, bet. 1; 
ugns-girnman, bet. 4. 7. 'vrå av spis, där eld 
gjordes upp / corner of fire-place where fire 
was made' Ve. vSoll. Syn.: se ask-grav. 

gimme m.Illa, se gimma(n). 
gimmer-lamm(e) m. Illa m. Ja dji'mmbäirammbä 
syMor. djö`mmäkiamm Mal. 1. 'tackas första 
lamm / first lamb of ewe' Mal. 2. 'lamm, som 
har flera färger, däribland gult / lamb with fleece 
of several different colours, one of them yellow' 
svMor. 

gimmer-rant m. Ja dji`mmbältrannt vSoll. `tacka, 
som lammat första gången / ewe which has 
lambed for the first time'. Syn.: gimra, bet. 1. 

gimra f.IVb dji`mmbka syMor. dji`mmbäk Soll. 
dji`mmbra dji`mmra öOrs. di'mmlra Nås 
cljö`mmka ,,,cljei'mmlra Mal. dje`mmbira ÖVd. 
(SAOB gimra, under gimmer; Zetterholm, 
Nord. ordgeogr. stud. 1 ff.). 1. 'tacka, som 
lammat första gången' allm. Syn.: gimmer - 
rant. 2. `förstaårstacka, som ännu ej lammat; 
ofruktsam tacka / ewe which has not yet lamb-
ed; barren ewe' Soll. Nås Mal. Li. Syn.: 
lilltacka, bet. 1. 

gin adj. I, se gen. 
gipan n.Ia grpan Ve. (jfr SAOB gipa f.; Multrå 
ugns-gipa f.; Torp gip" m.) 'större, välvd 
öppning på bakugn / large, arched opening of 
oven' (ÖDB III 170). Syn.: se bakugnshål; 
ugns-gimman, bet. 1. 

girig adj. I dji`rug nÄlvd. 	Ore dji"rin 
(bet. 1) ,,,dji"run (bet. 2) Vårnh. dji"run vMor. 
Soll. -dg"run Ve. djiru'nn öMor. dji"rsn vSoll. 
dji"rin 	Ors. ji"ru vRätty. ji"rug Rättv. 
(Bi.) Krug Leks. Km Bju. Dju. Ga. ji`rig 
(bet. 1) -jisru (bet. 2) Al 2Tru Mock. Flo. Nås 
Jä. 	 jy'rs Äpp. djå'ru Mal. dji'ru ÖVd. Jfr 
hämnd-girig. (Sjödahl, Kort stav. 18, 19, 30, 
48, 49; Hesselman, i-y 97). 1. <sniken, vinnings-
lysten / avaricious, greedy' (SAOB 2) allm. 
Syn.: sniken; tary(en); tarv sen. 2 a. 'idog, fli-
tig / industrious' (SAOB 2 e) allm. va  Krug an å 
ns-n får O'ra åt så parv Leks. 'så flitig man är, när 
man får arbeta åt sig själv'; djå'ru velk dji' fft,sm 
ä å in dikta  så' tö'ttlikt Mal. 'idog (kvinna) blir 
gift, hur sannolikt det än ser ut, att hon skall 
bli gammal mö' (ordspråk, innebärande upp-
muntran till flit). Jfr värld-. Syn.: se djärv, 
bet. 3. b. 'morgontidig, som är tidigt uppe och 
ute / being an early river' (SAOB 2 c) Bju. Flo. 
Mal. ÖVd. ä e ö'vånt te vå så,' pass dji`ru Li. 'det 

är ovant att vara så pass tidigt uppe'. Jfr girig-
veckan. Syn.: morgon-fråen, -sam; otte-
girig; ottig. 8. (om växt el. åker:) `frodig(t 
växande) / (of plant or field:) abundant, lush' 
(SAOB 3) Ve. Bju. Mal. Syn.: girväxt. 

girighet f. Ta djå'ruhåt Mal. 'iver, energi (i arbetet) 
/ great zest, energy' (SAOB 3). Syn.: flit, bet. 1. 

girig-veckan f.V best. dji`ruvikko Tra. 'första 
veckan av myrslåttern / the first week of fen-
land haymaking'. (Jfr Sy.Lm. 1916 s. 15.) Jfr 
myrvecka. 

girsa f.IVa dji`ssa öMor. Soll. dji`ss(a) Ve. 
(SAOB girs, under gärs) 'gärs (Acerina cernua)'. 
Jfr häll-; klubb-. Syn.? glybba; notgirsa; 
snorgirs, -girsa, -gärs, -gärsa, -päls, -pälsa. 
— Ssg: bredjissa Våmh. 1. 'gärs / ruff'. 2. <ma-
gert djur / thin, bony animal' (jfr under ben-
get); bendji'ssa öMor. 'gärs'. 

gir-växt adj. I djirvä'kkst söMor. dffirväkket Soll. 
dffirwäkkst Ore ji"ruväk(k)st Rättv. (Bo.) jå'r-
väkkst Leks. ji`rväkkst Ga. ji'väkkst Äpp. 
djväkiest ,-., -vakkst Mal. (SAOB under gir-
vuxen). 1. (om växt:) 'som växer frodigt / 
abundant, lush (about plant)' allm. 2. (om 
människa el. djur:) <som växer fort / growing 
fast (of person or animal)' Ore Rättv. Leks. 
Äpp. 

gissa' f.IVa -V dji`ssa Ore jissu Rättv. Wasa 
Leks. ji`ssu Al Kasa Bju. Dju. Flo. Nås 
ji`ssu Ga. 'gåta / riddle, puzzle'; ni-e ska ja sätt-
på' er ji`ssär Dju. <nu skall jag ge er gåtor att 
lösa'. Syn.: gåta, bet. 1. 

gissar' f.IVa dji`ssa nyMor. Ve. (jfr Torp giva') 
'nedsättande benämning på ung flicka (ny 
Mor.); flicka, som ständigt fnissar (Ve.) / 
derogatory term for young girl; girl who is 
always tittering'. Jfr pelgissa. 

gissa sv.v.I. 	dji`ssa 1. Ors. Ore 91"sec (pres. 
jessr) 	Rättv. je'ssa nLeks. ji`ssa 1. 3. 
sLeks. ji`ssa Bju. 1. Nås Äpp. dji`asa 1. 3. 
Mal. djessa ÖVd. <på måfå el. på grund av viss 
sannolikhet bilda sig el. yttra en mening om 
ngt / guess' (SAOB 4); hyr fs'ktjä Kasts å ji`ssts 
sLeks. 'hur folk gissade och gissade!'; du våk 
dji`ssa Mal. 'du är tvungen att gissa'; e du OX 
nö? - jä', djisssa Mal. 'är du glad nu? - ja, vad 
tror du?'. Syn.: gitta å, bet. 1. — Särsk. förb. 
(på; stundom refl. i förb. gissa mig på, inter-
jektionellt:) <tänk (om), annat är det (om); 
sannerligen!' Leks. Äpp. Mal. nie ny jä å'g ä'gg 
kåmm ä ina mä`nnifa, män jissa-på' om jä bi 
fk`tan Leks. 'nu när jag har ägg kommer det 
ingen människa, men tänk (annat är det) om jag 
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blir utan'; dji`ss-mä-på', vm ä vör i' sam djö‘k ä 
Mal. 'tänk (bara), om det vore jag, som gjorde 
det!'; dji`ss-mä-på', lat'mm int ha'nn å` Mal. `san-
nerligen, kommer inte han också'!; (å:) djisss-å 
öMor. `gissa'; jis-å', sa ö`rjär(r)k Rättv. (Bo.) 
`gissa, sade Ör Erik' (talesätt). 

giss-bok f.Ib ji`ssbök Leks. 'bok, innehållande 
en samling gåtor / book of riddles'. 

gissig adj. I djissszfn ,,,dji`sagn Våmh. dji`ssun 
svMor. ji"su ji"sugin Rättv. (Bo.) je'ssug - je'8-
sugen nLeks. ji'ssu ,,, ji`ssugän Bju. ji‘ssu Dju. 
Ga. Äpp. `som har lätt för att gissa / good at 
guessing' (SAOB); at du kunnd va så jissugin 
Rättv. (Bo.) `att du kunde vara så duktig att 
gissar. 

gista f. IVa dji'ssta Ore ji`s(s)ta Rättv. Jä. ji`ssta 
Leks. (Silj.). 1. `i marken nedstucken torkstång 
för nät / pole, stuck into ground, used in drying 
nets' (SAOB 2; ÖDB I 113) Rättv. Leks. (Silj.) 
Jä. Jfr lin-; not-torka; stegla; torka. Syn.: 
nät-skan.a, -stång, -stör, -tork, -torka. 2. 
`mellanlägg (rund kavle) mellan stockar i bakre 
vägg av liggmila / round piece of wood inserted 
between logs in back of charcoal stack' (ÖDB I 
519; jfr SAOB gistkil, -stock) Ore. Syn.: 
fickul; gistpligg; katt; knavre. 

gista sv.v.l. jist- Leks. (Silj.) ji`ssta Nås `torka 
säd el. malt i torkstuga / dry grain or malt in 
drying-hut' (SAOB) Nås. — Särsk.förb. (ned:) 
jist-nå'd Leks. (Silj.) `taga ned (nät från tork-
ställning)'; (upp:) jist-o'pp Leks. (Silj.) `hänga 
upp (nät på torkställning)'. 

gist-driven adj. IV dji'ss(t)driviin Älvd. `som lätt 
gistnar / apt to leak'. Syn.: gistmycken. 

gisten adj. III dji`sstv, Älvd. Våmh. dji`sstin 
öMor. Soll. vSoll. Ors. ji's(s)tin Rättv. Leks. 
Bju. Dju. Ga. jis88t1i Nås Jä.; pl. ji`sstnä Äpp. 
dji`sstr,, ,-dji`estä Mal. dje'sstly, ÖVd. 1. `hop-
torkad och därigenom otät / shrunk when drying 
out and thus leaky (of receptacles)' (SAOB 1) 
allm. kråldi a vurti dji`sstigär a vå'88 Soll. 
`kärlen ha blivit gistna för oss'; a'll ku'ppa ä 
ji`astin Dju. `alla kärlen äro gistna'. 2. `sken-
bart rik / seemingly rich' Äpp. dum da stö'rgåira 
a ti på' e vol ji'sstnä 'cle där storgårdarna ha 
börjat bli gistna (o: rikedomen är endast ett 
sken)'. Syn.: inhålen, bet. 2. 

gist-gång m.Ib ji‘astgåvv Leks. (Silj.) (jfr gista 
f.) `plats vid strand av sjö el. vattendrag, där 
torkstänger för nät slagits ned / place on shore 
of lake or watercourse where drying poles for 
nets have been placed' (ÖDB 1 113). 

gist-mycken f. V ji`sstmittjin Ål `som lätt gistnar 
/ apt to leak'. Syn.: gistdriven. 

gistna sv.v.l. dji`ssv, Älvd. dji"gp, vMor. Soll. 
vSoll. djistz,' (pres. djisnå'r) öMor. dji"sta, Ve. 
dji`ssna vOrs. dji`sna Ore ji's(s)tna Rättv. (Bo.) 
Bju. Ga. Nås Jä. Äpp. jisssna Dju. dji'sstv,a Mal. 
dje'sstp,a Li. 1. (intr.:) `torka ihop och därigenom 
bli otät / shrink in drying out, thus becoming 
leaky' (SAOB 1) allm. Syn.: torka isär. 2. 
(intr.:) `torka (om säd, hö, jord) / dry (of grain, 
hay, soil)' (SAOB 3) Ore Jä. Äpp. jö'rde a dji`sna 
brå' nä' Ore `jorden har torkat ganska mycket 
nu'. — Särsk.förb. (av:) ä a djisna-å'v ä Ve. `det 
(o: höet) har torkat litet'; (upp:) djisszt-u'pp 
vOrs. `torka'; (ur:) ä a djisna-i'r hö'nä litä Ve. 
`höet har torkat litet'; (uti:) Pita ha jistna-ti' 
Ga. `jorden har torkat (så att vårbruket kan 
börja)'. 

gist-pligg m.Ib dji`sstpå•igg Ore =gista f., bet. 2. 
gitta sv.v.3. -1. st.v. djiet- 3. Älvd. Våmh. djö't-

-diet- 1. vMor. djetta 1. öMor. Ors. djett 1. Ve. 
vSoll. djö't(a) 1. Soll. djöt- Ore jet- 1. vRättv. 
jrta Rättv. (Bi.) jetta 1. Leks. jetta Bju. Dju. 
Ga. Mock. Nås Jä. Äpp. (pres. jet- Flo.; pret. 
jetta -gåt Bju. jetta Ga. Mock. Nås.; sup. jestta 
Dju.) dje`tta 1. Mal. (pres. djätt, pret. gåt -gatt) 
Tra. (jfr gät a st.v. och former under hygga v.). 
1. 'bry sig om, förmå sig till / bothor' (SAOB 3) 
öMor.-Bju., Ga.-Mal., Tra. å skulld int djett tå' 
an Ve. `hon borde inte bry sig om att taga 
honom'; ja je`tta int jö' mäg Ga. `jag kunde inte 
förmå mig till att ge efter'; je gåt i`nnte 	vm 

Tra. `jag kunde inte förmå mig att hjälpa 
honom (något)'. Syn.: se få utav, bet. 2; 
hirta; hygga; vörda, bet. 2, m.fl. 2. `nödgas, 
måste / be obliged to' (SAOB 4) Ore Bju.. e 
djö't a ful bart i tja`rrtjgålin Ore `jag måste 
väl bort till kyrkogården'; ja jetta ful jö'r ä Bju. 
`jag nödgades (väl) göra det'. ' 8. `må, väl 
kunna, vara väl förtjänt av / be well able; de-
serve' (jfr SAOB 1) Leks. Ga. an ha jetta havi 
nä kvå'r sLeks. `han kunde gärna ha haft det 
kvar'; an jetta vått få fre'ssta Ga. `han vore väl 
förtjänt av att få försöka på'. — Särsk. förb. 
(upp:) d4let-u'pp Älvd. Våmh. `gitta'; 4n dfiett 
int u'pp ba`jda Älvd. `han brydde sig inte om 
att vänta'. Syn.: se få utav, bet. 2; (ut:) 
djett-ä't -d4ett-a'jt Ors. `gitta'; i djettud int fet 
saj-Xv fär num vOrs. `jag kunde inte förmå mig 
att berätta (det) för honom'. Syn.: se få utav, 
bet. 2; (å:) djiet-4' Älvd. Våmh. diet-e dj t-å 
vMor. djöst-å öMor. Soll. 1. '(försöka) gissa' 
allm. 49% a äjiett-4', mn 7-4 ittäd int 4' Våmh. 
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'han har försökt gissa, men han kunde inte gissa 
rätt'. Syn.: gissa. 2. `föreslå (ngn till visst 
uppdrag)' Älvd. 3. (interjektionellt:) ja Met.« 
Våmh. (Bon.) 'ja, det kan du vara övertygad om!'. 
4. (interjektionellt:) djö't-å vMor. 'pyttsan! jo 
vackert!'. — Avla djetta f. Mal. 'förhållandet att 
man gitter (kan förmå sig till el. alls bryr sig 
om)'; o gikk int cli't bärs fö djetta 'hon gick inte 
dit (och det) bara därför att hon inte gitte'. 

gitta(n) (?) adv. dji'tta -dji'ttan Ve. (lindrig svor-
dom i särsk. förb. med dö dan adj. el. taga v.:) 
'för tusan / the deuce'; dji‘tta, dö'n, el. dji`ttan 
tä,', an a då i'nnt wei jå'nn nå 'för t-n, han har 
(då) inte varit här (eg. hit-na) något!'. Jfr 
död m., bet. 3; död adj.; götta adv., sag. 

gitt-hugtig adj. I je`tthskktu Bju. Ål Ga. Mock. 
(jfr hygga) 'som inte gitter göra det som 
önskas av honom, motsträvig, envis / who 
eannot be bothered to do what is required, obsti-
nate'; an ä ss je`tthskktu 88 an vill int da`nnsa 
mä måg Al 'han är så vrång, att han inte gitter 
dansa med mig'. Syn.: tvärs förs; tvärsklig; 
tvärt-från, -för(s), -mota, -över. 

giva f.V -IVa ji"vu Rättv. /Vm Bju. ji‘va Ga. 
dji'vu Mal. 1. 'foderportion / portion of fodder' 
(SAOB). Jfr del, bet. 7 c. Syn.: se fodergiva. 
2. (senare ssgsled:) 'vårtbitare; efterhängsen 
person / green grasshopper; clinging person' 
Älvd.; se t j är-. 

giva st.v. -sv.v.3. djå"vå Älvd. djåv Våmh. djåv 
djå Mor. Soll. djö Ve. Mal. djä, Ors. djå Ore 
ÖVd. jevå -a n•ji Rättv. jö Rättv. (Bi.) - 
Äpp.; tema, se LD II 226 f. 1. 'överlämna, 
räcka / giva, hand' (SAOB I 1) allm. a. 'giva 
(djur) foder / giva fodder' (SAOB I 1 d p);  a'ut o 
djå'v tjg'm Älvd. 'ut o. ge korna (foder)!'; i a dji 
by`ttor Soll. 'jag har givit (kreaturen) byttfoder'; 
i a-nt dji`vi ku'nnom änn Mal. 'jag har inte ut-
fodrat korna än'; je vält häsjmat å djå' kft'sm Li. 
'jag måste hem och utfodra korna'. Syn.: 
stilla. b. (om lekar o. spel; jfr SAOB I 1); se 
vidare get, bet. 11; läst, bet. 1; ring, bet. 1. 
e. 'lägga upp hö i skrindan åt lastaren / bad hay 
into a waggon' (jfr SAOB I 1-2) Dju. jö' del, ss 
ska fä ta mö't 'lägg upp (höet) du, så skall jag 
(stå på lasset och) ta emot'. Syn.: giva upp. 
2. `tillsätta / add' (SAOB I 2 a) Soll. Leks. djå, 
jä'sstn Soll. jö jä'sstn Leks. 'tillsätta jäst'; jö 
u`mmälr Leks. (Silj.) 'tillsätta (avkok på) humle' 
(ÖDB III 511). 3. `skänka / grant, giva' (SAOB 
I 4) allm. da-n, djå'v åv d° so i djeviö, trå wIt"rär 
Älvd. 'då man ger av det, som är givet, ler Vår 
Herre'; ukgm ska i djå'v ö'da Våmh. (Bon.) 'vem 
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skall jag giva det där?'; djä åv dji"vi ss lår gfed 
Ors. `ge av det givna, så ler Gud'; 	ti hå'vä 
Rättv. (Bo.) 'offra en slant i kyrkhåven'; je jö'r 
onum ä Äpp. <jag ger honom det'; je a ditt' j än 
ns'kk, ä' je Li. lag har (sannerligen) givit henne 
nog'. 4. (abs. el. med dir. obj.; SAOB I 7 b:) 
'giva stryk, slå / giva a beating' allm. i ska allt 
djå'v gngm e der i 81'r an Våmh. (Bon.) lag skall 
allt ge honom (smörj; eg. det), då jag ser honom'; 

vö` lägom fl' da d'a Rättv. (Bo.) 'det vore lagom 
att ge dig (stryk av) björkvidjan'; djö' om (e'nn) 
mä nti'vom Mal. <ge honom en örfil!'. 5. <sända 
(bud) / sand (word)' (jfr SAOB I 9) Mal. a du 
dji`vi in b9"har du sänt henne bud?'. 6. (som 
hjälpverb; jfr SAOB I 9 d:) a. 'tillåta, låta / 
allow, let' allm. djäv di'sa Våmh. djä tegå Soll. 
'låta (barnet) dia, ge di'; djå' mi tä' di Soll. 
mig ta dig!' (skämt. till barn); djä mi sjå' vSoll. 
ji mä si' Rättv. je me si' Nås dje mä få' Mal. djå 
me få' Tra. 'låt mig se (tänka efter)!'. b. 'föran-
låta, komma att / causa, make' Älvd. nvMor. 
du 14-1it djäv gra'jn kri`pp4m `du får inte narra 
barnen att gråta'; du djå ppem te 'rå' ja nvMor. 
`du narrar barnet att skratta'. 7. 'giva god 
avkastning, inbringa mycket / giva a good 
yield' (SAOB I 11 a) allm. fet  dja"vennd fi'88k-
watt?? Älvd. 'ett givande fiskevatten'; ä djå'v brä' 
vSoll. 'det (o: åkerstycket) ger god avkastning'; 
räVän gå, mi`ttji i å'r Dju. 'rågen avkastade 
mycket i år'; ä då,' kan då-nt dig' mysttfy Mal. 
'det där kan då inte inbringa (avkasta) mycket'. 
8. (i uttr. giv fot; interj., till häst:) c/jä(v)-fii'n 
Älvd. 'lyft upp el. räck fram foten! / lift up or 
stick out your foot!'. Jfr fot, bet. ib. 9. (i 
uttr. giva t öjen:) 'töjas ut, bli vidare / be 
stretehed,become wider' Mal. pä'llsan gäv tö'jin, 
vm dem vå, fsä  nätt 'pälsarna töjdes ut, om de 
voro för snäva'. Syn.: gå ut, bet. 1; tågna. — 
P. pret. 1. (senare led:) 'utfodrad / fed (about 
animals)' se o-, 2. 'bestämd av ödet för ngn / 
destined for s.o.' Rättv. (Bo.) Mal. ä'Zrjsn va 
ji"vin a mä Rättv. (Bo.) 'älgen var av ödet 
bestämd åt mig'. Jfr tillgivet. Syn.: gäv, 
bet. 3; ödd. 3. (n. dat.:) 'det givna / what is 
given' Soll. djå' åv djisvän så tyttjär g ftd-f ä'där 
u'mm di `ge av det som är givet, så älskar 
Gud Fader dkr. 4. (n.:) 'uppenbart / obvious, 
evident' (SAOB I 5 b) Nås Mal. hå' va ji`vi hå 
Nås 'det var klart, det!'. — Refl.: 1. a. 'giva 
vika, giva upp / giva in, giva up' (SAOB II 2) 
allm. itjä djå'v i mi fö i'g, mei du trit's Älvd. 
'inte ger jag vika för dig, må du tro'; vä'ddja 
ha ji'vi så Leks. 'väggen har givit efter'; bjä`kkan 
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gä'v sä Mal. 'bjälkarna sviktade'. b. 'avtaga i 
styrka; upphöra / cease; die down' (SAOB II 5) 
allm. ta'nne gä'v si min enn ga' uvg Våmh. 
(Bon.) 'tandvärken gav med sig med detsamma'; 
ä gä'v si b?rå`s vSoll. 'det upphörde att blåsa'; em 
ä gå'v så då nsnn ga'vv Mal. 'om det ändå 
slutade värka någon gång!'; nö a ä djäs j se Li. 
`nu har det slutat (regna)'. c. 'begiva sig / set 
out, go away' (SAOB II 8) allm. djå' di å'v 
drdå Soll. 'ge dig av därifrån!'; dfå ker e wå'g 
Ore <ge er i väg!'; o a fe'tt så di't Jä. 'hon har 
begivit sig dit'; ve ska djä' ess på ns'assk si'a 
Mal. `vi skola ge oss i väg över till Norge'; 46' de 
jä'on Li. 'ge dig i väg härifrån!'. d. 'råka 
hända / happen, Occur' Mal. å gå/y-så ss' vvok <det 
råkade hända så'. 2. (med ack.-obj.) 'stjäla / 
steal' Våmh. (Bon.) så innt ngn lär å djå'v si 
gna, 'så att inte ngn (far och) stjäl den (o: yxan)'. 
3. (i förb. giva sig efter:) 'stanna (kvar) / 
remain'; an gäv så ätt 8 vatt vå`ron Mal. 'han 
stannade kvar (sedan de andra gått vidare) och 
blev kvar på stället'. 4. (i förb. giva sig 
kvar:) <dröja sig, stanna kvar, slå sig till ro / 
settle down' Mal. ÖVd. han gå,' se kvä'rdå,hann 
Tra. <han slog sig till ro där, han'. Syn.: slå 
sig till. 5. förb. giva sig i lag med:) 'umgås 
med / associate with' (SAOB II 7) Älvd. Mal. 
Li. an a djivi sig i Zräg min spri`ttpåfkum nu' 
Älvd. 'han har börjat umgås med Sprittpojkarna 
nu'. 6. (i förb. giva sig med:) <ge sig in på, i 
lag med / get into, join'; hän gä'v du då må' tö 
Mal. hunn gä,' du de mä' fe Li. 'varför gav du dig 
med (med i sällskapet, ut i faran)?'. 7. (i förb. 
giva sig till:) a. `(övergå till att, åtaga sig att) 
bli, ta anställning som / be employed, enlist' 
(SAOB II 7 b p) Älvd. Rättv. (Bo.) Bju. Mal. Li. 
dan so gäv si ti'Zr Älvd. 'den som åtog sig upp-
draget'; fe så tå so'llat Bju. 'bli soldat'; i add 
dji`vi må te knå'kkt på åttiffe Mal. 'jag hade 
blivit soldat år 1887'. b. 'ta sig för, börja; 
understå sig / undertake, begin; dare' (SAOB 
särsk. förb. giva sig till) Bju. Nås Mal. Li. 
je så tå' å feelra Bju. <börja stjäla'; hii'a  kan du 
dfö' då te dffl' a  näran so'vvolr Mal. 'hur kan du 
ta dig för med (ge dig till) att göra något så-
dant?'; o gå' se te .21å' o'nndfin Li. 'hon understod 
sig (gav sig till) att slå barnet'. c. 'giva sig till 
tåls, ta det lugnt; lugna sig, sluta bråka; slå sig 
till ro, stanna och bli kvar / be patient, take it 
easy; settle down to a quiet life, remain in 
peace and quietness' allm. djävå si ti'lr 
mennclagen i'r Älvd. 'vila sig från arbetet under 
söndagen'; a du tä'vvt djö då te', häll ska i kkeemm 

det li`tå Mal. 'ämnar du lugna dig, eller skall jag 
klämma dig litet?' (sagt av stark, lugn man till 
vildsint sälle, som gick bärsärkagång); an gä'v 
så tä' cict e kam a'llär a'tt Mal. <han slog sig till ro 
där och kom aldrig igen'; djer de tö' tat fe nå te 
svä`ro Tra. 'ge dig till tåls, tills jag hinner 
svara!'. d. 'lägga sig i andras angelägenheter / 
mind other people's business' Soll. Mal. 8. (i förb. 
giva sig upp-i:) 'ta itu med, börja / set 
about, start a job' Mal. ÖVd. o gäv så pi' dö'in 
mä dum-da lo`ttu hä'nndom Mal. 'hon gav sig 
till att bearbeta degen med de där smutsiga 
händerna'; dem gäv så pi' e träkku Mal. 'de gåvo 
sig (stego) upp (i betkaret) för att trampa 
(skinnen)'. 9. (i förb. giva sig uti:) dje så tf' 
Mal. djä se tf' ÖVd. 'giva sig i (vatten); giva 
sig in i, på / plunge into'. 10. (i förb. giva sig 
åter:) 'stanna kvar / stay, remain' Mal. ÖVd. 
viss gäv an så a'tt 8o'vvoir Mal. 'varför stannade 
han kvar (efter oss el. de andra) på det där 
viset?'. 11. (i förb. giva sig åter-om, äv. 
åter-om-åter:) djö' så atts'mm Mal. djå` se 
atts'mm (äv. atts`mmatt) ÖVd. 'ställa sig bakom 
ngn, ta skydd / take shelter, seek protection'. — 
Pass.: 1. <råka inträffa el. hända ngt oväntat 
el. slumpartat och ödesbestämt / happen, occur 
(of sthg unexpected or fated)' Mal. ä ga'ffssä'lr, 
ss ve mö`tts då 'det hände sig så (eg. såv ordet), 
att vi möttes där'. Syn.: bäras till; habba 
till; hampa till; hitta(s) på; klumpa till. 
2. (i förb. med upp:) djävås-u'pp Älvd. 'bli 
uppgiven av trötthet / be exhausted'. — Särsk. 
förb. (av:) 1. 'giva ifrån sig' Våmh. Soll. an 
gav-å'v jän ö'd Soll. 'han gav ifrån sig en ed'. 

`avkasta' Våmh. (Bon.) an djäv-å'v brä' is?? 
ä'gärn 'den ger god avkastning, den här havren'. 

'dela ut portioner' Våmh. e i be'sst i dfåv ik 
å'v 'det är bäst jag delar ut portioner åt er'; 
(bort:) dfitv-bro'tt Älvd. djå'-bårt Soll. djä-bs'rrt 
Ors. 'giva bort'; (efter:) 1. djäv-etter Älvd. 
'giva vika'. 2. djäv-että Våmh. je-tetts Leks. 
'fodra (kreaturen) en stund efter den första 
utfodringen' (ÖDB I 293); (från:) djåv-frå' si 
öMor. djå"(v)-frå 8i Soll. djå-frå' se Ore 'lämna 
egendomen till skifte mellan arvingarna'; dum a 
djivi frö' så a bä'nom Mal. 'de ha lämnat ifrån 
sig (gården, arvet) åt barnen'. Jfr byte, bet. 2; 
(f ör e:) djä(v)-fPri Våmh. (Bon.) 'giva korna en 
portion torrt foder före byttfodret'; (för -åt:) fe-
färå't Ål 'utfodra kor före mjölkning'; (igen:) je-
jå'n Dju. `återge'; (ihj åk) djö-ihå"Zr Mal. 'för-
gifta'; dem så' o skull a dji' vi ihållr (el. djivi 
om ̀ man sade, att hon skulle ha förgiftat honom'. 
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Syn.: se förgifta; (isär:) dje isä'a  sä Mal. `skilja 
sig åt, slätas ut intill sömmen (om skinn, 
vid hopsyning med s. k. stråksöm)'; (med:) je-
mä' sä Dju. 'ge med sig'; (mellan:) 1. djäv-
mi'1l4 Älvd. djå-mi'lla Ors. dje-mi'lla Mal. 'ge 
mellangift vid byte'. 2. (neutralt:) ä j&-mi'lla 
Leks. <ett uppehåll inträder i regnandet'; (mo - 
t (a):) djäv-niff'sta Älvd. djö-mö't Mal. 'ge tillbaka 
(på 	ett penningbelopp)'; (n e d:) 1. 'sänka' 
Rättv. (Bo.) du ska ji-nå'd rei'vä nå du slå'r 'du 
skall sänka bakdelen, när du slår (med lie)'. 
2. (neutralt:) eå a djivi-nl'a i fkrere drgen 
Älvd. 'det har regnat (snöat) i flera dygn'. 3. 
(neutralt:) je-nå'd-sä Dju. djö-nä'(r)-sä Mal. 
'sjunka' (om svullnad; om jäst bröd); (om:) 1. 
djäv-tk'mm Älvd. 'göra ny giv' (i kortspel el. lek). 
2. djäv-a'mm Älvd. djå"(v)-umm Soll. fl-0'mm 
Rättv. (Bo.) 'fästa avseende vid, låta märka'; 
ä såg int fet an gå-o'mm ski'ts nå Rättv. (Bo.) 
'skottet märktes ej på honom'; (ona - åt en) djå 
s'mm-att Mal. `(blanda och) dela ut igen (vid 
kortspel)'; (till:) 1. djerv-tik engm Våmh. (Bon.) 
'ge honom (stryk, tillrättavisning etc.)!'. 2. 
djå"(v)-tik Soll. dje-tö' Mal. 'ge god avkastning'; 
ki`nndor cljä`-tik 	Soll. lindorna ge rikligt 
med hö'. 3. (om skrik:) an gäv-t' ett ga'llliåj 
Mal. lan gav ifrån sig ett illvrål'; (upp:) 1. 
'lämna upp, räcka upp' NeSi. Mock. Jä. Äpp. 
je mä o'pp gsmon Leks. 'räck upp tömmarna 
till mig!'; ji-o'pp hö' Rättv. (Bo.) je-u'pp 
Rättv. (Bi.) je-å'pp ho Äpp. <kasta el. lägga 
upp hö' (på skulle el. hässja; jfr ÖDB I 242); 
fe-o'pp Leks. je-e'pp Ål 'med gaffeln räcka upp 
sädeskärvar på lass el. upp i golv i lada'. Jfr 
skyttj a upp, bet. 1. 2. 'anmäla, lämna upp-
gift om' Älvd. djäv-u'pp no Kesrö 'lämna upp-
gift om viss jord' (t. ex. om  gif te s åker). 3. 
(om skida under åkning:) dje-u'pp-se Ve. 'sträva 
att återtaga sitt spann'. 4. 'gå upp emot, 
kunna mäta sig med' Älvd. ittjä djäv 4n u'pp 
min ffnn,skeddjem ittjä <inte går han (o: bunken) 
upp mot staggen inte'; (upp -i:) 'lägga el. kasta 
upp hö (på myrhässja, på vagn, i släde)' Mal. 
e'nn gäv uppl', u e'nn tög mö't e la tå' s knE`gikk 
ho «en lade el. kastade upp, och en tog emot 
och lade till rätta och packade höet gm att gå på 
knä i det'; (ut:) 1. <ge ifrån sig' Dju. an ga-fet i 
firä'tskratt <han gav till ett flatskratt'. 2. (i förb. 
giva ut hoppet:) an åk int djåvå 	85' a'ut 
up4 'enn n'uvg Älvd. 'man bör ej ge upp hoppet 
så på en gång'; (å:) 1. <bete sig energiskt och 
obehärskat' Älvd. u Si!' djäv- 4"så du skriker!'. 
2. (om vattendrag:) djel"(v)-å Soll. 'giva rikligt 

med vatten'. 3. 4 gav-4' e sö' Älvd. 'hon fäste 
det (a: toet på blånfästet) så'; (åter:) djäv-a'tt 
Älvd. Våmh. djå-a'tt Ors. <giva tillbaka'; (ö ve r:) 
e ä-då,' nä`ran djö g'vy sä /ö Mal. 'är det där 
någonting att bli över sig given (ge upp hoppet) 
för?'; o ga 	se ss vä'k ss Li. 'hon släppte så 
helt hoppet så'. Jfr draga vånlöst; över-
(sig-) given. 

giv-dags adv. djå"vudakks vMor. 'dags att giva 
djuren foder / feeding time (for animals)'. Jfr 
fähustid. Syn.: stilldags. 

given m. best. djisvän Son. ji"vin Rättv. (Bo.) 
ji'ven Rättv. (Bi.). 1. 'turen att dela ut spel-
korten / tum to deal (in eards)' (jfr SAOB givn  a) 
Soll. 2. 'ödet / fate' Rättv. okan vå't var ji"vin 
gå'r 'vem vet, vad ödet har i beredskap?'. 

giv-mild adj. I djå"vmind Älvd. dji"milld Våmh. 
(Bon.) djimi'lld öMor. dAsmind Ors. 
Oro ji"mild Rättv. (Bo.) jö`milld Leks. Nås Jä. 
jemmilld Flo. djö`milld Mal. djE(v)milld Li. 
'som gärna ger, frikostig / generous' (SAOB); an 
vå så dgi'vmilld a ås Li. 'han var så givmild mot 
oss'. 

gjalg m.I c 	djåkg (pl. djå'kger) m. —djekg f. Li. 
(jfr Torp? gjelg och gjelv). 1. 'avvikande färg-
fläck el. rand på enfärgad yta (t.ex. väv, garn, 
himmel etc.) / stam n or stripa of different colour 
on plain-coloured surface'; ä då valt räsine 
djeargan 'det där blev rena rama fläckigheten'. 
Syn.: gärd' f., bet. 4. 2. 'felaktig el. trasig 
pinne i vävsked, som orsakar fel i väven / defec-
tive eye in reed, causing a fault or flaw in the 
fabric'. — Avi.: djältgst 8 ste'ggt adj. n. Li. 
'fläckigt, flammigt och fult (i färgen) / stained, 
uneven, patehy (of dye)'. Jfr glimmig adj. 

gjord f.Ia djerö Älvd. djöd Ve. dj8rd Soll. jök 
Rättv. Bju. Flo. Nås Jä. Äpp. djök (pl. djö'Ire) 
Mal. djök ÖVd. 1. 'bukgjord / girth' (se ill.; 
SAOB 1) allm. Jfr buk-, hästklädes-, klövj e-, 
liv-, slag-, täckes-. 2. a. `ring av järn, vidja 
el. (böjligt) trä, anv. att sammanhålla ngt el. 
att hålla ngt utspänt / ring of iron, withe or 
(pliant) wood, used to keep sthg either together 
or stretched' (jfr SAOB 2; ÖDB I 470; äv. om  
band i mjärde el. ryssja samt om tunnband) 
Soll. Dju. Jä. ÖVd. ry`nna e dji`sstn, sa djö`kan a 
vallt-tå' Mal. 'byttan (eg. ringan) är gisten, så 
banden har fallit av'; kvåennstesdjöik Mal. 
'järnband kring kvarnsten'. Jfr enris-. Syn.: se 
band, bet. 5. b. (i uttr. slå el. taga gjord:) 
<bilda ring; rulla som ett hjul; hjula / form a 
ring; roll like a wheel; tum a cart-wheel'; 
214 djö'ir Mal. 'rulla tunnband med slag av en 
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käpp; slå volt el. hjula'; e'rrman .2log cljö'k Mal. 
'ormarna beto sig i stjärten och rullade som 
tunnband'; ta djö'Ir Mal. 'hjula'. 3. 'del av kil i 
fiskenot / part of seine-wedge' Soll. Jfr ge re m.; 
lill-, stor-. 4. 'grövre rand i väv, förorsakad 
av ojämnt spunnet stycke av inslagstråd / 
eoarse stripa in weave eaused by unevenly spun 
weft thread' Soll. — Avi.: 45'7-dån adj. Soll. 
(jfr bet. 4, om väv:) 'full av ojämnheter / un-
even'. 

gjord adj. I clgerrd Våmh. (Bon.) djörd Mor. Ve. 
Soll. Oro jök Rättv. Bju. djök Mal. ÖVd. 1. 
'åstadkommen, förfärdigad, tillredd / made, 
done' (jfr SAOB göra' I 1-3) allm. eldjö'rd 
öMor. 'gjord i ett stycke'. Jfr o-. Syn.: gar, 
bet. 1. 2. 'färdiggjord, fullt färdig / finished, 
ready' (jfr SAOB göra' I 21) Våmh. (Bon.). 
Syn.: färdig, bet. 3; gar, bet. 2. 3. (om bär, 
säd, linfrö, potatis:) `mogen / ripe' Mor. Ve. Soll. 
Rättv. Bju. Mal. ÖVd. 	sir-å'jt djö'rd vMor. 
'säden ser mogen ut'; a'r(r)tbkan(n)de e jo'lrkt 
Rättv. 'ärtblandsäden är mogen'; li‘nndjebåra e 
då fel' int djö'lr 	ä'nn Li. 'lingonen äro (då) 
inte mogna än'. Jfr färdig, bet. 4; gar, bet. 3; 
gjordad; trå-. 4. (senare ssgsled:) 'galen / 
mad'; för-. 

gjorda f.IVa jöVra Dju. (Arn We.) `band på lagg-
kärl, ring i mjärde etc. / (iron) band round eask 
or barrel, wooden ring on osier basket etc.'. 
Syn.: se band, bet. 5; gjord, bet. 2a. 

gjorda sv.v.l. jö`ka Ål jö`ka Dju. 'mogna / ripen'; 
smälltron ha jöska dem å' nå Ål 'smultronen ha 
mognat, de också, nu'. — Pass.: 'mogna' Rättv. 
så'dä jö'kes fo'r(r)t ti va`r(r)mam 'säden mognar 
fort i värmen'. — Särsk. förb. (e f t e r:) jök-ifttä 
Dju. 'mogna efter.' 

gjordad adj. I jö`ka Leks. Dju. (om bär o. fruk-
ter:) `mogen / ripe'; bå'rä va vål- jöVra Dju. 
'bäret var väl moget'. Jfr färdig, bet. 4; gar, 
bet. 2; gjord, bet. 2. 

gjord-väv m. II djg`öråwöv Älvd. 'väv av grovt 
garn, any. till bukgjord, stundom även till 
bärlinor för likbår / weave of coarse yarn used as 
girth, or occasionally to carry biers'. 

gjuta st.v. —sv.v.l. —3. djfeta 1. Älvd. Mor. Soll. 
Ors. Keta 1. •••• 3. (pret. jii`ted ,,, ju`ttä; sup. jii`ta ,,,  
ju'tt) Ore; jå'ta (pret. jöt; sup. jirti) Rättv. jireta 
(pret. Ot; sup. Keti) Bju. Äpp. sMal. 'hälla smält 
(metall)massa i gjutform / pour molten metal 
into east' (SAOB 2); an tög djätado pi'vvglo tä 
sättj-å' ta`kko öMor. 'han tog (en) gjuten skälla 
att sätta på fåret'. Syn.: stöpa. 

gjutare m.IIIe djfitär Mor. 1. 'gälbgjutare / 

brazier, brass-foun.der' (ÖDB II 109, not 1; 
SAOB). Jfr gälb-. 2. 'person, som tillverkade 
lergökar / person who made toy ocarinas' Bju. 
Jfr gueku-. 

gjut-flaska f.IVa djå'tfkassk(a) vMor. `i gälb-
gjuteri använd gjutform, tillverkad av två trä-
ramar, som fyllts med hårt packad fuktig sand 
till två varandra noga motsvarande halvor, vari 
avtryck gjordes med modellföremål / mould 
used in brass foundry, made of two wooden 
frames, packad with damp sand and forming 
two equal halves into which impression was 
then made with a model' (ÖDB II 109; SAOB). 
Jfr gjutslev. 

gjut-form m. Ja djfitfårrm vMor. djätferrm Ors. 
jå'tfurrm Leks. Ål 'redskap vari föremål gjutes 
(såsom gevärskulor, hagel, spännen etc.) / 
mould in which objeets are east' (se ill.; SAOB; 
jfr ÖDB II 100, 114). Jfr spännmått. Syn.: 
gjut-form, -mått; stöpa f.; stöpmått. 

gjut-forma f.IVa djfetfårrma öMor. 'gjutform, 
graverad i två varandra noga motsvarande 
täljstensstycken / mould, engraved in two 
exactly equal soapstone halvas'. 

gjut-mått n.Ia difitmöt Ors. jfetmått Al; obef. 
Mor. =gjutform (se ill.). 

gjut-slev f. Ta djfetalåv vMor. `skedformigt red-
skap, varmed figurer (bladverk, bokstäver etc. 
utformades el. graverades i sanden till den form, 
vari föremål sedan göts i gälbgjuteri / spoon-
shaped implement, used for engraving designs 
(leaves, letters etc.) in the sand of a mould in 
which brass and other objeets were then. east' 
(se ill.; jfr ÖDB II 110 f.). Jfr gjutflaska. 

glad adj. I gråö Älvd. Våmh. (pl. glrä"åir Älvd. 
gkä öär Våmh.) glrå å 	vMor. OM Ve. Soll. 
Rättv. Leks. gläd (pl. gläder) öOrs. gkä Bju.—Tra. 
(pl. gkää Al glrädä Jä.). 1. 'uppfylld av glädje; 
nöjd / happy, contented' (SAOB 1) allm. 
djä"rå-n gkä,'Öqn Älvd. `göra honom glad'; die 
wä` gkedir å'(v) min dig Älvd. <de voro glada 
att bli av med dig'; die sa aut glrå"dir um ö'gtb 
Älvd. `de se glada ut i ansiktet (eg. om ögonen)'; 
ig a we rni"tji glrOöir eld ig i 	svÄlvd. 'jag har 
varit mycket gladare än jag är nu'; nug e ått 
gläl nyMor. 'nog är du uppsluppen o. fylld av 
glädje'; nug få då' wa gläd syMor. 'nog får du 
vara nöjd'; däm e glädä däm .2lipp djärå' nå 
öMor. `de äro glada, att de slippa göra ngt'. Jfr 
lika-. Syn.: fägen, bet. 1. 2. (i förb. med i:) 
'förtjust, kär, förälskad (i) / fond (of), charmed, 
in love (with)' (SAOB 1 e) öMor. Äpp. i em då så 
glädär i dämdä' dttum öMor. `vi äro (då) så 
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förtjusta i de där hattarna'; han va så glrål 1 ho 
dä ku'lla Äpp. 'han var så kär i den där flickan'. 
Syn.: galen, bet. 4 a. 8. (substantiverat:) 'det 
första bara träet, som syntes, när garnbommen 
blev tom / the first piece of wood to be seen 
when yarn-beam was becoming empty' Dju. ja 
si' glrä'd `jag ser garnbommens bara trä'. Syn.: 
glad-hålet, -lysan. 4. `glatt, glänsande / 
shiny, smooth' (om bark, is, seg, självlöpnad 
mjölk; jfr Fr. glaör, bet. 1); `glattbarkad, med 
slät bark (om tall) / with shiny, smooth bark 
(about pine-tree)' Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. 
Äpp. Mal. ÖVd. an  jäsgg-nä 	ts'll Tra. 
`han högg ned någon tall (fura) med slät bark' 
(jfr gladtall m.); 	Li. `fast o. slät is'; 
glrä`mjsZek Li. 'seg, självlöpnad mjölk'. 

glad adv. (endast i förb. med öppen; jfr Rz 196b 
glad -yppen:) glaid-Wppin Leks. 'öppen på 
vid gavel / wide open'; ts`kks fa`glrar fkgg-i'nn 
dar ä står glräid-y`ppi <sådana fåglar (o: friande 
pojkar) flyger (el. slipper) in där det står öppet 
på vid gavel'. Jfr vidöppen adj., bet. 1. Syn.: 
gaveln, bet. 2. 

glada n.IV gitte da (best. gZrä` 6.9.6) Älvd. (jfr glad 
adj., bet. 4) `glatt, glänsande bark på tall / 
smooth, shiny bark of pine'. Syn.: gladbark. 

glada sv.v.l. (endast i förb. med upp:) gkä 4-u'pp 
si Våmh. `glädja sig, bli (litet) glad(are) / be 
glad' (jfr glad adj.; SAOB glad, avl.). Jfr 
glädja (upp). 

glad-bark m. Ib 	(6)barr1c Älvd. 	abarrk •••• 
gltä`dbarrk Våmh. 0.5.`dbarrk vMor. Ve. gläsd-
barrk öMor. Ors. gltä'barrk Jä. gltä`barrk Mal. 
gZiTbarrk ÖVd. 'glatt, glänsande bark på tall'. 
Jfr kart-, skrovel-bark. Syn.: glada. 

glad-gucku f. (-'m.) glrä'dgukku f. Ve. Soll. 
glrä`gukku Li. 'gök som hördes gala första gången 
i väster, bådande glädje, västergök / cuckoo 
heard for the firat time in the west, heralding 
joy'. 

glad-hålet n. best. gkä'åiislrecl Älvd. 0.5.`dasIrtia 
Våmh. glThäkä Flo. Jä. `det första bara träet, 
som syntes, när garnbommen i vävstolen blev 
tom (dvs, tomrummet mellan garnbommen o. 
den framvevade bomkäppen med det sista av 
varpen på) / the firat piece of wood to be seen 
when yam-beam was becoming empty'; f4-
fr4'n'on gkå`da8ke6 Älvd. få si' gltä'hältä Flo. `få 
se en öppning vid garnbommen'. Syn.: glad 
adj., bet. 2; gladlysan. 

glad-lynt ( --länt) adj. I gbi'lännt Ål (jfr glad-
lätt adj.) 'gladlynt, som är glad till sinnes / 
cheerfur (SAOB); an ä glrä`lännt 4v säg <han har 

ett glatt lynne'. Syn.: gladlätt; gladsam; 
gladskapad; lättfärdig, bet. 2. 

glad-lysan f.IVa best. g4Tdir784 Våmh. (Bon.) 
=föreg. 

glad-lätt adj. I glrå'dlätt Leks. glräVätt Äpp. =föreg. 
(SAOB). 

gladsam adj. I gkå`sarn Li. =föreg. (SAOB 1); 
ä dä e äjn gkå`sam Wer a verr `det där har varit 
en man med ständigt gott humör (eg. det där 
är en gladlynt karl har varit)'. 

glad-skapad adj. I glTskäpsn Mal. (jfr SAOB, 
Aasen gladskap) = föreg.; e an tö`ttman 
ns'bbstmö't gliTskäpsn i dg 'är farbror (el. mor-
bror) någotsånär (eg. något-bortmot) gladlynt 
el. på gott humör i dag?'. 

glad-skede n.III g4Telstjä4(ä) Ve. gkåle7ä Äpp. 
gk.ä.`skiä Mal. `glad sinnesstämning, glatt lynne, 
gott humör / cheerfulness, good humour'; ö a upå 
glrå`dstjädä idrg Ve. <hon är på gott lynne, glad-
lynt i dag (eg. hon är på gladskedet i dag)'; på 
glrä`fta (best. sg. dat.) Äpp. på glrå`skk, (dat.) 
Mal. `på gott humör'. 

glad-tall m. la 	(d)tåll vMor. Ve. glä`(d)tsllOrs. 
gZrä`tall Äpp. g(rå`tål Mal. glrå`tell ÖVd. (jfr glad 
adj., bet. 4) `tall med slät, blank bark (anv. till 
skav-täkt) / pine with smooth, shiny bark'. 
Syn.: skavtall. 

glad-ögat n. best. gir.tagä Flo. <det vänstra ögat 
/ the left eye' (det bådar glädje, om det kliar i 
detta öga). Jfr gråtöga, bet. 1. 

glatta f.IVa gira'ffa Soll. g(rasffu Ål <gapande hål, 
reva, snittsår / gaping hole, tear, cut, wound'. 
Syn.: glaffat; glafs, bet. 3; glafsa, bet. 3; 
glifsa; gloffa, bet. 1. 

giftfritt n. glra'ffat Leks. <gapande hål, sår'. Syn.: 
se glaffa f. 

glafs m. la gkaffs nLeks. `i tal (och uppträdande) 
framfusig person / forward and chatty person' 
(jfr Herweghr 42 b). 

glafs n.Ia glaffs Ors. giraffs Leks. Äpp. giraffs 
Mal. Li. (jfr SAOB glafs under gläfs"). 1. 
'hundgläfs / yap' (SAOB 1) Ors. Mal. Li. Jfr 
hund-. Syn.: gläfs'. 2. `(hastigt) slukande av 
föda / gobbling of food, swallowing' Äpp. an Og 
vä`llinven i två' glra'ffs <han (a: hunden) slukade 
vällingen i två drag'. 3. `gapande sår / gaping 
wound' Leks. Jfr glapp, bet. 1. Syn.: se 
glaffa. 

glafsa f.IVa glra'ffsa nLeks. g(ra'ffsu söLeks. 
glra` fisa Äpp. (jfr glafsa v.). 1. 'gläfsande 
hynda / yelping bitch' (jfr SAOB under gläfs', 
gläfsa v.) Äpp. ho då gZra'ffsa kann i Kern a 
i`nnä 'den där gläfsande hyndan kunna ni gärna 
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hålla inne'. 2. 'framfusig o. pratsam person / 
forward and chatty person' (SAOB under 
gläfs' 2) nLeks. Syn.: glafs m. 3. 'gapande 
hål el. sår / gaping hole or wound' Leks. Syn.: 
se glaffa; glafs n., bet. 3. 

glafsa sv.v.l. gla'ffsa Ors. giraffs- nLeks. glra'ffsa 
Dju. Jä. Äpp. gka'ffsa Mal. Li. (SAOB glaf sa, 
under gläf sa). 1. (om hund:) 'skälla kort o. 
dämpat / yap, yelp' (SAOB 1) Ors. Mal. Li. Syn.: 
gläfsa', bet. 1. 2. (om människa:) 'gräla, 
kälta / squabble, quarrel' (SAOB 2 b) Ors. 3. a. 
'glappa / flop about, be loose' (t. ex. om  skosula) 
Ors. Dju. Jä. Mal. Li. Syn.: gläfsa'', bet. 1. 
b. (om kippande ljud, t. ex. av väta skor / about 
the flopping sound of wet shoes:) e gla' ffssr i 
sko'mma vOrs. 'det klafsar i skorna'; ä gira'ffs s 
lä't Mal. 'det klafsar och låter'. Syn.: glufsa', 
bet. 2. 4. 'äta glupskt (o. slafsande) / eat 
greedily, gobble (up one's food)' (jfr SAOB 3) 
Leks. Äpp. Jä. 	dfi glra'ffssr s j(I't Äpp. 'hur 
du slafsar o. glupar i dig maten!'. Syn.: glamsa; 
gloppa, bet. 3; glufsa', bet. 1; glupa, bet. 1. 
- Särsk. förb. (uti:) giraffs-g' sä Leks. Äpp. Jä. 
'glupa i sig, hastigt sluka'. - Avi.: gira' ffsu adj. 
Mal. 'benägen att skälla (om hund) / yapping, 
yelping'. 

glam n.Ia girkm Älvd. gl4m öOrs. glramm Mal. 
'högljutt stoj / noise, uproar' (SAOB) Mal. 
<löst, °vederhäftigt prat / irresponsible talk' 

(SAOB e) Älvd. Ors. uka girk'm du a få' dig 
Älvd. 'så dumt du pratar! (eg. vilket snack du 
har för dig!)'. 

glamma sv.v.l. giremå Älvd. Våmh. glrå"må vMor. 
Ve. Soll. glå"må Ors. girdmms Mal. (jfr glum-
ra a'). 1. <prata högljutt o. glatt / talk loudly and 
eheerfully' (SAOB) Soll. Mal. Syn.: glunimaI. 
2. 'tala; prata / talk, speak' (SAOB) Älvd. 
Våmh. Mor. Ve. Ors. naug giremär 4'nn a'vkal-
mifIreå Älvd. 'nog talar han älvdalsmår; a du 
å'rt uM glremå Älvd. <har du hört, hur de 
prata? (o: hur ryktet går?)'; d1 giremå 80 mCgiö 
yvy pre'ssten Älvd. 'folk pratar så mycket om 
prästen'; g•I'm(pt)gir4nn,41 svÄlvd. 'tala ålderdom-
ligt (språk)'; i girermåt wid å Ve. <jag talade med 
henne'; o glemär ss fö'rt öOrs. 'hon talar så fort'. 
Jfr språka, bet. 1 o. 2. 3. 'skalla, genljuda / 
resound' vSoll. ä wri' så ä glrä"mäd i mö'ri vSoll. 
'det var, så det genljöd i skogen'. Syn.: gläm-
ma; gälla, st.v., bet. 1. - Pass.: g1rå/mås-1.0d 
vSoll. 'samspråka, resonera / talk, discuss' 
(SAOB). - Särsk. förb. (å:) 4 ~när-4' SO 4 
sy' öks o'llde 11,ä`ta svÄlvd. 'hon pratar på, så hon 
tycks aldrig (vilja) sluta'. - Ssg: gir4"måstiinn 

adj. svÄlvd. 'pratsjuk (eg. glam-stinn) / talka-
tive'. 

glammig adj. I glremug nÄlvd. gira"mun vMor. 
Soll. gb-a"mön Ve. gla"mun 	Ors. glra`m- 
mu Mal. 1. 'pratsam / talkative' OvSi. 2. 
'högljudd / noisy' (SAOB) Mal. 

glamsa sv.v.l. gb•a‘mmsa Leks. (V11 Torp glamsa) 
'glufsa / seoff, gobble'. Syn.: se glafsa, bet. 4. 
- Särsk. förb. (uti:) gams-t1' sä Leks. <glufsa i 
sig'. 	glramms m. Leks. 1. 'vårdslös man- 
lig individ / eareless, slovenly man'. 2. 'glupsk 
person / greedy person'; glra`mmsa f. Leks. 
<framfusig, vårdslös kvinna / eareless woman'. 

glana sv.v.l. glrä'na Ve. girå`na Ga. Mock. Äpp. 
girå'ns Nås 'surna helt litet, bli gällen / go off, 
tum sour' (SAOB glana'); ?nigs' ta a glrä'na Äpp. 
'mjölken har blivit litet sur'. - Avi.: girä'nu 
Nås glrån Li. adj. (om mjölk:) 'blåsur / turned (of 
milk)'. Jfr blåsur, dragen, vriden. 

glan-mjölk f.Ib girännajsirk Äpp. 'svagt surnad 
mjölk / turned 	(SAOB). Jfr blåmj ö lk. 

glans m.Ia glanns Ors. 'sken, blänk, glitter / 
shine, gleam, glaze' (SAOB 2). Syn.: glansk. 

glansa sv.v.l. gla`nnsa Ors. 'glänsa / shine' 
(SAOB 1; jfr Torp). 

glansig adj. I gircen(n,)su Rättv. Bju. 1. 'glän-
sande, blank / shiny' (SAOB) allm. Syn.: glansk, 
bet. 1. 2. (om väderlek:) <klar / bright (about 
weather)' Rättv. ä e gira'n(n)sut vå'dsr i dä'g 
'det är klart väder i dag'. 

glans-is m. Ta glra'nnsIs Li. 'blank (hal o. genom-
skinlig) is / shiny, slippery ice' (SAOB); ä e reejne 
glra'nnsisn 'det är rena rama glanskisen'. Syn.: 
glansk-, gling-, hal-is. 

glansk m. Ib glr4nnsk Våmh. (Bon.) gkannsk Bju. 
'glans / shine'; gir4'nn8tjgn a fg' g ö'ggm Våmh. 
'glansen i ögonen har försvunnit'. Syn.: glans. 

glansk adj. I girannsk vMor. Ve. Soll. Bju. Jä. 
Mal. 1. 'glänsande, blank / shiny' (SAOB) allm. 
Syn.: glansig, bet. 1. 2. 'hal o. blank / slippery 
and shiny' Mal. Syn.: gling, bet. 1; glingande; 
glinghal. 

glanska sv.v.l. gira'nn,ska Nås 'giva en glänsande 
yta, blankpolera / polish to a shine' (SAOB). 

glansk-is m. Ta gla`nnskäis öMor. girånnskis Bju. 
Nås Jä. Mal. <blank o. hal is / shiny, slippery ice' 
(SAOB); råsna gira'nnskisn Jä. 'rena rama blank-
isen'. Syn.: glans-, gling-, hal-is. 

glans-magd f.Ia gla`nnsmaggd Ors. 'blankt för-
kläde av rask, buret vid de största högtiderna / 
shiny apron made of rask, worn on important 
occasions'. Jfr grannniagd. Syn.: glem-, 
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rask-, skin-magd; rask-, sehalongs-, ski-
nande-förkläde. 

glans-sked f.Ia gla`nnsstjåd öOrs. 'sked (av trä), 
anv. vid glättning av linne / (wooden) spoon 
used to smooth linnen' (ÖDB IV 516). Jfr 
glassten. Syn.: gnåk-, hatt-, slät-sked. 

glap(p) n.II glråp Älvd. Ors. Leks. Mal. (best. sg. 
dat glrOpi Älvd.; V11 We. Torp Fr. glap). 1. 
`öppning, stort hål / opening, large hole' Ors. 
Leks. Jfr luck-. Syn.: se glaf f a. 2. 'inne-
hållslöst prat / meaningless chatter' Älvd. Mal. 

glap(p)a sv.v.l. glrå"på Älvd. Våmh. yla' ppa (bet. 
1)-glå"på (bet. 2) Ors. glra`ppa Bju. Nås 
glrceppa (1) - glrå,'298 (2) Mal. 1. 'icke sluta tätt 
till; sitta löst (klappa o. slå) / be loose, flop' 
(SAOB 1) Ors. Bju. Nås Mal. Syn.: gläpp a. 2. 
'prata innehållslöst, sladdra, skrävla / chatter, 
boast, talk nonsense' Älvd. Våmh. Ors. Mal. qn 
glrå"pär o Ilå"pär Älvd. 'han pratar strunt'; e 
å dft' ssm e ii`t s glrå'ps Mal. 'är det du som är 
ute o. skvallrar?'. — Ssg: glrå`pustjit m. Mal. 
'skvallerbytta / gossip'. 

glap(p)ald (el. gläpälde) n.Ia glrå"påld Älvd. (jfr 
glappa, bet. 2; ANF 1956, s. 201, 206) 'person, 
som pratar strunt / person who talks nonsense'; 
,åka glrå"päld <vilken pratmakare!'. 

glap(p)e m.IV glrOpi Älvd. Våmh. 'man, som 
pratar strunt, pratmakare / chatterbox, talka-
tive man' (jfr SAOB). Syn.: slap e. 

glap(p)ig adj. I glrä"pug -,glråpun Älvd. glrå"pun 
Våmh. glrå"pun vMor. glrpun Ors. glra`ppu 
Rättv. 1. 'glapp, som glappar (t. ex. om  kärra)/ 
loose, gaping' Ors. Rättv. 2. 'som pratar strunt; 
skrävlande / talking nonsense, bragging' (jfr 
SAOB 2) OvSi. gkrpug i mtenngm nÄlvd. 

glapp-rum n.Ia glra`pprem Våmh. (Bon.) 'tom-
rum i kärl, där det skvalpar / space in vessel 
where liquid splashes to and fro' (jfr SAOB). 
Syn.: skvalk-, skvalp-rum. 

glas n. II glrås Älvd. Våmh. vMor. Sol!. Oro Bju. 
Ga. Vd. (utom Äpp.; best. dat. sg. glrå`si ÖVd.) 
glås öMor. Ors. gir& NeSi. (utom Bju. Ga.) Äpp. 
1. `ämnet, materialet glas / glass' (SAOB 1) 
allm. stirenglrå,s Älvd. `glasskärvor, som man kan 
skära sig på' (jfr skenan' v., bet. 1); ps'ttälglrås 
Tra. <buteljglas'. 2. <dricksglas / glass (tumbler)' 
(SAOB 2 a) allm. ä e vå'tnå i glaeno (el. glad') 
öMor. 'det är vatten (eg. vattnet) i glaset'; vd' 
fsa  my`ttfy ti glrå,'sn Mal. 'vara för mycket i glaset, 
dvs, vara begiven på dryckenskap'. Jfr bränn-
vins-, dricks-, dryckes-, spann-, sup-, tim-. 
3. a. 'glasskiva / pane of glasa' (SAOB 4) allm. 
kluskkglås Ors. `glas på ur'; fs'n(n)stargkaa Rättv. 

tö' estärglrås Mal. 'fönsterruta'. Jfr bränn-, sol-. 
'fönster / window' (SAOB 4 a a) OvSi. (utom 

centrala Mor.) ÖVd. gok4nnd4 fr4 glrå"si 
Våmh. `gå undan från fönstret!'; upi glad' 
öMor. '(uppe) i fönstret'; je så' dem /ro sp i 

Li. 'jag såg dem från (uppe i) fönstret'. 
Jfr bly-, gäng-, innan-, täpp-. Syn.: fönster. 

'spegel / mirror' Soll. Syn.: spegel. 4. 
(senare ssgsled:) 'instrument, anv. vid lant-
mäteri / instrument, used in land-surveying'; se 
kapplands-. 

glas-berget n.I best. glrå'sbärrjä Mal. 1. (i förb. 
komma på glasberget:) o a ku`mmi på 
glrå`sbärrjä 'hon har nått den åldern att hon 
(sannolikt) förblir ogift / she is old enough to be 
left on the shelf'. Syn.: se gammelkull-
flottan. 2. (i förb. draga oxen uppöver 
glasberget:) ä ö ssm te dra °Vokal?, eppyvy 
glrå,'sbärrjä 'det är helt omöjligt /it is quite im-
possible'. 

glas-björk f. Ib glrå"sbY örrk ,,,glrå`sb'görrk Våmh. 
glrå"sbjörrk Rättv. (Bo.) glrå`sbjörrk Äpp. glrå`s-
bjerrk Mal. 'björk med slät, rätkluven ved / birch 
with smooth wood that splits along the grain 
(Betula pubescens el. odorata)' (SAOB). 

glas-bly n.V glrä"sblrg Älvd. glrå`sblri ÖVd. 'fönster-
infattning av blylist / eame, bad (used in win-
dow)' (ÖDB III 199). Syn.: bly, bet. 3; 
fönsterbly. 

glas-bräde n. III a I a glrrabråö Älvd. glå"s-
bråd(å) Ors. glrå,'sbrä e ÖVd. 1. 'hylla ovanför 
ett stugfönster / shelf over cottage window' 
Älvd. Ors. Syn.: fönster-, glas-hylla. 2. 
'bräde el. fönsterfoder, som innantill täckte 
stocken (o. karmen) i nedre delen av fönster-
öppningen / board or window frame covering 
log at bottom of window opening from the 
inside' sÄlvd. ÖVd. 

glas-bränt adj. I n. glrå"sbrennt Älvd. (om tegel:) 
`gm stark hetta förglasat / glazed (of brick)' 
(SAOB). Syn.: glaslupet. 

glas-bula f.IVa glrå`sbalra Mal. `storbukig butelj 
av grönt glas / big round bottle of green glass'. 
Syn.: glasflaska. 

glas-buren m. best. glrå`sbaan Mal. lanterninen 
på Malungs kyrktorn / the lantern in the 
tower of Malung church'. Jfr glaskam-
mar en. 

glas-båge m. IV glrå"skigi Älvd. Våmh. 'fönster-
båge / window frame' (SAOB). Syn.: fönster-
båge. 

glas-flaska f.IVa glreisflra,sska Ål 'storbukig 
butelj av grönt glas för dricka på julbordet / 
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big round bottle of green glass, used for beer 
on the Christmas table' (jfr SAOB; ÖDB III 
515). Jfr dricksflaska,bet. 1. Syn.:glasbula. 

glas-fodring f.Ib gkå,'sförivg ÖVd. 'fönsterfoder / 
boxing (of window)'. Syn.: fönster-foder, 
-fodring. 

glas-galle m.IIIa glrä"sgoll Älvd. (jfr gall (e) m., 
bet. 2) 'glaskula el. runt glaskärl, anv. i magiskt 
syfte (att se upphov till sjukdomar o. finna bot 
för dem) / glass ball or round, glass receptacle, 
used for magic purposes (to diagnose and cure 
certain diseases)' (jfr SAOB). 

glas-hylla f.Ia —IVa 	Älvd. Våmh. glrå`s- 
hala ÖVd. <hylla ovanför ett stugfönster' (ÖDB 
III 215). Syn.: fönsterhylla; glasbräde, 
bet. 1. 

glas-hål n.II gkå,'shök ÖVd. 'fönsteröppning / 
window opening'. Syn.: glashåla f. 

glas-håla f.V glrå"sfekdi Älvd. = föreg. e6 jr 
gkå'"silskur o'lltqmri'vvg <det är fönsteröpp-
ningar runt om, dvs, på husets alla fyra väggar'. 

glas-kammaren m. best. gkå,'skammern Nås lan-
terninen på kyrktornet i Nås / the lantern 
in the -63wer of Nås church' (jfr SAOB 3). 
Jfr glasburen. 

glas-karm m. la glrå"skarrm Älvd. 'fönsterkarm / 
window frame'. Syn.: fönster-kista, -veda, 
bet. 2; glaskista. 

glas-kista f.IVa gkå"stjy'asta Våmh. glrå`stjessta 
ÖVd. =föreg. 

glas-kulla f.IVa glrå"skulla Ors. 'docka med 
porslinshuvud / doll with china head' (ÖDB II 
202). Jfr träkulla. 

glas-lucka f.V gLåsskukdi Älvd. glrå`slukku Li. 
'fönsterlucka / shutter' (se ill.). 

glas-lupet adj. n. gZrä"84.gpi nvMor. (om tegel:) 
`gm stark hetta hårdbränt o. förglasat (på ytan) / 
glazed (of brick)' (jfr SAOB glaslöpa; ÖDB III 
164). Syn.: glasbränt. 

glas-lykta f.IVa gkå`slökkta Mal. 'lykta med 
botten o. lock samt (fyra) hörnstolpar av trä, 
utgörande ramar kring glaset / lantern with 
bottom and Hd and (four) woodenpegs acting as 
framework' (SAOB; ÖDB III 314 f., med ill.). 
Syn.: vedlykta. 

glas-mästare m. Ilie glrå"smrster Älvd. glasme'ss-
tär öMor. gkå`smässtarä Flo. glreesmässtar Äpp. 
glrå,'smässtar Mal. 1. 'person, som tillverkade 
glas el. kunde skära till o. sätta i glasrutor/ glazier' 
(SAOB) allra. få' be denn war fnndjin gkå`smges-
ter Älvd. få' -ddän va ivvän glrå`smässtar Flo. få'r 
dän vå ivven gkeismässtar Äpp. 'din far var 
ingen glasmästare' (säges dels till den, som 

skymmer, dels till den, som slår sönder glas). 
2. <person, som slår sönder glas / person who 
breaks glass' Mal. 

glas-plog m. Jo glrespkög vMor. glasplö'g öMor. 
'hyvel för anbringande av glasbågfals / pinne 
used to produce groove in which pane of glass 
was placed' (SAOB). 

glas-post m.Ia glrå"spåsst Älvd. 'fönsterpost / 
mullion'. Syn.: fönsterpost. 

glas-ruta f.IVa —V glrå"sråt IV Älvd. gla"sråt 
Ors. gkeesratu V Äpp. gkå`sriita IV Mal. ÖVd. 
'fönsterglas, fönsterruta / window-glass, window-
pane' (SAOB); o va' tt sem e glrä`sratu e sko`jam, 
em o valt vå't Äpp. 'den (o: älghudsbyxan) blev 
(hal) som en glasruta i skogen, om den blev 
våt'. 

glas-skåpet n.Ia best. (endast i förb. sitta inne 
i glasskåpet:) sittj in i glrå`sskåpc Våmh. 
(Bon.) 'leva bekvämt o. utan bekymmer / live 
comfortably and without any eares'. 

glas-snickning f.Ib, se snickning f. 
glas-sten m. Ja gkOsstån Soll. 'klump av glasslagg, 
anv. vid glättning av linne / round lump of glass 
used to smooth linen' (SAOB 1; ÖDB IV 516). 
Jfr. fästingtand; glans-, gnugg-, gnåk-, 
hatt-, slätsked. Syn.: gned-, gnid-, hatt-, 
huvudklädes-, låta-å-, stråk-, stärkelse-, 
stärk-sten. 

glas-toppa f.IVa glrå`stuppa Flo. `Veronica'. Jfr 
stenpassionsgräs. 

glas-veda f.V glrå`svidu Mal. gkå`svitt ÖVd. `(yttre) 
fönsterbräde / window-sill' (ÖDB III). Syo.: 
fönsterveda. 

glas-ögon n.IV —f.IVa pl. gkå"sög n. — gkOsögur 
f. Älvd. girå`sögur f. Våmh. Ve. glasö'gur öMor. 
glå` siigur vOrs. gir 'Oskäl. glit' skär Rättv. 	s- 
kur Bju. glit'sögär Dju. gkå,'söger Nås Mal. 
glrå`seuger ÖVd. 1. `i bågar infattade glas till 
skydd för ögonen el. till höjande av synskärpan / 
spectacles' (se ill.; SAOB 3). Jfr näver-. 2. 
<skygglappar (på finare åksele) / blinkers' Rättv. 
(Bo.) Dju. 

glasög(on)-bågar m.IVpl. glrå`sögböger Jä. <skal-
mar för ögonglas / spectacle frame or sidepieces' 
(SAOB). Syn.: se båge, bet. 3; glasög(on)-
skalm, -skalma. 

glasög(on)-foder n. Ja glr'å"sogfine'r sÄlvd. glå`seg-
låder vOrs. gkä'sögfödär Dju. glrå`sögför Jä. 
gkå'sögföä  Mal. glrå,'seugför ÖVd. 'glasögonfodral 
/ speetacle case' (SAOB). Syn.: glasög(ons)-
fodral. 

glasög(ons)-fodral nIa glrå"sogfusdråk nÄlvd. glas- 
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ö' g fodräl öMor. glrå'aögalodräl 	aög(on)fodrål 
Ål gketsaöglodräl Dju. =föreg. (SAOB). 

glasög(on)-skalm m. la gkäsaagakailem Mal. <glas-
ögonbågar'. Syn.: se båge, bet. 3; glasög(on)-
bågar. 

glasög(on)-skalma f.IVa gkä'avugalcåkma Li. - 
föreg. 

glatt adj. I gka`tt(e) Mal. Os' tt(e) Li. (särsk. i uttr. 
för, på el. över glatta lag, jfr SAOB 2 a:) 
'mycket fort; galet / very quickly; wrong'; hå 
gi'kk fö glra`tte läg Mal. 'det gick för brinnande 
livet, mycket fort'; an bi3' gvy gka`tte lä.'g Mal. 
'han bjöd alla över lag'; nä ä` ä på glrs`tte lä'g 
Li. 'nu håller det på att gå riktigt galet'. Jfr 
lag n., bet. 2. 

gle n., se glin. 
glem n.II gm (best. sg. dat. gkrmi) Älvd. 
glim Ors. (We. glim; Torp gli m, under g 1 i m). 
1. <ngt som glittrar; grannlåt / something that 
glitters; decoration' allm. Jfr skrå-. Syn.: 
glim. 2. 'ljusning av solsken mellan molnen 
/ sunshine eoming through clouds' Älvd. m4sn-
da8gkim I wi"kukkiem <måndagssolsken-vecko-
slask'. 

glem-band n. Ja gli"måbanncl öOrs. <lysande siden-
band (med invävda silvertrådar), buret av kron-
bruden / shiny ribbon (interwoven with silver 
threads), worn by bride wearing bridal crown'. 
Syn.: glinderband. 

glem-brottas sv.v.l. pass. gkci'mabråttsa Mal. 
'brottas genom att fatta tag i varandras byxor 
på lårets utsida och med lyft och kast söka 
beröva varandra fotfästet / wrestle by gripping 
outside leg of opponent's trousers and trying to 
throw him' (jfr Blöndal glima). Syn.: glemt a-
g a s. 

glem-kjortel m. Illa glri"mutjä2 vMor. 'kjortel av 
svart glättat tyg, rask / skirt of black shiny 
material' (ÖDB IV 189 f.). Syn.: skinkjortel. 

glem-knytningar f. Ib pl. gkrmuknetjtni'vvger 
-glremäknetjtni'vvger Älvd. `silverspets (på 
brudgumshatt, stundom även på brudklänning) 
/ silver lace (on bridegroom's hat, sometimes on 
bridal gown)' (ÖDB IV 112). 

glemma sv .v .1. glerm,å Älvd. Våmh. gki"må vMor. 
Ve. Soll. gli"må Ors. gkti`mma -glrå`ma Mal. 
glee`mmå ÖVd. (SAOB glema, glemma under 
glimma; Torp glima, under glim). 1. 'glimma, 
lysa, glittra, glänsa / gleam, glitter, shine' allm. 
å gki"mår dv je'lklem Ve. 'elden ger återsken'; 
å glrå`mms i fö'nn Mal. 'det glittrar av sjön 
(mellan träden)'; å gke'mmå å ci`rum Li. 'det 
glänser från årorna'; å gke`mmå da-i dasken 

Tra. 'det glimmar och glöder (där) i askan'. Jfr 
glesa, bet. 3. Syn.: glimma. 2. (tr.:) 'göra 
blank / make shiny' Våmh. (Bon.); ä i i' 84 a 
gki"må'd .1n, 'det är jag, som har gjort den (a: 
kitteln) blank'. — Särsk. förb. (upp:) dfig du 
gkimå-u'pp å ?Må Våmh. (Bon.) 'kan du göra 
det (a: nålhuset) litet mera glänsande?'. 

glem-magd f. Ja gkemåmaggd vMor. 'högtidsför-
kläde av rött, glänsande köptyg, rask / apron 
of red, shiny, bought material, worn on im-
portant oecasions'. Syn.: se glansmag d. 

glemmig adj. I glirmein Våmh. 'glänsande, blank/ 
shiny'. 

glemmig-kjortel m. Id gki"mugtjä2 nvMor. 
tidskjol av svart kläde / skirt of black eloth 
worn on important occasions' (ÖDB IV 190). 
Syn.: helklädes-, klädes-kjortel. 

glemmig-ring m. Ib glremugrivvg nVåmh. 'av 
valfiskben o. hästtagel förfärdigad fingerring, 
försedd med besättning av glaspärlor / ring made 
of whalebone and horsehair and decorated with 
glass beads' (L. Levander, Våmhusfjärdingen, 
s. 167). 

glemmig-rulle m. Illa gmugrullä nVåmh. `guld-
ring / gold ring'. 

glemmig-skinn n. Ja gkemugatfinn Våmh. (Bon.) 
`blankskinn / shiny leather'. 

glem-rock m.Ib gli"mårukk Ors. 'mässhake / 
chasuble'. 

glem-sken n. (endast i uttr. som) 4 warrt aas fet 
gkemuatfin Älvd. <hon strålade upp / her face 
lit up' (eg. 'hon blev som ett lysande sken'). 

	

glem-tagas st.v. pass. glrchnstät. 	-tam nMal. 
=glembrottas. 

glena f. V Orm/ (pl. genur) vÄlvd. (jfr glana v.) 
'smal ljusning under kvällsmolnen vid västra 
horisonten (antydande nära förestående regn-
väder) / glimmer of light through evening-clouds 
in the west (heralding ram)'. Jfr glisa; vattu-. 

glena sv.v.l. glrf"nå Våmh. (Bon.) gki"nå vMor. 
gli"nå Ors. OX» Mal. gkö'nå Li. (jfr SAOB). 
1. 'glänta; stå på glänt / open slightly; be ajar' 
Våmh. (Bon.) vMor. glri"nä upå då"rär kitå 
Våmh. (Bon.) `glänta litet på dörren!'. Syn.: 
glesa, bet. 2. 2. 'glimma, lysa (svagt) / gleam, 

	

glow' vMor. Ors. Li. å gli"näd 	Ors. 'det 
glimmade litet' (av glöd i askan). Syn.: glesa, 
bet. 3.— Särsk.förb. (f r a m:) aö'Ira glains-fra' mm 
Mal. 'solen tittar fram (mellan molnen)'; (upp:) 
glri"n-utp dö"rå kitä nvMor. 'ställ dörren litet på 
glänt'. 

glep n.Ia gkip Älvd. gktp nMal.; obef. Våmh. 
(V11 glep; Torp glip; jfr SAOB glip sbst.) 
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'långsträckt, smal) öppning, springa / (long, 
narrow) opening'; n kiesgär i glisp§ Älvd. 'han 
tittar i (dörr)springan'. Jfr gli". Syn.: glepa, 
bet. 1.; glipa f.; springa'. 

glepa f.V glri"på Älvd. gtri"pa Våmh. girpu Ve. 
Soll. glti`pu Leks. Bju. Dju. Ga. Flo. Nås Mal. 
glti`ppu Li. (V11 We. glepa; Torp glipa; jfr 
SAOB glipa). 1. '(långsträckt, smal) öppning, 
springa / (long, narrow) opening' allm. Jfr ske d-. 
Syn.: glep. 2. 'klyka / forked stick' Leks. 

glepa sv.v.l. glri"på Älvd. Våmh. gIti"på Ve. Soll. 
glri`po Ore (V11 We. glepa; Torp glipa; jfr 
glipa). 1. `vara litet öppen, visa en springa, 
glappa / be ajar, show a crack, gape' allm. ä 
girrpä milqItö`dre å si`81rgn Våmh. (Bon.) 'det 
är en öppning mellan ovanlädret o. sulan'; ä 
gki"pår inn a stji'nnå Ve. 'det öppnar sig en 
springa (i kläderna) in till bara skinnet'. Syn.: 
glesa, bet. 1; glipa; glispa. 2. (med person-
subj.:) an gör å glri"pär mina ysppi stjösrto Soll. 
'han går med skjortan öppen i bröstet / his shirt 
is open at the chest'. — Särsk. förb. (upp:) 1. 
(tr.:) n glripäd-u'pp clå"rå li`ted Älvd. 'han 
ställde dörren litet på glänt'. 2. (intr.:) 'fara 
upp, gå isär, glappa' Älvd. Soll. — Avi.: glipu't 
adj. n. öMor. <öppet i (el. omkring) halsen / open 
at (or round) the neck'. 

gles n.Ia glrls Ve. Soll. glrs Äpp. Mal. Li. 1. 
<ställe i skogen, där träden stå glest, glänta / 
glade in forest'; je så' djö`ra da-i å gla's Li. 'jag 
såg älgarna (eg. djuren) i en glänta'. Syn.: 
glesa, bet. 1; glesen; glinta, bet. 2; glänna, 
bet. 2; glänta, bet. 2; ljusna. 2. (senare 
ssgsled:) 'överhoppat rör vid trädning av väv-
sked / missed eye in threading reed' Ve. Soll.; se 
sked-. 

gles adj. I gkis Dju. glrös Flo. gtris glrås Äpp. 
glrås Mal. Li. <ej tät, som uppvisar stora mellan-
rum/with gaps in-between, sparse' (SAOB 1); ä va 
glre'sst me skö'g jå Li. 'det var glest med skog 
här'. Syn.: glesig, bet. 1; gris(sen); grist, 
bet. 1. 

glesa f.V gll"sa Våmh. gki"su Ve. Soll. Rättv. 
1. <glest ställe i skog / glade in forest' (SAOB) 
Våmh. Rättv. Syn.: se glesn. 2. 'liten öppning 
/ small opening' (t. ex. ljusning mellan moln) 
Ve. Soll. Syn.: se bräcka", bet. 2; glisa, m.fl. 
3. `gles rand i väv / loose row of weave' Rättv. 
Jfr sked-. 

glesa sv.v.l. glti"så Älvd. Våmh. 	öMor. 
glri"så Soll. 0086 Rättv. (Bo.) glrå`su Mal. 
glresså Li. (jfr SAOB). 1. 'vara gles, så att ljus 
tränger igenom / be thin, so that light shines 

through' Mor. Soll. å gkis"år in a a"bugåm a di 
Soll. `(tyget är så nött att) armbågen tittar 
fram på dig (eg. det lyser in åt armbågen åt dig)'. 
Syn.: se glepa, bet. 1. 2. <glänta; stå på glänt / 
open slightly, be ajar' svÄlvd. glri"sä å då"rä 
n'ted 'ställ dörren litet på glänt!'. Syn.: glena, 
bet. 1. 3. 'glimta till i glöd el. het aska / spark 
in embers or hot ashes' Rättv. (Bo.). Mal. Li. s 
gkirsur å gltö'dn ä'nn Rättv. (Bo.) 'det glimmar 
av eld i glöden ännu'; å gkesså li't da-i gå' 	Li. 
<det glimmade litet bland eldkolen (el. glöden)'. 
Jfr glemma, bet. 1. Syn.: glen.a, bet. 2. 4. 
'lysa röd, rodna / shine red, redden, flush' 
Rättv. (Bo.) s glrirsur å' no 'hon är blossande 
röd (i ansiktet) (eg. det lyser rött av henne)'; 
gkirsur å skö`jäm 'skogen lyser röd i kvällssolen'. 
5. (om solen:) <skina hett, gassa / (about sun:) be 
boiling hot' Mal. Jfr brasa'. 6. 'titta i smyg 
(på) / look furtively (at)' öMor. an  glrisä'r å' än 
'han tittar förstulet på (eg. åt) henne'. Syn.: 
glutta, bet. 1 a; glytta; glyttja. — Särsk. 
förb. (isär:) 	vSoll. 'börja gå sönder 
(t. ex. om  tyg)'. 

glesen f. Ta gkå'sn, Mal. 'glänta i skog / glade in 
forest'. Syn.: ae gles. 

glesig adj. I gtri"sgn Våmh. (Bon.) gki"sun Soll. 
gli"sun Ors. glrl"su Rättv.; n. gZret'sut Mal. 
(SAOB). 1. 'gles, så att dagern lyser igenom' 
(t. ex. om  vävnad, om strumpa). Syn.: se gles. 
2. (n.:) `stekande hett (i solskenet) / boiling hot 
(in the sunshine)' Mal. Jfr glesa v., bet. 5. 

gleslig adj. 1 glri"sulin Våmh. <glest bevuxen 
(t. ex. om  åker) / with sparse vegetation'. 

glesna sv.v.l. glisnå' 	öMor. glrg'sn,a Mal. 
<bli gles, tunnas ut / thin out'. Syn.: gris na. — 
Särsk. förb. (till:) glrissn, -tå' Dju. (om vädret:) 
'ljusna, bliva mindre molnigt / get lighter, less 
cloudy'. 

n.V giri Ve. Mal. ( '..g) Äpp. kir g Mal. (ö.). 
1. a. 'fiskyngel / (fish) fry' (SAOB gli' 1) allm. 
å da små' klrg'å, M skrå`ps u gikk-tf' Mal. (ö.) 
'de där små (abborr)ynglen kröp° in (i mjärden) 
efter hand'. b. (koll.:) 'stojande o. stimmande 
barn / noisy children' (jfr SAOB) Äpp. Mal. 
små`glri Mal. `dets.'. 2. `samling av mycket 
små delar / collection of very small parts' Mal. 
— Avi.: u`vvan gla'r våsst-i by'nnom Mal. 
'barnen stoja västerut i byn'. 

glin n. glrå Mal. (jfr Hq. gli) <skogsglänta / glade 
in the wood'. Jfr gle p n. 

glia sv.v.l. glis(a) Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
glrl'a Rättv. Bju. Dju. glri`ffla Leks. <glänsa, vara 
blank / shine' (SAOB); ed a wr 80 så'rt 80 ed a 
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glrlsab etter Älvd. `det har varit så ömt, att det 
har glänst (av svullnaden)'; n glrisär m nä'vä6 
Våmh. 'han är blank om näsan'; o a hå'r så ä 
glri`jär åv än Ve. 'hon har ett vackert glänsande 
hår (eg. hår så det glänser av henne)'. - Ssg: 
glri"swarrt adj. Våmh. 'glänsande svart (om 
siden) / shining black (about silk)'. 

glida st.v. -sv.v.3. glrät`jd(a) Ve. Ore glri`cla Rättv. 
(pret. glråd Ve. Rättv.; sup. glri"di Rättv.) g4.1' 

(pret. glt•ä'; sup. gli-NU) Mal. glri`a (pret. 
glri`dcl gträ'jdd) ÖVd. 1. <förflyttas glidande, 
halka, rutscha / glide' (SAOB 1) allm. ä glri`cld, å 
88 sta'« lli`n Tra. <det gled, och så stjälpte slä-
den'. Syn.: glida sv.v.1.; halka m.fl. 2. 'lida 
på tiden / pass, draw near (of time)' Ore ä bgr 
fal å gZrä`jda 'det börjar väl lida på tiden'. 

glida sv.v.l. glri"då svMor. gli"då Ors. =föreg., 
bet. 1; ä gli"död titt Ors. 'det halkade lätt'. 

glidder n.Id glri'clär vMor. (jfr Torp glidra) 
'fnitter, fniss, flams / titter, giggle'. - Ssgr: 
glri'därtakk(a) f. glrisdärtytt(a) f. vMor. <flicka, 
som lätt skrattade, fnittrande flicka / tittering 
girl'. 

glid-före n. III gki'fBrä Ga. 'isgata / icy road'. 
glifsa f. IVa gli'ffsa Ors. glreffsu Leks. (jfr dels 
ordb. glepa f., dels Torp gliva) `gapande skåra 
el. spricka / gaping hole or °rack' (t. ex. i berg, 
i huden). Syn.: se glaffa; glaf sa, bet. 3, etc. 

glim n.Ia glräjm Ore `ngt som glimmar / sonie- 
thing that gleams, glitters' (Torp glim); wasnt ä 
nu glrä'jm da 'var det inte något som glimmade 
där (ett o. annat grönt o. glänsande grässtrå)'; 
sö`klräjIn 'solglitter'. Syn.: glem n., bet. 1. 

glimma sv.v.l. -3. glräsjma -,glri'ma 1. 3. Ore 
glry`mma Leks. gtri`mma 3. Flo. Jä. Äpp. Mal. 
(Y.) (Torp glima) 'glänsa / shine'; ä glrät`jmär åv 
fs`nnstrum Ore `det glimmar från fönstren'; o 
glri'mmt i `gom Mal. 'det glänste till i ögonen på 
henne'. Syn.: glemma, bet. 1. - Särsk. förb. 
(till:) glrymm-t4' Leks. 'glimma till; (om väder:) 
ljusna litet'. 

glimmig adj. I gla`jmun Ors. (JB 110) glrEijmug 
Ore (jfr Torp glim n.) 'fläckig, strimmig / 
spotted, striped'; ä wa gZrät`jmut 'det (o: tyget) 
var (urblekt) fläckigt'. Jfr gj alg m., avl. 

glimra sv.  .v .1. glremär Soll. 'glimma, glänsa / 
gleam, shine' (SAOB 2). 

glimta sv.v.l. gki`mmt(a) Soll. 'glimma starkt, 
lysa till / shine brightly' (SAOB). 

glin n. -m.Ia glrfn n. Älvd. glrin vMor. Ga. 
glrin m. Rättv. Bju. gkin oböjl. Leks. Jä. Äpp. 
Mal. Li. 1. '(förargligt, hånfullt el. fånigt) 
leende / (annoying) smile' Älvd. Mor. Jä. Äpp. 

Mal. drä på glri'n Jä. Mal. 'smila, le'; i ska djä' dä 
fur glri'n Mal. <jag skall ge dig för ditt elaka 
leende'; o drö' på gbl'n Li. <hon drog på smil-
bandet'. Jfr glis; ill-. 2. 'skratt / laugh' Rättv. 
Bju. Ga. ja fe'kk mä en gö' glri'n Bju. 'jag fick 
mig ett gott skratt'. 3. (endast i förb. med på:) 
på glri'n Leks. 'på glänt / ajar'. Syn.: glutt 
oböjl. sbst.; glänt; lena" v., avl. 

glina sv.v.l. 3. glIsna 1. Älvd. Våmh. glri`na 
Mor. glri`na 1. -3. Rättv. Bju. Dju. Ga. Mock. 
Nås Jä. Äpp. Mal. (pret. 	Rättv. gtri`ntä 
Dju. Nås glti`nä Äpp. glri`nnt Mal.) giri`na 1. 3. 
Leks. 1. 'småle förargligt / smila in an irritating 
way, sneer' OvSi. Äpp. Jfr ill-, kall-. 2. 'småle, 
småskratta / smila' NeSi. Mock. Jä. Mal. an 
glri`nt ss gö'a Ga. 'han smålog så gott'. Jfr glisa, 
bet. 2; gränja; gräsa (pass.). - Avi.: glrfnug 
nÄlvd. glrfnlin övr. Älvd. glri'nun vMor. adj. 
'som skrattar tillgjort, utan glädje / laughing 
affectedly'. 

glinder n.I.d glrfnnder Älvd. glri'nndsr Leks. 1. 
'svagt ljus, skimmer / gleam, glimmer' (SAOB 1) 
Leks. 2. 'dåligt lysande ljuskälla / dim source 
of light' (t.ex. lampa) Leks. Jfr glindra f., 
bet. 1. 3. `ngt mycket tunt, som dagern lyser 
igenom / something very thin which the light 
shines through' (t.ex. tunt utbrett hö, tunt 
tyg, tunn is) Älvd. Jfr hal-. Syn.: glis, bet. 1. 
4. 'kisande person / person serewing up his eyes' 
Leks. Jfr glindra f., bet. 2. 

glinder-band n. Ta gli`nndsrbannd vOrs. <lysande 
sidenband, som kronbruden bar som hårpryd-
nad / shiny silk hair-ribbon worn by bride 
wearing bridal crown'. Jfr glitterband. Syn.: 
glemband. 

glindra f.IVa glri`nnd/ra Leks. 1. 'dåligt lysande 
lampa'. Jfr glinder, bet. 2. Syn.: glint a, bet. 
1. 2. 'kisande kvinna'. Jfr glinder, bet. 4. 

glindra sv.  .v .1. glrin,nder- Älvd. glti`nndär vSoll. 
glisnndra Ors. gki`n(n)dra Rättv. glrenndra Leks. 
Al. 1. `tindra, glimma litet / twinkle, sparkle, 
gleam' (SAOB) Ors. Rättv. Leks. Al. 2. `se 
med halvöppna, ofta blinkande ögon, kisa, 
plira / screw up one's eyes, peer' vSoll. Ors. 
Rättv. Leks. o glri`n(n)drs ma `gom Rättv. 
<hon kisade'. Syn.: glisa, bet. 3; glundra, 
bet. 1. - Särsk. förb. (ut:) u ött a glrinndracl-a'ut 

Älvd. 'så tunt du har brett ut det här 
(höet)!'. - Avi.: glri'nnclur m. Leks. 'man, som 
kisar / peering man'; glrenndrug adj. Leks. 1. 
<som glimmar; som lyser dåligt / gleaming, giving 
a faint light'. 2. 'som kisar med ögonen / 
peering'. 
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gling sbst. oböjl. g/rivv Jä. Mal. 1. (endast i förb. 
leka gling:) låk gki'vv Mal. 'spela kula med 
liten, rund o. slät sten (glingst en) / play mar-
bles with small, round smooth stone'. 2. (i uttr. 
slå gling:) `slå fel, misslyckas / fail' Jä. hä 
.flög fsl glri'vv 'det slog (väl) fel'. 

gling adj. I gkivvg Våmh. g/ivvg öMor. gkivvg 
vSoll. ÖVd. g/rivv Jä. Äpp. Mal. (Rz gling; V11 
kling). 1. (om is:) <hal o. blank, glansk / slippery 
and shiny (of ice)' allm. e gki'vvt ut å sjfern 
vSoll. <det är glanskis (ute) på sjön'; gli'vvt 
få're Li. 'ishalt väglag'. Syn.: se glansk, bet. 2; 
glingande; glinghal. 2. (om ögon:) 'fos-
foreseernande / phosphorescent' Våmh. glri'vvg-
ögur 'en katts gulgrönt lysande ögon'. 3. (om 
hjässa:) 'kal / bald' Äpp. Syn.: skäljdad; 
skäljig; snöd. 4. a. 'hal av slem, slipprig (om 
fisk) / slimy, slippery (of fish)' Mal. ÖVd. s'ursn 
va g/ri'vvg Li. laxöringen var slemmig o. hal'. b. 
(substantiverat:) ä gli`nn(j)a Mal. `secretum va-
ginae (eg. det glinga, hala)'. Jfr f it tf lott, fitts i. 

glinga sv.v.l. glrisvvga Tra. 'åka kana / slide'. 
Syn.: skoränna. 

glingande adj. glri'vvandä Bju. gkisvvande Dju. 
Ga. (om is:) 'hal o. blank / slippery and shiny' 
(jfr Wennberg Hels.). Syn.: se glansk, bet. 2; 
gling, bet. 1. 

gling-hal adj. I gh'vugä/r Älvd. Våmh. g/i'vv-ä1 / 
öMor. gki`nhälr Ve. g/ri'vvg-ä'4-  Soll. g/i'vvgål 
Ors. glri`nn-häil Leks. g/ri'vvhål Jä. (om is:) 'hal 
o. blank / slippery and shiny'. Syn.: se glansk, 
bet. 2. — Av!.: gli'n-åka n. Rättv. 'blank o. hal 
is / slippery, shiny ice'. 

gling-is m.Ia g'vvgais Älvd. Våmh. gh`vvgais 
nvMor. gki'näjs Ve. g/ri'vvis Jä. Mal. glri'vvgis 
ÖVd. 'hal o. blank is, glanskis / slippery, shiny 
ice'. Syn.: glans-, glansk-, hal-is. 

gling-skodd adj. gkisvvsköin Mal. g/risvvgsköin 
ÖVd. (om människa el. häst:) 'som har hala 
skor / (of person or horse:) with slippery shoes'. 
Syn.: halskodd. 

gling-sten mIa g/ri'vvstån Mal. `liten, rund o. 
slät sten, lämplig att spela kula (leka gling) 
med / small, round, smooth stone, suitable for 
playing marbles with'. Jfr gling sbst., bet. 1. 
Syn.: pilsten. 

glint oböjl. sbst. (endast i förb. slå glint:) als 
glri'nnt Dju. 'slå fel, misslyckas / fail, be unsuc-
cessful'. 

glinta f. IV a gkfnnta Våmh. (SAOB glinta under 
glänta'). 1. 'liten, dåligt lysande lampa / small, 
dim lamp'. Syn.: se blecklampa. 2. `glänta 
i skog / glade in forest'. Syn.: se gles. 

glinta' st.v. —sv.v.l. gkrnnta (pret. glott) Älvd. 
glri`nnta (pret. gkatt gki'nntät, sup. gku`ttä 
gki`nnta) Ve. glri`nnta Flo. Nås (pret. girannt 
Flo. gkannt Nås; sup. gks'nnti Flo. Nås); pret. 
Armt öOrs., gkannt Ore gkannt Jä. (SAOB) 
'slinta, halka / slip'; ä gki`nntär ä an Ve. 'det 
slinter för honom' (om en illa skodd häst). Syn.: 
glätta, bet. 1. — Särsk. förb. (ur:) ä g/rannt-yr 
nom Ore 'det slapp ur honom' (om obetänksamt 
yttande). Jfr glänta sv.v., bet. 2. 

glinta" sv .v .1. gki`nnta Våmh. (V11 We. glinta; 
Torp glettai  sv.v.) 'glimta, blänka / gleam, 
flash'; e glrfnntä bära 'det blänkte bara (helt 
kort)' . — Särsk. förb. (till:) ä glrintä(d)-t'' att-å-
fr.I'mm 'det glimtade till helt hastigt (eg. åter 
och fram)'. 

glint-killing m.Ib gkisnnttji'llivg Li. (jfr glint) 
'ofullgånget el. dödfött foster / abortiva or still-
bom fcetus'. Jfr losk. 

glip mIa gkajp Våmh. (jfr Rz 199 a; SAOB) 'en-
faldigt skrytsam person / stupid braggart'; 
stferglrajp `dets.'. Jfr glupig adj., bet. 3. 

glipa f.IVa glri`pa Mal. '(långsträckt, smal) öpp-
ning, springa / (long, narrow) opening'. Syn.: 
se glep; glepa f. V, bet. 1. 

glipa sv.v.l. glri`pa Rättv. Bju. Dju. Ga. Nås Mal. 
ÖVd. glri`pa Leks. `vara otät (så att det lyser 
igenom), bilda en öppning / be thin, have cracks 
in it, gape' (SAOB); rs'ttjun glri`par ti siismäm 
Rättv. 'rocken är uppsluppen i sömmen'. Syn.: 
se glepa, bet. 1; glesa, bet. 1; glispa. — Särsk. 
förb. (itu:) glrip-itfi' Leks. 'clets.'. 

glis n. —m.Ia gris n. Älvd. vMor. Mal. glis öMor. 
m. Soll. Rättv. 1. 'något tunt o. glest, som 
dagern lyser igenom / something thin which the 
light shines through' öMor. jät gåntå'it VeVii, 84 a 
vän i bår gli'sä 'ett gammalt täcke, så tunt att det 
varit helt genomskinligt (eg. bara gliset)'. Syn.: 
glinder, bet. 3. 2. 'vänligt småleende / kind 
smile' (SAOB 5) allm. får i jet glri's åv di vMor. 
'får jag ett leende av dig?' (till småbarn); je fåk en 
gki's å na Rättv. 'hon gav mig ett vänligt små-
leende'. Jfr glin, bet. 1. 

glisa f.IVa glri'sa —glrgssa Älvd. (SAOB) 'ljusning 
mellan moln / bright patch of sky between 
clouds'. Jfr glena. Syn.: bräcka", bet. 2; 
glesa, bet. 2; glänna, bet. 2; glänta, bet. 2. 

glisa sv.v.3. —1. gki'sa ,-,g2rgssa Älvd. g'8(a) 
Våmh. vMor. Soll. gassa öMor. Ors. (pret. 

öMor. gli`stä Ors.) glri'sa Dju. Ga. Nås 
Mal. ÖVd. (pret. glri`stä Ga. glri'est Mal.). 1. 
`titta fram, lysa gm en öppning / shine, be visible' 
(jfr SAOB 2) Älvd. Ors. Mal. e "'se tron a 
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bu' äum Älvd. 'man kan se mellan träden fram 
till fäbodstället'; ä gki'sst i tä'nnan Mal. 'tän-
derna lyste fram'. 2. 'småle (vare sig vänligt el. 
försmädligt), så att tänderna blottas / smile, 
showing teeth' (SAOB 3) allm. gki's Wie() Älvd. 
'småle litet!' (till ett litet barn); skra'tt å gli's litå 
öMor. 'skratta och småle litet'; an stö å gkisst åt 
mä Ga. 'han stod o. hånlog åt mig'. Jfr glina, 
bet. 2. 3. 'kisa (plira) med ögonen / peer, serew 
up one's eyes' Våmh. (Bon.) gki's min (forn 
'clets.'. Syn.: se glindra, bet. 2. — Särsk. förb. 
(fram:) sö'ka gkis-fra'mm Mal. <solen tittar fram 
(ur molnen)'; (i:) å add vo`tt åjn lli`kkin bi' t, ssm 
å add fäj gkrer-i' Li. <det hade blivit ett så pass 
stort stycke, som hade lämnats bart'; (upp:) e 
gkiser u'pp Älvd. 'det klarnar' (om vädret). — 
Av!.: gkissån adj. Soll. 'som går o. småler / 
smiling'. 

glis-grop f.VI -Ia gki'sgröp Våmh. (Bon.) Soll. 
Rättv. (pl. -gröpär Våmh. Soll. -gröps?. Rättv.) 
gli'sgröp (pl. -grb'pär) öMor. 'smilgrop / dimple'. 
Syn.: se falskgrop. 

glis-håla f.V gig'shäka Ore =föreg. 
glispa f. IVa gki'sspa -gki'sspu Leks. (Rz 200 a 
glispa; jfr Torp glispa) 'skåra, rispa / scratch, 
eut'. 

glispa sv.v.l. gki'sspa Leks. (jfr Torp glispa) 
'vara sprucken, visa en öppning, glappa / be 
cracked, be loose'. Syn.: se gl e p a, bet. 1; gles a, 
bet. 1; glipa. 

glitter n. Id gki'tår (best. sg. dat. gki"tri) Soll. 
gki'ttär Nås Mal. getter ÖVd. 'glans, skimmer; 
glänsande föremål / lustre, gloss; bright object' 
(SAOB 1-3). 

glitter-band n. Ja gki`ttörbannd Ve. gki`ttätibainnd 
Mal. 'sidenband med invävda guld- el. silver-
trådar, anv. till dräktprydnad vid stor högtid / 
silk ribbon interwoven with gold and silver 
threads, worn to adorn festival attire' (SAOB; 
ÖDB IV 119, 126, 128, 131 f., 140, 283). Jfr 
bindel bet. 1 a. Syn.: glitter-, klar-bindel; 
glitterros-, kors-, bet. 2, skin-band. 
126, 128, 131 f., 140, 283). Jfr bindel bet. 1 a. 
Syn.: glitter-, klar-bindel; glitterros-, 
kors-, bet. 2, skin-band. 

glitter-bindel m.Ia gki'llärbinndil Ga. Nås 'siden-
band med invävda guld- el. silvertrådar, burna 
till brud- el. brudpigdräkt' (ÖDB IV 40, 106). 
Jfr bindel, bet. 1 a. Syn.: se glitterband. 

glitterros-band n. Ta gki`ttärrö8bann,c1 Mal. = föreg. 
(ÖDB IV 119, 283). 

glittra sv.v.l. gliträ' öMor. gristår Soll. glisttra 

Ors. gl'i'ttra Mal. gkettra ÖVd. 'blänka, glimra, 
flimra / shine, gleam' (SAOB); ä glitrå'r öjtå 

öMor. `det glittrar ute på sjön'; ä gke`tter 
fe s'ugsm Li. 'det glänser och flimrar för ögonen'; 
ä gke`tter å va`nnä Tra. 'det glittrar från (eg. av) 
vattnet'. 

gljor adj., se glor. 
gljup f.Ia, se glyp. 
glo sv.v.3. gkö Nås Mal. ÖVd. (sup. gott Nås 

gkösi Mal.) 'se stint, stirra / stare' (SAOB 2). Jfr 
enstirra. Syn.: bögla; glona; glosa; glum-
ma"; glundra, bet. 2; stara; starrall; stirra, 
bet. 1. 

glod f.Ia gkö Mal. ÖVd. (best. sg. gkö'a Mal.; pl., 
se glöd) (V11 Torp glo d; Fr. g165). 1. 'glödande 
kol / glowing charcoal, amber' allm. å'lgkö Tra. 
`dets. (eg. eldglod)'. Syn.: glöd, bet. 1; kol, 
bet. 1. 2. (koll.:) 'samling av glödande kol / 
embers' allm. Syn.: glöd, bet. 2. 

gled-bulle m. Illa gkö'bulla Mal. 'tillfällighetsbröd 
av jäst el. ojäst deg, gräddat i askmörjan / 
occasional bread of risen or unrisen dough, 
bakad in mixture of ashes and embers' (ÖDB III 
432). Jfr askpalt. Syn.: glodgris; glöd-
bulle, -hasse, -tasse. 

glod-gris m.Ia gkö'gris -gkö'gris Mal. gkö'gris 
ÖVd. =föreg. (ÖDB III 432 f.). 

glodian oböjl. sbst. gkö'dian Mal. 'slag, släng, 
örfil / blow, box on the ear'; ska du ä' dä en 
gkö'dian 'skall du ha dig en hurril?'. 

glod-stekt adj. I gkö`stäjkt Li. 'stekt på glöd (t. ex. 
om  sill) / ember-roasted (e.g. about herring)'. 
Syn.: glödstekt. 

glod-tång f.VI gkö'tavv Mal. gkö'tavvg ÖVd. 
`glödtång / firetongs'; an ö' asm an vå Ilä'kkt me 
gkö'tålin Li. 'han är (skapad) som om han vore 
släkt med glodtången' (om mager man med 
kort kropp och långa ben). Syn.: se eldtång; 
glödtång. 

gloffa f.IVa gket'ffa Soll. 1. 'gapande hål, större 
hack / gaping hole, large cut' (t. ex. av yxa i 
kött). Syn.: se glaf fa. 2. 'större fläck, smuts-
rand / large stam, line of dirt, dirty mark'. 

glofsa sv.v.1., se glufsa'. 
glo-gris m.Ia gkö'gris Mal. (jfr glo v.; SAOB glo 
v., bet. 2) <närgånget tittande och granskande 
person (vanl. barn) / gapin.g, staring person 
(usually child)'. Syn.: glokatt a. 

glo-katta f.IVa gkö'katta Leks. =föreg. 
glona sv.v.l. gkö'n(a) Soll. Ore Leks. Ål 'stirra 
intensivt, glo / stare intently, glare' (Rz 200 b; 
Vll glona). Syn.: se glo. 
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glop m.Ia gköp Mal. Li. (jfr SAOB; Torp). 1. 
'opålitlig, bedräglig karl / undependable, false 
man' (jfr Fr. glöpr m.) Li. 2. 'knöl, tölp, 
gaphals / lout, boor, loudmouth' Mal. Li. 

glopp m. Ta glrftp Våmh. 'glupsk varelse (människa 
el. kreatur) / greedy person or animal'. Syn.: 
gloppe m. 

glopp n.II gkftp Älvd. Våmh. Oro gläp Ors. gkåp 
Rättv. Bju. Ga. — Äpp. gkspp —gkåp Mal. öVd. 
1. 'snöslask / slush' (SAOB glopp") allm. (utom 
Älvd.). Jfr snö-. 2. 'häftigt ordflöde / spate of 
words' Bju. Mal. 3. 'glupskt ätande el. drickan-
de / greedy eating or drinking' Älvd. Våmh. 4. 
(senare ssgsled:) <överhoppat rör vid trädningen 
av vävsked / missed eye in threading reed' Tra.; 
se sked-. 

gloppa sv .v.1. gkirpå Älvd. Våmh. Soll. gku"på 
glrå"på Ve. glu"på Ors. g/ta`po Ore glrå"på 
nvRättv. gkå'pa Leks. Ål gkå`pa Bju. Dju. Ga. 
Flo. glasps Nås Jä. Äpp. glrå`pps Mal. gkeeppå 
Li. (Torp glöpa). 1. a. 'använda ett grovt och 
brett uttal / use coarse, broad speech' (SAOB 1) 
Leks. Syn.:glopp-,grepp-, gropp-tala;grep-
pa; groppam. b. 'tala högljutt och häftigt / 
talk noisily and heatedly' vSoll. Bju. Äpp. i 
gkirpäd å stärrä,d-mö't vSoll. 'jag spjärnade 
emot (i talet) av alla krafter'. 2. `snöslaska / be 
slushy (of weather)' (SAOB 2) allm. Jfr snö-. 3. 
'äta el. dricka glupskt / eat or drink greed.ily' 
Älvd. Våmh. Soll. Syn.: glaf sa, bet. 4; glufsa',  
bet. 1; glupa, bet. 1. 4. 'arbeta våldsamt / work 
energetically' Älvd. Ve. Dju. Flo. Mal. Jfr 
blocka, bet. 1. Syn.: glopparbeta. 5. 
'klucka, porla (om vatten) / bubble, murmur (of 
water)' vÄlvd. 6. 'få sura uppstötningar / get 
eruetations' Li. — Särsk. förb. (bortur:) hur du 
gkripbskydäg Äpp. <hur du vräker ur dig (otidig-
heter)!'; (i:) gkupå-l' 8i(g) Älvd. Våmh. vMor. 
Soll. 'glupskt sätta i sig (mat el. dryck)'; (ur:) 
gkåpa-filr sä Ål gkäpps-fil it Mal. 'gräla inten-
sivt'; (uti:) gkåp-tl' se Nås gkåp-t' sä Äpp. 
'glufsa i sig'; (utur:) e gldipää-a' utyr Älvd. 'det 
rann ut klumpvis': (åt:) gkupå-å' si Våmh. 
'glupskt ta för sig'. — Avi.: glrirp4n n. Älvd. 
'glupskt ätande el. drickande / greedy eating or 
drinking'. 

gloppande adj. I glruspänd ,-,glrfispänd svMor. (jfr 
glupande) 'glupsk / greedy'. Syn.: se glum-
m en. 

glopp-arbeta sv.v. gkirparbet Ve. 'arbeta inten-
sivt / work very hard'. Syn.: gloppa, bet. 4. 

glopp-das m.Ia glnrpcidås vSoll. (jfr gloppa v.) 
'person, som talar häftigt o. obehärskat / person 

who speaks heatedly and without any self-
control'. 

gloppe m. IV gkirpi Älvd. Våmh. `person, som 
äter el. dricker glupskt / person who eats and 
drinks greedily'; stfergkupi' Våmh. `dets.'. Jfr 
gloppur. Syn.: glopp m. 

gloppig adj. I gbrpqn Våmh. glrå`pug Oro glrft`pu 
Ål. 1. 'glupsk / greedy' Våmh. 2. 'oförskämd 
i sitt uppträdande / rude' (jfr SAOB glåpig) 
Oro. 3. 'otät och dragig (om timmerstuga) / 
that lets the draught through (about log cabin)' 
Al. 

glopp-karl m.Ia glräppskål Mal. (jfr gloppa v.) 
'man, som arbetar våldsamt / man who works 
energetically'. Jfr gloppe; gloppur. 

glopp-ord n. Ta gkå‘pöle Äpp. Mal. <glåpord /taunt, 
jeer' (SAOB glopp-, under glåp-). Syn.: se 
dretord. 

glopp-skär n. II glru"psleår vMor. Ve. Soll. 'av klipp-
block täckt mark (i kuperad terräng), block-
mark / area covered with boulders' (jfr Aasen 
glupurd). Syn.: skär-urd, -urda. — Avi.: 
gleu"pskerun adj. Ve. 'täckt med klippblock / 
covered with boulders'. 

glopp-tag n.Ic glrå'ptåg Mal. (jfr glopp n.). 1. 
'kraftigt grepp, fast tag / strong grip, firm hold'. 
2. 'fin fångst, gott arbete, resultat / good catch, 
work, result'; ett ri`lektit gkåsptåg 'en fin presta-
tion' (äv. iron.). 

glopp-taga st.v. gkå‘ptå Mal. (jfr föreg.) 'ta (i) 
med stor kraft / take firm hold of, grip with a 
strong gra3p'; an mennt an skull gkåsptå ä, män 

glra'tt ä Mal. <han trodde sig kunna ta det 
med stor kraft (el. med våld), men däri miss-
räknade han sig (eg. men där glant det)'. 

glopp-tala sv.v.l. glrå`ppstålts Mal. (jfr gloppa) 
`använda grovt och brett uttal / use coarse, 
broad speech'. Syn.: se gloppa, bet. la. 

gloppur m.Ia glrfrpar Älvd. 'person, som beter 
sig våldsamt och energiskt, t. ex. i arbete, i 
ätande / person who works or eats energetically'. 
Jfr gloppe; gloppkarl. 

glopp-verk n. Ib gkeeppsvärrk Mal. (jfr gloppa v.) 
'person, som är obehärskad i tal o. uppträdande 
/ person who is unrestrained in speech and be-
haviour'. 

glopsa sv.v., se glufsa" v. 
glor n. Ta gli-KO,- (best. sg. gldfilsre)) svÄlvd. (jfr 
Torp glor n.; ordb. glörna f.) 'dyvatten, grum- 
ligt vatten (i sumpmark) / muddy water (into 
swampy ground)'; a`lckt dig få gleffilsrea Ane 
'akta dig för dyvattnet i sumphålet där!'. 

glor adj. I gZriftsr Älvd.; obef. Våmh. Mor. (jfr? 
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Torp glöra; Aasen glor — glj or) 'grumlig, 
oklar /muddy, not clear'; gkjii'sr i (3'nm `oklar 
(slö) i ögonen'; wa'ttneö i girKesrt Älvd. 'vattnet 
är grumligt'. Syn.: drumlig"; grumlig, bet. a. 

glorna sv.v.l. (endast i förb. med upp:) e gkjfkor-
ner-u'pp svÄlvd. 'det klarnar upp (efter regn) / 
it is clearing up (after ram)' (jfr glö rna f.). 

glosa f.IVa gkössa Rättv. gkö‘sa Leks. (jfr glossa 
f.; SAOB glosa" v.) 'fläck / stam, mark' (t. ex. 
på blank yta el. i huden); e gkössa op i 5`gona 
Rättv. 'en smutsfläck i ansiktet'. Jfr glosig 
adj. 

glosa sv.v.1. glö`sa öMor. gkössa Ve. gkö`sa Äpp. 
'stirra stint, glo / stare, glare' (SAOB glosa", 
bet. 2); fåkk gkö`stid å an Ve. <folk glodde på 
honom'; hsrn står du så' 8 gkö`ssr 8 si`ttär (sic!) 
Äpp. 'vad står du så och glor och ser stint på?' 
(jfr se till, se efter). Syn.: se glo. 

glosig adj. I gkö` su Rättv. gkös sug Leks. (jfr SAOB). 
1. 'fläckig / stained' Leks. Jfr glosa f. 2. (om 
människa:) `som har mörka ringar under ögonen, 
glåmig / with dark rings or shadows under the 
eyes, sallow' Rättv. Leks. däm såg så gkö'sugs 
filt i 5`gona Rättv. 'de sågo så glåmiga ut (i 
ansiktet) med mörka ringar under ögonen'. 

gloss n. gkuss vMor. `självsurnad, koagulerande 
mjölk / sour milk'. Syn.: glotte, tet. 2; 
glotter, bet. 2; glotter-mjölk, -skör; glud-
der-mjölk, -skör; grossel, bet. 3; grossel-, 
gryssel-mjölk; självlöpmjölk; skvassel, 
bet. 4; skvatter, bet. 5; skvatter-mjölk, 
-skör; surmjölk. 

glossa f.IVa gko'ssa Mal. (jfr glosa f.; SAOB 
glosa" v.) 'mörk ring el. skugga (under ögonen) / 
dark ring or shadow (under the eyes)'; o a 
stö'a  g/ro's884  ner unndi ö`gonb 'hon har stora 
mörka ringar el. skuggor (nere) under ögonen'. 

glossa sv.v.l. (endast i förb. med ihop:) gkuss-
jö'p vMor. (om mjölk:) 'koagulera / coagulate, 
elot (of milk)'. Syn.: glotta;glottrarl; gludd-
rall; slå ihop, bet. 6; grossla", bet. 1. 

glos-ögd adj. I gkö`sögd Leks. Bju. Dju. gkö`söggd 
—gko'ssäggd Mal. gkössäggd ,,,gko'ssäggd ÖVd. 1. 
'som har ögon med abnormt framskjutande 
ögonglober / pop-eyed' (SAOB) Leks. Bju. Mal. 
Syn.: utögd. 2. 'som har ögon med mycket 
svagt färgad regnbågshinna / having eyes with 
very pals iris' (SAOB) Dju. ÖVd. 

glos-ögon f.IVa pl. gkö'sögsr Äpp. 'ögon med 
abnormt framskjutande ögonglober / pop-eyes' 
(SAOB, under glosöga). 

glott 	göt I Våmh. göt I—II vMor. 
glöt öMor. gröt II Soll. glåt Ors. gt Ore; obef. 

glottrai  

Älvd. (jfr Torp glott; ordb. glutt oböjl. sbst.; 
DNO I: 1, s. 30) 'öppet ställe i sjö el. vattendrag, 
där bärig is aldrig bildas / open part of lake or 
watercourse where thick ice never forms'; askkt 
di fe gkö'ti Våmh. a`lekt di fä glssti Ors. 'akta 
dig för stället utan bärig is': öjt i gkö"ti vMor. ajt 
i gls"ti Ors. 'ute vid stället utan bärig is'; ö'rgkåtä 
Ore `ställe i Oresjön, som är öppet hela vintern'. 
Jfr råk f.; vindvak. Syn.: osi, bet. 2; råk" n.; 
vad' n., bet. 2. 

glotta sv .v.l. gkietta vMor. gleitta öMor. (om 
mjölk:) 'koagulera / (about milk:) coagulate'. 
Jfr glutta bet. 2. Syn.: se glossa; slå ihop, 
bet. 6. — Pass.: (i särsk. förb. med ur:) stji'rå 
gluttås-Cr öMor. långmjölken försvagas och blir 
klumpig'. — Avi.: glutt n. öMor. gkstt Ore 'själv-
surnad mjölk / sour milk'; löp i girs'tt Ore <koa-
gulera (eg. löpa i glott)'. Jfr glotte m., bet. 2. 

glotte m.IIIa gko`tte Älvd. glro`ttä Våmh. glu`ttä 
öMor. gls`ttä Ors. 1. `vassleartad vätska, som 
bildas på sur mjölk, som stått länge, el. i bottnen 
av smörkärna / whey-like liquid, forming from 
sour milk which has stood for some time, or 
found at bottom of butter ehurn' (ÖDB III 350) 
Älvd. Våmh. Ors. du ska kåp-å'v gköttEtn 
(gko'ttv,) Våmh. 'du skall låta vasslevätskan 
rinna ur (smörkärnan)'. Syn.: glotter, bet. 1. 
2. `självsurnad mjölk / sour milk' öMor. Ors. Jfr 
glotta v. Syn.. se gloss. 

glotter n.Id gku'tter Älvd. glru'ttär Våmh. Soll. 
gku'ttär •••• gkfiltår vMor. Ve. glu'tter 	Ors. 
gks'ttää  Mal. (SAOB glotter"). 1. `vassleartad 
vätska, bildad på sur mjölk, som stått länge' 
vSoll. Ors. Syn.: glotte, bet. 1. 2. `självsurnad 
mjölk' Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. Mal. köp i 
gku'tter Älvd. `självsurna'. Jfr gludder" n. 
Syn.: se gloss. 3. 'seinen virile' Älvd. Mal. Syn.: 
se ballspyor. 

glotter-mjölk f. Ib gkiettnajskk Ore gks`ttärmjskk 
Mal. `självsurnad mjölk / sour milk'. Syn.: se 
gloss. 

glotter-ost m. la gku`tteriissst Älvd. 'ost, beredd 
av självsurnad mjölk och löpe / eheese prepared 
from sour milk and rennet' (ÖDB III 368). Syn.: 
eldhusost. 

glotter-skör fl. II gku`ttestjgr vÄlvd. gku`ttä(r)-
Våmh. gku`ttärstjgr svMor. gku`ttärstfir Ve. 

gkirtår.stjgr Son. gliettarstjir Ors. `självsurnad 
(klimpig) mjölk'. Syn.: se gloss. 

glottrai  sv.v.l. gketär Soll. glusttra Ors. (SAOB). 
1. 'sörpla / eat or drink noisily' Soll. 2. (om 
orrtupp:) 'kuttra, spela / (of black cock:) make 
characteristic sound' Ors. Syn.: se bullra, bet. 
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4; g 1 ud dr a, bet. 2. 3. 'skratta kluckande / laugh, 
chuckle' Ors. Syn.: gluddra', bet. 3 a. — Refl.: 
gkirtär si nid i gksint Soll. 'gurgla sig i halsen / 
gargle'. 

glottran  sv.v.l. glrfetra svMor. glu`ttra Ors. (en-
dast refl.: gette sig Älvd.) (om mjölk:) 'surna, 
koagulera'. Syn.: se glossa. 

glottrig adj. I glriettrug nÄlvd. gIrtettripn Våmh. 
glru`ttrun -g(rfetrun vMor. gltettrun öMor. gira' ttru 
Mal. (om mjölk:) `koagulerad / coagulated'; 
stjyreå i girtettrut nÄlvd. stig'rä e gliettrut öMor. 
'långmjölken är klumpig (gm koagulering)'. 

gludder na.Id gZru'dder ,,,glry'ddar Leks. Ofedär 
Bju. Dju. glrfi där Nås gltö'dää  Mal. (jfr gluddra' 
v.). 1. 'person som skrattar mycket / person 
who laughs a lot' Leks. Mal. 2. 'man som talar 
sluddrigt / man who talks thick, slurs his words' 
Leks. Bju. Dju. Nås. Jfr gludderI  n., bet. 3. 

gludder1  n.Id gtrfedär Ve. Ga. g4-11"dar Rättv. 
glru'dd8r -gke'ddsr Leks. glriedär 	Bju. 
Dju. glrå'ditr Flo. glrgt'dita  Mal. (jfr gluddra' v.). 
1. 'kluckande skratt / chuckle' allm. 2. `oredigt 
prat, sladder / slurred speech' Leks. Bju. Ga. 
3. <person, som pratar sladdrigt och som skrattar 
mycket / person who speaks indistinctly and 
laughs a lot' Leks. Dju. Ga. Flo. Jfr gludder m., 
bet. 1-2. 

gluddern  n.Id glrfe där Ve. vSoll. (jfr gluddra" 
v.; Torp gludr en) 'dåligt hopgången (tät-) 
mjölk, självsurnad mjölk / thick, sour milk that 
has not clotted properly'. 

gludder-mjölk f. Ib gIrteddärmjslrk Leks. ght"dar-
gZrö`där-mjtark Leks. (Silj.) 'självsurnad mjölk / 
sour milk'. Syn.: se glos s. 

gludder-skör n. II glfedtirstjir vOrs. =föreg. 
gludder-tytta f.IVa glned(d)är- ,,,gZry'där-tytta 
nvMor. 'flicka, som skrattar mycket / girl who 
laughs a lot'. Syn.: gluddra f., bet. 1. 

gluddra f.IVa glrfedra Våmh. (Bon.) Ve. gl-erdär 
vMor. glfedra Ors. glrirdra Rättv. glneddra ,-
girtt'cldra Leks. gkfedra Bju. Dju. glrirdra Mal. 
(jfr gluddra v.). 1. 'kvinna, som skrattar 
el. flabbar mycket / woman who laughs a lot' 
Våmh. (Bon.) vMor. Ve. Rättv. Leks. Bju. Dju. 
Mal. 2. 'kvinna, som pladdrar och talar oredigt 
och sladdrigt / woman who speaks indistinctly' 
Ors. Leks. Mal. 

gluddra' sv.v.l. gly-Oöer Älvd. glrfedär Våmh. 
(Bon.) glru"där vMor. Ve. glfedra Ors. 
glrfedra Ore glrirdra 	Rättv. glrirdra - 
g1r8`ddra -glriedra -glneddra Leks. gkfedra - 
gl•Fedra Bju. Dju. glrirdra gheddra Ål gttä`dra 
gint'ddra Ga. gla`dra Mock. Flo. Nås Jä. Mal. 

girteddra Äpp. (jfr SAOB glottra). 1. a. 
'bubbla, sörpla, gurgla / bubble, gurgle' Älvd. 
Leks. Dju. Mock. Mal. b. 'löddra sig, skumma 
sig / lather, foarn' Leks. ä glru'ddvr <det skummar 
sig'. 2. (om orrtupp:) 'kuttra, bubbla / (of black-
cock:) make characteristie sound' Älvd. Oro 
Rättv. Dju. Mal. Jfr skratta, bet. 2. Syn.: se 
bullra, bet. 4; glottraI, bet. 2; spela, bet. 1 b. 
3. a. 'skratta kluckande; flabba; skratta / 
chuckle; caekle, roar with laughter' allm. Jfr 
gnägga, bet. 2. Syn.: glottraI, bet. 3. b. 
<tala flabbigt och bullersamt / cackle, gossip 
noisily' Mal. c. <tala otydligt, sluddra / talk 
thick, slur one's words' Leks. Bju. Dju. Ål 
Ga. Flo. Mal. — Refl.: glru"där se Ve. glriedsr 
sä Rättv. gIrteddär sä Äpp. glrirdeta  sä Mal. 
`gurgla sig / gargle'. — Särsk. förb. (till:) gii-
där-tå' Rättv. 'skratta till, brista i skratt'. 

gluddrall  sv .v.1. glra`ddra svLeks. '(om mjölk:) 
självsurna, koagulera / (of milk:) coagulate'. 
Syn.: se glossa. 

gluddram  sv.v.1. girs`ddra Ga. giräsdra Jä. 'klottra / 
scrawl, doodle'. — Särsk. förb. (n e d:) nä'gladra 
Jä. 'nedklottrad': (på:) gIngdär-på' Jä. 'under 
knåpande sätta el. träda på'. 

gluddrig adj. I girteddrug -gIrs`ddrug Leks. gkgsdru 
Mal. 1. 'som skrattar el. flabbar ofta och mycket 
/ who laughs a great deal and often' Leks. Mal. 
2. 'som talar sluddrigt / who talks thick, slur-
ring his words' Leks. 

gluffi f. 	 ffi (pl. glrte ffir) Leks. 'tjock, klumpig 
kvinna / fat, clumsy woman'. 

glufsa' sv .v .1 ghe fisa ,-, glru'ppsa Våmh. g' (f)sa 
Rättv. Bju. Nås Mal. Os' fisa Ga. 1. 'äta 
glupskt / eat greedily, gobble' (SAOB; Torp) 
Våmh. Rättv. Bju. Ga. Nås Mal. Syn.: se 
glafsa, bet. 4; gloppa, bet. 3. 2. (om sko:) 
'vara för stor, glappa / (of shoe:) be too big, flop' 
Våmh. (Bon.) ä gör så glruffsär-i"det går, så 
att skorna glappa'. Syn.: glaf sa, bet. 3 b. — 
Särsk. förb. (i): giruffs-i' si Våmh. gltuffs-C sä 
Bju. 'glufsa i sig'; (uti:) gkaffs-ti' sä Leks. Mal. 
gZruffs-ti' se Nås 'sluka'. Jfr glaf sa uti. — Av/.: 
gIrte finn adj. Våmh. 'som äter glupskt / eating 
greedily'. 

glufsa" sv.v.l. "'fisa ,-,gb-teppsa Våmh. glee ffsa 
öMor. Ors. gheffsa Soll. Ve. gIrs'ffsa Ga. Mal. 
-gru'//sa Jä. (jfr Torp gluffa). 1. 'småhosta, 
hosta oupphörligt; snyfta (häftigt) / cough con-
tinually; sob' Våmh. öMor. Ve. Soll. Ors. Jä. 
Syn.: glyxa, bet. 1; gläfsa', bet. 3; gryf san. 
2. 'gräla, käxa / quarrel, squabble' Våmh. (Bon.) 
Ga. 3. 'spruta fram stötvis (om vätska) / spurt 



glugg 	 679 	 glimma" 

out intermittantly (of liquid)' Mal. fira`tan 
glrs'ffs sppåä  tji`nntin `grädden sprutar stötvis 
upp ur smörkärnan'. 4. `kräkas litet då och då / 
vomit a little now and then' Mal. gIrs'ffs s spjb" 
`kräkas stötvis (och spy)'; o går s glre'ffs `hon går 
och kräks litet stötvis'. Syn.: glöpa; krokas; 
kräkas; spy. - P. pres.:14.ö`ta,nkammglo'ffson 
Mal. <grädden kom sprutande upp ur smör-
kärnan'. - Särsk. förb. (fram:) gkuffs-fra'mm 
Mal. <spruta fram stötvis'; (till:) ä gltsffs-t' då 
i 16't på an Mal. `det kom plötsligt en klunk, 
då jag lutade på den (dvs. buteljen)'; (upp:) 
gIrsffs-s'pp ti ms'nn Mal. `stötas upp i munnen 
(vid kräkning)'. - Avi.: glreffs m. Mal. `utstött 
vätska, ånga, rök etc. / belch of liquid, puff 
of steam, smoke etc.' (jfr kärnglufs); spy.5' i 
gIrs'ffsää  Mal. `spy i stötar'; röVeglruffs m. Mal. 
`rökpuff / puff of smoke'. 

glugg m.Ib glrugg Älvd. Våmh. vMor. Ve. Sol!. 
Oro ( ,,,g1rögg vSoll.) glugg öMor. Ors. glrogg 
vSoll. Mal. ÖVd.; obef. NeSi. NeVd. (se glygg). 
1. `öppning i vägg på vissa byggnader / opening 
in wall of certain buildings' (SAOB; ÖDB II 62; 
III 182, 255, 265, 267) allm. ladiegluigg öMor. 
`ljusöppning i lada'. Jfr dörr-, luft-, räv-, vak-, 
vakt-. Syn.: glygg, bet. 1; glörna; ljure, bet. 
2; vindöga; väderhål. 2. `öppning i stall el. 
fähus, gm vilken utgödsling skedde / opening in 
stable or cowhouse, through which manure was 
shovelled out' (ÖDB III 236) OvSi. Mal. ÖVd. 

wi glru'gg Älvd. `framme vid gödselgluggen' 
(inifrån fähuset betraktat); ig ed-it wilra å'-n 
astt4 gku'ddykn Våmh. (Bon.) `jag skulle inte 
(ens) vilja ha honom bakom gödselgluggen, dvs. 
på gödselstacken' (uttr. för ytterligt förakt). Jfr 
dret-, dyng-, fähus-, små-, stalls-. Syn.: 
glygg, bet. 2. 3. `uthugget (trekantigt) spår på 
knuthakets insida, vari mossa till tätning drevs 
in / (triangular) groove on inside of timber-joint 
into which moss-packing was inserted' (ÖDB III 
118) ÖVd. Jfr moss-. Syn.: glygg, bet. 3; 
mosskunta. 

glugg-kabbe m.IIIa gh`ggkabbe ÖVd. 1. `trä-
klabb, varmed gödselglugg tillslöts / chunk of 
wood with which manure opening was shut'. 
Syn.: glugg-stabbe, bet. 1, -stopp; glygg-
kabbe. 2. `kort o. tjock man/ short, fat man'. 
Syn.: b u t tu, bet. 1. 

glugg-moss n.Ia gIrs`ggnbös Li. (jfr moss n.). 1. 
`anordning (tät unggran el. träkloss), varmed 
(dyng-)glugg tillslöts / device (fir sapling or 
chunk of wood) used to shut (manure) opening'. 
Syn.: gluggtapp, bet. 1. 2. `barn med trasiga 

44- 694474 DalmIdsordboken Bd. II, H. 1 

kläder i child in rags'. 3. <slö, (dum och) lik-
giltig person j idle, indifferent person'. Syn.: 
gluggstabbe, bet. 3. 

glugg-stabbe m. Illa gku`ggstabb(ä) Våmh. glru'gg-
stabb Våmh. (Bon.). 1. =gluggkabbe, bet. 1. 
2. `i leken blindtacka den deltagare, som hade 
ögonen förbundna / the person who was blind-
folded in the game blindtacka'. 3. `slö, lik-
giltig person / idle, indifferent person'. Syn.: 
gluggmoss, bet. 3. 

glugg-stad m. II glrusggstå å Älvd. gku`ggstäd 
glrzeggståå vMor. (jfr glugg, bet. 2). 1. `gödsel-
stad / manure-pit' Älvd. vMor. Syn.: dyng-
stad, bet. 1. 2. `passage strax utanför dyng-
gluggen, fri från gödsel / passage just in front 
of manure opening, free from manure' vMor. 

glugg-stopp m. Ja gineggstupp Älvd. `träklabb, 
varmed gödselglugg tillslöts'. Jfr glugg-tapp, 
-torv; glyggstopp. Syn.: se gluggkabbe. 

glugg-tapp m. Ja gku`ggtapp Ore gbiggtapp Mal. 
ÖVd. 1. `anordning (antingen unggran el. trä-
klabb), varmed gödselglugg tillslöts / device 
(either fir sapling or chunk of wood) used to 
shut manure opening' (se ill.; ÖDB III 237) Oro 
Mal. ÖVd. Jfr gluggtorv. Syn.: gluggmoss, 
bet. 1; glyggtapp, bet. 1. 2. `träklabb, var-
med väggöppning i torkstuga tillslöts / chunk 
of wood used to shut wall-opening of grain-drying 
hut' (ÖDB I 470; III 265). Jfr ljurtapp; 
slarstopp. 3. `liten, tätvuxen gran (som ofta 
gnagts av getter) / small, thick fir saplin.g 
(often eaten or gnawed by goats)' Mal. ä va 
gIrs`ggtappää  fu'll nöstgåto `kreatursgatan (nöt-
gatan) var full med små (växande), täta gra-
nar, som gnagts av getterna'. Jfr martorva, 
bet. 1. 

glugg-telnar f. Ja pl. glru`ggtarnär Ve. `plattform 
omedelbart utanför gödselglugg / platform just 
outside manure opening'. Syn.: glygg-bro, 
-t e In. 

glugg-torv m. la gku`ggturry Älvd. <unggran el. 
yvig granruska, medelst vilken gödselglugg stop-
pades igen' (se ill.; ÖDB I 42). Jfr gluggtapp, 
bet. 1. 

glummai  sv.v.l. gIrs`mms Äpp. glret`mms Mal. 
glrå`mmå Tra. (jfr Torp glima, under glumi; 
Sjödahl Kort stav., s. 73 f.) `tala högljutt och 
ivrigt, stoja, bråka / talk loudly and heatedly, be 
noisy'. Syn.: glamma, bet. 1. 

glummaii  sv.v.I. gkssmms Äpp. (jfr Torp gl tima, 
under glikan; Rz 200 b glomma 1-2) `stirra, 
glo / stare, glare'. Syn.: se glo. 

glummain ( -glumna) sv.v.l. (endast i förb. med 



glummeni 	 680 	 glupa 

uti:) girlang' sä ( 	 sei) Jä. `glupskt 
sluka / swallow greedily'. Jfr glummenI adj. 

glummed adj. IV III gku"min Soll. gkfemen Ore 
gkernin Rättv. gklemmin Rättv. Leks. Bju. Dju. 
Ga. Flo. Nås Jä. (jfr Hels. glo mmen;? Bl. glom-
mu r m., bet. 2). 1. `glupsk, som visar stark hung-
er / greedy, ravenous' allm. krg'tri vå so tö` mär å 
gku"migär i dä'g så Soll. `kreaturen voro så 
hungriga och glupska i dag (så)' ; ghl"min på 
brä`nnvin Rättv. `starkt begiven på brännvin'; 
(sbst.:) fs‘kva ghemmin Jä. `själva glupskheten, 
girigheten'. Syn.: glup, bet. 1; glupande, bet. 1; 
glupen; glupig; glupsk. 2. `glad o. belåten / 
happy and contented' Rättv. bå'neir vort gki`mns 
nå jel lil"vs däm fs`kja ti bfedär `barnen blevo 
glada o. belåtna, då jag lovade dem att följa 
med till fäbodarna'. 3. `förälskad / in love' 
Rättv. gkemin i-n `förälskad i honom'. 

glummenn  adj. III gktem,min Al (om mark:) 
sumpig, som ej bär / soft, marshy'; jöqra ä 
ghemmin `jorden är fuktig och lös'. 

glummer n.Id glu'mmber öOrs. gru'mnabs1 vOrs. 
(jfr? grummel n.) `blandsäd (av korn, havre 
och ärter) / mixture of seed-grain (barley, oats 
and peas)'. Syn.: se bland, bet. 2. 

glumna sv.v., se glummaln. 
glumsa sv.v.l. ghemmsa Dju. Ga. (jfr Rose 
glumaI) `skvalpa / lap, splash'. Syn.: skvalk a, 
bet. 1; skvalpa; skvamla, bet. 1; skvattra, 
bet. 2; skvemma; skvepa; skvimpa, bet. 2; 
skvompa; skvoppa. — Särsk. förb. (över:) 
du glrumms-ö'veir 	ttja Dju. `du skvimpar 
över mjölken'. 

glundra sv.v.l. gkterindra Al gkosnndra Mal. 1. 
`plira / screw up one's eyes' Al gklenndra mei 
B`gon Al `plira med ögonen'. Syn.:glin dr a, bet. 2; 
glisa, bet. 3. 2. `stirra envist och storögt, glo / 
stare, glare' Al Mal. Syn.: se glo. — Ssg: 
ghenndärögd adj. Al `som plirar med ögonen'. 
— Avi.: giro'nndeia  m. Mal. `(dumt) gloende 
person / stupid.ly  glaring person'; gko'nndeia  
n. Mal. `gloende / glaring'; gkönndra f. Mal. 
`(storögt) gloende kvinna / glaring woman'. 

glunk m.Ib glnovk Älvd. Våmh. gluvvk Ors. 
gkuv(v)k Ore Rättv. Äpp. Mal. gkovvk Tra. 
(SAOB). 1. `klunk / gulp' OvSi. Syn.: klunk'''. 
2. `vagt rykte, dunkel underrättelse / vague 
rumour, obscure information' (SAOB) NeSi. 
Vd. an a hen jusssm en glru'vvk å dy-da Äpp. 
`han har hört ett vagt rykte om det (där)'. Syn.: 
gny, bet. 4; ljum, bet. 2; ymt. 

glunka sv.v.l. Onsvvka Älvd. Våmh. gku'vvka 
Soll. Ors. gkiev(v)ka Rättv. Bju. Dju. Äpp. Mal. 

`tala om med halvkvädna ord, antyda / hint 
at' (SAOB 1) NeSi. Vd. an gku'vvk på hå' Mal. 
`han gjorde antydningar härom'. Syn.: ymt a. 

`klunka / gulp' OvSi. Rättv. Syn.: klunka, 
bet. 1. — Pass.: i a årt glru'vvkas kitä yvyr dö 
Soll. ̀ jag har hört antydningar därom'. — Särsk. 
förb. (i:) girtok-i' sig Älvd. `dricka i stora klun-
kar'. 

glup f., se glyp. 
glup adj. I glrfhp Mal. Li. (Torp). 1. `glupsk / 
greedy, ravenous' (SAOB) Mal. i va gkfilp s u' vv 
s nji`tu `jag var glupsk och ung och dum'. 
Syn.: se glummenI, bet. 1. 2. `duktig / elever' 
Li. an va ukä' p te dger hå sum vä,"han var duktig 
att göra saker och ting (eg. det som var, dvs. 
förekom)'. 

glupa st.v. —sv.v.l. 3. gka`upa Älvd. Våmh. 
gkeejpa —gkösjp(a) vMor. Ve. OX jpa —glö`jpa 
öMor. gkö`jpa vSoll. glrå`upa Soll. gla`jpa Ors. 
gks`jpa Ore gkfepa Rättv. Bju. Dju. Flo. Mal. 
Li. glru`pa Leks. Al; pret. gköp Älvd. Våmh. Ve. 
Soll. glöp öMor. glp ,-,gla`jpsd Ors. 	 jItä Ore 
gitip Rättv. gkfepa Leks. Rättv. gkfe p Mal. 
gksup Li.; sup. gkirpiö —ghrpeö Älvd. 
öMor. girtespi Soll. Rättv. glu"pi Ors. ghtfit Ore 
glrfepa Leks. Dju. gkfep Mal. gheppi Li. (jfr 
Rz 199 a). 1. `äta el. dricka glupskt, sluka; (om 
fisk:) nappa / eat and drink greedily, gulp; (of 
fish:) bite' (SAOB 3) allm. i gkö'p i gäske Ve. 
`jag sväljde i fel strupe'; an gr p ma'ttjsn Rättv. 
`den (o: fisken) slukade masken'. Syn.: glaf sa, 
bet. 4; gloppa, bet. 3; glufsa', bet. 1; golman; 
gorma". 2. `dra hastigt och djupt efter andan / 
gulp (for air)' Älvd. Ve. Soll. Rättv. glra'up eter 
4`nnd4m vÄlvd. glrå`up ätär a`nnclam Soll. `dets.; 
kippa efter andan'. Syn.: kippar', bet. 3. 3. 
`draga kallt / be a draught' Al ä gkii'p ti kkle a,n 
`det drar kallt upp under kläderna' (sagt av 
kvinna). 4. (i förb. med snor:) glra`up snö'rv, 
Våmh. `draga in snor i näsan / sniff up running 
mucous'. Syn.: slurpa, bet. 2; supa, bet. 4. 
5. (om vatten omedelbart ovanför en fors:) 
`strömma starkare och fortare, suga / (about 
water in river just before a rapid:) flow more 
quickly and strongly, suck' Soll. Syn.: suga, 
bet. 6. 6. (om hund:) `skälla / bark' vSoll. an  
gkö'jp fipå fö'tje vSoll. `den (a: hunden) skäller 
på folk(et)'. — P. pres.: se glupande. — Särsk. 
förb. (i:) giraup-i sig Älvd. gköjp-i si vMor. glåjp 
—glöjp-i' si öMor. g.4Upf si Soll. glajp-i' si Ors. 
gksjp-i' se Ore `glupskt sluka, bälja i sig'; (in:) 
i gko"p-inn vä'tv,Soll. ̀ jag fick en kallsup'; (till:) 
an gkep-tik je tä'g Son. `han drog ett kort, häf. 
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tigt andetag'; (uti:) glrftp-ti' sä Rättv. Leks. Ål 
Flo. glrfip-tf' så Maj. `glupskt sluka, bälga i sig'; 
(utur:) glråp-tY Li. 'hastigt dricka ur el. upp'. — 
Avi.: snrrglraup m. Våmh. 'snorig barnunge / 
snotty-nosed child'; glefipande n. Nås <tag (med 
munnen) / gulp'. 

glupande adj. I glra`upeind Älvd. glö'jpåncl öMor. 
g(rii'pan —g(ril`pon Mal. (jfr gloppande). 1. 
'glupsk / greedy' (jfr SAOB under glupa v. 4b). 
Syn.: se glummenl, bet. 1. 2. 'girig, hejdlös, 
besinningslös / covetous, violent, reckless' Mal. 
(spec. i uttr.:) &im en glrfipan s'lrv 'som en 
glupande ulv'. 

glupen m.IIIa best. glrå`pän Leks. (SAOB glupi) 
'det ställe utanför en strand, där bottnen sänker 
sig bråddjupt / the point where the water of 
a lake or watercourse suddenly gets very deep'. 
Jfr skörd, bet. 3 (5). Syn.: se brunnsbacke; 
grundsbacke; städjan, bet. 2; städjekant. 

glupen adj. III glrii`pin Flo. Mal. (SAOB) 'glupsk / 
greedy'. Syn.: se glummeni, bet. 1. 

glupig adj. I gka` upun Våmh. ula' fpun Ors. glra`pu 
Ål. 1. =föreg. 2. (jfr glupa, bet. 3:) 'otät, så 
att det drar gm den / letting draught through' 
Ål. 3. 'som talar grovt o. taktlöst / coarse and 
tactless' Våmh. Jfr glip m. 

gluppa f.IVa gku`ppa Flo. (Torp gloppa) 'gupp 
/ bump or hole (in road)'. Syn.: se doppa". 

glru`ppu adj. Flo. 'full av gupp / bumpy'. 
glupsk adj. I glrussp Älvd. gkuppsk —glrussp Våmh. 

glruppak vMor. Bju. Flo. Äpp. Mal. gluppsk 
glussp Om. 1. 'som girigt slukar födan / greedy' 
(SAOB 1) allm. Syn.: se glummeni, bet. 1. 
2. 'energisk i arbete / energetic at work' (jfr 
SAOB 2) Älvd. Jfr djärv, bet. 3; girig, bet. 2; 
gnedig, bet. 2. 

glutt oböjl. sbst. (endast i förb. med på:) dö'ran 
stög på glts'tt Mal. 'dörren stod på glänt / the 
door was ajar'. Jfr glott n. Syn.: se glin, 
bet. 3. 

glutt' m.Ia gkutt Leks. (jfr glotter) 'fram-
trängande, tjockt flöde (t. ex. om  var, om spyor)/ a 
great deal of, a heavy flow of (e.g. pus or vomit)' 
Jfr glutta v., bet. 2. 

glutt" m. Ja gkstt Mal. Li. `molntapp / wisp of 
cloud'. Jfr moln-. Syn.: moln-but, -kamp, 
-stopp, -tapp. — Ssg.: glrs`ttvöel  n. Mal. 'små-
molnig väderlek / slightly cloudy weather'. Jfr 
ormväder. — Avi.: gks`ttut adj. n. Mal. 'små-
molnigt på f. ö. klar himmel / with small elouds 
in an otherwise (blue) sky'. 

glutta f. V glrzettu Li. 'glänta, öppning (t. ex. i 

skog) / glade, opening (e.g. in forest)'. Syn.: se 
gles; glänta, bet. 2. 

glutta sv.v.l. glu`tta öMor. glru`tta Rättv. Bju. 
Nås Jä. ( —gbi'tta) Mal. glru'tta Leks. Os'tta 
ÖVd. 1. a. 'titta förstulet, kika (på) / east a 
furtive glance (at)' (SAOB) allm. Syn.: glesa, 
bet. 6; glytta; glyttj a. b. 'hastigt öppna och 
åter stänga, glänta (på) / open and shut again 
rapidly, open a little' Mal. Li. glra`tt på glrå' så 
Mal. 'lyfta litet på det omstjälpta glaset'; la-
vå`rrs glre`tta Li. 'låt bli att glänta på dörren (och 
kika in)!'. Syn.: glänta, bet. 1; lenall, bet. 1. 

(om tjock vätska:) 'tränga fram; stöta (el. 
kräkas) upp / (about thick liquid:) force its way 
out; vomit' öMor. Leks. gltetta å spi' öMor. 
glrustta å spy Leks. 'kräkas i små stötar (el. 
klumpar)'. Jfr glotta; 	— Särsk. förb. 
(fram:) o gkutts-fra'mm Rättv. 'hon tittade (el. 
skymtade) fram'; sö'ka gkutt-fra'mm Jä. 'solen 
tittade fram (bakom molnen)'; (till:) gutt-tå' 
Leks. 'plötsligt välla fram'; (över:) glrutt-Y var 
Leks. 'koka över stötvis'. 

glutter n.Id; se glotter. 
glutt-hål n. Ja ghitthålr Mal. 'litet hål att kika in 
igenom, titthål / peep-hole'; e glrs`tthiilr da-i 
dö'rom 'ett kikhål (där) i dörren'. 

glybba(?) f.IVa glry'bba Våmh. gru'bba öMor. (jfr? 
SAOB glib b e r) 'liten, slemmig fisk, gärs / small, 
slimy fish, ruff'. Jfr klundhuvudlake. Syn.: 
se girsa; snorglybba; snorpäls(a). 

glye m. Illa glrY e Älvd. <man från Särna (öknamn) 
/ man from Särna (nickname)'. Syn.: skralle. 

Glyfe oböjl. sbst., se Glyx. 
glygg m.Ib glrigg Rättv. Dju. Ga. Nås glrygg 
Leks. Bju. Ål Flo. Jä. Äpp. (best. glry'ddjyn 
Äpp.) glrögg Mal. glrygg Mal. (Y.) (Fr. glyggr; ordb. 
glugg). 1. ̀ öppning i vägg på vissa byggnader / 
opening in wall of eertain buildings' allm. ska få 
lat si' då var trm(m)bsrkårar a fort glri'dd4sn 
Rättv. <skall jag låta dig se, var timmermännen 
ha gjort dörröppningen?' (hot om utkastning); 
0 j öl.  fs'n(n)stsrglriddjun rön Rättv. 'jag slog 
ut alla fönsterrutorna'. Jfr nos-, stick-, 
väder-. Syn.: se glugg, bet. 1. 2. `öppning i 
stall el. fähus, gm vilken utgödsling skedde / 
opening in stable or eowhouse through which 
manure was thrown out' Al Äpp. Jfr dyng-, 
fähus-, lort-, stalls-. Syn.: se glugg, bet. 2. 

(senare ssgsled:) 'inhugg på knuthaks insida 
för mossdrivning / groove on inside of timber-
joint into which moss-packing was inserted' 
Rättv. Dju. Jfr moss-. Syn.: glugg, bet. 3.; 
mosskunta. 4. (senare ssgsled:) 'draghål, som 
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gjordes i foten av kolmila / ventilation hole at 
foot of charcoal stack' Ga., se fot-. 

glygg adj. I gkygg Jä. (V11 glygg; jfr ordb. gläg g) 
'som tittar under lugg, dolsk / furtive, wily, 
underhand'. 

glygg-bro f.VIIa glri`ggbrön Nås <plattform ome-
delbart utanför gödselglugg / platform outside 
manure opening'. Syn.: gluggtelnar; glygg-
teln. 

glygg-fönster ii. Id glri`ggfennstär Dju. 'fönster i 
fähuset strax ovanför dynggluggen / window of 
cowhouse immediately above manm.e opening'. 

glygg-kabbe m. Illa Oy'ggkabbti Äpp. gkö'ggkabba 
( ,,,gkö'cldjikabba)Mal. 'träklabb, varmed gödsel-
glugg tillslöts'. Syn.: se gluggkabb e. 

glygg-stopp m.Ia gZri`ggstopp Rättv. (Bo.) 'anord-
ning (gamla säck- el. klädtrasor), any. att till-
sluta glugg (i timmerbyggnad) / means (old 
rags) by which small opening was shut (of a log 
shed)'. Jfr glugg-stopp, -tapp, -torv. 

glygg-tapp in. Ja glriisggtapp Mal. 1. 'anordning 
(unggran el. träkloss), varmed glugg tillslöts'. 
Syn.: se gluggtapp, bet. 1. 2. 'liten, tätvuxen 
gran, gnagd av getter'. Syn.: gluggtapp, bet. 3. 

glygg-teln f.Ia glrisggteilryi (best. pl. -ttilrnan) Ga. 
'plattform omedelbart utanför gödselglugg'. 
Syn.: gluggtelnar; glyggbro. 

glyp f.Ia glrgöp Våmh. glr(j)Op ,,,g1r(j)yöp Våmh. 
(Bon.) glrjöp nyMor.; ortn. glrjacp svÄlvd.; obef. 
Ors. (jfr dels SAOB glupI, bet. 2, dels Fr. 
glj tifr) 'djup nedskärning (ravin) i terrängen, 
med källa i bottnen / deep gorge (ravin.e) with 
water at base'; sucl i glrg'pgn Våmh. (Bon.) 'i 
ravinen där i söder'; nö'rdärgIrgöp och etraelir-
glrglip Våmh.`en nordlig och en sydlig ravin mel-
lan byarna Kumbelnäs och Bonäs' (jfr Levander 
Våmhusfj., s. 79; H. Lindberg i Ortn. sällsk. i 
Upps. årsskr. 1965, s. 15 f.; B. Lindén i Sy.Lm. 
1967, s. 55 f.). 

glyrna f., se glörna f. 
glytta sv.v. 1. glry`tta Leks. 'titta förstulet, glutta / 
look furtively' (SAOB glytta, under glutta). 
Syn.: glesa, bet. 6; glutta, bet. 1 a;glyttja. — 
Särsk. förb. (fram:) jet gkytta-fra'mm Leks. 'jag 
tittade fram'. 

glyttja sv.v.l. glristtja Ga. (Bl. glytj a) =föreg. 
Gilyx oböjl. sbst. glrykks ökvd. glryffs vÄlvd. 
(jfr H. Geijer i FoF 1932, s. 141 ff.; B. Lindén, 
DNO I: 1, s. 1 ff.) 'övernaturligt väsen, som 
åstadkommer, att det smäller i knutarna vid 
kyla, och som gör vägarna släta och utan spår el. 
kanter vid yrväder / supernatural being which 
made the house creak when it was cold and 

covered the roads with snow so that they were 
invisible' (jfr Liv. Älvd. s. 96); gky'kks llåtjer-
a'tt wåk öÄlvd. `Glyx slickar igen vägarna' (då 
de yrt igen vid yrväder). 

glyxa sv.v. gZry`kksa Våmh. glri'lcksa Ve. (Rosa 
glyks a; jfr V11 gl y x t a). 1. `småhosta / cough 
slightly' Våmh. Syn.: se glufsa", bet. 1.; 
gryf sa". 2. (om hund:) 'skälla med pipigt 
ljud, bjäbba / bark with shrill sound, yap' Ve. 
Syn.: glafsa, bet. 1; gläfsa', bet. 1. 

glyx-kvälhn .I a glry'kkskwelld —gZry'ffskwelld Älvd. 
'kväll, då Glyx är i farten (glyxkvällar voro 
kvällarna mellan jul o. trettondag) / evening 
when Glyx was around (between Christmas and 
Epiphany)' (jfr Liv. Älvd., s. 96). 

glåma LIVa 04`ma Älvd. Våmh. gIrci'ma Ve. Ore 
Leks. gkå'ma Nås (jfr SAOB under glåma v.). 

'glåmig kvinna / pale, sallow woman' Leks. 
'uttryckslöst och fånigt stirrande kvinna / 

woman staring vacantly and stupidly' Älvd. 
Våmh. Ve. 3. 'uttryckslöst stirrande individ, 
antingen man el. kvinna / person staring va-
cantly' Ore. 4. (senare ssgsled:) 'fiktivt väsen 
att skrämma barn med / fictitious being, med to 
frighten children' Ve. Ore, se ugns-. Jfr brunn-
gubben; Bö (e), m. fl. 5. 'stor, vanprydande 
fläck / large, disfiguring mark' Leks. Nås. 6. 
(senare ssgsled:) 'efterbörd / afterbirth'; dri't-
glråma Ve. `dets.'. Jfr efterb örd(a), bet. 1; 
hela', bet. 1, m. fl. 

glåma sv.v. 1. glecrma —glrg'ma Älvd. 	maVårnh. 
glrå'ma Ore glrå'nia Rättv. 'stirra uttryckslöst, 
glo / stare vacantly, glare' (SAOB). Syn.: 
glåpa. — Avi.: glritina —gZrjam Älvd. glrcim Ve. m. 
'man, som stirrar slappt o. uttryckslöst; fånig 
karl / man staring vacantly; stupid man'. 

glåmig adj. I glra`mug glr4'mifn ,,,glrg`m4n Älvd. 
ghi'mun ( --ön) Ve. glrå'mu Rättv. Bju. Nås 
Jä. Mal. gkcismug Leks. glrå'nis öVd. 1. ̀ sjukligt 
blek, matt / sickly pale, sallow' (SAOB a) NeSi. 
Vd. glrå'mu i B`gom Rättv. gkå'niu i B`gor Jä. 
<som har ojämn, sjuklig ansiktshud'. 2. <fläckig 
stained, spottad' Leks. Nås. 3. 'olustig, ej 

riktigt frisk / out-of-sorts, not really weil' Älvd. 
Ve. 4. `som stirrar dumt och uttryckslöst / 
staring stupidly and vacantly' Älvd. 

glåp m.Ia glrcip Älvd. glåp Ors. (jfr glåpa v.). 
1 <enfaldigt stirrande person / person staring 
vacantly' Älvd. Jfr galp, bet. 2; hip, bet. 2. 2. 
`person, som pratade dumheter / person who 
talked nonsense' Ors. 

glåp n.II, se glopp. 
glåpa sv.v.l. glrå`pa Älvd. 'stirra dumt och ut- 
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tryekslöst / stare stupidly and vacantly'. (Torp 
glaapa). Jfr galpa, bet. 1; hipas, bet. 1. 

glåpe m.IIIa glå`på Ors. 'person, som säger glåp-
ord / person who jeered'. 

glåpig adj. I glå‘pun öMor. Ors. 1. 'öppen i hal-
sen / open at the neck' öMor. 2. 'som säger 
glåpord / jeering' Ors. 

glåp-ord n., se gloppord. 
glädja sv.v.2. glrö' da (sup. gkött) Älvd. glre"de 
(pret. glre'dcl) Ve. glre"di (pret. glrö'cl,d) Soll. 
glrå'cla Leks. gå Bju. Ga. Flo. Äpp. Mal. glrå ÖVd. 
(pret. glrå'cld- Bju. Ga. Mal. glra`dd- Flo.) gli-tri- 
Nås; pass. glre"djas vMor. 	öMor. glrä'djas 
Ore (pres. sg. glröscks Älvd. glöds öMor. glråds 
Soll.; pret. sg. gla'cickts —gleddås öMor.) 'göra 
(ngn) glad / make s.o. happy' (SAOB 1); &rum 
gkö`å un min en bu'lla Älvd. 'vi skola glädja 
honom med en bulle'; Jul' ska gå' om ni'ss te 
hö'ra Mal. <det skall glädja Nils att höra'. — 
Refl.: 	sä Leks. Mal. glräsj se Nås OX 86 
ÖVd. 'glädja sig'; glrö'd di, blrä"dflet, så f -0 du 
wa'jt.Inetring Våmh. (Bon.) 'gläd dig, svartget, 
så får du vit killing'; glrä'd di, lö'gås, få du 
vå`nndo Soll. 'gläd dig, Lörgås (konamn), så 
får du foder'; grå' ckig, blå 'tuppa Äpp. <gläd dig, 
Blåtoppa (get)!' (ironiskt till den, som gläder 
sig i förtid); jä glrå' må Jä. 'jag gläder mig'. — 
Pass.: ed e nnt wä'rrt gdjas a nå"gå vMor. 
'det är inte värt att glädjas åt någonting'; wän 
glrå'gs da' a Ore 'vad gläder du dig åt?'. — Särsk. 
förb. (upp:) glröö-u'pp sig Älvd. gköd-u'pp si 
Våmh. (Bon.) 'glädja sig på förhand'. Jfr glada 
(upp) v. 

glädje oböjl. m. —m.IIIa f. IVa gkö'öi m. Älvd. 
glre"di vMor. glrescle Ve. glre"di m. —f. (best. 
gh"cljo) Soll. glrå‘j8 m. Rättv. gkå'je Leks. 
glreicljä Bju. glråsclji Mal. gkå'i Li. <egenskapen el. 
känslan att vara glad / joy, pleasure' (SAOB 1); 
i glre"cljam då'yvir Soll. <i glädjen däröver'; int 
var å ivun glrå`je ma hå' int Leks. <inte var det 
ngn glädje med det (inte)'; äjn 8a'nn glrå` i Li. 'en 
sann glädje'. 

gläfs' n. Ja giräffs Bju. Jä. Mal. Tra. 'småskällan-
de, bjäbbande / yapping, biekering (of people)' 
(SAOB gläfs' 1).Jfr hund-. Syn.: glafs, bet. 1. 

gläisn n. Ja grepps Älvd. 'oupphörligt smällande 
(i dörr) / continuous banging (of door)'; 'åka 
glre'pps min cl&rum <vilket smällande och 
slående i dörren!'. Jfr gläfsan v., av!. 

gläfsa' sv.v.3. — 1. glrit'ffs(a) Soll. Ore Leks. 
gle fisa Ors. glref)fsa Rättv. Bju. Näs Mal. Tra. 
1. 'småskälla, bjäbba /yap, bicker' (SAOB 1) allm. 
Syn.: glafsa, bet. 1; glyxa, bet. 2. 2. (i förb. 

gläfsa magen:) an gkel(f)sur mä"gåm Rättv. 
'det kluckar i magen på honom (o: hästen) i (of 
horse:) its belly is rumbling'. 3. 'hackhosta / 
dry cough' vSoll. Syn.: se glufsall,bet. 1. 4. 
(om svin:) 'grymta starkt / (of pigs:) grunt 
loudly' Soll. — Särsk. förb. (av:) glreffs-å'v Ve. 
'hastigt slå (litet gräs)'; (i:) glreffs-I' sig Älvd. 
`sluka'. 

gläfsa" sv.v.3. glreppsa Älvd. gke'ffsa Våmh. Ve. 
gå'//s(a) Soll. Ore; obef. Mal. ÖVd. 1. 'glappa, 
klafsa / flop, squeleh' allm. å ~sär må-n gå'r 
Ore 'det glappar o. klafsar, då man går'. Syn.: 
glafsa, bet. 3. 2. (i förb. med dörr:) glrepps 
(min) clä"rum Älvd. 'slå (smälla) i dörren / bang 
the door'. Syn.: kläfta, bet. 3; kläppa, bet. 2; 
täppa, bet. 3. — Avi.: glre'ppsun Älvd. n. 
'smällande / banging'; uka glreppsun caPrum 'ett 
sådant oupphörligt slående i dörren!'. Jfr gläfs" 
n. 

gläfs-rum n.Ia glrepp8r48m Älvd. (jfr gläfsa'', 
bet. 1) 'utrymme för konstruktiv detalj att röra 
sig inom, glapprum (t. ex. i hjulnav) / room for 
part of device to move in, play (e.g. in wheel 
hub).' Syn.: lek-, slek-rum, bet. 1. 

glägg adj. I gkegg Älvd. Våmh. vMor. glrågg Ore 
(jfr glygg; Fr. glöggr; Sdw. glägger; V11 
glögg). 1. 'glad, vaken, pigg / bright, cheerful, 
alert' allm. glre'gg i irslri (mu'nnenn) Älvd. 'som 
talar (svarar) rappt'; n warrd 	undå nrvg 
Våmh. (Bon.) <han drog på munnen (eg. han 
vart g. under näsan)'. 2. 'skrattlysten / always 
ready to laugh' Ore. 3. 'som har sin uppmärk- 
samhet spänd / all ears, paying attention' vMor. 
sjå' ur glre'gg e'sstr, wa'rrt <se, så hästen spetsade 
öronen!'. Syn.: var, bet. 1. 4. 'lättsövd / being a 
light sleepey' Våmh. 

glämma st. v. gkå'mma (pret. glraimm, sup. glrci'mm) 
Mal. 'genljuda, skalla / resound, ring'; å glrä'mm 
da-i skö'jam Mal. 'det ekar i skogen'. Syn.: 
glamma, bet. 3; gälla st.v. 

glänna f.IVa glrenna Älvd. gkenna Mal. ÖVd. 
(SAOB). 1. 'ljusning mellan moln / brightening 
up between elouds' Mal. ÖVd. össsta glriet'nna 
djer vå`to härma Mal. 'ljusning i öster gör vått 
huvudhår (härna), dvs. uppklarning i öster 
bådar regn under dagen'. Syn.: se glisa. 2. 
'glänta i skog / glade in forest' Älvd. Mal. ÖVd. 
Syn.: se gles; glänta, bet. 2. 3. 'obesådd fläck 
av åker / unsown part of field' Mal. 4. (senare 
ssgsled:) <från hår fritt parti ovanför tinningarna 
/ part of face above temples', se präst-. 

glänna' sv.v.l. (endast i förb. med upp; jfr V11 
glänna, bet. 2; Torp glenna; Bl. glenna, bet. 
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2 e:) glrgnn-u'pp Älvd. gkån-s'pp så Ål gkäsnn-spp 
Li. 'klarna / brighten, clear up'; e glenner-u'pp 
a bjä`rrg4m Älvd. 'det klarnar borta över (eg. 
åt) bergen'. 

glänna" sv.v.l. glrä,'nna Leks. glrä'nna Dju. 1. 
'blåsa bitande kallt/be a biting cold wind' Leks. 
ä Wenn ss kcal& <det drar så kallt / there is a 
biting wind'. 2. (om känsla av köld:) å gkä'nnä 
ti fisunrom Dju. 'kölden biter i fingrarna / (about 
cold:) my fingers are freezing' — Avi.: glrä'nnut 
adj. n. Leks. `bitande / biting cold' (om vädret). 

glännalt adj. n. gkä'nnalt -glrEnalt Mal. 1. (om 
väder:) 'så beskaffat, att större el. mindre 
fläckar av blå himmel börja synas mellan mol-
nen / (of weather:) when patches of blue sky 
are to be seen between clouds'. Syn.: glänt. 2. 
<naket, tomt, ödsligt, kalhugget / naked, hare, 
treeless, clear-cut' Mal. Jfr flen adj. 

glännig adj. I glrennug nÄlvd. <gles (om skog) / 
not dense (of forest)'. 

glänt oböjl. sbst. (endast i förb. med å, på el. 
uppå:) 4-glrKnnt Älvd. upå-glre'nnt vMor. o- 
gle'nnt 	 Ors. på-girti'nnt Bju. Nås 

på gkä'tt Mal. 'på glänt / ajar' (SAOB glänt', 
bet. 4); dö"rär irå 4-glrennt Älvd. derrär stå 
upå-glre'nnt vMor. 'dörren står på glänt'; ev 4-
glrennt dö"rär Älvd. 'ställ dörren på glänt!'. 
Syn.: se glin, bet. 3. 

glänt adj. n. gkännt Mal. (om väder:) 'så beskaf-
fat, att större el. mindre fläckar av blå himmel 
börja synas mellan molnen'. Syn.: glännalt, 
bet. 1. 

glänta f.IVa glrä'nnta Leks. glrännta Bju. 1. 
`(sol)glimt / glimpse of the sun' (jfr SAOB 
glänta') Leks. sö'kgkännta 'dots?. Syn.: se 
glisa. 2. 'öppen plats i skog / glade in forest' 
(SAOB glänta' 2 a) allm. Syn.: se gles; 
glutta; glänna, bet. 2. 

glänta sv.v.l. glennta Ors. gkä'nnta Ore gkä'n(n)ta 
Rättv. Bju. Nås Mal. Tra. 1. 'öppna helt litet, 
ställa på glänt / open a little' (SAOB glänta' 3) 
allm. gkeennt på då'ra Bju. gket`nnt på då'ran Tra. 
<öppna dörren litet'. Syn.: glutta, bet. 1 b; 
lena'', bet. 1. 2. 'yttra sig obetänksamt / speak 
rashly' Ore. Jfr glint a v. (-ur). — Särsk. förb. 
(fram:) söqra glrännt-fra'mm mila må'lman Leks. 
'solen tittar fram mellan molnen'. 

gläpälde n., se gla p (p) ald. 
gläppa v. gleppa Ors. (jfr SAOB gl äp p ar) <glappa 
vara otät / gape; flop' (t. ex. om  dörr; om sko-
sula); å glepper a mi öOrs. 'skon glappar för 
mig'. Syn.: glappa, bet. 1. 

gläsa sv.v.3. gkEsa Dju. (Fr. Bl.? glwsa) 'glöda, 

vara glöd / glow'; ä gkå'så dån ä'nn 'det glöder 
där ännu'. Syn.: glöda; glödga, bet. 2. 

glätta st.v. gketta (pret. glott; sup. glrustteå) Älvd. 
glretta (pret. gkatt) Ve. ghett(a) (pret. gatt; sup. 
glrustti) Soll.; pret. glatt Ors. (enda form); glrä'tta 
(pret. gkatt; sup. glrett) Äpp. Mal. ÖVd. (Torp 
gletta st. v.). 1. <glida, slira, slinta, halka / 
glide, slide, slip, skid' allm. a'rrmcn gkott y H' å 
Älvd. 'armen gled ur led'; dån gka'tt i så vSoll. 
'där halkade jag så'; (äv. opers.:) ä a fall glett fe 
am nå`läjs Li. 'det (el. yxan) har väl halkat för 
honom på något vis'. Syn.: gl inta'. 2. (opers.:) 
'misslyckas / fail' Soll. Mal. Li. va`kkt di så-nt å 
glrä'tt fö di Soll. `se till, att det ej slår fel för dig!'; 
nu gka'tt ä fö må'n8 Soll. 'nu slog det slint (eg. 
nu slant det för Måns; talesätt)'; män då gira'tt 
ä Li. 'men då misslyckades det'. — Särsk. 
förb. (bortur:) hä gatt-bsk g' hänä re' nnt ö' fsrat 
Äpp. 'det undföll henne alldeles oförvarandes'; 
(fram:) hd reekkt tå gkätt-fra'mm 1)84' onum 
Äpp. `det råkade undfalla honom'; (stad:) 4n 
grott-stä/4 Älvd. 'han halkade till'; (till:) ju'sst 
nef' grott e Wir Älvd. `just nu halkade det till'; 
(undan:) fö'tn glatt-u`nnda mi Ors. 'foten gled 
undan för mig'; (ur:) e g'ott-' ng"mgm Älvd. 'det 
gled ur händerna (på mig)'; ä bärs gatt-f'5  mä 
Mal. 'det bara råkade undfalla mig'. — Avi.: 
gke`ttug nÄlvd. gkä'ttu Mal. adj. 'hal, som man 
slinter på / slippery'. 

glöd f.Ia 006 Älvd. nVåmh. gköd Våmh. (Bon.) 
vMor. Ve. Soll. Rättv. Leks. glöd öMor. glåd 
Ors. gkö Bju.-Äpp. (best. gkö'a Bju. Nås gkö'da 
Jä.); pl. glrö'ää  Mal. glrå'er ÖVd. (sing. se  glo d f.; 
jfr Hq. glöd). 1. 'glödande kol/ glowing char-
coal, amber' (SAOB 1 a) Våmh. (Bon.) Ors. 
Tra.; obef. Älvd. nVårnh. få e glrö'd a pl`pån 
Rättv. (Bo.) 'får jag ett glödkol att tända pipan 
med'; stiejtje si'llä på glrå`sm Tra. 'steka sillen 
på glöden (eg. glöderna)'. Syn.: se glo d, bet. 1. 
2. (koll.:) 'samling av glödande kol, glödhög / 
pile of hot embers' (SAOB 1 b) allm. fässt-a'tt 
glö'di öMor. 'täcka glöden med aska för att be-
vara elden' (jfr fästa v.); du ska ståstj ajt o 
glå'dn vOrs. `du skall steka (ute) på glöden'; 
stå'kt på gkö'dn,, Rättv. (Bo.) 'stekt på glöden'; 
kår-iet gkö'da Leks. `raka ut glöden'; ä vår 
vasrrma gkö' å ässn, vå'n Jä. 'det blir varm glöd 
av den här veden'; je sticr ja'lldgred Ors. `en stor 
glödhög'; ä e brå stå'kgköd ti grå'vsn nu k Rättv. 
'det är bra glöd att steka på i spisen nu'. Syn.: 
glod, bet. 2; glödstack. 3. `smideskol / 
snaithy-coar (fick ej benämnas »kol» i kolboden 
på gr. av risk för eld) Li. fekk du mi`ttji glrå'er? - 
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ja, fial bit'a 'Fick du mycket smideskol? - Ja, 
fulla kolboden'. Jfr kol, bet. 1. Syn.: smedj e-, 
smed-, smides-kol. 

glöda sv.v.3. gkg‘ööa Våmh. gZr5 Nås <brinna utan 
låga / glow, burn without flame' (SAOB 1); 
så 4' fnc14 glry' ödd da Våmh. 'så länge det där 
glödde!'. Syn.: gläsa; glödga, bet. 2. 

glöd-brasa f.V glry'ö(ö)brå sa nVå,mh. 'eld av torr 
ved, som gav en stor glödhög i eldstaden / fire 
of dry wood, producing a big pile of embers in 
the fireplace'. 

glöd-bulle m. Illa 09'6  åbun Våmh. glrö`dbunä Ore 
glrri`dbuna Leks. gli-nuna Bju. glrö'bulla Ål 
gg'bullä Äpp. `tillfällighetsbröd av jäst el. ojäst 
deg, gräddat i askmörjan / occasional bread of 
risen or unrisen dough, baked in mixture of 
ashes and embers' (ÖDB III 432, 466). Jfr 
glödkaka. Syn.: se glodbulle; glödtasse. 

glöd-fjässa f.IVa glr'6"dfiessa Våmh. (Bon.) 'bulle, 
bakad av nymalet, något fuktigt mjöl o. gräddad 
på glöden som smakbröd i kvarnstugan / bread 
baked in hot embers in mill cottage, with newly 
ground, somewhat damp flour, to test quality of 
flour'. 

glödg m.Ib gkögg Älvd. Våmh. 1. 'dryck av 
uppvärmt brännvin, tillsatt en klick smör / 
drink of hot liquor with a pat of butter in it' 
(jfr SAOB glögg) Älvd. 2. 'glödande kol, 
anträffat vid utrivning av kolmila / glowing em-
bers found when rakin.g out charcoal stack' 
Våmh. 

glödga sv.v.l. girö'gga vMor. Ål gkö`gga Bju. Ga. 
Flo. Jä. Mal. 1. 'bringa att glöda / make glow' 
(SAOB I 1) allm. 2. 'glöda / glow' Ga. Jä. å 
gtrö'gga i spi'sv, Ga. 'det glöder i spisen'; å girö'ggå 
e suafaru Jä. `det glöder litet'. Syn.: gläsa; 
glöda. — Särsk. förb. (åter:) gkögg-a'tt vMor. 
'genom värmning göra smidbart på nytt'; 
a'ttglrögga p. pret. Rättv. (om järn) 'ånyo gjort 
snaidbart'. Jfr elda-åter. 

glödg-häll(a) f.IVa gkö`ggälla söLeks. <fristående 
järnhäll på fötter, anv. vid bakning / separate 
iron slab on legs, used in baking' (se ill.; ÖDB III 
392). Syn.: bakhällai, bet. 1; tackhälla. 

glöd-grav f.Ia glrö'gråv Bju. 'i eldstadens hörn 
liggande glödhög / pile of embers in corner of 
fireplace'; glr-ijö`nnsm gr' gräva 'rör igenom 
glöden i eldstadens vrå'. 

glöd-gryta f.IVa glii`grgta Bju. 'gryta med glöd, 
anv. att värma upp ladugård el. källare / iron 
cauldron with hot embers, used in heating cow-
shed or cellar'. 

glöd-hane m. IV 	Jä. 'maträtt av ojäst 

deg, gräddad på glöden i spisen/ dish consisting 
of unrisen dough baked in embers of fire' (ÖDB 
III 432). Syn.: glöd-kaka, -pik. 

glöd-has(se) m. I -Illa ggi"dass glrå"åass III 
Våmh. vMor. gleda'ss öMor. glra`clhäs Ve. gkrd`class 
vSoll. gkö`dhlså Ore glrb'has I Ål Dju. Ga. 'till- 
fällighetsbröd av jäst el. ojäst deg, gräddat på 
glöd el. i het askmörja' (ÖDB III 432, 467; jfr 
Gruddbo, s. 459). Syn.: se glod-, glöd-bulle. 

glöd-kaka f.V gkg`ö(å)kåkå Älvd. 'maträtt, be-
stående av ojäst deg, gräddad på glöden el. i 
askmörjan' (Liv. Älvd., s. 36; ÖDB III 432, 467; 
Gruddbo, s. 459). Jfr glödbulle. Syn.: glöd-
hane, -pik. 

glödkak-järn n.Ia og' ökakuienn Älvd. 'järn, anv. 
vid gräddning av gl ö dkakor / griddle for 
baking glödkakor' (ÖDB III 433, 448). Syn.: 
järnbröds-, krus-, rånbröds-, våffel-järn. 

glödkak-panna f.IVa glrg`ökakwAnn Älvd. 'stek-
panna av tjock järnplåt o. med ringa diameter, 
avsedd för gräddning av glödkakor / thick 
iron frying-pan of small diameter, used for baking 
glödkakor' (ÖDB III 433, 447). 

glödkak-spade m.IV gkg"kakuspadii Älvd. 'tunn 
träspade, anv. vid gräddning av glödkakor 
(stundom äv. anv. som f äst-tyckla) / thin 
wooden spade, used when baking glödkakor, 
sometimes used as fäst-tyckla' (ÖDB III 433, 
447). 

glöd-pik m.Ib glö`dpik 	 Ors. 'mat- 
rätt, bestående av ojäst deg, gräddad på 
glöden el. i askmörjan' ((ADB III 432; Gruddbo, 
s. 459). Syn.: glöd-hane, -kaka. 

glöd-stack m.Ib glrg`ö(ö)stakk Älvd. glöwdstakk 
Ors. gZrö`dstakk Leks. Dju. 'glödhög' / pile of 
hot embers'. Syn.: glod, bet. 2; glöd, bet. 2. 

glöd-stekt adj. I gkg`östäkt Våmh. (Bon.) gli'stekkt 
Mal. 'stekt på glöd el. i het askmörja / baked in 
hot embers' (t.ex. om sill el. strömming, in-
rullad i tunnbröd; jfr SAOB glödsteka). Jfr 
glödströmming. Syn.: glodstekt. 

glöd-strömmingm..Ibg/rgöåstrhikg Våmh. 'ström-
ming, stekt på glöd el. i het aska / small herring, 
baked in hot embers'. Jfr glödstekt. 

glöd-tasse m. Illa gira' (d)tass Soll. 'tillfällighets-
bröd av jäst el. ojäst deg, gräddat på glöden el. i 
askmörjan' (ÖDB III 432, 467; Gruddbo, s. 459). 
Syn.: se glod-, glöd-bulle. 

glöd-tång f.VI glra'tilvv Ål 'tång el. nypa av järn, 
anv. att gripa glöd el. eldbrand med (äv. anv. 
vid halstring av sill el. strömming), eldtång / 
fire-tongs'. Syn.: glodtång. 

glögg m.Ib, se glödg. 
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glömma sv.v.3. 1. Oemma 3. Älvd. Våmh. 
gke`mma 1. vMor. glämma öMor. gg`ma 
rna Ve. gke mma —glrämma Soll. g14 'rna — glå'm4 
3. 	Ors. gZr 'ärna gitte mma Ore 01P~ 3. ••••• 1. 
Rättv. gg`ma 3. Bju. gkö'mma Dju.—Mal. 
glräima ÖVd. 'förlora ur minnet, förgäta / forget' 
(SAOB 1; styr dat.:) i glremmed pe'vvgum å'rna 
vMor. 'jag glömde pengarna hemma'; o a gtä'm- 
rna 	öMor. 'hon har glömt klykan (el. ny- 
pan)'; glit` fm sm Tra. 'glömma honom'. Jfr för-. 
—Pass.: eö a glremdas-å'v Våmh. 'det har glömts 
bort'. — Särsk. förb. (av:) 1. 'glömma, förlora 
minnet av/ forget' allm. i glrgmmär-å'v mi`kldru 

Våmh. <jag glömmer mycket nu'; d'v-
glröm(m)d Ga. äglräjmd Tra. 'bortglömd'. 2. 
(refl.:) glrömm-å'v sä Dju. 	 jm-å se ÖVd. 'glöm- 
ma sig / forget oneself'. 3. (refl.:) gkemm-4'v ai 
min Älvd. Våmh. `förströ sig, roa sig med /amuse 
oneself'; ./n ar i'vvg4n g(remm-å'y si min Älvd. 
'han (o: kattungen, som övergivits av modern) 
har ingen att roa sig med'; (bort:) bå'rrtgköma 
Rättv. 'bortglömd': (utav:) tå'glröm(m)d Ga. 
<bortglömd'. 

glömsk adj. I glr§mmsk Våmh. (Bon.) gZröm(m)sk 
Rättv. (Bo.) Dju. Nås Äpp. Mal. g?römsk Bju. 
gZräfmsk Öva.; pl. gkEmskär Ore 'som lätt glöm-
mer, minnesslö / with a bad memory, forgetful' 
(SAOB 1). Syn.: glömsken; glömskig. 

glömska LIVa glremmska Älvd. glämmska öMor. 
g4Vmmska Mal. g?räimska ÖVd. `bortglömdhet, 
minnesförsummelse, förbiseende / forgetfulness' 
(SAOB 1-2). 

glömsken adj. III glremmstfin Älvd. Våmh. (pl. 
glremmskner Älvd.) glre`mmstiin vMor. glämm-
stfin öMor. glrämmstjin Soll. glämstfin glämm-
stfin Ors. (pl. glämstjiger öOrs.) glrå`mstjen Ore 
glrö`m(m)stfin Ve. Rättv. (V11 glömsken; Aasen 
gloymsken, under gloymsam) =glömsk. 

glömskig adj. I glremmskug nÄlvd. (V11 We. 
glömskog) =föreg. 

glömsk-rot f. VI glrefmmskröt Mock. 'rot av dagg-
kåpa, Alchemilla vulgaris / root of lady's mantle' 
(gavs åt ko för att hon skulle glömma sin gamla 
vistelseort och trivas på sin nya). Jfr daggskål; 
guckukjortel m. fl. Syn.: längtrot. 

glöm-skit m.Ia gkemmstilt Älvd. (jfr glömma 
v.;? glömsk adj.) 'glömsk person / person with 
a bad memory'. 

glöp f., se glyp. 
glöpa sv. v. gikt` jpa ÖVd. (jfr Torp gl oyp a) <stöta 
upp mat, kräkas / vomit'; gitte fp å spi' Li. 'dots?. 
Syn.: se glufsa", bet. 4. — Särsk. förb. (upp-
åter:) glrä jp-s`pp-att inå`tv, ÖVd. 'stöta upp 

maten'; (åter:) an ghefp-ät å spi`cld Tra. <han 
kräktes våldsamt'. 

glörna LIVa g/ty'm (best. pl. glrg`rnur) Älvd. (Fr. 
Bl. glyrna) `ljusöppning i eldhusvägg /window 
opening in wall of firehouse' (ÖDB III 185). 
Jfr glorna v. Syn.: se glugg, bet. 1. 

glöta LIV glrg' öta Våmh. (Bon.) `i tal el. arbete 
vårdslös kvinna / careless woman'. Jfr glöt-
hanke. 

glöta sv.v.3. —1. gkg' öta 3. Älvd. Våmh. glrö'ta 1. 
Soll. Ve. Ore Leks. glå`ta Ors. glra`ta Rättv. Bju. 
Dju. Nås Äpp. Mal. gZräfta 3. Li. 1. 'röra, 
plaska el. skvalpa i ngt vått i stir, splash or 
dabble in sthg wet' (SAOB) allm. du f4r int 
fä"rå o glrg`öt yvyr 'Vira 	Våmh. <du får inte 
hålla på och snaska över hela skålen': gg`ta min 
wa"tnä Ve. 'plaska med el. i vattnet': gkät min 
&rum ut i vetni Soll. <plaska med årorna i 
vattnet': oka ska du i dö` jäm å gkö`ta Rättv. 
'vad skall du i degen o. röra efter?'; han e ful 
ftt å d'n s glrö't Mal. `han är nog ute på älven och 
fiskar'; an få'r å glrä' ft da i ldrö`tam Li. 'han rör 
o. fiskar upp klimparna'. Syn.: gröta, bet. 1. 
2. 'taga el. skumma av det översta av ngt / take 
or skim off the surface of sthg' Älvd. Våmh. 
Soll. Äpp. Li. du ska int bå'r glrö't uvånl' ni Soll. 
'du skall inte taga bara det översta nu'. 3. 
'vada / wade' Leks. 4. 'trampa ned sig gm is 
(utan att likväl drunkna) / put one's feet or go 
through ice (without drowning)' Soll. — Särsk. 
förb. (av:) <skumma' allm. gZrata-å'v skäkum 
Ve. 'skumma (grädden) av (mjölk)skålarna'; 
uken a gköta-å'v fkätär ti mjssIrkskålry, Ore `vem 
har skummat av grädden i mjölkskålen?'; (i:) 
gket-i' sig Älvd. (om flytande föda:) <småning- 
om få i sig'; (ned:) du ska-nt 	 son 
Ve. `du får inte lorta ned vatten så'; glröt int 
nä'd da ti vcittna Dju. 'slaska inte ned dig i 
vattnet!'; (till:) gryt-tigr Våmh. (Bon.) 'göra 
(ngt) energiskt, men klumpigt': (up p ur:) glrOt-
u'ppy fenne6 y wa`ttne Älvd. 'med besvär lyfta 
el. ösa upp fräknen ur vattnet': (ur:) 
ru"sinär Ve. 'ösa el. skumma bort russinen (ur 
vällingen)'; (utav:) gköt-tå' Rät° Äpp. glrö't-tå' 
firö`tan Mal. 'skumma av grädden'; glräit-tå' 
så'gritan Li. `skumma av (köttet i) soppgrytan'; 
(utur:)o gitt` ftt-tfii ttan tu sii`i Li. 'hon slevade 
upp ärterna ur spadet'. — Avi.: gg`tande n. Dju. 
`plaskande, slaskande / splashing'. 

glöt-hanke m.IIIa glrå"tokk Våmh. (Bon.) 'i tal 
el. arbete vårdslös man / careless man'. Jfr 
glöta f. 

gnaffla sv.v.l. gna` fila Leks. gna` fila Bju. 'göra 
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ngt noggrant och intensivt / do sthg carefully 
and intensively' (t. ex. om  person som vid ha ck-
slog var mån om att få med varje strå runt 
buskar och stenar); du gna'ff el då ss o'sskapki 
vågr Leks. 'du gnager då av (benet) så oerhört 
väl'. — Särsk. förb. (i:) gnaffl-l' -sä Bju. 'äta 
långsamt och noga'. 

gnag n.IIIa gnåg Älvd. Mor. Soll. Rättv. Leks. 
Mal. Tra. gng Ors. gnåv Bju. Flo. vväv Ga. (LD 
II 24, 277: 50). 1. 'gnagande, skavande; ngt 
som skaver / gnawing, rubbing, chafing; sthg 
that gnaws, rubs, chafes' (SAOB gnag" 1) Älvd. 
Soll. Rättv. (Bi.) Tra. Jfr skav; h ä 1-, s k o-. 2. 
`kält, gnat / nagging' (SAOB gnag" 4) Älvd. 
Mor. Soll. Ors. Rättv. (Bo.) Leks. Ga. Mal. uka 
gnå'g du a ffi' di vMor. 'så du kältar!'. Jfr käring - 
skav; kripp-, käring-. Syn.: skav. 8. 'käl-
tande person / nagging person' Älvd. Mor. Soll. 
Leks. Flo. Mal. Jfr käring-. Syn.: skav. 4. 
(koll.:) 'ungtallar, tagna på senhösten som natt-
foder åt getter / pine saplings cut in late autumn, 
used as night fodder for goats' Tra. Syn.: se 
getbarr. 

gnaga st.v. -sv.v.3. gna"gå Älvd. gnå"gå vMor. 
Ve. Son. Ors. (pres. gnår Älvd. gnåg Mor. gnåg 
gnitg Ors.) gnå Våmh. gnågå' öMor. gnå`go Oro 
gnå"gå ,--,gnå"ga vRättv. gnå`ga Rättv. (Bi.) Dju. 
gnå`ga Leks. Al gnä,`va Bju. Flo. gnå`va 
Ga. vv.Vga -yvä`va - knä' ga Mock. (LP II 24, 
277: 50) gnå`gs Nås Jä. Äpp. Mal. gnå`o ÖVd. 
(betr. infinitivens former i OvSi. och Rättv. jfr 
Bergfors, s. 185); pret. gnfkog Älvd. gnfto Våmh. 
gnög övr. OvSi. Rättv. Nås Jä. Mal. ÖVd. 
gnägds Leks. gnöv Bju. Flo. gnå`gdä Al vuöv Ga.; 
sup. gnajö Älvd. Våmh. gnajö ,-gnegjd Mor. gnäj 
Ve. Son. gnrji Ors. gnå`je Oro gnå"ji, vRättv. 
gnå,"gi Rättv. (Bi.) gnå'ji Leks. gnåsvi Bju. 
gnåsgi Al nvii`vvi Ga. gni`vi Flo. gni`gi Nås 
gni`i Jä. gnä`i 	,-.gn,ä` je Äpp. gnäsi Mal. 
ÖVd. 1. (eg.:) 'bearbeta med tänderna / gnaw' 
(SAOB 1) allm. gnå"gå je rö't Soll. <gnaga på en 
kålrot'. 2. <beta intill marken / graze close to 
ground' (SAOB 1) Våmh. Ors. Mock. Mal. 
hesstan vvå'v Mock. 'hästarna betar kort gräs'; 
gi'ttan gnå'g a'llt inå't Mal. 'getterna betar ända 
intill marken'. Jfr rot-. 8. 'skava, nöta / wear, 
chafe' (SAOB 2) allm. so i'nnt e skuld gnå' e'sstv, 
Våmh. 'så att det inte skulle skava hästen'; 
mö'sr,, a gnå`i mä då' Mal. <mesen har skavt mig 
där'. 4. 'gnata, kälta på / nag' (SAOB 3) allm. 
dem bara gnå' o wik å' Våmh. <de bara kälta och 
vilja ha (mera)'; du bä"ra gn.a'g ajti n öOrs. 'du 
bara gnatar på honom'; jä gnö'g na Rättv. 'jag 

bad henne envist'; jä gnå`gd få'r tä mo'rrmos 
Leks. 'jag förmådde med mycket kältande far att 
gå till mormors gård'. Syn.: se dor ga; j äxl a, 
bet. 1. 5. 'slå (kort gräs) nära intill marken / 
cut grass short' Ors. Mal. 6. 'putsa, jämna (t.ex. en 
träyta) / smooth, even out (e.g. wooden surface)' 
Våmh. (Bon.) Syn.: skrapa. 7. `gno, sträva / 
toil, strive' Soll. — Refl.: gnå' si Våmh. (Bon.) 
'skubba sig (t.ex. om svin) / rub against sthg 
(e.g. about pigs)'. — Pass.: e gnfeogs Älvd. 'det 
gnagde' (sagt om ett skidbindsle); e gnå'gs i fen 
ösg a mig Älvd. 'jag känner en irritation i ena 
ögat'. — Särsk. förb. (av:) 1. 'skava av' Mal. 
ÖVd. 2. 'tiggande komma i besittning av' allm. 
jä va göfår gnag-a'nn en spann sä'ssåd Rättv. 
'jag lyckades gm mycket kältande få av honom 
en spann utsäde'. 8. 'beta av' Våmh. (Bon.) 
&ask, a gnajd-å'v ieka ki`nnden 'hästen har betat 
av hela vallen'; (efter:) gnag-ä` ttär Oro 'beta för 
andra gången på samma ställe'; (i:) n a gnaja-l' 
sig fen Vekan ska'rrpmyssmOsknaiuk Älvd. <han 
har småningom ätit en hel knul av hårt mes-
smör'; (på:) do gnåg-på' på dä'tt wi's dfc' ä' Ore 
'du håller på och pratar envist om ditt, du'; 
(sönder:) må'jsär åvå gnaj-so'nnd gfeoveå Älvd. 
<mössen hava gnagt sönder golvet'; ss'n(n)d-
gnåjin, Rättv. `söndergnagd'; (till:) gna-ti'k an 
Våmh. (Bon.) 'övertala honom'; (ur:) gnåg-i'r si 
vOrs. (om får:) 'gnugga av sig ullen'. Syn.: 
gnåka ur sig; (utav:) tå'gnäi Dju. 'avgnagt'; 
an gnög tå' a'llt in-a svägrarn Mal. 'han slog av 
(gräset) ända intill grässvålen'; (åt:) gnag-å' sig 
eå Älvd. 'gm envist bedjande förvärva det'; han 
gnög å' så a'llt-ä mm vå/ da-i gå'kom Mal. 'han (a: 
en uppköpare av gamla, kulturellt värdefulla 
ting) käkade till sig allt som fanns i gårdarna'. — 
Ssgr: gnå'vföt m. Bju. 'gnatig person / nagging 
person'; gnå`ghåk n. Dju. `dets.'; gnåsgskäv n. 
Dju. `dets.'; gnrgskavii Älvd. gnågskavi' öMor. 
m. 'gnatig man / nagging man'; gnå"gskavu'l m. 
Älvd. `dets.'; gnå`gskftra f. Oro 'gnatig person'; 
gnå"gtass m. Soll. 'frågvis person / inquisitive 
person'; gnå`götär m. Oro `dets.'. — Avi.: gnåg 
m. Leks. 'gnatig man / nagging man'; gnä"gd 
Älvd. gnå`ga Leks. f. 'gnatig kvinna / nagging 
woman'; gnä"g4n Älvd. gnå`gan •••••gnå`gon Mal. n. 
`käkande / nagging'; gnä.`gus m. Leks. 'gnatig 
man / nagging man'. Se äv. gnag; gnaga ld; 
gnagel; gnagig. 

gnagald( ,-gnägälde) n. Ja gnå"gäld Våmh. 'gna-
tig person / nagging person' (jfr ANF 1956, s. 
202; 206). 

gnag-blåsa f.IVa gnå`gbkåsa Dju. 'blåsa i huden 
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uppkommen vid skavsår / blister caused by 
chafing'. Jfr blodb lim (m) a. 

gnagel m.Ia gnOgul Älvd. gnä"gil vMor. gnegti'l 
öOrs. 'gnatig person / nagging per-

son'. 
gnag-hasse m.IIIa gnä"gass Älvd. gnaga'ss öMor. 

gna"ghass Ve. 1. 'bröd, bakat av överblivna 
degstycken / bread made with left-over pieces 
of dough' allm. Syn.: efter-, efteråt-bulle. 
2. 'sistfött barn / youngest child' Ve. Jfr efter-
släng, bet. 2. 3. `gnatig person / nagging per-
son' öMor. ti'g, dit' g gnaga'ss 'tig, din gnag-
hasse!'. Jfr gnaga v., ssgr. 

gnagig adj. I gnegug nÄlvd. gnOgQn Våmh. 
(Bon.) gnegun vMor. Soil. Ors. gnagu'nn öMor. 
gnå"gu ,,,gnä"gu Rättv. gnå`gug Leks. gnä,`vu •••• 
gnå`vugän Bju. gnå`gu Ål Dju. Mal. 'som kältar, 
gnatig / nagging' (SAOB). Syn.: gnatig. 

gnag-spit m.Ia gnäs gspit Rättv. (Bo.) (jfr gnaga 
v., ssgr) `kältande, tjatig individ / nagging 
person'. 

gnag-sår n.Ia gnä"gosår Oro gnåsgsår Ål Dju. 
Nås Jä. Äpp. ÖVd. gnä'vsår Flo. gnå`gsåä  Mal. 
1. ̀ skavsår / chafe' allm. 2. `skoskav / chafed 
feet' Flo. Jfr gnag n., bet. 1. 

gnall n.Ia gnäll Soll. 1. 'värk i kroppen, föror-
sakad av hårt arbete; värk, t. ex. gikt och reu-
matism, hos äldre människor / ache, caused by 
hard work; gout, rheumatism'. 2. (senare ssgs-
led:) 'magerhet hos kreaturen framemot våren / 
tendency to thinness in cattle towards spring-
time' Älvd. (Jfr Rz 204 a; VII). Jfr vår-. 

gnall-före n. III gna'llfää  Mal. `slädföre, som är 
så kärvt, att det skriker under medarna / snow 
of such consistency that it squeaks under the 
runners of a sleigh'. (Jfr Rz 204a gnall; V11 
gnall.) 

gnalligt adj. n. gna'llut Mal. `bitande kallt med 
snål blåst / biting °old with a cutting wind'; i 
dä'g nå ä a'llt nu'llt gna'llut `i dag är (eg. var) 
det allt väldigt bitande kallt'. 

gnall-väder n. Id —a gnällvådär Soll. gna'lluhdär 
Oro gna'llve Mal. `kall och blåsig väderlek / cold, 
windy weather' (V11). Syn.: gni lv ä der. 

gnarta sv .v .1. gnäsrta vMor `knapra / nibble, 
crunch'. 

gnassla sv.v .1. gna'2.11a Älvd. Våmh. Mor. Oro 
gna`.2.2/a —gng`.2.2la Ors. gnez`.2.21a Dju. gna'2.21a 
Mal. (Rz 204 b). 1. (om häst:) `smågnägga / 
neigh, whinny slightly' allm. (utom Ors.). Syn.: 
gnattra, bet. 1; gnuddra, bet. 1; gnuttra, 
bet. 1; humra; huttra, bet. 2. 2. `skratta kort 
och lågmält; fnittra / laugh quietly; giggle' allm. 

Syn.: gnattra, bet. 2; gnuttra, bet. 1; knatt-
ra. — Särsk. förb.: (till:) gnq.2.2g-ti'l öOrs. 
gna.2.21-tå' Mal. 'skratta till'. 

gnata sv.v.l. gnå`ta Bju. gnista —gnä'ts Nås 
gnäts Mal. 'gräla och kälta / quarrel and nag' 
(SAOB). Syn.: se dorga; j äxla, bet. 1. 

gnatig adj. I gnetug nÄlvd. gnä'tu Bju. Mal. 
gnä‘tugän Bju. gnata Li. 'som smågrälar och 

kältar / quarrelling and nagging' (SAOB). Syn.: 
gnagig. 

gnattra sv.v.l. gna"tär vMor. Son. gna`ttra vOrs. 
gnå`tra Ore Leks. gnä"tra Rättv. (V11 We. 
gnattra"). 1. (om häst:) `smågnägga' Mor. 
ässtn gnatrier öMor. 'hästen smågnäggar'. 2. 
'småskratta, fnittra' allm. Syn.: se gnassla, 
bet. 2.— Särsk. förb. (på:) o gnätrsr-på' a'llt-nza-
e'tt Rättv. `hon fnittrar ständigt och jämt'. — 
Av!.: gnetra f. Rättv. `skrattsjuk kvinna (flicka) 
/ giggling girl'; gnOtres n. Rättv. `fnissande / 
tittering'; gnetrån adj. Soll. 'fnittrig / apt to 
giggle'. 

gnav n.II, se gnag. 
gnava st.v., se gnaga. 
gnax m. (endast som senare ssgsled:), se rik-, 
snål-. 

gnaxa sv .v. gna`klesa Tra. `gnata, kälta / nag, 
quarreP. Syn.: se dorga; j äxla, bet. 1. 

gned n.II Ia gni' å Våmh. gnid Soll. gnOd Rättv. 
(Bo.) gnåd (bet. 1) ,,,gnåd (bet. 2, 3) Leks. gnå 
Mal. (jfr SAOB gne dm). 1. `person, som hade 
svårt att hålla sig stilla / fidgeting person' Leks. 
2. `bråkigt, besvärligt barn / noisy, difficult 
child' allm. Syn.: sle p n., bet. 5. 3. 'bråk, oro, 
odygd, skoj / fuss, mischief' Våmh. Leks. 
(Silj.) full i gnä'd Leks. (Silj.) 'benägen för 
odygd'. 

gneda f. V gni"du Rättv. (Bo.) 'verktyg av get-
horn, varmed mönster på skinnkläder och skor 
åstadkoms; verktyg av trä, varmed sulor och 
klackar putsades, putsholt / (wooden) sleeker' 
(ÖDB II 241, 275; jfr V11 gned) skö"mårgnidu 
'skomakares putsholt och mönsterverktyg'; 
skra`ddsrgniclu `skräddares mönster- el. puts-
verktyg'. Syn.: se fjukmakare; getklöv, bet. 
2, m.fl. 

gneda sv.v .1. gni"åå Älvd. Våmh. gni"då vMor. 
Soll. öOrs. gnidå' öMor. gng`da Leks. gnå'cla Jä. 
gnå`da Mal. gnå`å ÖVd. (V11. We. gneda; Fr. 
gniöa). 1. `gnida, gno / rub' vMor. Leks. 
(Silj.) 	trå'dzy, Leks. (Silj.) `stryka (beck)- 
tråden med en klut el. skinnlapp'. Syn.: gnida, 
bet. 1; gno, bet. 1; gnugga; bet. 1; g nåk bet. 1. 
2. 'gnugga sig mot ngt; (om brunstig ko:) rida / 
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rub o.s. against; (of cow in heat:) ride' Mal. 
ÖVd. kö`na kin 4 gnå`å Li. `kon löper brunstig 
och rider på andra kor'. Syn.: ris sa, bet. 1. 3. 
'onödigtvis pillra med el. peta på (ngt) / mess 
about with sthg unnecessarily' Våmh. vMor. 
Soll. du skå-nt gni"åå men dy'» Våmh. <du får 
inte peta på det där'; du skå-nt gni"då sön min 
ka`ttun vMor. `du får inte bråka (kela) så där 
med katten'. 4. 'ej kunna hålla sig stilla, 
bråka / fidget' (t. ex. om  barn på mors knä; om 
yngling i flickas säng) allm. Syn.:gnissa, bet. 1. 
— Särsk. förb. (å:) .qn gniäär-4' min ffeurakninn-
djin Älvd. `han ligger i med forkörning'. 

gned-eld m.Ia gni"äjäll,c1 Älvd. gni"dåjalld Ors. 
vrideld / fire eaused by friction' (ÖDB III 280). 
Jfr bråkeld. 

gnedig adj. I gni"dug ,-,gni"ätån Älvd. gnrhn — 
gni"62n Våmh. gni"dun —gni"dun nyMor. gnrclön 
Ve. gni"dun Soll. gni"du Rätty. (Bo.) gnirdug 
Leks. gnei'clu Mal. 1. (jfr gneda v., bet. 4:) 
'som ej kan hålla sig stilla, bråkig / fidgety' allm. 
Syn.: gnissig. 2. (jfr gneda å) `ivrig i arbete, 
flitig i industrious' vÄlvd. Jfr glupsk, bet. 2. 
Syn.: se djärv, bet. 3; girig, bet. 2 a; görig 
bet. 1. 

gned-karl m.Ia gnEdskål Mal. `småpojke, som 
ej kunde sitta stilla (särsk. när han satt i ngns 
knä) / fidgety child'. Jfr b rag el, bet. 1. Syn.: 
gned-lås, -röv, -skåra, bet. 2, -ände;mangel, 
bet. 2; mangel -tytta. 

gned-ko LVIIb gnå`åkfc Li. (jfr gneda v., bet. 2:) 
`ko med sjukligt stegrad könsdrift, brummare / 
oversexed cow'. Syn.: se böljko; gapstrupe, 
bet. 2. 

gned-lås n.Ia gni"dirås Soll. gnö'lås Äpp. Mal. 
(jfr gneda v., bet. 4:) 'barn, som hade svårt 
att hålla sig stilla / fidgety child'. Jfr bragel, 
bet. 1. Syn.: se gnedkarl. 

gnedo adv. (endast i förb. med löpa; jfr gneda v., 
bet. 2:) 13p-gnci'ds Mal. (om ko:) 'springa tjur-
galen och rida på andra kor (äv. bildl. om  yng-
lingars nattfrieri) / (of cow in heat:) ride other 
cows (also figuratively about young men's 
nightly courting)'; mä år e ft't s löp-grui'ds hsre'v-
vige na'tt 'då ni äro (eg. I ären) ute på nattlöperi 
varenda natt'. 

gned-pack n.Ib gni"pakk Våmh. (jfr gneda v., 
bet. 4:) 'hop av bråkiga individer (särsk. barn) / 
group of disorderly people (esp. children)'. 

gned-pinne m. Illa gneedspinna Mal. 'pinne, 1 dm 
lång, av horn el. björk, rak el. ngt böjd, med 
rännformig inskärning på undersidan el. i änden, 
att gnida med över sömmar på päls el. fäll, sedan 

man (»kastat över» el.) lagt på rem över skarven / 
stick, one decimetre long, made of horn or 
birch, straight or somewhat curved with a 
groove along the underside, used to rub along 
the seams of a fur after bands were sewn along 
these seams' (ÖDB II 241). Jfr fjukmakare 
(med syn.). 

gned-röv f.Ia gni"dröv Soll. (jfr gneda v., bet. 4:) 
'barn, som hade svårt att hålla sig stilla / fidgety 
child'. Syn.: se gnedkarl. 

gned-skåra f.V gne'sskuru Flo. 1. `skomakarverk-
tyg, varmed sulans kant glättades, putsholt i 
shoemaker's tool with which edge of solo was 
trimmed, sleeker'. (ÖDB II 275). Jfr gneda f. 
Syn.: se getklöv, bet. 2. 2. 'ostyrigt barn, som 
for upp och ned i knä på äldre person / fidgety 
child'. Syn.: se gnedkarl. 

gned-sten m.Ia gnik'clstön Leks. 1. `rundad, av-
lång klump av glas(slagg), any. vid glättning av 
linne (t. ex. liksvepning) / round lump of glass 
used to smooth linen' (jfr ÖDB IV 516). Syn.: 
se glassten. 2. 'bråkig individ (ex. om  ngn 
som lägger sig i allting el. om  barn, som är 
oroligt om nätterna) / disorderly person (e.g. 
meddling person or child that does not sleep at 
nights)'. 

gned-sugga f.IVa gne"' sugga Nås <verktyg av trä 
för putsning av sulkant och sömmar på sko, 
putsholt i shoemaker's tool, with which edge of 
solo and seams were trimmed, wooden sleeker' 
(ÖDB II 275). Jfr gneda f. Syn.: se getklöv, 
bet. 2. 

gned-ved m. II gnidvi'd söMor. gni"dvid Soll. 'ved 
från träd, som gnidit mot annat träd / wood 
from tree that had rubbed against another tree' 
(any. i folkmedicinen, Soll.). 

gned-ände m. HI a gni"dänncl(e) Soll. (jfr gneda 
v., bet. 4:) 'barn, som har svårt att hålla sig 
stilla'. Syn.: se gnedkarl. 

gneka sv.v.l. gni"kå öOrs. gnet' ks Mal. gnekkå 
ÖVd. (SAOB; Multrå gneka; Torp gnika). 1. 
'knirka, knarra gällt, gnissla / creak' Ors. Mal. 
ÖVd. i 10/ å gn,äå'ks s ro'cld tå å'n Mal. je hä'jcicl ä 
gnekkå å ro'cld tå cl`tb Li. `jag hörde hur det 
knirkade när ngn rodde (eg. det knirkade och 
rodde) ute på älven'. Syn.: knegan; kneka. 2. 
`putsa kant av sula och klack med putsholt / 
trim edge of solo and heel with sleeker' Mal. Tra. 
Jfr gnek-trä, -huttel. — Avi.: ts'llgnik — 
unik n. Ors. 'knirkande av tallstammar, som 
gnida mot varandra / creaking sound of two 
pine trunks rubbing against each other'. 

gnek-trä n.V. gnekkåträ ÖVd. 'skomakarverktyg, 
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varmed kant av sula och klack glättades, puts-
holt / shoemaker's tool, with which edge of solo 
and heel were trimmed, wooden sleeker' (jfr 
ÖDB II, s. 275). Jfr gneda f. Syn.: se getklöv, 
bet. 2. 

gnekträ-huttel m. Id gne`kkåträhuttel Tra. =föreg. 
gnessa sv.v.l., se gniss a sv.v.l. 
gnet f.VI 	gnit f. OvSi. (utom Mor. öOrs.) 
Rättv. Leks. gnft öOrs. (pl. gni'ter Älvd. gni'ttär 
Ve. gni'tär Soll. Ore 	vOrs. gni'ter 
Rättv. gni'ttsr ,-gni'ttar Leks.) grat f. (pl. gni'tär) 

(best. pl. gni'ti) Mor. gat f. Bju. Ål Mal. 
ÖVd. .-'gn& Flo. Nås Jä. (pl. gne'ttär Bju. Ål Mal. 
,-gnä'ttär Nås Jä. gnä'ttsr Flo. gnestter ÖVd.) 
Vt n. Ga. vvät f. (pl. vgä'ttsr)-knåt Mock. 
(LD II 24, 277:50) gnåt f. (bet. 1) -n. (bet. 2) Mal. 
1. <ägg av lus el. loppa / buse or flea egg, nit' 
(SAOB) allm. et i så snO'k så .1n ed hinna gnå' 

Våmh. (Bon.) `han är så snål, så han skulle 
kunna gnaga gneten'; (äv. koll.:) mit81' gni't upi 
eivieno öMor. 'mycket gnetter i huvudet'; an a 
full Walan i gra't Soll. 'han har huvudet fullt 
av gnetter'; ku`ppgnit Älvd. ls'ppgrat Leks. 
loppägg'. 2. 'liten smula, grand / a little, a 
small amount' vMor. öOrs. Mal. smg"rgnit vMor. 
<liten smula smör'. Jfr f la si, bet. 6. Syn.: gneta; 
gnister; gnutta. 3. (senare ssgsled:) se sul-. 

gneta f. V gnrtå Älvd. gnå`tu Mal. (Y.) gnrtu övr. 
Mal. (V11 We. gneta; Torp grina) 'liten smula, 
grand / a little, a small amount'. Syn.: se gnet, 
bet. 2. 

gneta sv.v.l. gra"tå Älvd. gni,"tå Ve. gnitå' öMor. 
gni`ta Leks. gnå`ts Mal. gnå`tå ÖVd. 'vara snål, 
bete sig snålt, snåla / be mean, stingy' (SAOB 1). 
Syn.: gnida, bet. 3; tärpa, bet. 2. — Pass.: 
'smulas sönder i småpartiklar' Mal. ÖVd. jä`ne 
gnå'tås Li. 'järnet smulas sönder'. 

gnet-fot m. Ja gnistföt Rättv. gnå`tföt Mal. 'snål 
person / stingy person?. Jfr gnetkarl. Syn.: 
gnet-hund, -pung. 

gnet-hund m. Ja gnå`th,onnd Tra. 'snål person / 
stingy person'. Jfr gnetkarl. Syn.: se gne tf ot. 

gnetig' adj. I gnrtun Ve. Soll. gni`ttug Leks. 
(Silj.) gnEtu Flo. gnå'tu Mal. ÖVd. <som har 
gnetter, full med gnetter / full of nits' (SAOB 
gnetig-1). 

gnetig' adj. I gnrtug nÄlvd. gni"tqn gnrten 
Våmh. gnitu'nn, -gni`tun öMor. gnrtun Ve. Soll. 
gni`tu Rättv. gni`tug Leks. grittu Bju. Äpp. 
Mal. ÖVd. gnEtu Flo. Nås Jä. <småaktig, små-
aktigt knusslig, småsnål / rather mean, stingy' 
(SAOB gnetig" 1); ä då jä'mmt så gni`tut &er 
Leks. 'det är då alltid så knussligt där'; må`tgnatu 

Jä. 'snål på mat'. Syn.: nidsk; flitig; snål, 
bet. 1.; tärpig, bet. 2. 

gnet-karl m.Ia gnEtskål Mal. 'i sina handlingar 
småaktig man; snål man, snåljåp / petty, small-
minded man; stingy man'. Jfr gnetf ot (med 
syn.). 

gnet-pung m. Ib gnrtåpzevvg Älvd. 'snål person / 
stingy person'. Jfr gnetkarl. Syn.: se gnetf ot. 

gnet-skur f.Ia gnrtu,skaur (-gnist4-) Älvd. 
'skinnfäll med löss i; skinnfäll där ullen nötts av 
/ fur infested with lice; worn fur'. 

gnida st.v. -sv.v.l. gni` 6a, 1. Älvd. gnasjda 
gn'jda (pres. gna`jdur -gng'jder) Ors. gnet' jda 
(pret. gnåd; sup. gni`de) Oro gni‘da (pret. gnåd; 
sup. gni"di) Rättv. gni`da (prat. gnåd; sup. 
gni`di) Leks. gni`a Bju. Nås Äpp. gnra Ål (pret. 
gnå; sup. gnri Bju. Ål Nås) yra (prat. vvå; 
sup. vvitt) Ga. (LD II 24, 277: 50) gnl' 
(pres. gra'a; pret. gnå; sup. gni`di) Mal.; obef. 
Våmh. Mor. 1. 'gno, gnugga / rub' (SAOB I 1) 
Ors. NeSi. NeVd. jä ska gnr d mä lits sallt Rättv. 
`jag skall gno (gm gnidning krossa) litet salt åt 
mig'; jä gni'd rna i sit'vy ss Leks. 'jag vrider 
mig oroligt i sängen (eg. gnider med en säng) 
så'. Syn.: se gneda, bet. 1. 2. `småkälta en-
vist / quibble stubbornly' (jfr SAOB I 2) Älvd. 
Ors. 3. 'vara snål / be mean, stingy' (SAOB I 3) 
Älvd. Ors. Syn.: gneta. 4. <springa; gå raskt / 
run; walk fast' (SAOB I 5) Oro Rättv. Leks. Ål 
Äpp. an e brå tä gnisda Rättv. 'han är duktig att 
springa'. Syn.: gno, bet. 3. — Särsk. förb.: (av:) 
an a gnidi-å' Leks. 'han har sprungit sin väg'; 
(iväg:) han gne-ivå' g Ål 'han gav sig av med 
stor hast'; (ned:) gni-nå' Nås 'skrynkla till'; (å:) 
gn4jd-« lit dfs' öOrs. `gnid litet du' (om glansk-
ning av linne med sked; ÖDB IV 516). — Ssgr: 
gni'dås sbst. Ga. <ostyrig unge (som ej kan sitta 
stilla) / fidgety child'; gnidmå'nsär m. pl. öMor. 
'gossar, som ej sitta stilla (eg. gnid-Månsar) / 
fidgety boys'; gnid,så/rur f. pl. öMor. 'flickor, som 
ej sitta stilla (eg. gnid-Saror) / fidgety girls'. 

gnidare m.IIIc 	der Älvd. 'snålvarg / stingy 
person' (SAOB 2); (äv. bildi.:) gni' ben? tår 

" vyr4innd§ 'snålheten tar överhand'. — Avi.: 
gni`öerakktug nÄlvd. 'snål / mean, stingy'. Jfr 
gniden; gnidig. 

gnid-eld m., se gnedeld. 
gniden adj. IV gnrin Ga. <snål, gnidig / mean, 
stingy' (SAOB). Jfr gnidare, avi. 

gnidig adj. I. gna`jdun ,,,gn4`jdun Ors. gnrdu 
Rättv. gni`dug ( -gni'dugsn) Leks. gni`u gnru-
gän Bju. 'småaktigt snål / stingy, petty' (SAOB). 
Jfr gnidare; gniden. 
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gnid-lapp m.Ia gnislapp Bju. `skinn- el. läder-
lapp, varmed becktråd gneds / piece of leather 
or hide with which cobbler's thread was rubbed' 
(jfr ÖDB II 265). Syn.: stråklapp. 

gnid-mala st.v. gni'måtrs Mal. 'mala mjöl alltför 
fint / grind exeessively fine flour' (vanl. vid 
slutet av malningen, när stenarna voro nötta 
och behövde hackas igen). 

gnid-pung m. Ib gn4sydpuvng öOrs. `småsnål per-
son / niggardly person'. 

gnid-sten m. Ja gnisstån — gni' stån Mal. `rundad 
klump av glasslagg, anv. vid glättning av linne 
(särsk. utslätning av sömmar) i round lump of 
glass used to smooth linen' (jfr ÖDB IV 516). 
Syn.: se glassten. 

gnid-sticka f.IVa gnisstikka Bju. `putsverktyg av 
trä, varmed skosömmar gnedos / shoemaker's 
wooden tool with which seams were smoothed' 
(ÖDB II 275). Syn.: se getklöv, bet. 2. 

gulla sv.v.l. gnistra Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ore 
Leks. Ål gnisla öMor. Ors. gngstr(a) Son. 
gnistra Rättv. Dju. Flo. Nås ÖVd. vvi`ka 
(LD II 24; 277: 50) Mock. 1. 'knarra gällt, 
gnissla, frambringa pipande läte / creak, whine' 
OvSi. Rättv. Leks. ä gnislär i jä'llclirn öMor. 
<det viner och piper i elden'; ä gnistra bårt und 
mäsdan Leks. 'det gnisslar under medarna'. Syn.: 
gnurka v., bet. 1; gnälla, bet. I; kirka; kirpa; 
kirva; kärga; kärka. 2. 'gnägga, gnälla, skria 
pipande, kvida / neigh, whine, shriek, whimper' 
(om häst, hund, gris, människa) allm. (äv. 
bild!.:) ,an i så snOqr så 4n gnislrä där 4n kuslekä 
Våmh. (Bon.) 'han är så snål, så han gnäller, 
då han skiter'; små"gnyr Soll. `smågnägga'. Jfr 
gnassla; gnästa. Syn.: gnula; gnälla, bet. 
2; gnöla, bet. 2. 3. 'skrika, föra oljud; gny, 
sorla / be noisy; murmur, buzz' Mock. Flo. 4. 
'småvärka, mola / ache dully' Älvd. Syn.: 
gnälla, bet. 4; gnöla, bet. 5; mera; måra; 
stingla. 5. 'blåsa snålt och pinande / (of sharp, 
cold wind) blow' ÖVd. — Avi.: gnil n. öMor. 
'pipande ljud / piping sound'; gnor n. Leks. 
'gnissel / creaking'; gniskut adj. n. Rättv. Leks. 
<mycket kallt, så att det gnisslar under medar 
och fötter / bitterly cold, so that foot-steps and 
runners of sledges cause ereaking sounds'; 
gnistrut adv. Bju. <kallt och blåsigt / coklly and 
windily'; gnistrs adj. ÖVd. 'bitande kall med snål 
blåst/ intensely cold and windy'. Syn.: gnallig. 

gnil-väder n.Ia gniskvår Li. 'kallt och blåsigt 
vinterväder / cold and windy winter weather'. 
Syn.: gnallväder. 

gnirka sv.v.l. gnerrka Mal. Tra. (Torp) 'knarra 

gnisslande, knirka / ereak'. Syn.: se braka, 
bet. 2. 

gnissa sv.v.I. gnisssa Älvd. Våmh. öMor. Ve. Ors. 
Ore gnisssa Rättv. Mal. ÖVd. gnesssa Leks. Ål 
gnes ssa Bju. Dju. Flo. Nås yves ssa kves ssa 
(LD 11 24; 277:50) Ga. Mock. (V11 We. gnissai; 
Torp gnissa). 1. 'gnida fram och tillbaka, ej 
kunna hålla sig stilla / fidget, move to and fro' 
allm. tåa ve gå ti låsdo s gni' asa Mal. <få vi gå till 
ladan och vältra oss i höet?'. Syn.: se gneda, 
bet. 4. 2. 'smått klaga och knota / moan and 
groan' (jfr V11 gnis s au) Dju.— Särskförb. (n e d:) 
'gm vältrande el. oupphörliga rörelser fram och 
tillbaka pressa ihop' allm. du a gnissa-nå'd 
sä'n(n)jä Rättv. 'du har vältrat dig i sängen och 
pressat ihop den'; gniss nå'a hg'ä Mal. 'packa 
höet gm att vältra sig och hoppa i det'. —Ssgr: 
gnesashåtr n., gnesssllis n. Dju. 'individ, som har 
svårt att hålla sig stilla / fidgety person'. Jfr 
gorrkarl. — Avi.: gness m. Leks. 'gosse, som 
ej kan hålla sig stilla / fidgety boy'; gniss Älvd. 
öMor. gness Leks. n. 1. 'gnidande fram och 
tillbaka / moving to and fro' Älvd. Leks. 2. 
'rackartyg, ofog, fuffens, skoj / mischier öMor. 
3. 'barn, som ej kan hålla sig stilla / fidgety 
child' Leks.; gnisssa öMor. gnessa Leks. f. 1. 
'flicka, som gör ofog / mischievous girr öMor. 2. 
<flicka, som ej kan hålla sig stilla / fidgety girl' 
Leks.; gnisssug —gnisssun Älvd. gnisssun öMor. 
Ors. gnisssu Rättv. gnessug Leks. gnessu — 
gn,e'ssugän Bju. gnessu Ål Dju. Nås vvessu Ga. 
adj. 'som ej kan hålla sig stilla, bråkig, orolig / 
fidgety'. 

gnista f.IVa vvi`ssta (LD II 24; 277: 50) Ga. 
gnisssta Mal. Li. 1. 'liten, kortvarigt lysande 
glöd / spark' (SAOB 1) Ga. Li. Jfr eld-. Syn.: 
gnistra; tena; tinstra. 2. 'snöflinga / snow-
flake' Mal. Li. Jfr snö-. Syn.: se flinga. 

gnista sv.v.l. gnisssta Li. 1. 'gnistra / sparkle' 
(SAOB gnista'). Syn.: gnistra; tena; tinstra. 
2. (i förb. med snöa:) 'falla obetydligt och glest 
med snö, snöa smått / snow a little'; ä gnissst å 
8nj8"det snöar smått'. Jfr snö-. Syn.: se 
dragna, bet. 5. 

gnister n.Id gni'sstär Bju. Ål 'smula grand / a 
small amount, a little' (jfr SAOB gnista 4; Rz 
gnistra, bet. 2; Grill Tylö gnistä f.); innt e'tt 
fettgnistär Ål 'inte den ringaste smula fett'. 
Syn.: se gnet, bet. 2. 

gnist-järn n.Ia gni`ssijän Li. 'eldstål / fire-steel'. 
Syn.: se eldföre, bet. 2. 

gnistra f.IVa gnissstär Ve. Soll. gnisastra öMor. 
vSoll. Ors. Leks. gnisstra Ore gniss(s)tra Rättv. 
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Bju. Nås Jä. Äpp. Mal. vvrastra (LD II 24; 277: 
50) Ga. Mock. (SAOB gnistra, under gnist a) 
'gnista / spark'. Jfr eld-. Syn.: se gnista. 

gnistra sv.v. 1. gni‘setär öMor. Soll. gni'stra Oro 
gni'sstra Leks. gnisaetra Bju. Nås Mal. vvisastra 
kni'astra (LD II 24; 277: 50) Ga. 1. 'spruta el. 
kasta gnistor / sparkle' (SAOB gnistra' 1) allm. 
durra hadd snjö'sslc inu`nndu 88M ä gnisastra ti 
Leks. 'de hade fnöske under, dit gnistorna 
flögo'. Syn.: se gnista. 2. (om ljud:) ä gni'ssträr 
å gnåskä,r i tl'g Ve. 'det sprakar om (det stela) 
tyget i the (stiff) material is rustling'. 

gno sv.v.3. gnfis (pret. gnedc/e; sup. gnitTeö) 
Älvd. gnö (pret. gno'clelet) ,,,gn0 Ors. gnö Leks. 
Bju. Flo. - Äpp. (sup. gnott Bju. Nås) vyö (LD 
II 24; 277: 50) Ga. gnö knö (pret. gnådcl knödd 
sup. gnö'i , knö'i; jfr kno v. Mal. gnit (pret. 
gnu'cld; sup. gniei) ÖVd. 1. 'gnida, gnugga / 
rub' (SAOB I 1; ÖDB III 363) Mal. ÖVd. gnie 
cl'l Tra. 'gm gnidning åstadkomma eld'; gnie 
peppår Tra. 'gnugga sönder, krossa peppar'. 
Syn.: se gneda, bet. 1. 2. 'arbeta ihärdigt / 
work hard' (SAOB I 4) Älvd. Flo. Mal. ÖVd. 
3. <springa, skynda sig / run, hurry' (SAOB I 8) 
Ors. Leks. Syn.: gnida, bet. 2. 4. 'mola. 
småvärka / ache dully' (SAOB II) Leks. Ga. Jä, 
Äpp. Mal. (äv. bildl.:) ä gnö'r ä'nn i mäg Mal. 
`jag känner mig ännu bitter vid tanken därpå'. 
5. (i förb. gno till elds:) gnö 	vOrs. 
`låna eld / fetch hot embers from neighbour to 
start one's own fire'. — P. pres.: i gnö'andä ka't 
Äpp. `i fullt språng / in full flight'. — Refl.: 
gnfe -se Tra. 'skubba sig / rub o.s. (against sthg)'. 
— Särsk. förb. (på:) gno-på' Leks. 'skynda sig / 
hurry'; hå va full bå'ruteknö-på' hit Mal. 'det var 
väl bara att gno på (det)'; (åter -efter:) wi 
gnoddum-a'tter vOrs. 'vi sprungo tillbaka (hem)'. 

gnola sv.v.l. gnö'lra Bju. Dju. Nås gnöVra Ål (jfr 
gnöla) `småsjunga oartikulerat / hum' (SAOB 
la). Syn.: gnå,la; gnöla, bet. 1; notan; tona. 
— Särsk. förb. (till:) gnöl-tå' Dju. 'gnola litet'. 

gnoppas sv.v.l. pass. gnii"på's Ors. (jfr SAOB 
gnubba, etym.) 'gnabbas / squabble'. Jfr 
knabbas; nappa, pass.; täkas. Syn.: gnä- 
P(Das• 

gnuddra sv .v .1. gnirdra gnirdrå (pret. gnirdräcl) 
öOrs. (jfr? Rz 206a: gn6dda). 1. `smågnägga / 
nighe, whinny'. Syn.: se gnassla, bet. 1. 2. 
'fnittra, fnissa / giggle, titter'. Jfr skvata, 
bet. 1. 

gnugga sv.v.l. gnu`gga Oro Leks. gnu`gga Rättv. 
Bju. Nås Jä. Äpp. knu`gga (LD II 24; 277:50) 
Mock. gny' gga Mal. ÖVd.; obef. övr.OvSi. 1. 

gnida, gno; gm gnidning krossa / rub; crush' 
(SAOB 1-2; ÖDB III 363 f.) allm. gnu`gg nu 
anarsallt Ore 'gm gnidning krossa litet smör-
salt'; gnu`gg kvä`lrar Rättv. 'gnida linningarna' 
(vid tvätt); gns`gg fu'rriöta Mal. 'gnugga strump-
fötterna' (för att göra dem mjuka). Syn.: se 
gneda, bet. 1. 2. (i förb. gnugga till gångs:) 
gnu`gg te gs'vve Oro 'sätta i gång (ett arbete) / 
start (a job)'. — Särsk. förb. (s ön de r: ) gnugg-
us'nn,d sa'llt Jä. gnugg-so'nnd sa'llt Mal. 'gm gnid-
ning krossa salt'; (utav:) knugg-tå' Mock. 'gno 
av'; (åter:) gnugg-a'tt ma snö' Rättv. 'gnida (en 
frostskadad kroppsdel) varm med snö'; gnsgg- 
ått 	nipan mä snö' Mal. <gnida igång blodom- 
loppet i örsnibbarna med snö'. 

gnugg-knekt m. la gnu`ggknäkkt Mal. 'skomakar-
verktyg, varmed kant av sula och klack glätta-
des, putsholt / shoemaker's too!, with which edge 
of solo and heel was trimmed, sleeker' (jfr 
ÖDB II 275). Syn.: se getklöv, bet. 2. 

gnugg-sten m.Ia gnu`ggstån Leks. 'rundad sten 
el. klump av glas(slagg), anv. vid glättning av 
linne / round stone or lump of glass used to 
smooth linen' (jfr ÖDB IV 516). Syn.: se 
glassten. 

gnugg-vatten n.Id gns`ggvattz4 Mal. 'vatten, i 
vilket man vid tvätt gned skjortlinningar och 
andra hårt smutsade delar av klädesplagg / 
water in which neckbands of shirts and other 
very dirty parts of garments were scrubbed'. 

gnula sv .v.1. gnf4'lra Flo. (1711 We. gnula) 'gnälla, 
jämra sig / moan, whine' (t. ex. om  barn). Syn.: 
se gnila, bet. 2. 

gnup(e) m.I 	gnaup -gna`upe Älvd. gnitp 
Ve. Mal. (Fr. grill p r; Bl. gni]. p ur) 'brant klint, 
som reser sig över en mera jämn och långsträckt 
bergsrygg / steep peak rising above a mountain 
ridge'; (i ortn.:) ugagnaupin Älvd. `Väsabergets 
mot söder framskjutande, branta del'; å 
wå`sgnåjpim nvMor. <på Väsagnupen'; gnå`upan 
best. ack. sg. Sol!. `Gnupen (berg)' (jfr f.ö. DNO 
1:3, s. 149). Jfr klack', bet. 3; klikt; klint, bet. 
1; knax, bet. 1; knös'. 

gnurka' f.IVa gnu'rrka Ors. gns`rrka Rättv. (jfr 
norka) 'handkvarn / hand-mill'. Syn.: se 
dragkvarn. 

gnurkan  LIVa gnu'rrka Ve. 'brosk / eartilage'. 
Syn.: se brosk; krångna. 

gnurka sv.v.l. gnu'rrka Älvd. Våmh. Mor. Ve. 
Ors. Oro gnu'r(r)ka Rättv. gns`rrka Leks. (Torp 
gnurka). 1. 'knarra gällt, gnissla, grymta gällt 
(om grisar); skrapa el. stöta emot och gnidas 
sönder / creak, squeak' allm. e gnierrker i 441'jvg- 
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biistttt Älvd. 'det gnisslar i sängbottnen'; dem 
gnu'rrkäd nidå stg`na vMor. 'de (o: stockarna i 
flotte) skrapade mot stenarna (på åns botten)'. 
Syn.: se gnila, bet. 1. 2. 'draga handkvarnen / 
work hand-mil' Ors. 3. 'gnata, kinka / nag' 
Älvd. Mor. Ors. 4. 'tala i antydningar / hint at' 
Mor. an gnu'rrked åfti nogä lian talade i för-
täckta ordalag om ngt (dylikt)'. - Särsk. förb. 
(å:) å gnurrkär-4' Våmh. (om kornknarrens el. 
rågkärkans läte). - Avi.: gnurrk n. Älvd. 1. 
'gnisslande / creaking'. 2. 'gnat / nagging'; 
gnu'rrkan n. Älvd. 'gnat / nagging'. 

gnutta f.V-IVa gnirtu vMor. Rättv. gntett(a) 
Ve. gnu`tta Soll. gtvä'tu Leks. Bju. Ål gntettu 
Äpp. Mal. ÖVd. gnfetu Äpp. 'smula, grand / a 
little, a small amount' (SAOB). Jfr gås-. Syn.: 
se gnet, bet. 2. 

gnuttra sv.v.l. gnu`ttär (pres. gnutrå'r) öMor. 
gnu`ttra Ors. gwä'tra Ore gnkrtra Rättv. gns`ttra 
Mal. 1. (om häst:) 'smågnägga / neigh, whinny 
slightly' öMor. Mal. Syn.: se gnassla, bet. 1. 
2. <småskratta lågmält med ett kluckande ljud / 
laugh quietly, chuckle' Ors. Ore Rättv. Jfr 
gnykta, bet. 2. Syn.: se gnassla, bet. 2. 3. 
'småprata, pladdra / chatter' öMor. - Särsk. 
förb. (å:) gnuttär-å' öMor. 'sitta och fnissa (som 
flickor)'. 

gny m. n. gng m. Älvd. Jä. n. Soll. Leks. Mal. 
m. -n. Bju. 1. 'starkt ljud / bud sound' (SAOB 
1) Mal. vet'ssta gnY die t hg' (talesätt) 'västan 
gny (a: frisk västanvind) gör torrt hö (o: bådar 
om torkväder)'. 2. 'jämmer, gnäll' (SAOB 3) Jä. 
Mal. jermmär s gng"jämmer och gnäll / moan-
ing and groaning'. 3. `svagt ljud, knyst / faint 
sound' (SAOB 4) Älvd. 4'fvst ig ärå fen, gny 
wesstrrvyr Älvd. 'så länge jag hörde ngt ljud i 
väster'. Syn.: kny; knyst; knäck 
bet. 1; knätt. 4. <obestämt tal om ngt, knyst, 
antydan / rumour, hint' (jfr SAOB 5) Älvd. Soll. 
i å'rd fe lri`tä gnY um ä Soll. 'jag hörde att det 
glunkades litet därom'. Syn.: glunk, bet. 2; 
ljum, bet. 2; yrat. 

gny sv.v.3. st.v. gny-  Älvd. vMor. Bju. Ål Äpp. 
Mal. (pret. gnYdde Älvd. gny'dds Leks. gna Bju. 
Ål 	Bju. gny'dd Mal.) gni (pret. gni'dole) 
Nås. 1. (om vind:) 'vina och susa, tjuta; (om 
vatten:) brusa / (of wind:) whistle and sough, 
howl; (of water:) surge' (SAOB 1 e) Leks. Bju. ä 
tög tet gny"' °pi ba'rrjet Leks. 'det började vina 
och susa uppe i berget'; clet clgina å gni3' ner i 
bä'ttfein Bju. 'det dånade och brusade nere i 
bäcken'. 2. 'jämra sig klaga / moan, whine' 
Nås Äpp. Mal. 3. (opers.:) 'höras ett svagt ljud / 

be heard (of a faint sound)' Mor. Bju. e gny'dd 
lritä kå'vut bårt i ra' jsi Mor. 'det hördes ett svagt 
ljud långt borta i skogen'. 4. 'omnämna ngt som 
bör hållas hemligt, knysta / mention sthg that 
should be kept seeret' Mor. itjä gny'dd i'g 'inte 
nämnde jag ett ord om saken'. Syn.: kny; 
knysta; knystra; knätta. 

gnyfsa sv.v., se gnyxa. 
gnykta sv.v.l. gny'lekt(a) Älvd. Soll. 1. (om 
knäppande läte / about snapping sound:) Älvd. 
4 Itio so 4 gny'lekted 'hon skrattade, så det 
knäppte i henne'; e b4' so e gny'kkter i kna'ut4 
`det blåser, så det knäpper i knutarna'. 2. 
<skratta dämpat, fnissa / laugh softly, titter' 
Älvd. Soll. Jfr gnuttra, bet. 2. Syn.: gnyxa. 
- Särsk. förb. (i:) gnykt-l' sig Älvd. <mumla el. 
brumma oartikulerat'. 

gnyxa sv.v.3. - 1. gny'kksa gny' f Isa Leks. gny' fisa 
Jä. 'skratta undertryckt, fnissa / laugh softly, 
tittar': fs'irtjet gny`kkats å skra'tta Leks. 'folk 
fnissade och skrattade'. Syn.: gnykta, bet. 2. 
- Avi.: gnyskksniv f. Leks. `fnissande / tittering'. 

gnåka f.V gnirka Våmh. (Bon.) 'pepparkvarn / 
pepper 

gnåka' sv.v.l. gnirkå Älvd. Våmh. nvMor. öOrs. 
gnu"lecl svMor. Ve. Soll. vOrs. gnukå' öMor. 
obef. Ore NeSi. Vd. (Gotl. Ordb. gnåka). 1. 
'gnida, gnugga; krossa gm gnidning / rub; crush' 
(ÖDB III 363 f., 498, IV 516) allm. gnirkå 
kå'ö Älvd. gnukå klå'cli öMor. gnu"kå klrå'clär 
Ve. <gno (tvätt)kläderna'; gnarkå su`kkur Älvd. 
Våmh. <gno strumporna mellan händerna'; 
gnirkå Ira'jn,ä Våmh. gnu"kå Ireejnä Soll. 'gnugga 
linet' (mot knäet efter klubbningen, för att det 
skulle gå lättare att skäkta det); gnukå Kalk?, 
öMor. 'tända med vrideld' (ÖDB III 280 f.); 
gnu"kå ry'ddjän Soll. 'massera ryggen' (vid 
värk); gnfrkå so'llted Älvd. gnirkå så'llted nvMor. 
gnu"kå så'llt Ve. Soll. 'gm gnidning krossa salt'. 
Syn.: se gne da, bet. 1. 2. (bildi.:) i ska ful öft å 
gnu"kå svMor. 'jag skall väl ut och såga ved / I 
had better go and saw some wood'. - Raft.: 1. 
gnirkå si Våmh. `skubba sig / rub o.s.'. 2. (i 
grovt avvisande uttr.:) go'kk o gnirkä åig Älvd. 
(ung.:) <ge dig i väg!'; naug /4 du gnirkå åi fe 
dp-'5-da nVåmh. 'du har ingen som helst utsikt 
att få det där'; fa egn du gntrkä di Våmh. (Bon.). 
'ja, om du gör dig alldeles extra mycket besvär'. 
- Pass.: gnukå's-su'nnd Älvd. `gnos sönder / 
rub to pieees'. - Särsk. förb. (av:) gnukå-å'v si 
Ors. (om får:) 'gno av sig (ullen)'; (ur:) gnukå-'r 
si u'lli Ors. (om får:) 'gno av sig ullen'. Syn.: 



gnåka 	 694 	 gnästa 

gnaga ur sig; (åter:) gnukå-a'tt ä Soll. 'gnida 
en förfrusen kroppsdel med snö'. 

gnåkan  sv.v.l. gnäka Mor. Ve. Soll. `knarra 
gällt, gnissla / creak, squeak' (Torp gnaaka); 
lli`pste gnäkär vMor. `slipstenen gnisslar'; ä 
gnäkär i lråssi vSoll. 'det gnisslar i låset'. Syn.: 
se braka, bet. 2; gnirka; gnåkstra; gnåstra. 

gnåk-bräde n.I gnirkåbråd Älvd. 'tvättbräde / 
washboard'.Jfrtövbräde. Syndtvättbräde. 

gnåk-makare m.IIIc rvä"kämäkär Ors. 'vid 
skinnskrädderi anv. redskap, med vilket söm- 
mar glättades / tool with which leather seams 
were smoothed out' (ÖDB II 241). Syn.: se 
fjukmakare; krusknok; laskmus; lask-
pinne. 

gnåk-sked f.Ia gnus`kåstjgd öOrs. (jfr gnåka v.) 
`sked (av trä), anv, att glätta linne med / 
(wooden) spoon used to smooth linen' (ÖDB IV 
268, 516). Jfr glassten. Syn.: se glanssked. 

gnåkstra sv.v.l. gnö'kstra ,••• gyQskstra Ors. (jfr 
gnåka") 'knarra, gnissla / creak, squeak'; e 
gnO`kstrer under skoimmit öOrs. 'det knarrar 
under skorna'. Syn.: se braka, bet. 2; gnirka; 
gnåka"; gnåstra. 

gnåla sv.v.l. gnältå Tra. (jfr gnöla)`gnola /hum'. 
Syn.: se gnola; gnöla, bet. 1. 

gnåstra sv.v.l. gn4sster Älvd. gnässtär Ve. 
gnö` stra Ors. (jfr? Fr. gnastran f.). 1. 'knarra; 
gnissla' Ve. Ors. Sön.: se braka, bet. 2; 
gnirka; gnåkan; gnåkstra. 2. 'gnälla / 
whine' t.ex. om hund; om barn) Älvd. — 
gn4'strug adj. nÄlvd. <gnällig whining'. 

gnägga sv.v.l. ,-, 3. gneddja. Älvd. Våmh. vMor. 
Ors. (pret. 	ddjeå Älvd. gne' ggdä Våmh. Ors.) 
gnet' ddja Ve. Soll. Leks. gnäddja Rättv. Bju. 
Flo. Nås Äpp. Mal. ÖVd. (pret. gnäg(g)ds Rättv. 
(Bi.) gnieggdä Bju. gnet' ggda Flo. gnäddjä Nås 
gnäggd Mal.) vverdclja ,,, 	ddja Ga. vverddja 
Mock. 1. (om häst:) 'skria med korta ljudstötar 
i följd / neigh, whinny' (SAOB 1) allm. Syn.: 
horsa, bet. 1. 2. (om människa:) 'skratta gnäg-
gande / laugh like a horse (about person)' (SAOB 
2b) öMor. Li. ka'llär gnet' ddfä öMor. 'karlarna 
skratta'; 17,8`ff å gnet' ddja Li. 'skratta högt och 
gnäggande'. Jfr gluddrai, bet. 3 a. Syn.: 
horsa, bet. 2; skratta, bet. 1. —Avi.: gnieddju 
Mal. gnäcklfs ÖVd. adj. 'som skrattar mycket el. 
som har lätt för att fnissa och skratta / who often 
laughs or giggles'. 

gnäll n. 	gnell m. Våmh. (Bon.) Ve. gnäll 
m. Soll. Leks. Jä. n. Oro Bju. Mal. ÖVd. 
1. 'gnällande; jämmer / moaning' (SAOB 1-2) 
allm. nit' byn kwe'lld 4 gne'lk, Våmh. (Bon.) 

'nu komma kvällen och gnället' (om kinkigt barn); 
kveillk& å gneilk, Ve. kvä'lldv, å gnii'lltz, Soll. <(om) 
kvällen (kommer) barngråt'; Icvd/k, s 
fsIrs-d Jä. 'kvällen och gnället följas åt'; dip-
gnällä Ore 'kvinnornas jämmer över foderbrist 
på våren'. 2. 'gnällig person / moaner' Soll. 

gnälla st.v. sv.v.3. gne'lla Älvd. Våmh. vMor. 
Ve. Ors. gnäll(a) öMor. Soll. Oro Leks. Al 
gnälla Rättv. Bju. Dju. Flo.-Tra. 
knälla Ga. Mock. (tema, se LD II 222). 1. 
<gnissla, knarra, gny, tjuta / creak, squek' 
(SAOB 1) allm. ä gne' il åv enn Ve. 'det gnäller 
av el. från henne (dvs, hon gnyr)'; an fikk int 
gnisa tät ä gna'll punndi spädun Mal. 'man fick 
inte gnida och skrapa skinnen med räcksp a dan 
tills det gnisslade el. gnydde'. Jfr skälla', bet. 4; 
gnästa. Syn.: se gnila, bet. 1. 2. `jämra sig, 
knota, klaga / complain, moan' (SAOB 2) allm. 
4n gne'll filt 4'nn so o'gg 	Älvd. `den klagar 
väl, som hugg el. pik får ; int a ö' då gnu'lli 
älldär öMor. 'inte har hon någonsin (eg. aldro) 
klagat'; däm gna'lls å let i'lla Rättv. `de klagade 
och jämrade sig'. 3. 'tala gällt och högröstat / 
talk in a shrill voice' Ve. Mal. ÖVd. 4. 'små-
värka, mola / ache dully' Soll. ä gnä'll i ki"dir a 
onum 'han har värk i lederna'. Syn.: se gnila, 
bet. 4. — Särsk. förb. (till:) 1. an gnall-ti' Ve. 
(om en hund) 'han gnällde till'. 2. hann gnall-t' 
e skull ser jj ngt`ran v Mal. `han lät höra sin gälla 
röst och skulle säga något'. — Av/.: gnällni f. 
Mal. 'gnällande'. Jfr gnäll n. 	m.; gnällig. 

gnällig adj. I gne'lltkn sÄlvd. gne'llun Ors. gnällug 
Oro Leks. gnällu Rättv. Bju. Mal. gnälls ÖVd. 
1. 'klagande, jämrande / moaning, whining' 
(SAOB 2) allm. 2. (i förb. gnällig om el. å 
m ål et:) gne'llqn im m4'lreä siklvd. 'gäll i rösten / 
with a shrill voice'; 	4 m4'Zreå nkvd. 
'som har pipig röst'. Jfr gnöla v., avl. 

gnäll-spik m.Ib gnällspik Mal. 'gnällig individ / 
/ moaner' (SAOB). Syn.: gnällspit. 

gnäll-spit m. la gne'llspit Våmh. (Bon.) -föreg. 
gnäp(j)as sv.v.3. pass. gnäpos Oro gnIrpås 
Rättv. knä pas (pret. knå`ptas) Leks. Dju. 
gnäpfäs (pret. gnå`ptäs) Ål knå`pas Ga. (Rz 
204a V11 We. gnäpas; jfr SAOB gnäppjas) 
'gnabbas, tvista / squabble'; däm gnet' 'Vyss om 
hö'mans Rättv. `de tvistade (tävlade) om hem-
manet'; mä'nn va ni gnäpfäs Ål 'men vad ni 
gnabbas och kivas!'. Jfr knabbas; nappa, pass.; 
täkas. Syn.: gnoppas. 

gnästa st.v. gnässta (pret. gnasst) Li. (jfr Fr. 
Torp gnest a; ordb. gnäxa) <gnälla, gny, pipa; 
gläfsa / whine, shriek; yap' (om småbarn och 
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hundvalpar); an gna'sst å skrå' jk <han gnällde 
och skrek'. Jfr gnila, bet. 2; gnälla, bet. 1-2; 
Syn.: gnäxa, bet. 1. — Av!.: gntiest m. Li. 
`svagt gläfsande / yapping'. 

gnätta sv.v.3. gngt- Älvd. gnö'ta Våmh. (jfr Aasen 
gnett a v.a.; Torp gnett a) `förslå; vara effek-
tivt; tjäna ngt till / be effective, be worth doing' 
e gng`tå int tg`öna nVå,mh. 'det hjälper inte att 
tjäna (pengar)'; e gnVår-za a di Våmh. (Bon.) 
<det hjälper inte, hur du än bär dig åt'. — Särsk. 
förb. (i:) gne7t-i' Älvd. 'räcka till'; bå,sr eå ed gngtt-i' 
jåtå struöwattne wQ'nn då'g 'om det bara räckte 
till (så att man kunde) äta sådvatten var 
dag!'. 

gnättigt adj.In. gng'tut Våmh. (Bon.) `föga rik-
ligt, litet / a little' (t. ex. om  bär vid plockning). 

gnätt-lösa f.rVa gnVtlrösa Älvd. `hopplöst före-
tag, omöjlighet / impossibility'. 

gnätt-löst adv. gnVIröst Älvd. (förstärkande adv.:) 
`väldigt, ytterst / extremely'; gnVIröst It4'uvt 
`ofantligt långt'. 

gnäxa sv.v. gnekksa Älvd. gnäkksa Soll. (jfr 
gnästav.;Gotl.Ordb.gnäxla; (?)Rz 205 agniks 
v.; Torp gnik sa). 1. `småskälla, bjäbba / yap, 
bicker' (om björn; om hund) Soll. Syn.: gnästa. 
2. `smågräla, kälta / squabble' allm. 4 wa åar 
o gnekkst .21a'jk Älvd. 'hon var där och kältade 
så där'. 

gnäxlgt adj.In. gnekksut Älvd. (jfr(?) Ross 
gniksa, bet. 3) `gråkallt och blåsigt / cold and 
windy'. 

gnöka sv.v.l. gnVka Våmh. `gnissla; gnälla / 
creak, squeak, whine' (t. ex. om  slädmedar) e 
gny6kå undä mi`ehm Våmh. `det gnisslar (av 
köld) under medarna'. Syn.: gnökla, bet. 1; 
gnöksla. 

gnökla sv .v.1. gng`ökelr Älvd. gng`ökält Våmh. 1. 
'gnissla; gnälla / squeak, ereak, whine' (t. ex. om  
osmort lås; om kinkigt barn el. grinig käring) 
allm. Jfr gnälla. Syn.: gnöka; gnöksla. 2. 
`gnola / hum' Våmh. — Särsk. förb. (å:) ur ndå' 
gng51ckär-4' Våmh. `så den där (mannen) jämrar 
sig'.— Av!.: gng'ökd. n. Älvd. `jämmer / whining'. 

gnöksla sv.v.l. gng`5k.21a Älvd. `gnissla, gnälla, 
kinka / squeak, whine' (t. ex. om  osmort lås; om 
kinkigt barn). Syn.: gnöka; gnökla, bet. 1. 
— Särsk. förb. (å): gnek21-4' Älvd. `kinka 
oupphörligt / fret, whine incessantly'. — Ssg: 
gnge5k.214s n. Älvd. 1. '(osmort) gnisslande lås / 
squeaking lock'. 2. <kinkigt barn / whining 
child'. — Av!.: gng,`61e.21a f. Älvd. `gnällig kvinna/ 
whining woman'; gng`5k.2lug adj. nÄlvd. 'gnällig, 
kinkig / whining, fretful'. 
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gnöla sv.v.l. gnOslra Älvd. Våmh. g9uPlr(a) vMor. 
Ve. Soll. gnå`la öMor. gnö`la 	Ors. gnö`lta 
Ore gnb"ka Jä. Äpp. Mal. gnssuka ,,,(g)nu'uka 
ÖVd. 1. `gnola / hum' (SAOB 1) Ve. Ors. Mal. 
ÖVd. Syn.: se gnola; gnåla. 2. <gnälla, små-
böla, jämra sig, klaga / grumble, whine, moan' 
(SAOB 2-3) allm. naj itj um du gnO'lrä Våmh. 
(Bon.) <nej inte ens om du jämrar dig (aldrig så', 
får du det)'. Jfr ill-. Syn.: se gnila, bet. 2. 3. 
(om mygg:) 'sjunga, pipa / (about gnats:) hum, 
whine' Ors. 4. `gnissla / squeak' Älvd. Våmh. 
Ve. Soll. å gnå`ltär i tjärrjöltum Ve. 'det gnisslar 
i kärrhjulen'. 5. 'småvärka, mola / ache dully' 
vMor. Ve. Mal. ä gnö`k s vå' atji hö' trä tf' n Mal. ` det 
småvärker hela tiden'. Syn.: se gnila, bet. 4.—
Ssg: gnå`Irvarrg m. Soll. `kinkig, gnällande individ/ 
fretful, whining person'. — Avla gnå1r Soll. gnblr 
Mal. gnsulr ÖVd. m. 'gnällig man / whining man'; 
gnå1r Ve. Son. gnölt Äpp. Mal. gnsuk ÖVd. n. 
`gnäll, jämmer, klagan / moaning and groaning'; 
gnå`lra f. Soll. 'gnällig kvinna / whining woman'; 
gnå`irr,, Ve. gnåslrun vMor. gnå`lun öMor. gnå`lrån 
Soll. gnö`lun ,,,gn`lun Ors. gnö'ku Mal. gns`48 
ÖVd. adj. 'gnällig, kinkig / fretful'. Jfr gnällig. 

gnöver adj. V gnö'vsr Leks. (jfr Kluge genau) 
`snål / mean, stingy'. Syn.: növer, bet. 2. 

god adj. I gfivå (n. giistt) Älvd. nVåmh. gfisd 
Våmh. (Bon.) göå 	vMor. göd övr.OvSi. 
Rättv. Leks. (n. gått Mor. Ve. Soll. vRätty. 
gett Oro Rättv. (Bi.) Leks.) gö Bju.-Tra. 
(bet. 9) Mal. (n. gett allm.; pl. gö`ift Nås Äpp 
gö`då Jä. gö` Mal. ÖVd.; komp. gö`dar Leks. 
gö'ar Bju.). 1. 'bra, förträfflig, utmärkt / good, 
excellent' (SAOB A 1) allm. 4n i k4"min tkndel 
gfis fäntje Älvd. `han är kommen av gott (bra) 
folk'; 4n ålld si fe gältö4n a åg'6  Våmh. `han 
håller sig för god för (eg. åt) det'; i`nnt töttji må'g 
dum ö' ny fyr gö` int Mal. <inte tycker jag, att de 
(a: bräderna) äro för goda därtill (a: att huggas 
sönder till ved), inte'; ni'ss-pr hadd i gö' ha'nnd 
Leks. `Niss Per hade en god piktur'; (n.:) a 
kännss så gå'tt Rättv. (Bo.) `det känns så bra'; 
an rö`dsr sei gå'tt Rättv. `han klarar sig bra'. 2. 
(om person:) 'skicklig, duglig, i stånd till, mäk-
tig / capable, skilful' (SAOB A 2) allm. ed du 
si'tt di gii`844n a dy-'5 	Älvd. `kan du åtaga dig 
den saken, du?; an mått vår gö' vm 	trtalr 
War, Mal. 'han säges vara ägare till flera tiotal 
tusen (riksdaler)'; gö' te gå' Tra. <i stånd att gå'. 
Jfr full-, ogagns-. Syn.: god-för, bet. 1, -till, 
bet. la. 3. (förstärkande:) `stor, ansenlig, riklig / 
great, considerable' (SAOB B 6-7) allm. 4m wi 
gf.z`sda ti'd Våmh. (Bon.) 'hava vi god tid?'; ä a 
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wei gå'tt åv ä'rrtär Ve.`det har varit gott om ärter'; 
en a gö lu'sst te drå-te-å't om Mal. 'man har god 
lust att slå till honom'. 4. 'gynnsam, tjänlig, 
behaglig / favourable, propitious' (SAOB C 8) 
allm. ig a fa'jd e fe 0808p Älvd. `jag har fått 
det för billigt pris'; /ö göspris Mal. 'för billigt 
pris'; ä i giesdära i wedre i då'g Våmh. 'det är 
angenämare (mildare) i vädret i dag'; ä e gs'tt i 
ven i kväll Mal. 'det är milt i vädret i kväll; 
ism palln e ful so gö'd so vMor. `det här pallen 
är då så behaglig att sitta på så'; en gö' säg 
va'nn Mal. <en bekväm (eg. god av sig) vagn'. 
5. a. 'smaklig, behaglig / tasty, pleasant' 
(SAOB D 11) allm. e !rus fftä ga'skin bulla 
Våmh. (Bon.) `det luktar god bulle'; an e gö'd 
losppom Rättv. `han är omtyckt av lopporna'; 
va gö'd i mu'nnsn Leks. `hava en angenäm smak 
i munnen'; tufft gösdar Leks. 'lukta godare'; 
åkkän gö'd n må't vi fe'kk Dju. <en sådan god 
mat vi fingo'; an fikk gös° mjs'kk trä't Mal. 'han 
fick god mjölk till (eg. åt e r åt, t. ex. vällingen)'. b. 
(subtantiverat n. sg.; SAOB D 11:) 'godsaker 
/ sweets, goodies' allm. masrrknasgått vMor. 
ma'r(r)knasgått vRättv. 'godsaker, inköpta på 
marknad'; sta'ssgått Rättv. stasssgstt Ål 'god-
saker, inköpta i stad'. c. (substantiverat n. sg.; 
SAOB D 11:) 'goda ingredienser / tasty 
ingredients' Mal. ställ-Q' å gult 'laga till 
mat av goda ingredienser' (jfr bet. 16). 
Syn.: goda n., bet. 2. 6. 'lätt, överkomlig / 
easy, reasonable' (SAOB E 12) allm. an  ad 
giestt fe te lråsra Våmh. (Bon.) <han hade lätt 
för att lära'; Iväg e ä gö`dtk te fra Ve. 'nog är det 
lätt att följa med' (ironiskt); isnnt ä hö gösdan 
ta'ss mä Flo. 'inte är hon lätt att ha att göra 
med'; hd vå'-nt ss gö'clan ( ,,.'ge'tt) Jä. <det var 
inte så lätt'. 7. 'fullgod, giltig / approved, valid' 
(SAOB G 14) allm. an  tög ä fur gu'tt Leks. 'han 
tog det med jämnmod'. 8. (i uttr. gå i god 
för:) 'borga, gå i borgen för / guarantee' (SAOB 
H 15b) allm. gö i 0'8  för Älvd. gå i gö' far Äpp. 
gå i gö' f  Tra. `dets.'. 9. 'vänlig, trevlig, älsk-
värd / kind, amiable' (SAOB I 16) allm. gfesd 
åv si Våmh.`naturligt snäll'; weri so giesder 
Älvd. vär 88 gösdet Jä. `var(en) så god(a)!'; e du 
gö' på mä nös at Mal. 'är du vänligt sinnad mot 
mig nu igen?'; ha'nn e i'nnte gö'dätt  Mal. 'han är 
inte så trevlig (eg. goder) att ha att göra med'; 
ställ sä g el. ställ sä gan Mal. 'med (överdri-
ven) vänlighet ställa sig in hos någon'. 10. (n. 
sg. dat. substantiverat; jfr SAOB K 22:)djär-u'pp 

gäsudå Älvd. 'göra upp i godo / settle amicably'; 
tåssgå .1n min gfisvdå Älvd. 'taga honom med  

godo' (jfr bet. 15e). 11. (om ko:) 'befriad från 
efterbörden / (about cow:) rid of afterbirth' Ore 
NeSi. Vd. Jfr vind-. Syn.: se bra, bet. 6. 
12. (om mjölk:) `nysilad, oskummad / unskim-
med (milk)' Jä. få fåt beisra gösda `jag äter bara 
oskummad (o: mjölk)'. 13. (som förra ssgsled 
förstärkande:) <genom- / -through (used as an 
augmentative word)' Älvd. n sir-a'ut gfc'sgus-
duimm d'g 'han ser riktigt genomdurn ut också'. 
14. (m.sg. substantiverat:) `kyss / kiss' Rättv. 
Tra. få en gö'd ( ,-,gösdan) en å' då Rättv. <får 
jag en kyss av dig?'; äjn gö' Tra. 'en kyss'. 
Syn.: gode; god-, lill-mun; lille, bet. 1; lill-
g ode. 15. (n.sg. nom.-ack. substantiverat:) a. 
<känsla av tillfredsställelse / feeling of satisfac-
tion' Soll. a du gå'tt 1' di nä då ä `tir du belåten 
nu?' (ironiskt). b. (i förb. göra gott av:) 'äta 
upp / eat up' Ve. Mal. i ed nfkg djöt gå'tt åv ä Ve. 
'jag skulle nog ha ätit upp det (som du inte ville 
ha)'. c. (i förb. hava gott för:) 'ha lätt för el. 
snar till (att) i be reaclily moved to, ready or 
quick to' Mal. an a gs'tt fö te gråsta 'han har lätt 
för att gråta'. d. (i förb. hava gott av mun-
nen:) 'vara talför / be voluble, eloquent' Äpp. 
Mal. Li. han add gu'tt å ms`nnam Äpp. <han var 
talför'; då' så' o-da a`nna, sam add sE: gs' tt å 
mssnnam 	Li. 'då säger den där Anna, som 
var så talför ...'. e. (i förb. med gott och 
godor:) mä galt s gössa  Mal. me gössr öVd. 'i 
godo / amicably' (jfr bet. 10). Jfr tillgodo. 16. 
(n. sg. dat. substantiverat:) 'god föda, goda 
ingredienser / good food, good ingredients' Älvd. 
Ors. Leks. ed ir åv gäss gä'rt ö'g Älvd. <det är 
lagat av goda ingredienser också'; ä gå/ rt åv 
gösds Ors. `dets.'; vi e så gösdu väsne Leks. (Silj.) 
'vi äro vana vid så gott'; an ä-nnt ss gösda vä/n 
svLeks. 'man är inte van vid så gott' (jfr bet. 5c). 
Jfr godo. — Ssgr: gösgåss —gö'gåss Ve. gösgsssa 
Mal. gösgusse Li. m.`snäll och lydig pojke / good 
boy'; gös(d)kull(a) Ve. göskulla Mal. Li. f. `snäll 
och lydig flicka / good girl'. 

goda n.IV giesda Älvd. Våmh. 1. 'ngt (som 
smakar) gott / sthg that tastes good' Våmh. 
gässdad jäst-bo'rrt 'det goda (i drickat) jäste 
bort'. 2. 'godsaker / sweets, goodies' Älvd. 4 
tfeNgt def fik tisddj dig gana() 'hon tordes (då) 
tigga godsaker av dig'; masrrknasgftsdad 'god-
saker, inköpta på marknad'; no'sskgf.k8dad 'god-
saker från Norge'. Jfr mäss-. Syn.: god, bet. 
5 b. 

goda sv.v.l. girsdet- Våmh. (Bon.) gö'd- Ve. Soll. 
Ors. Leks. gös- Mal. Li.; pass. gösdas Ors. (SAOB; 
Rz 207a) (endast i förb. goda nävet:) gös näve 
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Li. 'giva näskyss / rub noses, give 5.0. a kiss on 
the nose'. — Refl.: girsclå si i nuf`nncm Våmh. 
(Bon.) gö'd si i mu`nnim Soll. gö'd så ti mu'nnen, 
Leks. `äta el. dricka ngt läckert för att få en 
god smak i munnen'. — Pass.: 'kyssas / kiss' 
Ors. dem alld s gö'clest 5Ors. `de höllo på att 
kyssas'. — Särsk. förb. (efter:) göd-ti`tts Leks. 
'giva en god eftersmak': (åter:) a. göd-a'tt si 
Ors. gö-a'tt så Mal. `taga igen sig, vila sig'. b. 
gö'-aitt se i ms'nnam Li. 'skaffa sig god smak (el. 
något gott) i munnen'. 

goda adv., se godo. 
god-afton interj. go-as fftön Ve. `hälsningsformel 
/ form of greeting, Good evening' (SAOB god 
9c). Jfr goddag(en); godkväll. Syn.: god-
öton. 

god-aktig adj. I gft'såakktug nÄlvd. 'välvillig, 
tjänstaktig / kindly, obliging' (SAOB 4). 

god-alen adj. gö'cläkt1 (pl. gö'cläkegår) Ore 'snäll, 
medgörlig / kind, easy to get on with' (Hels. 
goåken; Rz 5 b godalen). 

god-Mår sbst. pl. gö'bkår Mock. `blånor av finaste 
sort / best quality tow'. Syn.: se bästto. 

god-bröd n. I a git'sbraå Älvd. 	gfi8dbr5d ,- 
git'"sbråå Våmh. 	öMor. gö'clbrå Ors. gö'brå 
Mal. gö`brå ÖVd. 'bröd, bakat av den bästa 
sortens mjöl / bread made with best quality 
flour' (ÖDB III 386, 434) wa'jk eå i git'sbråå 
Älvd. 'vika det (o: brödet) till små fyrkanter' 
(Liv. Älvd., s. 34); Keltgobrå Li. <finare bröd till 
julen'. Syn.: helgd-, söndags-bröd. — Ssg: 
girsbröskaka f. nVåmh. 'brödkaka, bakad av 
bästa sortens mjöl'. 

god-bulle m.IIIa gö'bulla Ål; obef. Rättv. 'bulle, 
till vilken vassla använts i degspadet / loaf of 
bread containing whey' (ÖDB III 426). 

god-dagar m.IIpl. gfi'vdier Älvd. go'cicläjir (ack. 
gö'cldågå) vMor. gö'cicläjer (ack. gö'cldagå) öOrs. 
gö`dtlItgår Rättv. gö'clå`gsr Leks. gö'clägsr Mal. 
gösclAor ÖVd. 'ett sorgfritt liv / a carefree life' 
(SAOB); du ä' M fik clft' gä'uda'gå Älvd. 'nog 
har du en bekväm tillvaro'. — Ssg: git'sddags-
fik* m. Våmh. 'goddagspilt / lover of a carefree 
life'; gösclaspillt m. Mal. '4:Tets?. 

god-dag(en) interj. guträg Älvd. Ors. Ore gucläig-
(ån)Äpp.godä'g ,,,goddgånMal.guddg ,,,gudä'gin 
ÖVd. 'hälsningsformel / form of greeting, 
Good day' (SAOB under god 9c). Jfr god-
afton. 

gode m.IIIa gö'dt •—gö'åa nvMor. gösclå —gösda 
öMor. gö'då Ve.; best. sg. gö'clr, Ve.; (best.) sg. 
ack. gö'cla(n) vOrs. Ore 'kyss / kiss': dem cljäv 
werödtir gam vMor. `de kyssas': få i jen, gö'cla 

å di öMor. 'får jag en kyss av dig?'; 	gö'dan, 
vOrs. 'få en kyss'. Jfr lill-. Syn.: god adj., 
bet. 14; god-, lill-mun; lille; spinke, bet. 2. 

Gode-Herre oböjl. sbst. gö-hå'a  Mal. 'Gud / God'; 
hd vä't full i'vvin cenn, åll an gö-lbel'a  'det vet väl 
ingen annan än (han) Gud'. Syn.: Gud, bet. la; 
Gud-Fader. 

god(e)-man m.VI, se godman. 
God-fader oböjl. m. gös får Leks. go' f/ar Bju. 
go'ffar Al Jä. Äpp. gö'far Dju. Ga. Mock. Flo. 
Nås go'ffa ,,,go'ffa(r)—gtiffa Mal. (jfr gudfader). 

'åskan / thunder' (SAOB 3) go' /far å'kår Bju. 
go'//ar gå'r Äpp. an go' //ar å'k Mal. 'åskan går'; 
hö'rd du go'//ar n8 Jä. 'hörde du åskan (något)?'. 
Jfr dunder, bet. 1. Syn.: se bonde, bet. 2. 

(senare ssgsled:) 'person, som släpper väder 
högljutt / person who breaks wind audibly'; 
se lort-. 

god-fis rada gå' fis Mal. Li. 'liten, snäll och rar 
person (gosse) / nice little person (boy)'. Syn.: 
godgosse; guldfis. 

god-för adj. oböjl. gfc's-M' Våmh. gr-för Soll. 
gö' får Ors. gofå'r Rättv. gofEr'r Leks. Bju. 1. 'i 
stånd till / capable of' (SAOB god 2 a p) allm. 

we ga's-fä' dirra Vila Qn,n, Våmh. 'han 
har inte varit så pass duktig, att han gjort det 
här ännu': e a'nn go"för cljåssrå å Soll. 'är han 
duglig till att göra det Y': i wä, gö' får fi-e'tter öOrs. 
'jag var i stånd att hålla jämna steg (med honom); 
i wä't-nt urn i gö' fån. vOrs. 'jag vet inte, om jag är 
i stånd därtill': få af' om vi inom gofå'r Rättv. 
<få se, om vi äro i stånd därtill'. Syn.: god, 
bet. 2; god-till, bet. la. 2. 'som råkar göra 
(ngt galet) / who happens to do something 
stupid' Soll. a du ve grfö 	trcrdn,, fö mi 
har du lyckats slita av tråden för mig?'. Syn.: 
god-till, bet. 2. 

god-gill adj. I gösjill Leks. (Silj.) 'sådan, att den 
kan godkännas (t. ex. om  gärdsgård) / acceptable, 
passable (e.g. about a fence)'. 

god-gosse m. III a gögassa Mal. 'liten snäll och 
rar pojke'. Syn.: god-, guld-fis. 

God-gubben m. best. gö'gubbin Mal. gö'gsbbin Li. 
'åskan / thunder' (SAOB); gö'gabbin, å'k `åskan 
går.' Syn.: se bonde bet. 2; Godfader. 

god-hö n. V gö'hg Mal. 'hö av bästa kvalitet, givet 
åt hästen / best quality hay, given to the horse'. 
Syn:. hästhö. 

goding m.Ib gfiedivvg Älvd. <person, som har 
goddagar / person who leads a carefree life'. 

god-kaka f. V gf,t'skåkå' Älvd. 'brödkaka, bakad 
av den bästa sortens mjöl / loaf of bread made 
with best quality flour'. Jfr godbröd. 
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god-klia sv.v.3. Ta'skkela Älvd. gö'kköja Mal. (om 
sår:) 'klia på ett sätt, som tyder på annalkande 
förbättring / (about wound:) itch in a way that 
means it is healing'; nö Vek, å likvå'k; å a tå'j te 
gö'kköla Mal. <nu läker det (såret) i alla fall; det 
har börjat klia (utan smärta)'. 

god-kväll(en) ( godan-) interj. gukwe'lld Älvd. 
Våmh. gukwå'lld Ore gokvii'll(år) Leks. gåkväill 
Ga. gokvit'll Flo. gukvä'llt2, Nås gokvå'll 
kväll Mal. gumkvål Li. `god afton / Good eve-
ning' (SAOB under god, bet. 9 c); gukvii'llr, på 
tjs`rrtja Nås (hälsning, då man gick förbi 
kyrkan). Jfr godafton. Syn.: kväll, bet. 2. 

god-kåda f.IVa gfitqcwöd(a) nÄlvd. gä'uåkwåda 
nVåmh. gfe8dkwåda Våmh. (Bon.) gö'dkvåd Soll. 
gök/edda Jä. go'kköa -,go'kkäa Äpp. Mal. gö'kåa 
ÖVd. 'hård, tuggbar grankåda, tuggkåda / hard, 
chewable resin' (ÖDB I 514); knå`pgoikkäa Äpp. 
'kulformig tuggkåda (på granstam)'. Jfr blank-
poppa; klarknapp. Syn.: pärlkåda. — 
Ssg: go'kkoburrk ( -burrk) m. Mal. '(liten) näver-
burk el. dosa använd att förvara tuggkåda i / 
(small) birch-bark box used to keep chewable 
resin in'. 

godkåd-knapp m. Ja go`kkaknapp Jä. go'kkoknapp 
Mal. 'kula av stelnad, tuggbar kåda / piece of 
hard, chewable resin'. Jfr klarknapp. Syn.: 
godkåd-knopp, -knöpe, bet. 1; kåd- knöpe. 

godkåd-knopp m. Ta gfislavet(a)knuI pp Älvd. 
(Loka) =föreg. 

godkåd-knöpe m.IV go'kkoknöpå ( •••go`kko-) Äpp. 
1. 'kula av stelnad, tuggbar kåda / piece of hard, 
chewable resin'. Syn.:godkåd -knapp, -knopp; 
kådknöpe. 2. <person, som arbetade lång-
samt / person who worked slowly'. 

god-lagad adj. I gö'låga Mock. `snäll, godmodig, 
trevlig / kind, good-natured, nice'. Syn.: god-
hg, bet. 1; godlåten; godlåtig; godsam; 
godskapad; godsklig, bet. 1. 

godlig adj. I gö`dlin vMor. 1. 'snäll, godmodig / 
kind, good-natured' (Bl. g 6 51e g u r). Syn.: se 
godlagad. 2. 'behaglig / pleasant'. — Adv.: 
gö'dli adv. vMor. 'gott, behagligt / pleasantly, 
weil'. 

god-livad adj. I gåssdkajvadr, Våmh. (Bon.) 'god-
hjärtad / kind-hearted'. 

god-lust oböjl. sbst. golu'sst Mal. <någonting ange-
nämt / something pleasant'; få höir på 'golu' sst 
'låt oss höra på något trevligt'. 

god-låta sv. v.l. fisskcit- Älvd.; pass. gfi'skåtas 
Älvd. göslåts Mal. gö'låtes ÖVd. (jfr Fr. g 6 ö 1 41 tr). 
1. (refl.:) 'gottgöra, försona, bättra / make good, 
repair' Älvd. 4n a wr får o wika gf.ks8kåt-8ig 

'han har varit här och velat göra det gott igen'. 
2. (pass.:) a. 'förlikas, komma (bra) överens / 
agree, be reconciled' Älvd. b. `vara vänlig, tala 
vänligt, ställa sig in, vänslas / be friendly or talk 
in a frienclly way to, ingratiate oneself, euddle' 
allm. o skull gö'låts v o Mal. 'hon skulle tala 
vänligt till henne'; an kå'mm å vill gö'låtes Li. 
<han kommer och vill vara vänlig (efter att 
förut ha varit vrång)'. Jfr kovra, bet. 1; kävr a, 
bet. 3. 

god-låten adj. III ga's/råtti Älvd. (Got!. Ordb., 
Multrå godlåten; Aasen godlaaten; jfr SAOB 
go dl å tig) 'godmodig / good-natured'. Syn.: se 
godlagad. 

god-låtig adj. I gö'låtu Mal. '(inställsamt) vänlig 
och godmodig / kind and good-natured' (SAOB); 
o skull Was våsa ss glåtu 'hon skulle låtsas vara 
(el. tala) så vänligt'. Syn.: se godlagad. 

god-löv n.Ia grdköv vMor. gö`dlEm Ors. göl& 
Mal. gö'lsuv ÖVd. 'foderlöv, som boskapen särsk. 
gärna åt / leaf-fodder which was popular with 
cattle' (vanligen Salix-arter samt rönn). 

god-man m.VI gI2' 8clirn4nn (pl. -mennår) Våmh. 
godma'nn öMor. `opartisk person vid syneför-
rättning o. d. / impartial surveyor' (SAOB). 

godman-öronen n. pl. best. go'nnmartöron Osman-
sron Mal. 'hjärtöronen, auriculae cordis'. Syn.: 
ljut-, ondmans-, vill-öronen. 

god-ment adj. I Ornennt Äpp. Mal. (Gotl. Ordb. 
godment; Ross godmeint) 'välmenande / 
well-meaning'. 

god-middag interj. gumi'd(d)ag Rättv. (Bo.) gå-
Ga. (hälsningsformel / form of greeting; 

jfr SAOB under god 9c). Syn.: middag, bet. 4. 
god-mjuk adj. I gö'dmjök vMor. gö'mjak Leks. 
gö'mjik Nås. 1. 'mjuk och behaglig / gentle and 
pleasant' vMor. 2. 'mjuk och fyllig (om bröd-
kaka) / soft and thick (about bread)' Leks. Nås; 
(n.:) 'ej för hårt torkat (om hö) / not too dry 
(about hay)' Leks. bu'lly, å gö'mjak Leks. 'bullen 
är mjuk och god'. 

god-morgon interj. gumö'repn -gurnå'zi Älvd. 
gomå`ro Bju. gåmö'ro Ga. gomö'ro Flo. gunaro 
Nås goinå`ron Mal. gumösron ÖVd. (hälsningsord; 
SAOB under god 9 c:) 'godmorgon / Good mor-
ning'; gåmErsro ntemmar misciclatb Ga. (hälsning, 
anv. ungefär kl. 9-12 på dagen). Syn.: morgon, 
bet. 1 b. 

god-mun m.Ia gfes(ö)mtfnn Älvd. gö'dmunn Ve. 
öMor. Dju. gö'munn Ål gö'msnn Äpp. Mal. 
'kyss / kiss'; di er old-4 djd'vå git'söntqnn Älvd. 
'de hålla på att kyssas'; djötv gö'climunnån öMor 
dje gö'insnn Mal. 'kyssas (eg. giva g-en)'; ställ-tå; 
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gö'munn Äpp. 'räcka munnen till en kyss (eg. 
ställa till g.)' Jfr godnosas. Syn.: se god adj., 
bet. 14. 

godna sv.v.1., se gona. 
god-natt f. VI g 4' 8  (å)neTt Älvd.; okänt Våmh. Mor. 
Soll. Rättv. (Bo.) 'hälsning, budskap / greeting, 
compliments, massages' (SAOB under god 9c, 
natt l e; Rz 207b god nåt; Aasen Ross god-
natt); du ak sa' j git' 8ån4t då'r Älvd. 'du skall 
framföra en hälsning (från mig) där (i gården)'. 
Syn.: hälsning. 

god-natt interj., adv. guna'tt Älvd. Våmh. Rättv. 
(Bo.) gona'tt Mor. Dju. gona'tt Mal. ÖVd. 1. 
`avskedshälsning farewell performanee' (SAOB 
under god 9 e); gona'tt i då'g öMor. Dju. (av-
skedshälsning, då man på kvällen gick från en 
gård); gona'tt min vå'as öMor. <godnatt (med 
oss)!'. 2. (adv.:) `omöjligt, slut, stopp, förbi / 
impossible; finished, all up, at an end' (jfr SAOB 
natt 1 c E) Mal. ä natt vå'k gona'tt, si an tög 
te siepa `det blev alldeles hopplöst, sedan han 
började supa'. 

god-nisse m. illa gö'nias Mal. `tomte / brownie 
or puck'. Syn.: tomte; tomt-bisse, -gubbe, 
-karl. 

god-nosas sv.v.l. pass. gö'nösäs Äpp. `smekas 
(med) ansikte mot ansikte; kyssas / rub nosas 
gently, kiss'; hall-smkri'vv hsrå,'rä v gönöstis 
'omfamna varandra och smekas ansikte mot 
ansikte (kind mot kind), kyssas'. Jfr god-mun, 
-nävet. Syn.: gotta. 

god-nävet n. best. gö'nåve Li. 'näskyss / kiss with 
the nose, (by) rubbing noses gently'; få' je 
gö'nåve å' de (till barn) `får jag en näskyss av 
dig?'. Jfr godnosas. Syn.: kie; miau; mie; 
nia; tit; umma. 

godo (goda) adv. get'såå ,.,gii`saa Älvd. gö'då vMor. 
gö'clo söMor. Ore gö'cl(a) Ve. Soll. Leks. gö'a Ga. 
gö`S, Flo. gö's Mal. ÖVd. (jfr god, bet. 16; ang. 
änd. -å, -a, -o etc., se LD I 178) 'gott / good, wall, 
nicely' (endast vid vissa verb:) ä u' //tär gö'cl(a) 
Soll. 'det luktar gott'; gkl`n gö'cla Leks. le gott'; 
ä små`k gö'a Flo. 'det smakar gott'; ä ls'fft 
re'nnt Os Mal. 'det luktade rentav gott'. Jfr 
eft(er)-, till-godo(r). 

god-polla f.IVa gö`pslla Mal. Li. 'bubbla av saliv 
på spädbarns mun / saliva bubbla on baby's 
mouth'; fö'ttä, hskke gö'pallör o å' på ms'nncvm 
Mal. 'se (till), vilka små salivbubblor hon har på 
munnen!'. 

god-rån n.Ia gö'rån Jä. ( =pl.) 'bröd gräddat av 
fin pannkakssmet i våffeljärn (el. råjärn) / 
wafer or waffle' (jfr SAOB gorå). Syn.: rå- 

järn-bulle, -hasse, -pannkaka; råjärns-
bröd, -kaka. — Ssg: gö'råjårn n. Jä. 'våffeljärn 
att grädda go drån i på glöden / waffle-iron'. 

gods n. la gasas -gass -088s Älvd. 	Våmh. 
gös(s) Ve. Soll. Rättv. goss övr. OvSi. övr. NeSi. 
Vd. 1. 'ägodelar, egendom / estate, property' 
(SAOB 1) Älvd. Mal. ÖVd. 4n sY öks djift-å' si 
gfc'888eå 'han tycks gm giftermål(et) skaffa sig 
(eg. gifta åt sig) egendom (förmögenhet)'. Jfr 
gods-gosse, -kulla, -piga, -pilt. 2. 'föremål; 
(koll.:) varor, saker! object; goods' (SAOB 2) Jä. 
Dju. Mal. ÖVd. ä-då e a`kkfonsgoss sem a gä'j 

Tra. `det där är saker, som sålts på 
auktioner och gått från gård till gård'. Jfr friar-, 
f är g-, k ist-, lån-. 3. 'malm; metall! oro; metar 
(jfr SAOB 3 a-b; ÖDB II 109) öMor. Leks. Bju. 
Ga. Mock. Nås Mal. ÖVd. ä fsnns göss dar 
Leks. 'det fanns malm där'; ä skull va litä go'ss i 
läg nkr Leks. 'det skulle ingå litet metall i det 
(magiska medlet)'. Jfr metall. 4. 'stoff, rå-
material / stuff, raw material' (SAOB 3 d) Vd. 
gs'tt go'ss e tu'vvt Jä. Mal. (bildl.) 'gott gods är 
tungt'. 5. 'dold skatt, skyddad på övernaturligt 
sätt / hidden treasure protected by magie means' 
allm. !flin gfc'esseå Älvd. .94'0 giV 8ssåd Våmh. 
(Bon.) tå' go'ss Ors. lä't gös Rättv. fisnn go'ss 
Leks. <söka efter dolda skatter'; gfeasseå a 
/L'y'tta sig Älvd. 'den förborgade skatten har 
flyttat sig' (sades vid stjärnfall); eå jr fet 
då'r Våmh. 'det finns en dold skatt där'. Jfr 
jord-, midsommars-. 

godsam adj. I gö`samm Äpp. gö`scvni Mal. 'god-
modig, godsint, vänlig, snäll/ good-natured, kind' 
(Bl. göösamur); en tg`låtu, gö`sam gu'bba Mal. 
'en stillsam, vänlig gammal man'. Syn.: se 
godlagad. 

gods-berg sbst. (endast i förb. brinna go d sb erg:) 
bri`nn go'ssbärg Flo. 'uppstå och lysa (om eld 
över malm el. en förborgad skatt) / appear and 
burn (of fire over ore or hidden treasure)'. Jfr 
godseld. 

gods-drake m. IV gfisssdrätjil -gfissdråtji' ,-,giress- 
dr'åtjii Älvd. 	 Våmh.; obef. Mor. 
Ors. 1. 'eldkula el. eldstrimma, som visade sig 
över dold skatt / fire ball which appeared above 
hidden treasure' Älvd. Våmh. 2. 'meteorit / 
meteorite' sÄlvd. Syn.: drake, bet. 1 b; eld-
kula. 

gods-eld m. Ja ga'sssjälld Älvd. gö'sjell -gö'själl 
Rättv. go'ssell Ål go'ssäl Dju. go`ssa Flo. Mal. 
go'ssjell Jä. Äpp. <eld, som visade, var det fanns 
malm el. en dold skatt / fire inclicating the pres- 
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ence of ore or hidden treasure' (SAOB). Jfr 
godsgubbe. Syn.: godsljus. 

gods-gosse m. Illa gfi' 888g088 Älvd. K888g088 
Våmh. go'ssgå'as vMor. gö'sgåss öMor. go'ssgåss 
Ve. gö'sg'åss Soll. go'sagass Ors. go'ssgsssä Ore 
gö`sgesss Rättv. 1. 'son, som ensam ärver en 
gård / son who alone inherits a farm' allm. Syn.: 
go d sp ut. 2. 'person, som för tillfället är ensam 
hemma / person who is temporarily alone in the 
house' Rättv. 

gods-gubbe m.IIIa gö`sgubbs Rättv. (Bo.); obef. 
Bju. Al (jfr gods, bet. 3) `övernaturligt väsen, 
som (genom sitt uppträdande på viss plats) an-
tydde förekomsten av malm / supernatural being 
that indicated the presence of ore in a certain 
place'. Jfr gods-eld, -ljus. 

godska sv.v.l. go'sska Mal. (jfr Rosa go dska seg) 
'gilla, tycka om / approve'; (alltid negerat:) i 
go' sak int ä-d -a,' nå' 'jag tycker inte om det där 
(något)'. Jfr gitta, bet. 1; hirta. Syn.: säta, 
bet. 1; vörda, bet. 2. — Pass.: go'88käs Mal. 1. 
`bliva god igen / get better, improve'. 2. goskäs-
ver (nsn) 'göra sig till för (ngn) / show off to s.o.'. 

god-skapad adj. I gösskäpsn Mal. 'vid gott lynne; 
vänlig till sinnes /ina good temper; good-natured'; 
e an tö' ttman ns gö`skapsn i dåg? 'är fasters (el. 
mosters) man på (något) gott humör i dag?'; han 
e då gö`skäpsn ss han bräk säj -å't mä i ska ga-i'nn 
'han är (då) vänlig (mot folk), så han brukar 
säga till mig att jag skall gå in'. Syn.- se go d - 
lagad. 

god-skede n.III gö`ski Mal. '(tillstånd av) gott 
humör / good humour'; rå`k du o på galan 'om 
du råkar (träffa) henne på gott humör'. Jfr 
gladskede. 

godsklig adj. I Ta' 8.9kkig ,-,gir8sskkin Älvd. 
giVessain Våmh. go'sskkin vMor. Ve. Leks. Bju. 
Al Dju. Nås gö`skkinSoll. gö`sklin Ors. go'sskken 
Ore go's(s)kkifin -go's(s)kkin Rättv. go'sskkä 
Mal. 1. 'godmodig, snäll, vänlig / good-natured, 
kind(ly)' allm. Jfr o-. Syn.: se go dlagad. 
2. 'snygg, angenäm / nice, pleasant' Soll. Leks. 
Jfr o-. 3. (n.:) 'trevligt, behagligt / pleasant, 
nice' Älvd. Leks. wil`r eå int giVaskki egm, du ed fe 
/4' rennstfitui få'r Älvd. <vore det inte trevligt, 
om du råkade (eg. hade farit) få diarDå här?'; 
va'rrmt å go'ssklei Leks. 'varmt och behagligt'. — 
Adv.: go's(s)kki Rättv. `gott / nice, well'; ä 
la' fffitsr go's(s)kki 'det luktar gott'. 

gods-kulla f.IVa 0888kull Älvd. gii'veskulla 
Våmh. gossskull vMor. gö`skulla öMor. gö'skull(a) 
Soll. •-go'sskull(a) Ve. go'askulla Ors. Ore Os-
kalla Rättv. `dotter, som ensam ärver en gård / 

daughter who alone inherits a farm'; gö`skullur å 
pi'vvsträvvn e seellan gå'tt öMor. 'rika döttrar 
och regnväder vid pingst bådar sällan (något) 
gott'. Syn.: godspiga; landarva. 

gods-ljus n. go'ssirjös nvMor. 'eld el. ljussken, som 
antydde var det fanns en dold skatt / fire indi-
cating the presence of hidden treasure'. Jfr 
godsgubbe. Syn.: godseld. 

god-smakig adj. I gfessmakuig nÄlvd. gö`dsmeiku 
Rättv. gai'småku Mal.; n. gil'sdsmäkut Våmh. 
(Bon.) gödsmakut Ve. gö`dsm.åkut öOrs. 
målcut Äpp. 'välsmakande / tasty' (V11); å va 
lä`jk gö`dsmakut smi3'r Ve. `det var (ett) lika 
välsmakande smör'. Syn.: sovelsam, bet. 2; 
sovlelig; 

gods-piga f.IVa gö`spiga Ve. go'sspiga Leks. Ål 
gaspiga Bju. Dju. Ga. Jä. Äpp. go'ssplga Mock. 
Nås Mal. ÖVd. 'dotter, som ensam ärver en 
gård'; pi'vvetaråvnen, å go'sspigur ä stellan gs'tt 
Leks. pi'ssdarävvn e go'ssplgsr e stella brå' Mal. 
`pingst(dags)regn och godspigor äro sällan bra' 
(:sådden skulle ofta ske vid pingst). Syn.: 
godskulla. 

gods-pilt m.Ia go'sspillt Leks. Bju. Ål Dju. Ga. 
Nås Äpp. Mal. ÖVd. 'son, som ensam ärver en 
gård'. Syn.: godsgosse, bet. 1. 

gods-straff n. I a go'sstraff Ors. (skämts.:) = g o d s-
pilt. 

gods-streck n.II go'sstrekk Leks. (jfr gods, bet. 3) 
`malmfyndighet, malmåder / ore deposit, lode 
of ore'. 

god-talig adj. I gfistakuig nÄlvd. gfis(d)täkgn 
Våmh. (Bon.) go"(d)tålrun Soll. girtäku Äpp. 1. 
'som talar vänligt och välvilligt / speaking in a 
frienclly, kind way' (SAOB) Soll. Äpp. 2. 'språk-
sam / talkative' (SAOB) Älvd. 3. 'som förstår 
att lägga sina ord väl / eloquent, cliplomatic' 
Våmh. (Bon.). 

god-till oböjl. adj. 	Älvd. gö'tä Ve. do"tik 
vSoll. gotå' Rättv. Bju. Nås (-gåtå') Jä. (n. 
gira Rättv.) gutå' nLeks. Dju. gåtå' sLeks. Äpp. 
gåta' (tr. sv. gåte)Mal. got' -gåta' ÖVd. (tr. sv. 
gotegåte ÖVd. .....okkte (sic!) Tra.). 1. a. (om 
människa el. djur:) 'duglig, i stånd till; potent / 
capable, able, potent' (SAOB god 2 a /3) allm. 
a'nn i fel gästi'lr svÄlvd. 'han kan då (berätta 
om forna tider); i a-nt go"tik mi`nnas ä vSoll. 
<jag förmår inte minnas det'; fä ä-nnt gåtå' 
a'ssint sLeks. 'jag orkar ingenting'; om jet ä gutå' 
fri`r ä nLeks. 'om jag förmår göra det'; dem vå-nt 
got' Jä. `de kunde ej (utföra saken); käk vå 
gåtä strit säg åt-s-frairnm da i tj'an Äpp. 'karlen 
hade mage att sätta sig bakfram i kyrkan'; då 
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i'nnt je e gåte så'vå sm nå`tta Li. 'då jag inte kan 
sova om natten'; dem skall i'nnt vd okkte ga`ppo-
a'pp Tra. 'de skulle inte vara i stånd att gapa' 
(om hundar med nosgrimma); dam så' g an e-nt 
g4-tenå Mal. 'man säger att han är impotent'; 
(äv. i förb. duga go d -till:) 'vara i stånd till, 
kunna, förmå i be able to' Mal. i dög 	gåt' 
vält  ty'sst <jag kan (då) inte vara tyst'. Jfr 
karl, bet. 4. Syn.: god, bet. 2; god-för, bet. 1. 
b. (om sak:) <duglig, lämplig att använda / 
(about an object:) usable, handy' Leks. 2. (i 
förb. vara god-till:) 'råka / happen' Mal. 
ÖVd. o vå gåte vällt-ky'll da å .2lei`tt gs'irvin Mal. 
'hon råkade falla omkull på släta golvet'; å då 
vå,' å gåte vd' åjn bjä'nn da Tra. 'och då råkade 
det vara en björn där!'. 3. 'som gärna kan (är 
närmast att) göra någonting / who is most 
suitable to do something' Älvd. di'er irå 	a 
d'Y ö  'de ha lättare än ngn annan att åtaga sig 
saken'; du å gåta djå'r å, du sam a tf' tö' Mal. 'du 
kan gärna göra det, du som har tid till det'. 4. 
(n.:) <lagom (åt), rätt (åt) / serve s.o. right' 
Rättv. vår s int girti å' no 'var det inte rätt åt 
henne?'; girti gu"ti (hånfullt ironiskt) `alldeles 
lagom!'. 

god-trogen adj. III git'utrfOn, (pl. -trå8gn.gr) Älvd. 
gfe åtrain Våmh. gö'tröin öMor. go`trojin 
( —go"trojin) Ors. Rättv. gÖtrögin Bju. gö'tröin 
Mal. götriiin Li. 'lättrogen /credulous' (SAOB 2). 
Syn.: godtrolig. 

god-trolig adj. I götrökin Nås =föreg. 
god-tussa sv.v.l. gasytuså'' sÄlvd. 'arbeta makligt, 
.söla / work slowly, dawdle'. Jfr tussa v. 

god-tyckt adj. I gÖdtykkt Oro (jfr SAOB god-
tycka) 'omtyckt, gillad, populär / popular, 
liked'; ku'lla wa ha'askke gödtykkt ö 'flickan var 
mycket omtyckt (hon)'. 

god-varm adj. I gå' 8(å)warrm Älvd. 'behagligt 
varm / pleasantly hot'. 

god-vilja m.IIIa gf4' 8(å)wilr Älvd. gö'våld Mal. 
gö'völri ÖVd.; obef. Våmh. (Bon.) Mor. (jfr Sdw. 
gopvili; Fr. g6livili; Rz 208 a godvilje). 1. 
'god vilja; villighet, energi / good will; readiness, 
energy' (SAOB go dvilj a,-e) Älvd. eå i gi2' 8åwiltri, 
i å'rd-a'n,ncles 'det är god vilja el. villighet i 
Hård Anders'. Syn.: vilja, bet. 1. 2. ̀ städsel, 
städjepenning (som gavs t.ex. åt vallhjon) / 
earnest-money (given e.g. to herdsmaid)' Älvd. 
ig a djrvi g»övfk4n nu' jag har givit städsel 
nu'. 3. '(frivillig) gåva (t. ex. åt vallhjon i form 
av en huvudduk el. en getost), utöver avlöningen 
given som erkänsla för väl utfört arbete / 

(voluntary) extra gift given (e.g. to herdsmaid) 
in recognition of good service' Mal. ÖVd. 

god-viljad adj. I gfe8å-wr1.'aa Älvd. (jfr god-
vilja; Sdw. godwhiliaper) 'villig, beredd / 
willing, ready'. Syn.: vilj ad, bet. 1; vilji g, 
bet. 1. 

god-villigt adv. gö'villji Ga. (jfr SAOB go dvil j o g, 
under godvillig; Sdw. godhwiliokt) 'god-
villigt / of one's own accord'. Syn.: godvilliga; 
godvilligt. 

god-villiga adv. gå' 8(å)willi Älvd. (Lev. Älvdalsm., 
s. 47) 'godvilligt' (jfr Sdw. go dhwillika). Syn.: 
godviljigt; godvilligt. 

god-villigt adv. gÖdvillit Rättv. (Bo.) gÖvillit 
Flo. Mal. gövillikt ÖVd. 'utan tvång, frivilligt / 
voluntarily' (SAOB 3). Syn.: godviljigt; 
godvilliga. 

god-väder n.Id 	gie8(4)weåe'r Älvd. gödvådär 
vMor. gödvådär öMor. gÖdwedär Ve. gö'våä  Mal. 
gövår ÖVd. (jfr god, bet. 4) <mild väderlek, 
blidväder / mild weather'; äd e bå'r gÖdvådrä 
öMor. <det är bara blitt (eg. godvädret)'. — 
Sag: gö'veltsdåg Mal. gö'väfdåg ÖVd. m. <dag 
med mild och blid väderlek / mild day'. 

god-år n.Ia gii`såår nVåmh. gfisciår Våmh. 
(Bon.) gö'dår Soll. Ors. Oår Mal. ÖVd. 'gott år! 
a good year' (SAOB); an a Ta'såårå 	pre'88t9? 
nVåmh. 'han har gott år (eg. godåret) nu, präs-
ten' (vid nödår och hög markegångstaxa); i å'r 
bir e gödår Ors. 'i år blir det ett gott år'. Jfr 
hård-, klen-år. 

god-ät adj. I ga`Milt (n. -ått) Älvd. gödätt Oro 
(jfr Fr. wtr) 'smaklig, som gärna ätes (av kreatu- 
ren) / tasty'; isti,jär 4'rngn sOks int wä" no 
git'säät Älvd. 'den här halmen måtte inte vara 
sådan, att kreaturen gärna äta den'. Syn.: 
godäten. 

god-äta oböjl. sbst. n. gödjeltå öMor. <särskilt god 
el. smaklig mat; godsaker / particularly good or 
tasty food; sweets'. Jfr lust-, lyst -mat; lyst-
äta. 

god-äten adj. IV ga'sdjäti'n Våmh. (Bon.) 'smak-
lig, som gärna ätes (av kreaturen) / tasty'. 
Syn.: godät. 

god-öton interj. gön-5`to Leks. gurrto Mal. 'god-
afton / Good evening'. Jfr öton m. Syn.: 
godafton. 

gogra sv.v.1., se govra. 
golja sv.v.l. ga`kja Bju. 'tala högt med tjock och 
otydlig röst / speak loudly in a thick, slurred 
voice'. Jfr gälla. — Avi.: gs'Irju adj. Bju. `som 
talar el. ropar med tjock och otydlig röst / 
speaking or shouting in a thick, slurred voice.' 
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golmai  sv.v.l. ga'Itma Bju. Flo. Nås 'tala högljutt 
(av skrytsamhet el. i vredesmod) / speak loudly 
(boastingly or angrily)' Bju. Flo. Nås. Syn.: 
gorma', bet. 1. — Ssg: grarmhatt m. Bju. 'en-
faldigt skrävlande person / braggart'. — Avi.: 
gaIrm n. Bju. `högljutt prat / bud talk'. 

golman  sv.v.l. ga'Irma söLeks. 'äta glupskt / eat 
greedily'. Syn.: se glaf sa, bet. 4; glupa, bet. 1; 
go r man. 

golmam  sv.v.l. gs'Irma Al gs'Irrna Mal. 'bolma / 
belch out smoke'. Syn.: gormam; volma. 

golv n.Ia gt18v Älvd. Våmh. göv Mor. Soll. Ors. 
gålry Ve. Orv Ore Rättv. (Bi.)—Tra. Ml) —guln: 
Rättv.; böjn. se  LD II 194-195. 1. 'nedre plan 
i rum, källare, fähus etc., av trä, tilltrampad 
jord, stenar e.d. / floor' (SAOB A 1; ÖDB III 
140 f., 182, 184, 234 j., 263) allm. i mått få"rå 
up4 gfivv§ auti nöger Älvd. lag gick visst fram 
och tillbaka på golvet sysselsatt med ngt'; edum 
bgövt ov-4' no gfesv i'as wrku Älvd. `vi skulle 
behöva repa så mycket löv denna vecka, att 
det täckte golvet i ngn uthusbyggnad'; nid g 
gö`vi öOrs. ned å ga`kvi Rättv. `(nere) på golvet'; 
mitt å ga`lmin Mal. 'mitt på golvet'; brå'geln: Flo. 
Mal. 'brädgolv'; dYnnigeln: Mal. `med hårt tram-
pad gödsel täckt golv i fähus'; fy'llgelry Mal. 

Li. `golv, fyllt under och mellan bjäl-
karna med jord e.d. för värmens skull'; he'llgålry 
Ve. 'stengolv' (t. ex. i fähus); li'Magelny Jä. `golv 
i lider'; steg& öOrs. `stengolv'; atfegugultv 
Rättv. stfiggain: Bju. 'stuggolv'. Jfr fähus-, 
bet. 1. 2. 'utrymme för säd el. halm på vardera 
el. ena sidan av loge, skilt från denna av balk; 
säden el. halmen på dylikt utrymme / parti-
tioned-off space for grain or straw at either or 
one end of barn; graM or straw kept here' (jfr 
SAOB B 3; ÖDB I 434) allm.; pi gö`vi öOrs. pi 
gs`lrvin Mal. 'i ladans förvaringsutrymme'; 
hcarmgalny, hä`gargalry, rg`ggslro, eit'sagsh Leks. 
ladugolv med halm, havre, råg resp. säd i'. Jfr 
ladu-, lill-, stor-. Syn.: lod f., bet. 3; loge, 
bet. 2; sädesrum. 3. 'hög av otröskad säd, 
upplagd i tröskladan, antingen på utrymmet in-
nanför logbalken el. på skullen / heap of un-
threshed grain piled up in threshing-barn' (jfr 
SAOB B 3) Ore Ga. hä'gärgekv, kö`rgah, rOgalry 
Ore <hög av otröskad säd (havre, korn resp. 
råg)'. Syn.: lod f., bet. 1. 4. 'mellanrum mellan 
två stolpar i hässja; hö el. säd på dylikt ut-
rymme / space between two poles of a hurdle; 
hay or grain in this space' (SAOB B 4; ÖDB I 
254) allm. (utan plur.-ändelse vid kvantitet:) 
jä a fått fä' (mm)ti pH hå' i å'r Rättv. (Bo.) 'jag 

har fått femtio golv hö i år'; jä a få'tt u`nndra 
gu'hy ö' nLeks. 'jag har fått hundra golv hö'; 
M'gzar9.2, sti'aagaltv Ore 'golv i hö- resp. sädes-
hässja'. Jfr tugolvs-, tvegolvs-hässj a; tve-
golv. Syn.: hässj golv, bet. 1; skötan; sköte 
m. 5. `stomme till vinterhässja, bestående av 
underbyggnad, störar och stänger / franiework 
of winter hurdle' (ÖDB I 232; jfr SAOB golv 4) 
Ve. vSoll. Äpp. Mal. ÖVd. Jfr hässj-, bet. 3. 
Syn.: golvstad, bet. 3. 6. 'underbyggnad till 
vinterhässja / base of winter hurdle' (ÖDB I 
232) Mor. Ore Jä. Jfr hässj-, bet. 2, stack-. 
Syn.: golvstad, bet. 2; underbonad, bet. 1. 

`vinterhässja; kvantitet foder, som ingick i en 
vinterhässja / winter hurdle; fodder on winter 
hurdle' (ÖDB I 232, 265; DNO 1:3, s. 31 f.) Mor. 
Ors. Dju. Tra. Jfr h ö-, bet. 1. Syn.: k öl-. myr-, 
myrhös-, skogs-, slog-,småhös-,vinter-häs-
sja;stack;hö-,bet.2;myrhös-,vinter-stack. 

a. `slåtterareal, som gav en vinterhässja, 
bestående av ett golv hö / area producing hay 
for one winter hurdle' Ve. vSoll. Mal. ÖVd. Jfr 
slog-, starr-. b. 'liten, jämn myr / small, even 
bog' Mal. 9. ̀ ströbädd i bås el. kätte / bed of straw 
in stall or pen' Soll. Jfr bädd, bet. 1 b. 10. 'av 
kluvna stockar el. av bräder bestående tak över 
brunn / roof over weil, made of split logs or 
boards' Ore. Syn.: se brunnstak. 11. 'lager av 
gödsel på fähusgolvet / layer of manure on 
floor of cowhouse' Soll. Jfr dyng- (se golv, 
bet. 1); fähus-, bet. 2. 

golva sv.v.l. gfisva Älvd. gö`va Ors. gs'Irva Rättv. 
1. 'lägga golv / lay a floor' (SAOB 1; ÖDB III 
127) Älvd. 2. (jfr golv, bet. 7:) 'sätta upp hö på 
vinterhässja / put hay on a winter hurdle' Ors. 
Rättv. Jfr hässja v. — Pass.: eå ed by-övt 
gfisvas få'r Älvd. <det skulle behöva läggas in 
(nytt) golv här'. — Särsk. förb. (om:) gicsv-94'nzm 
Älvd. `lägga in nytt golv'; (upp:) göv-u'pp Ors. 
<sätta upp hö på vinterhässja'. 

Golvaren m.IIIa best. gö'värn öMor. 'fiktivt 
väsen under golvet, varmed skolmästaren 
skrämde barnen till lydnad / fietitious being 
under the floor, used by the teaeher to frighten 
the children into obedienee'. Jfr Bö (e). 

golv-drag n.II gfesvdräg Älvd. gå'lrydräg Ve. 
gs`lnydräg Dju. Mal. ÖVd. 1. 'luftdrag gm golv-
springor / draught through cracks in floor' 
(SAOB) allm. 2. `ritmått, anv. vid golvtiljors 
anpassning till varandra / tool used when fitting 
floorboards together' (ÖDB III 128) Älvd. Ve. 
Syn.: telndrag. 

golv-gård m.Ia gfesvgärä Älvd. 'stängsel om- 
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kring vinterhässja / fence round winter hurdle'; 
eå 1803 gäsvgår å (talesätt om dålig byggnad:) 
'det är som ett stängsel omkring en vinter-
hässja'. 

golv-hake m. IV gösvatji Ors. 'hakformat järn, 
anv. vid sammantvingande av golvtiljor / hook 
used to force floorboards together' (SAOB). 
Syn.: drevhake. 

golv-kanna f.IVa gu'Irvkanna ,-gs'Irvkanna Rättv. 
gs`lrvkanna Mal. 'extra förplägnad, given efter 
fullgjord tröskning / extra refreshments given 
when threshing work had been done'. Jfr golv, 
bet. 2; kastkanna. 

golv-klocka f. IV a gs'Irvkirskka Mal. 'golvur (Mora-
el. Stjärnsundsur) / grandfather clock (made in 
Mora or Stjärnsund)' (ÖDB II 120, 122; III 
215). 

golv-löv n. Ta gö'vlEiv Ors. lövkvistar, utbredda 
som underlag för det nedersta varvet hö i en 
vinterhässja / leafy twigs spread out under the 
bottom layer of hay on a winter hurdle'. Jfr 
golv, bet. 5-7. 

golv-sand m. Ta gEi'lrvsannd Mal. 'grov, våt sand, 
som ströddes över golv av nysågat virke för att 
nöta bort stickor och andra ojämnheter / coarse, 
wet sand strewn over floor of newly-sawn wood 
to wear away splinters and other irregularities' 
Jfr skursand. 

golv-slarva f.IVa gs'1v.21arrva (-gs'fflatrrva) Mal. 
'trasa, anv. att torka golvet med efter skurning / 
cloth used to dry floor with after it had been 
scrubbed' (ÖDB III 324). Syn.: dretslarva, 
bet. 2; skurslarva. 

golv-stad m.II gö'vstää Ors. gs`Zrastä, Tra. 1. 
`plats, där vinterhässja stod, hade stått el. 
skulle ställas / place where winter hurclle stood, 
had stood or was to stand' Ors. Tra. 2. <under-
byggnad till vinterhässja / basa of winter hur-
dle' (ÖDB I 232) Ors. Syn.: se golv, bet. 6. 
3. 'stomme till vinterhässja, bestående av un-
derbyggnad, störar och stänger / framework of 
winter hurdle, consisting of basa, poles and rods' 
Ors. Syn.: golv, bet. 5. 

golv-stock m. Ib gö'vstukk Ors. 'stock, utgörande 
del av underlaget till en vinterhässja / log form-
ing part of base of winter hurdle'. Jfr golv, 
bet. 6. 

golv-sugga f.IVa gs'irvsugga Äpp. 'gråsugga / 
wood-louse'. 

golv-såg f.Ic ga`8vsåg Våmh. gävset,g vMor. 
gtarvslig Rättv. Leks. 'sticksåg, anv. vid golv-
läggning / compass saw used in laying floors' 

(ÖDB III 128). Jfr fogsvans. Syn.: stick-, 
teln-såg. 

golv-teln f. Ta girsvtinn Älvd. ga`kvteibi Bju. Dju. 
gs'Irvtlin Äpp. gaskvtan Mal. ÖVd. 'golvtilja / 
floorboard' (jfr ÖDB III 128 f.). Jfr teln. 

golv-vase m.IV gearvwåså Ve. gs'lrväss Jä. 'golv-
bjälke / floor-joist' (jfr ÖDB III 127 f.). Jfr 
vase. Syn.: teln-far, -vase. 

gom m. 	la gm Älvd. Våmh. göm övr.OvSi. 
NeSi. (utom Dju.) Nås gomm Dju. Äpp. Mal. 
gsmrn (best. gs̀ mmin gs`mme) ÖVd. 'munhå-
lans tak / palate' (SAOB 1); up i gemcm Älvd. 
spi gs`mmam Li. pi gssmmä Tra. '(uppe) i 
gommen'; &Net snui"ks gämärn h,ä Rättv. (Bo.) 
<det här smakade gommen!'. Syn.: gomma. 

gomma f.IVa gö'ma Flo. `gom / palate' (SAOB 
goma, under gom; Sdw. goma). Syn.: gom. 

gomma sv .v.l. gö'ma Flo. 'gapa / gapa, open one's 
mouth'. Syn.: gapa, bet. 1 a. 

gona sv.v.l. Ten- Älvd. gö'n- Oro Rättv. Bju. 
Nås go'nn- Dju. gö'na Jä. Mal.; pass. gänäs Flo. 
go'nns ,,,gö'ns Mal. (jfr Gotl. Ordb. go Una; Sten-
berg Umem. gonas; Burträsk gonas; V11 
go dna (s)). 1. 'bliva bättre (om mat, om sämja 
etc.) / improve (about food, relationship)' Jä. 
2. 'hava det bra (skönt) / have a pleasant time' 
Mal. ta`tt o gö'na li`tä nö låt henne ha det skönt 
litet nu!'. — Refl.: 1. 'moja sig / have a pleasant 
time' (SAOB under god adj.) Rättv. Bju. Nås. 

'slå sig till ro, vila sig / rest, settle down' Dju. 
(om blåst:) <sakta av / drop (about wind)' Oro. 
(om säd:) 'mogna ripen (about gram)' Dju. 
(om tvättkläder:) 'blötas upp/ (about wash-

ing:) soak' Dju. — Pass.: 1. (om människor:) 
'blidkas, bliva sams/be reconeiled (about people)' 
Mal. 2. (om mat:) 'bli bättre / inaprove' Flo. 
3. (om förhållande mellan människor:) gö(n)s-
a'tt Mal. `bli gott igen / be good again (about 
relationship)'. 4. göns-at1' ,,,gonns-at1' Mal. 'blid-
kas, bliva sams / be reconeiled'. — Särsk. förb. 
(ur:) gen-g'r Älvd. 'bliva alldeles uppgiven av 
hetta'. — Avi.: gälla oböjl. sbst. Mal. (i förb. 
med hålla v. refl.:)) häl-sä gö'na 'hålla sig torr 
och varm'. 

gorla f.IVa giara Mal. 'ovig, osnygg och lat 
kvinna / clumsy, unkempt, lazy wonaan'. Syn.: 
gorna, bet. 1. 

gorm adv. gu'rrm Leks. 'väldigt, förskräckligt / 
awfully'; gs`rrm"ä`lrak 'förskräckligt arg'. Syn.: 
björn, bet. 11; gorr, bet. 4a. 

gorma' sv.v.l. 0'8~a Älvd. gärrma Mor. Ve. 
Soll. gu'rrma Ors. vLeks. Ål gär(r)ma vRättv. 
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gs`r(r)ma Rättv. (Bi.) Bju. Ga. Nås Jä. Mal. 
ÖVd. 1. 'väsnas, gräla / brawl, quarrer (SAOB 
gorma') allm. ./n, girsrrmeå og remmble mjtesst 
autyr å`son dji'kk Älvd. 'han väsnades och grä-
lade, så mycket han orkade' (eg. mest utur 
halsen gick); 4n gs`rrmed ati ml' öOrs. 'han storm-
grälade på mig'. Jfr go lmaI. Syn.: galma, bet. 
2; garma, bet. 2; gurpa, bet. 3. 2. 'skälla arg-
sint (om hund) / bark angrily (of dog)' Ve. — 
Avi.: gsrrm n. Bju. 'högljutt prat / bud talk'; 
giVerrma Våmh. (Bon.) geerrma vMor. f. 'hög-
ljutt grälande kvinna / louclly bickering woman'; 
gii'arrmenVåmh. (Bon.) gå'r(r)mu Rättv. gs`rrinu 
Ga. adj. 'som väsnas och grälar / quarrelsome, 
noisy'. 

gorma" sv.v.l. giV 8rrma Älvd. gärrma öMor. 
Soll. gs`rrma vLeks. gs̀ rrm- Li. 'äta glupskt / eat 
greedily' (SAOB gorma'', bet. 2); ur o gå'rrmår 
å jå't öMor. 'så glupskt hon äter!'. Syn.: se 
glafsa, bet. 4; glupa, bet. 1; golmau. —Särsk. 
förb. (i:) g 0~4' sig Älvd.`clets.'; (uti:) gs`rrm-
ti,` se Li. `dots?. 

gorma" sv._v i  ... gs`r(r)ma Rättv. Dju. Ga. Nås Jä. 
gs`rryna vLeks. 'ryka starkt, bolma / smoke, 
belch forth smoke' (SAOB gorma"'). Syn.: 
golmam; volma. 

Gorna f. g enna (obl. gennå) Älvd.; obef. Våmh. 
Mor. <ett övernaturligt väsen i kvinnogestalt, 
skogsrå / a supernatural being in female shape; 
wood-nymph'; penna kficke mrs4 'skogsrået 
kokar vassla' (säges, då dimma synes över tjär-
nar i bergen); 11.6"1:48048nna 'skogsrået i Löv-
åsen'. Jfr fru, bet. 1 b; -Gullran; -Jullran; 
skär-. Syn.: se Basta; råd m.;rådn n.;  rådan; 
rådande; rådem.IIIa;skogs-råd, -rådande. 
— Ssgr: gi'tsynnspajelt m. Älvd. `ringböjd stjälk 
med tunn hinna av saliv i (barnleksak) / grass 
straw bent into shape of a ring with thin film 
of saliva in it like a mirror (children's toy)'. 

gorna f.IVa Osanna Älvd. (Garberg) Våmh. 
geinna Mor. 1. <otymplig, osnygg och lat kvinna 
/ clumsy, unkempt, lazy woman' allm. ltipp-
gånna öMor. loppgorna'. Jfr 1 o r t-, lur v-, 
slarv-. Syn.: gorla. 2. 'stor, tjock ko el. 
sugga / big, fat cow or sow' Mor. 

gorn-fälad n.Ia gigsnnflråd Älvd. (jfr Gorna) 
'skogsråets boskap / cattle belonging to the 
wood-nymph'. Syn.: se bergfälad; rådande-, 
trollhop. 

gorpa sv.v.1.; se gurpa. 
gorr n.Ia»II gäsr I Älvd. Våmh. (gli`err- Älvd.) 

gör II Mor. Ve. Soll. (dat. go"ri svMor. Soll. 
gori' öMor.) går I Ors. Ore NeSi. (utom Rättv.) 

NeVd. går II (best. Om dat. girri) Rättv. 
gää  (best. gå'rå; best. sg. dat. gä' an) Mal. 
går II (dat. gå'ri) ÖVd. (jfr Sjödahl Kort stav., 
s. 22, 41). 1. <inälvs- el. tarminnehåll / contents 
of bowels, entrails' (SAOB gorr'; ÖDB I 307, 
321) allm. qn spidd-u'pp no git' 8r Älvd. 'han 
kräktes upp ngt (slags) inälvsinnehåll'; töm-Pr 
gö'r ir wå'mmben Ve. 'tömma tarminnehållet 
ur våmmen'; ä va rö'n gö'rå Soll. 'det var rena 
rama tarminnehållet (som björnen sprutade på 
jägaren)'; rå'jne gå're Okk pli' dem Li. 'rena 
rama tarminnehållet kräktes upp av dem (eg. 
gick uppur dem)'. Jfr sjö-, tarm-, våm-. 2. 
'tjockt var (i böld el. större sår) / thick pus (in 
boil or wound)' (SAOB gorr" 2 a) allm. grö'n 
gö'r öMor. `grönt, tjockt var i sår el. rena 
(rama) varet'; e låp tjs'kkt gik'r ir gå'rwerrtjem 
vOrs. 'det rann tjockt var ur varbölden'; gå'rå 
spiett ua  bö`lam Mal. `varet sprutade ur 
bölden (eg. bolden)'. Jfr gorrvärk; värk. 
3. a. 'avfall vid brynande el. slipning / waste 
matter obtained when whetting or grinding' 
(SAOB gorr' 2 c) allm. bresjngör Ve. blisngår 
Mock. <avfall vid brynande'. Jfr bryn-, slip-, 
slipstens-. b. lös och våt myrjord, dy, slam / 
soft, wet soil of bog or swamp, niud, sludge' 
(SAOB gorr', bet. 2) Mal. ÖVd. full i gå'r å 
llä'jm Li. 'full med dy och slam (el. vattenslem, 
alger)'. 4. (förstärkningsord, vanl, prefigerat; 
jfr SAOB gorr' 4) allm. a. 'mycket, höggra-
digt / very, extremely'; gii`841mm, ga'skå't Älvd. 
'förfärligt dum resp. lat'; gf2' 8rrlie6 Älvd. giesr-
Hed Våmh. (Bon.) gösrl'd Ve. gerlöd vRättv. 
gå'r-lö'd Rättv. (Bi.) ggt`r-lå'd Leks. gå'rlöcl Dju. 
gäsrlä Ga. Flo. gå'r-l' Nås gå'rltij ÖVd. 'genom-
elak'; gorkå'llt öMor. 'förfärligt kallt'; gorljö't 
öMor. 'förskräckligt fur; gö'r i'nnä(r)li tjferån 
Soll. 'oerhört tjurig'; gö"rmått Soll. <proppmätt'; 
girrdruttfin Ors. <stupfull'; gå'rskammpur vOrs. 
<mycket snäll'; gåsrflit Ors. 'förfärligt odryg' 
(jfr flyt adj.); gäsr-ri'k Leks. `stormrik'; gg:sr-
tu'vvt Ga. 'väldigt tungt'; girgnell Li. 'mycket 
snäll'; gå'rgö Tra. 'riktigt genomgod'; gö'clumm 
Tra. 'förskräckligt dum'; ggi`rhåjt ÖVd. 'mycket 
het'. Syn.: björn, bet. 11; gorm; gorrade; 
gorrande. b. 'genuin, utpräglad / genuine'; 
gösrsolbyddj svMor. 'genuin Solleröbo'; gö"r-
vgnjas m. Soll. `genuin Venjanskarl (eg. venja(n)-
se)'; gå'r ks`pparn Leks. 'rena kopparen'; gå`r-
målrong s. Li. 'det äkta, »tjockaste» Malung'. 
Jfr gorrvint er. 5. 'mjuk, otuggbar kåda / 
soft, unchewable resin' Rättv. (Bi.). Syn.: b ul-, 
gorr-, görj-, kvick-, rinn-, tjär-kåda; gorr- 
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kvatt; görel; görelbasse; görj -gadd, 
-kvatt, -lort; myrpiss, bet. 2. 6. <örvax / 
earwax' Al. Syn.: tj är. 7. `semen 	vRättv. 
Syn.: ballspyor; den pron., bet. 12. 8. 'elak-
het / spite' Dju. ä va rösn gå'rä 'det var genuin 
elakhet'. 9. (i uttr. varken gorr eller spår:) 
'inte minsta spårtecken (efter ngn el. ngt) / not 
a trace (of s.o. or sthg)' Älvd. Ors. Leks. Mal. 
warken g å'r eld apå'r Ors. <inte ett (enda) dugg'; 
ve a-nt fö'tt haaatji gå'r hän apå'r ä'tt om Mal. 'vi 
ha inte sett minsta spår efter honom' (jfr gorr, 
bet. 1). 

gona' sv.v.l. gOrå Ors. Rättv. (Bo.) gäsra Leks. 
gg'ra Nås Jä. Äpp. gd`rs Mal. (SAOB). 1. 'vid 
slakt (vanl. av våda) öppna kreaturets tarmar, 
så att tarminnehåll rinner ut / (by accident) 
open the bowels of slaughtered animal so that 
contents run out' Mal. 2. (om slipsten:) 'lämna 
ifrån sig mycket avfall / (about grindstone:) 
make a great deal of waste' Äpp. Mal. an gå'ra 
88 rå`sont Mal. 'den (:slipstenen) lämnar så 
mycket avfall (slipgorr)'. 3. (om sår:) `vara 
sig / suppurate (of wound)' Ors. Leks. Nås Jä. 
Äpp. Mal. 4. 'ha flytningar (om kvinna) / have 
a vaginal discharge' Rättv. (Bo.). 5. 'snöa 
smått / snow lightly' Leks. - Särsk. förb. 
(ned:) göire-nå Mal. 'förorena'; (ut:) går-ii't Nås 
'värka ut'. 

gorrall  sv.v.l. gd`rra Soll. <ryka smått (om kol-
mila) / sinoke slightly (about charring-stack)'. 

gorrain sv.v.l. gd`rra Soll. (jfr 1711 gorra11). 1. 
<flöda med porlande el. gurglande ljud (t. ex. om  
blod) / flow with a gurgling sound'. 2. 'rossla 
(t. ex. om  gumse) / wheeze (of a ram)'. 

gorrade adv. Oracle vMor. (förstärkande:) 'för-
skräckligt, kolossalt, genom- / terribly, very, 
thoroughly'; gö'rade 14d `genomelak'. Syn.: 
gorr, bet. 4a; gorrande. 

gorr-agn f.I -n. gifravOvn -girrav(v)n Rättv. 
ggs`ravvan Leks. <småfisk (kvidd o.d.), anv. till 
bete vid metfiske / small fish (minnow etc.) used 
as fish-bait in angling'. Jfr gorrkvidd. 

gorraktig adj. I giisarrakktug nÄlvd. 'som har lös, 
dålig ved (om skog; om gran; om tall) / with soft, 
poor-quality wood (of fin or pine)' (jfr SAOB). 

gorrande adv. giV8rroidä Våmh. gå'rende Jä. 
gå'rande Mal. gå'rande Li. ggfrände Tra. (för-
stärkande:) <förskräckligt, otroligt, kolossalt/ 
terribly, awfully, very'; gir8rr4ndä kkeibbitn 
Våmh. <förskräckligt enfaldig'; gå'rände sEt'l Tra. 
'riktigt genomglad'. Syn.: gorr, bet. 4a; gor-
r a de. 

gorr-blemma f.IVa gå'rblre'rrta Jä. 'varig kvissla / 
purulent pimple'. Syn.: gorrplit a. 

gorr-bolde m.IIIa gåsaböla Mal. `varfylld böld / 
boil, abscess'. Jfr rötbolde. 

gorr-bälg m.Ib gli' abälig Mal. (jfr gorr, bet. 1, 8) 
'dumdryg, obehaglig person / pompous, nasty 
person'. Jfr gorrkvant. Syn.: gorroxe. 

gorre m.IIIa gieurre svÄlvd. gärr(ä) vMor. Soll. 
ga'rra (vokativ ge'rre •-••ga'rrä -gs`rra) Leks. 
ga'rre (vokativ) Bju. gu'rrä (vokativ) Dju. Ga.; 
best. gu'rrv Al (Torp gorre). 1. `pojke, gosse, 
yngling, ung man / boy, youth' svÄlvd. Syn.: 
gosse, bet. 2; pojk, bet. 3; pojke, bet. 2. 2. 
<ogift man / bachelor' svÄlvd. Syn.: gorr-
skalle, bet. 2; gosse, bet. 3; pojk, bet. 4; 
pojke, bet. 3. 3. 'gumse / ram' Mor. Soll. 
NeSi. Jfr ball-. Jfr gosse, bet. 7. 4. 'stursk 
och motsträvig pojke / impertinent and obsti-
nate boy' svÄlvd. 

gorr-gran f.II gfk'srgrn Våmh. <gran med lös 
ved och obetydlig kärna / fin with soft wood and 
very little heart' (SAOB). Jfr gorr-skog, -tall. 

gorr-hål n.II gå'ahålr Mal. gåsrhålr öVd. <sankt 
ställe (med lös dy el. gyttja), särsk. i myrmark / 
marshy ground'. Syn.: blöthål. 

gorrig adj. I gii`run Ors. girru Rättv. girrug Leks. 
gå'ru Bju. Ga. Flo. Mal. Li. (SAOB). 1. 'full 
av var, varig / full of pus' Rättv. Leks. Ga. Flo. 
Mal. Li. 2. 'dyig, gyttjig; nedsmutsad med dy 
el. gyttja / muddy, sludgy; soiled with mud etc.' 
Mal. Li. Jfr gorr. bet. 3 b. 3. (om ved:) 'lös o. 
dålig, fattig på kärna / (of wood:) soft, poor 
quality, lacking in heart' Ors. 4. 'trilsk, vanar-
tig! contrary, vicious' Bju. 

gorr-karl m.Ia gå'rekäl Mal. (jfr go rrai v.) 'oro-
lig person (t. ex. barn, som ej kan hålla sig 
stilla) / fidgety person (e. g. child, unable to 
keep still)'. Jfr gnissa v., ssgr och avi. 

gorr-klen adj. I gö'rkkån Ve. grrkkån,,go'rrkkån 
vSoll. gå'a-kkg'n Mal. girrkkån C/Vd. (jfr gorr, 
bet. 4). 1. 'mycket sjuk / very ill'. 2. 'ogin, 
ohjälpsam / disobliging, not helpful'. 3. 'mycket 
dålig (kvalitet) / very poor (quality)' Ve. gö'rkn 
kna`ppär 'mycket dåliga knappar'. 

gorr-koppe m.IIIa gå'rkappa Mal. (Y.) 'elak, 
trilsk individ / spiteful, stubborn person'. 

gorr-kvant m.Ia gö'rkweat Ve. 'envis, vrång och 
led person / obstinate, stubbom and evil person'. 
Jfr gorr-bälg, -oxe. 

gorr-kvatt m.Ia gå'rkvatt Ga. 'mjuk, ej tuggbar 
kåda / soft, unchewable resin'. Syn.: se gorr, 
bet. 5. 

gorr-kved m.II go"rkwid vSoll. go"rkvid Soll. 
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a. 'stor buk / large abdomen' Soll. b. <person 
med stor buk / person with large abdomen' Soll. 

'kvidd, elritsa, Phoxinus phoxinus / minnow' 
vSoll. Syn.: gorrkvidd, bet. 1; -kvidda, -sil, 
-silja, -ävling; kvidd; örtryta. 

gorr-kvidd m.Ia go"rkwidd Ve. gEt`rkvicicl Nås 
Äpp. Mal. (Y.) -gEt`rkvid Jä. 1. =gorrkve d, 
bet. 2, allm. Jfr gorragn. 2. 'elak barnunge / 
naughty child' Jä. Syn.: gorrunge. 

gorr-kvidda f.IVa Orkvidda Ål -gorrkved, bet. 
2. 

gorr-kåda LIVa gorkvci'da öMor. go"rrkwåcla - 
gosrrkwähla vSoll. gä`riala Nås gkåa Mal. 
'mjuk, ej tuggbar kåda / soft, unchewable resin'; 
ä va fu'll etji'nna mä gkåa i nii`ri Mal. `(får-) 
skinnen från Norge voro fulla med klibbig kåda' 
(skinnen av norska utegångsfår voro besvärliga 
för skinnarna att bereda). Syn.: se gorr, bet. 5. 

gorr-köl m. Ja gOtgilt Mal. girtjält ÖVd. 'stor, 
blöt myr / large, wet bog'. Jfr flottmosse; 
mossflöt. Syn.: gorrmyr. 

gorr-löpa sv.v.3. ,-1. girsrlråpa ,,,giVarrlråpa 3. 
Älvd. gö"rkåpa ,,,gö'rkåpa 1. (p. pret. 
-köpin) vMor. gorirrpa (p. pret. -lå'pin) öMor. 
gö"rhip Soll. girrläpa 3. Ors. Oro (p. pret. -tålt 
Ore) gEt`rlåpa 3. ,•-• 1. Rättv. grlåpa nLeks. 
Orlha söLeks. gtralapa 3. Mal. göVräjpa 3. 
Öva. (V11 gorrlöpa; Torp gorloypa). 1. 
'skada, så att inälvsinnehåll kommer ut / da-
mage so that contents of bowels run out' allm. 
ä vöa lä' gom te giralöp dä Mal. `det vore lagom att 
gorrlöpa dig!' (sagt i stor vrede). Jfr gorr-
sticka, bet. 1. 2. 'misshandla så svårt, att ett 
varande sår uppstår / assault with sueh violence 
as to aeuse a suppurating wound' Älvd. 3. 
'bedraga, lura / cheat, deeeive' Mor. Ors. i 
gä‘rläft 	and4' rå`skli öOrs. 'jag lurade väl den 
där (karlen) grundligt'. — Refl.: 1. (om djur:) 
'skada sig, så att inälvsinnehåll kommer ut / 
(about animals:) be injuredso badly that contents 
of bowels runout' allm. 2. (om människa:) <ådraga 
sig brock gm att t.ex. lyfta tungt / (of human 
being:) rupture oneself by lifting something 
heavy' Ors. — Pass.: gö'rl8pä8 Leks. 'få ett 
ordentligt kok stryk / get a good thrashing'. 

gorr-mask m.Ib gä'amakk Mal. gii`rrnakk ÖVd.; 
obef. Leks. 'smal, gulrandig, illaluktande (met-) 
mask, förekommande särsk. i gödselhögar / 
narrow, yellow-striped, foul-smelling (angling-) 
worm, found especially in dunghills'. Syn.: 
dyngmask. 

gorr-mossa m.IV ggs`rmöss Nås Jä. Äpp. gzg`rmåss 
ggiamåss Mal. gii'rmuasi ÖVd. <(starkt vatten- 

hakig) vitmossa / bog moss (containing a great 
deal of water)' (ÖDB I 173). Syn.: käll-, 
myr-, rå-, skur-, vattu-, vit-, våt-mossa. 

gorr-mygg m.Ib grmugg Ve. (jfr gorr, bet. 4b) 
<knott / gnat, black fly' (ofta koll.). Syn.: 
knott; kunt-, sved-mygg; mygg, bet. 1; 
små-mye, -sved; sved, bet. 4. 

gorr-myr f.III gmga  Mal. gösrmire ÖVd. 
'mycket blöt myr / very wet swamp'. Syn.: 
gorrköl. 

gorr-mört m. Ja gOrmörrt Soll. gösrmörrt Jä. ggfa-
mött Mal. gö'rmett ÖVd. `(stor) mört (ofta med 
löst o. dåligt kött, som fort ruttnar)' / (large) 
roach (often with flabby, poor quality, quickly-
rotting flesh)'. Jfr f la g-, slag-mört. 

gorr-oxe m.IIIa gii`rokkae Li. `dumdryg person / 
pompous person'. Jfr gorrkvant. Syn.: gorr-
bälg. 

gorr-plita LIVa girrpHta Leks. gö'apkrta Mal. 
'varig kvissla el. blemma / pimple, pustule'. Syn.: 
gorrblemma. 

gorr-repa sv.v.l. gorrt på öMor. gö'rripå Ve. 
go"rrip Soll. 'rapa, så att man får sura uppstöt-
ningar / belch'; an gö'rripår så e sti`mmbär upi 
nö'v Ve. 'han rapar så surt att det luktar el. 
stinker (upp) i näsan (eg. näy)'. Jfr gurpa. 

gorr-sil m. Ja 	Älvd. girssik Våmh. gö`silr 
vMor. gagn ,-,gorei'l (jfr gorrsilja) 

öMor. gö`sik Ve. go"sik vSoll. go"(r)sgle •••-•gösrs -glr 
Soll. 	ÖVd.; obef. Leks. (jfr Rz sill; Torp 
si!"; ordb. småsil) `kvidd, elritsa, Phoxinus 
phoxinus / mirmow' (ÖDB I 79, 103). Syn.: se 
gorrkved, bet. 2. 

gorrsil-håv f. Ja girssiMv Våmh. (Bon.) gö`silråv 
vMor. 'mindre håv, anv. vid fångande av kvidd / 
small not used for eatching minnows' (se ill.; 
ÖDB I 103). 

gorr-silja f. rV a go"ei'lja •-gosi'lja öMor. (jfr g o r r-
sil) 'kvidd, elritsa, Phoxinus phoxinus'. Syn.: 
se gorrkved, bet. 2. 

gorrsil-not f. Ta go"rsiknöt Ve. go"rsyknöt Soll. 
'liten not varmed kvidd fångades / small seine 
used for catching nainnows' (ÖDB I 79). 

gorr-skalle m.IIIa gäsersko// Älvd. (jfr gorr n.; 
gorre m.). 1. 'egensinnig man, bråkmakare / 
wilful, obstinate man'. 2. 'ogift man, enstöring 
/ unmarried man, bachelor, recluse'. Syn.: se 
gorre, bet. 2. 

gorr-skjuta st. v. gösrstjöt Ve. gåsastffita Mal. 
git`rstjöta -gö'fijöta Li. 'skjuta (ett djur) så, att 
inälvsirmehåll kommer ut / shoot (an animal) so 
that viseral contents gush out' (jfr Ross go r - 
skj ota); dem add gg`rskutti 	Li. 'de hade 
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skjutit älgen så att inälvsinnehåll kommit ut'. 
Syn.: dyngskjuta. 

gorr-skog m.Ic ga`arskavg Våmh. (Bon.) gor-
skö'g öMor. girrskög Leks. 'skog, bestående av 
träd med lös ved och obetydlig kärna i forest 
with trees which have soft wood and very little 
heart'. Jfr fröd-, adj.; gorr-gran, -tall, -ved. 

gorr-sopp m.Ia gEt' asopp Mal. gopp Li. 1. 
'röksvamp, rottryffel, arten Lycoperdon perla-
tum / puff-ball'. Syn.: se blindmöla. 2. 
'blöt, rutten svamp / wet, rotten mushroom'; je 
tro' ti äjn .21ikkin steggede gå'gopp Li. 'jag 
trampade på (eg. uti) en sådan där otrevlig rutten 
svamp'. 

gorr-stark adj. I girastarrk Mal. gå'garrk ÖVd. 
'kroppsligen mycket stark / physically very 
strong'. Syn.: bålstark. 

gorr-sticka st v. gå'rstikka Jä. Äpp. girästikka 
Mal. gå'dekka ÖVd. (pret. -stakk Äpp.; p. pret. 
-stottfin Jä.); p. prat.: gii`rstuttjen Ore (jfr SAOB 
gorrstinga). 1. <(vid slakt) sticka (ett djur) 
så, att inälvsinnehåll kommer ut / slaughter (an 
animal) in such a way that visceral contents gush 
out' (ÖDB I 307) allm. Jfr gorr] öp a, bet. 1. 
2. 'råka göra havande / happen to make 
pregnant' Mal. i a vyry 0 gstottji 'jag har 
råkat göra en kvinna havande'. — Refl.: 
kfilna a gå' astöttfi-sä Mal. 'kon har stuckit sig så 
illa i buken på ett vasst föremål (ett spröt etc.) 
att inälvsinnehåll trängt ut'. 

gorr-strupe m.IIIa gö'rstråjp vMor. gorströ'jp 
öMor. gö'rströfp Ve. go"rstråup Soll. gEt`rstrfipa 
Leks. gå'rstrfipa Mock. Nås Jä. gii'rstrapå Äpp. 
gtripa Oastrfipa Mal. gtricpe ÖVd. 
'matstrupe / gullet' (SAOB). Jfr and-, skår-
strupe. Syn.: kött-, mat-strupe. 

gorr-stygg adj. I gö'rsti'gg Ve. g»-sty'gg Mal. 
gegg ÖVd. 'förskräckligt ful / very ugly'; dåm 
wa görstitgg Ve. 'de voro förfärligt (illa klädda 
och) fula'. 

gorr-styggt adv. g-oty'ggt Mal. gg‘gteggt ÖVd. 
1. 'mycket fult, motbjudande / in a very ugly 
marmer' Mal. ÖVd. ss geggt som du djå'r Tra. 
'så fult som du gör'. 2. (förstärkande:) `för-
skräckligt, mycket / terribly, very' ÖVd. geggt 
fi'nnt Li. <förfärligt vackert'; ggi`fteggt hä'fft Tra. 
'mycket het'. 

gorr-tall m.Ia giesrrtoll Älvd. ga`urton Våmh. 
gö'rtåll vMor. Ve. go"rtåll Soll. girrtall Rättv. 
gg'rtall Leks. Bju. Ål Dju. Ga. Mock. Nås Jä. 
yV ätä/ Mal. glan Li. 'tall med lös ved och obe-
tydlig kärna; förkrympt, till virke obrukbar tall, 
martall' (mots.: furuslag; SAOB); (som ort- 

namn:)gii'srrtolk, Älvd. 'ett myränge'. Jfr gorr-
gran, -skog; kragg, bet. 1. 

gorr-tarm m.Ia gö'rtarrm Ve. gEt‘rtarrm Mock. 1. 
'tunntarm / small intestine' Ve. 2. 'den första 
av nötkreaturens magar, våmmen / first sto-
mach of ruminant, rumen' Mock. Syn.: gorr-
våm, bet. 1; våm. 

gorr-tjur n. Ja gii`yrrtfipr Älvd. gfc'srtgör Våmh. 
'tjärig ved, lyra / resinous wood'. 

gorr-tjuv m.Ia gå'rtjöv Ors. gä'rtjyy Leks. gEt`atjgv 
Mal. 'kreaturstjuv / cattle thief' (SAOB); 
gå`atigv vä, full n'-n' må di uti'asst dom hinn 
stjy'll no'nn fö te vå`ro Mal. `gorrtjuv var väl 
något bland det värsta man kunde beskylla 
någon för att vara'. 

gorr-tätting m.Ib gil"rteittiv Rättv. (skällsord:) 
'stackare, ynkrygg, mes / poor wretch, weakling, 
coward'; ta ato'mm u's(s)ty, få du tl' tjirto, din 
girrtättiy 'tag bakom osten, så får du tag i köttet, 
din stackare' (allm. uppmaning att leta noggran-
nare). 

gorr-unge m.IIIa gö`ruuva Leks. gä'runnftc Bju. 
Dju. gEr'runnji Ga. ggt`run(n)je Nås Jä. gå'runnjä 
Äpp. 'elakt barn, rackarunge / naughty ehild, 
rasear . Syn.: gorr-kvidd, bet. 2. 

gorr-vand m.Ia gå'rvannd Äpp. Mal. 'pojkvasker / 
raseal'. 

gorr-varg m.Ib gvarrg Mal. 'skrikigt barn / 
sereaming child'. 

gorr-ved m. II go"rvid Soll. 	kärnlöst virke 
/poor-quality wood lacking in heart'. Jfr gorr-
skog. 

gorr-veling m.Ib; se gorrävlin g. 
gorr-vinter m. Id ggsrvin(n)tur Leks. 'hård (lång, 
kall och snörik) vinter / hard winter'; om snji3'n 
kåmm op i fi't92, sv bir å ri`kktig gå'rvinntor 'om 
(första) snön faller i vägsmutsen, blir det hård 
vinter'. 

gorr-våm f.Ia gö'rwåmb Ve. gå'rvamm Äpp. 
ggr'ävamm Mal. gäsrvammb ÖVd. 1. 'den första 
av nötkreaturens magar, våmmen / first stom-
ach of ruminant' allm. Syn.: gorrt arm, bet. 
2; våm. 2. 'stor mage (hos korpulent person) / 
big stomach' Äpp. han mått ska ä; e ri'lckte 
gåsrvamm 'han torde ha en kolossal mage'. 

gorr-väder n.Ic1 ,-,agö'rver,dår öMor. ggt`rvetdeir Dju. 
gEt`rvår Tra. 'mycket dåligt väder (t. ex. snö-
slask el. ihållande regn med blåst) / very bad 
weather (e.g. sleet or pouring ram)'. 

gorr-värk m.Ib gå'rvarrk Jä. 'värk med varbild-
ning / painful suppuration'. Jfr gorr, bet. 2; 
värk. 

gorr-ävling m.Ib girsravki'vg Våmh. girrävling •••• 
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gO'reivlivg gg` rveli' vg Ors. gå' råvkivg Ore (jfr 
ave m.). 1. `kvidd, elritsa, Phoxinus phoxinus 
iminnow' allm. Syn.: se gorrkved, bet. 2. 2. 
<litet barn / small child' Våmh. — Avd.:gO'rveli'n-
djut adj. n. öOrs. `fullt av kvidd / full of min-
nows'. 

gosse m.III a go'ssä Ors. Oro Bju. Flo. Nås Jä. 
Äpp. go'sse Li. (vokativ gosa Ors.) go'sso Rättv. 
go'ssa (vokativ go'sso ,-,go'sso) Leks. go' ssa Mal.; 
vokativ gosa Mal Li.; best. go'ssv, Mal. Li.; pl. 
gässär vSoll. 1. <litet barn av manligt kön; 
son / boy, son' (SAOB 1) allm. an  va hu'vvrug, 
go`sszb Leks. <den lille pojken var hungrig'; o a 
fått en gkissa Leks. 'hon har fått en gosse'; 
go'ssas äspplror Flo. 'gossarnas äpplen'; hokkin 
ä`jg an-j4' less go'sszb då Li. 'vilken äger den 
här lille (snälle) gossen då?'; (ofta som senare 
ssgsled:) smögessär vOrs. `småpojkar'; ska`mm-
pärgassä Jä. 'snäll gosse'. Jfr go d-, guld-, k o f t-, 
lill-, lind-. Syn.: gut, bet. 1; pilt, bet. 1. 2. 
'pojke, yngling / boy, youth' (SAOB 1 b) allm. 
Jfr gods-, gästabuds-, staffans-, stor-, säl-
bod-. Syn.: gorre, bet. 1; pilt, bet. 2; pojk, 
bet. 3; pojke, bet. 2. 3. (särsk. som senare 
ssgsled:) 'ogift man / bachelor' (SAOB 2) allm. 
Jfr gammel-. Syn.: gorre, bet. 2; poj k, bet. 
4; pojke, bet. 3. 4. (vid tilltal till mansperson, 
som man säger du till (oberoende av hans ålder) / 
form of address to any male person with whom 
one is on Christian-name terms; SAOB 2 b) Ors. 
Rättv. Leks. Mal. Li. säg int Jul' du, ga'sso Rättv. 
(Bo.) 'säg inte det du, gosse!'; ä vo lå`gom strgk 
dä en 3'r fil goms Leks. `det vore lagom att giva 
dig en örfil, gosse' (sagt av moder till 40-årig 
son); täj go'sso Leks. (uttr. för häpnad) 'oj, oj 
(gosse)r; nä`j du go`ss ( ,,,gesssa) latt må'g 
Mal. <nej du gosse, låt mig taga i!'. 5. (endast i 
best. form och i vissa uttr.:) 'duktig karl / good 
lad' (jfr SAOB 2 d) Mal. Li. män jar' e go'sszt, 
som sta'nrd på sirlrom Mal. <men här är en som 
står på sulorna!'; hekkin ge'sse te kann vå dekkts 
Li. 'vilken gosse att kunna vara duktig!'. 6. 
(i tilltal till djur / form of address to animal(s); 
SAOB 4a:) hor du bi'täs, bevä`r då ps» Leks. 
(till en hankatt) 'så du bits, bevare dig gosse!'. 
7. (pl.:) geissär, gässär, gässär vSoll. lockord 
till gumsar (och hanlamm) / name used for calling 
rams (and male lambs)'; ge'ssr, Tra. 'smek- och 
lockord till gumse / term of endearment and 
name for ram'. Jfr gorre, bet. 3; gusse. 

gott adv. Ont Älvd. Våmh. ~tt Ors. gått Rättv. 
gott Leks.—Tra. 1. (i förb. så gott (som) / 
almost; SAOB god 1 i 8:) allm. qfocn ty så-gfeatt- 

o'llt-g' öp Våmh. (Bon.) 'han tog så gott som 
(är) alltihop'; n ök ss gios'-888 listtuvga öOrs. 
<han körde nästan utan lass'; 88 ga'tt so'm Mal. 
ÖVd. `nästan'; 8‘11 88 go'tt Li. 'nära nog alla'. 2. 
'väl; vänligt; skönt/weil, good, nice' (SAOB god 5, 
10, 20) allm. e kennes so gfc'ott Älvd. 'det känns 
så skönt'. Jfr godo; gott-åt-sig. 3. (i förb. 
inte gott:) 'med fördel, utan olägenhet / without 
inconvenience, with advantage' Älvd. i be'ller 
int gfestt sa`j nod tfrn ä' e'nn 'jag kan inte utan 
olägenhet säga ngt om det ännu'. 

gotta f.IVa gertta Rättv. 'något gott att äta, god-
sak / something nice to eat, sweet' (SAOB 
godta, godter); va frå'k så sa du få e gätta 'var 
snäll, så skall du få en godsak'. 

gotta sv.v.l. ge'tt- Leks. go`tta Ga. `kyssa(s) / kiss' 
Ga. Jfr goda v. Syn.: godnosas. — Särsk. 
förb. (efter:) gott-trtto Leks. `giva en god efter-
smak i munnen'. 

gott-göra sv.v.3. gfint(d)järeti Älvd. (styr ack.) 
'göra gott, ersätta / repay, replace' (SAOB 
godt- 1). 

gott-åt-sig adv. giistt-ä' -si 	 Våmh. 
(Bon.) gå'tt-a-si Soll. gå'tt-å'( ••••• ä')-sä Rättv. 
gott-ä'-8ä Leks. Äpp. 'gott, förnöjt, hjärtligt / 
well, happily, heartily'; an /rf48 så gilstt-ä' -si så 
Våmh. <han skrattade så hjärtligt'; du 89'1)4 so 
gott-ä,'-dä Leks. 'du sov så gott'. 

gova sv.v.1., se gåva. 
govall m.Ia, se kovall. 
govra (?) sv.v.l. gäsever Älvd. giVegär Våmh. 
1. (om gurglande ljud el. kräkningsljud i halsen / 
of gurgling or vomiting sound in throat) allm. 
ur o gft'sgrär Våmh. (Bon.) <så det gurglar i 
halsen på henne!'. 2. (om förargelse:) 'sjuda, 
jäsa / (of anger:) boil'; e gEt'agrär i (intim e'nn 
"da Våmh. 'det jäser i honom ännu, det där'. 

Refl.: ga'sve sig Älvd. 'börja kräkas / be sick'; 
gft'sgär si Våmh. `gurgla sig / gargle'. 

grabba sv .v .1. grasbb(a) Våmh. vMor. grasbb(a) 
Bju. Äpp. Mal. 1. 'fatta tag i, (hastigt) gripa / 
grasp, grab' (SAOB) Bju. Äpp. Mal. grabb tä'g i' 
Mal. 'dots'. 2. 'överdriva, bete sig överdrivet / ex-
aggerate, behave in an exaggerated way' (jfr 
SAOB) Våmh. vMor. ur du gra`bbär å sprci`kär 
vMor. <så överdrivet du talar!'. Jfr t am 1 a, bet. 1. 

Särsk. förb. (i:) grabb-1' Våmh. (Bon.) 'gripa 
tag i'; (uppå:) ur du grabbär-upå' vMor. 'så du 
överdriver!'; (uti:) du grabb-ti' ss hä't s Äpp. 
'du fattar el. hugger i så hårt så'. — Ssg: gra`bb- 
?Kiva m. Flo. `stor griphand; stor hand full / big 
grasping hand; big fistfur. — Av!.: gra'bbun adj. 
vMor. 'stortalig / boastful, grandiloquent'. 
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grabb-klossa f.IVa gra'bbkfrossa Flo. `otymplig, 
klumpig el. osnygg kvinna / clumsy, unkempt 
woman'. 

grad oböjl. sbst. gråd Soll. sgrät Mal. 'samför-
stånd, linje (med), gott förhållande (till) / ae-
cord, good relations with' (jfr SAOB grad 
adj.; Torp grad; se Dag Strömbäck grad, 
grat etc., i SvLm 1943-44, s. 98 f.); i grä'd 
min Soll. <i linje med'; dsm stög full i grä'd mä 
huråsr 'de voro väl överens med varandra'; dum 
ö full i grä'd em ädä"de äro väl överens om det 
där'. Jfr o-. 

grad f.Ia gråö Våmh. gråd Mor. Leks. `tempera-
turenhet / degree' (SAOB grad' 30); nå"gu 
grä'd kå'llt öMor. `någon grad kallt'; når ä tju'ggu 
grå`dar ka'llt Leks. 'när det är tjugo grader kallt'. 

grad adj. I grå, Li. (Torp grad, de Vries graör) 
`okastrerad (om häst) / uneastrated (about 
horse)'; hä'8stn va grå"hästen var kastrerad'. — 
Ssg: grä'vlzässt Mal. grä'hässt m. ÖVd. `okastre-
rad häst / uncastrated horse'. 

gradare m.IIIc grå` öär Våmh. grå'dää Mal. 
'termometer / thermometer'. Syn.: graderare; 
gradstock; provare, bet. 2. 

grad-band (?) n.Ia gra'bbannd -gra'ddbannd Flo. 
(jfr(?) Bl. grå ö, bet. 4). 1. 'smutsrand efter 
skjortlinningen runt om en manshals / dirty 
mark round shirt collar'. Syn.: lortrand. 2. 
`gräddrand på insidan av en skål el. bunke, ur 
vilken man hällt mjölken / rim of cream round 
inside of bowl from which milk had been poured' 
(ÖDB III 353). Syn.: flöt-kvård, -ring, 
-skål, bet. 2; stadband. 

graderare m.III c grå"dierär Våmh. (Bon.) 'termo-
meter / thernnometer' (jfr SAOB graderare). 
Syn.: se gradare. 

grad-stock m.Ib grä'dstukk vMor. Ve. gräwdstskk 
ÖVd. =föreg. (jfr SAOB). 

grad-såg f.Ic grå`såg svÄlvd. 'såg, varmed sned-
skåror utfördes, då två trästycken samman-
fogades med snedkantad tapp el. grad / saw with 
which diagonal grooves were made, when two 
pieces of wood were joined by means of a diag-
onally-edged tenon or rabbet' (se ill.; SAOB 
grad"). 

gram 	 gräm 	Rättv. f. Leks. 
Dju. Ga. 1. <full hand, handfull / handful' allm. 
jä /ek full grä'mä ( -,grä'ms) Rättv. 'jag fick 
fulla handen'; fu'll grä'man Leks. `bägge hän-
derna fulla'. Jfr göpen; göpna; knäppnäve, 
bet. 1; näve, bet. 2. Syn.: gramtag, bet. 1. 
2. 'märke efter hand / mark of a hand' Ga. 

grams f.IVa grä'ma Mor. Soll. 1. `femIcloig 

hacka el. harka, anv. dels vid avlastning av 
gödsel, dels till att dra upp mull etc. vid dikes- 
grävning / five-tined hoe, used for unloading 
nianure and in breaking up earth or soil etc, in 
clitching' Mor. Jfr dikes-. Syn.. se dikanklo. 
2. `opåräknad el. oväntat stor vinst, kap / un- 
expected or unexpectedly large profit, haul' Soll. 

grama sv.v.1. grä'ma Mor. Ve. Soll. Leks. Al 
grä'ma Rättv. Dju. Moek. (jfr Rz 209b gram- 
ma; Torp gramsa). 1. <gripa (taga) med hela 
handen; famla / seize with the whole hand; 
furnble' allm. o grii'mär fu'll a'nndi öMor. `hon 
tar handen alldeles full'; gräsm uti må"tim Ve. 
`rota med fingrarna i maten'; du få-nnt grä'ma 
Rättv. `du får inte famla på mig'. Jfr grabba, 
bet. 1; nava, bet. 1. Syn.: krama, bet. 2; 
labba, bet. 1. 2. `sparka av och an; skreva 
med benen / kick one's legs to and fro; straddle' 
Soll. — Särsk. förti. (ihop:) grå"m-iö'p Soll. 
`ösa ihop med händerna'; (stad:) gräm-stå' Ål 
'riva åt sig, ta för sig'; (åt:) grå"m-å-si Soll. 
gräm-å't sä Dju. Mock. 'riva åt sig, hugga för 
sig' (t. ex. vid bärplockning). 

gramig adj .1 grä'mu Rättv. 'klåfingrig, som gärna 
famlar på det förbjudna / meeddling, itching to 
touch what was forbidden'; an va så grå'mu å 
brå, tä så"v nä `han var så klåfingrig och bra att 
sova tillsammans med' (flicka om yngling). 
Syn.: klåden; klå dig, bet. 2. 

gramsa sv.v.l. grå`mmså vOrs. gra`mmsa Li. 
(Torp gramsa). 1. `gripa (efter), grabba tag (i) 
/ seize, grab' Li. an gra`mms å jä'll-i Li. `han 
grep tag och höll i (hårt)'. Syn.: kramsai. 
2. 'lägga sig i (andras angelägenheter) / mind 
other people's business' Ors. (J. Boethius Orsam. 
31). 

gram-tag n.Ie grå`mtåg Rättv. 1. <fulla handen, 
handfull / handfur. Syn.: gram, bet. 1. 2. 
'god affär, fin vinst / bargain'. 

gran f.II grfjn Älvd. Våmh. (Bon.) gr4n grå 
nVåmh. grå Mor. grån Ve. Son. grän 	Ors. 
grå,n Ore Rättv. Leks. App. Mal. ÖVd. grån 
Bju. Dju.-Jä. grän ,-,grän Al; böjn., se LD. II 
184. 1. 'Picea' (SAOB gran' 1); grå'nä e i'nnhölt 
Ve. `granen(s stam) är ihålig (av röta)'; swa'rrt- 

aksgrOini evAlvd. 'granen vid Svartloken'; 
wä"tugrån Ve. vå"tugrån Soll. 'gran, som växer 
på sank mark'; hä'nnjigrån Mal <slokgran'; 
kå'grån Mal. 'gran, på vars stam tuggbar kåda 
kan plockas'. Jfr fr öd- adj. Jfr bod-, brud-, 
flög-, fredags-, har-, jul-, kryck-, kärr-, 
köl-, lav-, mor-, ris-, sen-, skörp-, slinger-, 
slag-, slok-, snar-, sur-, tax-, tjur-, torr-, 
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ved-, vill-. Syn.: grana; grånka, bet. 2. 
2. (överfört i barns lek:) 'grönt näringsskott 
av Equisetum arvense / (in child's play:) green 
and assimilating sterile stern of Equisetum ar-
vense' Mal. Syn.: rävrumpa, bet. 2. 

grans f.V grdnu (pl. grdnur) ÖVd. 'gran, Picea'; 
ino`nnd äj grdnu Li. `inunder en gran'; bdre a 
fs'll-tå grdnun Li. 'barret har fallit (ut)av gra-
nen'. 

gran-band n.Ia grå"bannd Soll. grd(n)bannd Mal. 
`granvidja, anv. till laggkärlsband / withe of fir, 
used to bind barrels' (SAOB 2). 

gran-bark m.Ib grO"barrk Våmh. (Bon.) gråba'rrk 
öMor. grå`barrk Ve. grdnbar(r)k Rättv. Leks. 
ÖVd. grå`nbarrk Bju. Ga. Nås grdnbarrk Al 
grä,'barrk (— -bärrk) Mal. 'bark av gran / fir 
bark' (dels koll., dels om enskilt stycke bark; 
SAOB); li3p grå'bärrkär Ve. 'flå av granbark-
stycken (och använda till täckning av vinter-
hässja)'; dem lä grdnbarrker på ståsrhfisgalrve 
Li. 'de lade flak av granbark på eldhusgolvet'. 
Jfr granlöp. 

gran-barr n. la gråbå'r (pl. -bå'reir) öMor. grä'nbår 
Ore Rättv. grå`nbår Bju. Ga. grdnbår Al green- 
bär Mock. Nås. grå' (n)bää Mal. grdnbår ÖVd. 

'barr av gran / fir-needle' öMor. Rättv. Bju. 
Ål Ga. Nås. Jfr barr, bet. 1. Syn.: gran-nål. 

'granris / fir-twigs' (t. ex. om  granris framför 
förstubron; om hackat granris, anv. som strö) 
Ore Rättv. Mock. Mal. ÖVd. Syn.: granris, 
bet. 1. 

gran-björn m.Ia grdnbffir Rättv. (Bo.) grå`nbjör 
Dju. 'ekorre / squirrel'. Syn.: se ekorre. 

gran-buske m. Illa grä'bå'ask (best. ack. gråbå'ss-
kan) öMor. grå"betask vSoll. grdnbus,ska Leks. 
grå`nbusaka Nås grdbusetji Mal. gräsnbsaatje 
ÖVd. 'unggran med på stammens nedersta del 
ännu kvarsittande grenar / young fir with 
branches down to the ground' (SAOB). Jfr 
gran-grånka, -torv; martorva. Syn.: gran-
tull, -tulla. 

grand n.Ia grannd Älvd. grannd vSoll. Bju. Mal. 
ÖVd. 'ringa mängd, liten smula / small amount' 
(SAOB grand/  2); nö'gr4'nndeå Älvd.nå"-gra'nnd 
vSoll. e(t) li`tå gra'nnd 	gra'nnd(a) Mal. 
<en liten smula;' i a-nt rå"(d)-tik tfirp nå"- 
grannd vSoll. 'jag har inte råd att köpa ett 
(enda) dugg'; nä'gran(d) Mal. 'inte så litet'; nä' lFt 
gra'nnd Li. 'någon liten smula'. Syn.: se Has', 
bet. 6; smul, bet. 2; smula, bet. 2; vitten, 
bet. 1. 

grand(a) adv. gra'nnd(a) —gra'nnd vMor. 1. 
'alldeles / quite'; gra'nn(d)töskun 'alldeles tokig'; 

ata wrjim gra'nnda 'alldeles bredvid vägen'. 
Syn.: grandaste; granneliga; grant(a). 2. 
ja gra'nnda (uttr. av häpnad / expression of 
astonishrnent). 

grandaste adv. gra'nndastä vMor. 'fullkomligt / 
completely'; gra'nndastä blri'nnd 'alldeles blind'. 
Syn.: se granda, bet. 1. 

gran-floka f.IVa, se floke m. f. 
gran-grånka LIVa grdnkrakka Ore 'helt liten, 
mycket grenrik gran / small fir full of branches'. 
Jfr gluggtapp, bet. 3; grantorv; martorva, 
bet. 1. 

granka f., se gr ånka. 
gran-hark m. Ib grienharrk Nås grå' (n)harrk Mal. 
grdnharrk ÖVd. (jfr hark m.) 'ringformigt 
bindsle, vridet av en granvidja / ringformed tie, 
made of a fir-withe'. 

gran-kracka f.IVa grå"grettj vMor. grel'grettj (pl. 
-grottjur) Ve. grå"krättj Soll. 'liten gran / small 
fir'. Syn.: kräckan. 

gran-kräcke n. III gregrettjä Våmh. grågrdttjä 
öMor. grå"grettj Ors. grdngrättjä Ore 'snårskog 
av gran / brushwood of firs'. Syn.: gr ankr ä c k-
ris; kräcke. 

gran-kräekris n.Ia grO"gretjraijs Älvd. 'snårskog 
av gran'. Syn.: grankräcke; kräcke. 

gran-kvägla f.IV, se kvägla, bet. 1. 
gran-käekla f.IV, se käcklan. 
gran-kärve m.III a grå"tjärry grå'tjärry vMor. 

gråtjä'rry öMor. grdntjärrvä Ore gra`ntjärrva 
Leks. gr ä' ntjärrva grä ntjärrva Ål grä'ntjärrva 
Ga. Mock. grEntjärryä ,-,grdnntjärrvä Flo. 
'viska av granris, bunden som en kvast och anv. 
vid diskning och skurning / whisk made of fir 
twigs bound together' (ÖDB I 286; III 323, 330, 
332). Syn.: gran-tvaga, -tvåg(a); riskärve; 
svepa. 

grankärv-stång f.Ib gräntjärvstecinv Leks. 'stång, 
på vilken grankärvar hängdes upp till tork-
ning / pole on which grankärvar were hung 
up to dry'. 

gran-köla f.IVa gr'etjOret Älvd. grå"tjälru vMor. 
gråtKla 	öMor. (se Norren Ord., s. 66, 
not 1). 1. 'grönsiska / siskin' Älvd. Våmh. Syn.? 
gr ö nk ö la, bet. 1. 2. 'gulsparv / yellow bunting' 
Mor. Jfr gröning, bet. 1. Syn.: grönköla, 
bet. 2. 

gran-lave m. IV grelravii Våmh. grdnlävä Leks. 
(Silj.) grdnläva Al grå`nlävä Flo. grd(n)läva Mal. 
grdnlävi ÖVd. 'på gran(bark) växande lav; 
skägglav / lichen growing on (bark of) fir-tree' 
(SAOB granlav). Jfr lav; laven; lavgran, 
bet. 1. Syn.: granskägg. 
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