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gran-löp m.Ia grO"köp Älvd. greköp nVåmh. 
grO"köp Våmh. (Bon.) grå"köp vMor. grålö'p 
öMor. grångip Ors. grå‘nlöp Ore (jfr SAOB gran-
löpe) 'avlångt, under savningstiden avflått 
stycke granbark / rectangular piece of fir-bark, 
stripped off when sap was rising' (ÖDB I 241, 
507; III 131); (äv. koll.:) 	grekopen Våmh. 
(Bon.) 'flå av granbark'. Jfr granbark. Syn.: 
granlöpa. 

gran-löpa f. IVa f. V grå`nlåpu (pl. -läpur) Leks. 
<avflått stycke granbark'. Jfr löpa f. Syn.: 
granlöp. 

granlöp-trutt m. Ta grelroptrutt vÄlvd. 'tratt, 
formad av avflått stycke granbark, varigenom 
tjäran leddes från tjärmilan till uppsamlings-
kärlet / funnel made of piece of fir-bark, through 
which tar was piped from tar-kiln to container' 
(jfr ÖDB I 507, med ill.). 

gran-matta f.IVa grå`ronatta Äpp. 'av granris 
förfärdigad rund matta, placerad på vägen nära 
fäbodställe som välkomsthälsning till besökare / 
round mat of fir-twigs placed on road near the 
shielings as a token of welcome to visitors'. 
Syn.: granris-ros, -rosa. 

gran-mor f.Ia gremeler Älvd. Våxnh. (Bon.) 
grå"mör —grchnör —grd'mör vMor. gråmö'r öMor. 
grå"mor Ve. grå "mör Soll.grå`nmör Ore Leks. ÖVd. 
grå`nimör ,--gråsmör Rättv. grå`nmör Al gråsnmör 
Dju. Ga. Flo. Nås Jä. grä'm öa Mal. 'tät granskog, 
tätt granbestånd / thick forest of firs' (SAOB); 

ri`kktug ba'nndgrennrer nÄlvd. 'en granskogs-
trakt, från vilken man får goda laggkärlsband'. 

grann adj. I grann Älvd. Våmh. öOrs. grann 
övr.OvSi. Bju. Ga. Mock. Flo, grann övr.NeSi. 
övr.Vd. 1. `smal, tunn, fin, ej grov; finkluven; 
finmaskig / thin, narrow, fine, not coarse' 
(SAOB I 1; ÖDB I 117, 462) allm. gra'nnsollted 
Älvd. gra'nnsålltåå nvMor. `finmalet salt'; an a 
lå`va gra'nnästa öMor. 'han har lämnat det 
finstammigaste (av skogen)'; gra'nn ö'rd Son. 
gra'nn stI'l Leks. `fin stil' (t.ex. i psalmboken); 
snö' så e får gra'nn Rättv. `snesstören är för 
smal'; gra'nnt mjöl. Leks. 'fint mjöl'; gra'nn- 
häkkka Ål 'finhäckla'; gra'nnt 	Dju. 'fint lin'; 
V a då gra'nnan ve' i Äpp. 'ni ha (eg. I haven) då 
finkluven ved, ni (I)'; gra'n,nan trå' Mal. 'tunn 
tråd'; i å Ma gra'nn nö't Mal. 'jag har för fin-
maskiga nät'; o adcl gra'nnt rd'p Tra. 'den (o: 
bössan) hade trångt lopp'; (äv. i förb. till 
granns:) 	 få'kkt tä-gra'nns Leks. 'finkarda, 
finskäkta'. 2. (om röst el. ton:) `hög, som 
ligger högt på skalan / high (of voice)' (jfr 
SAOB I 1 f) Älvd. Leks. Mal. ÖVd. 4 ma so 

46 — 704538 Dalmålsordboken B II, H. 11 

gra'nn, å m4'keö Älvd. o hadd ss gra'nnt må'k 
Leks. 'hon hade så högt röstläge'; gra'nn på 
mål. Mal. Li. <med högt röstläge'. Jfr grann-
målad. 3. `noggrann, noga, kinkig / careful, 
particular, fussy' (SAOB II 1) allm. o å så 
gra'nn gm kri`tura så Bju. 'hon är så noga med 
(rädd om) kreaturen, så'; (n äv. i förb. grant-
om:) 11 ss grant-0'mm sn ss Leks. 'det är så noga 
och viktigt med honom så'; hå va fgl int ss 
grant-os:n:n, Dju. 'det var väl inte så noga (nöd-
vändigt)'. Jfr bud-, lag-, nos-. Syn.: se grann-
laga (d), m. fl. 4. (senare ssgsled:) 'känslig, öm-
tålig / sensitive, delicate' (jfr SAOB II 2) Leks. 
Ål ö`sgrann Son. 'känslig för odörer'; ö`sgrann 
Leks. (Silj.) 'ömtålig för (kol-)os'; ls`ppgrann 
Al <ömtålig för loppor'. Jfr luft-, nos-, bet. 
1, väder-. 5. a. 'vacker, prunkande / beautiful' 
(SAOB III 2) allm. gra'nnweöre' ö Älvd. 
'mycket vackert väder'; en gra'nn hi's(s)t Rättv. 
(Bo.) 'en ståtlig häst'; hskke gra'nnt vå'r ve å' 
då Li. 'vilket vackert väder vi ha!'. Syn.: 
fin, bet. 3. b. 'högtidsklädd (om kvinnor vid de 
stora kyrkliga högtiderna); finklädd / dressed 
in one's best (about women on high days and 
holidays)' öMor. Leks. Mal. ÖVd. kläd si 
gra'n,nan öMor. 'kläda sig fin'; o ha kket'tt så 
gra'nn Leks. <hon har klätt sig i högtidskläder'; 
du e re'nnt tjö'rrtfigrann Mal. `du är rentav så 
fint klädd, som om du skulle gå i kyrkan'. Jfr 
efter-. — Adv.: em a 4`tji, gra'nnt i Q`nnär 
Våmh. 'de ha finåkt (åkt till kyrkan) i den (o: 
lillskrindan)'; du skri'v 88 gra'nnt Leks. 'du 
skriver så små bokstäver'; hugg vå'n gra'nnt Al 
'hugga veden fint'; i WO må gra'nnt Mal. 'jag 
klarar mig utmärkt'. 

granna f.IVa —n.IV gra'nna f. Älvd. Våmh. 
gra'nna n. vMor. `ngt grant, grannlåt / sthg 
beautiful, finery'; tö'g 	ak du /4 sf4' gra'nna 
Älvd. 'tig nu, så skall du få se ngt vackert!' 
(till ett gråtande barn); siö gra'nna Våmh. 
(Bon.) `titta, så vackert!' (till ett gråtande barn); 
wrnfasgrannaö vMor. `smaklös (eg. venjans-) 
grannlåt'. 

granna sv .v.1. gra'nna Leks. gra'nna Dju. 1. 
'vara klädd i högtidskläder / be dressed in one's 
best'. 2. (om brud och brudgum:) 'en el. flera 
söndagar efter bröllopet infinna sig i kyrkan i 
stor högtidsdräkt / (about newly-married couple) 
come to church one or more Sundays after their 
wedding dressed in festal attire' (ÖDB IV 114). 
Jfr eftergrann. — Pass.: gra'nnas vOrs. `vara 
klädd i granna kläder / be dressed up'. 

grannas oböjl. sbst. grå"nas Våmh. (Bon.) gra'n- 
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nas vMor. Ore gran,i's öMor. gra'nnäs Ve. 
gr Onas Rättv. gra'nnäs Ål gra'nn.å8 Jä. grånnäas 
Mal. grännas Li. `granngården / neighbouring 
farm' (SAOB granne 1 b); nä granä'8 öMor. 'i 
granngården'; bst ti gra'nnas Ore *(bort) till 
granngården'; då gra'nnås Jä. 'i granngården'; 
grernasfår Rättv. 'husbonden i granngården'. 
— Avi.: granå'sär best. nom, pl. öMor. 
`granngårdsfolket / the people of a neighbouring 
farm'; gra'nnasta, m. best. Ore 'husbonden i grann-
gården / the owner of a neighbouring farm'. 

Grannas-mor f. gra'nnasmör gr4'nn.lsmör Ors. 
'noanamn på skogsrået / noa-name for wood-
nymph'. Syn.: Besta; Gorna; råd m.; råd" 
n.; rådan; rådande, bet. 1; råde m. III a; 
skogs-råd, -rådande. 

grann-band n.Ia gra'nnbannd Ve. 1. 'fabriks-
vävt band, buret tillsammans med flera lik-
nande av olika färg som huvudprydnad för 
brud som ej bar krona, annars för braskpigor / 
manufactured ribbon worn with several others 
of different colours by bride without a crown, or 
by bridesmaids'. Jfr grannbandslek. 2. 'si-
denband med invävda blommor, brukat som 
prydnad på barnhättans mittstycke / silk ribbon 
interwoven with flowers, adorning middle part 
of child's bonnet' (ÖDB IV 480). 

grannbands-lek m. Ib gra'nnbann(d)sla Ve. Soll. 
`samling olikfärgade band som bars som huvud-
prydnad av brud som ej bar krona, el. av brud-
tärnor (braskpigor), om bruden bar krona / 
number of ribbons of different colours wornby 
bride without crown, or by bridesmaids' (ÖDB 
IV 106, 123). 

grann-blaggarn n.Ia gra'nnblraggar Leks. Dju. 
`väv av lingarn, äv. med blångarnsinslag (se-
nare äv. av bomullsgarn) / cloth woven from 
linen yarn, also with weft of tow yarn (later also 
from cotton)' (ÖDB IV 519). 

grann-blåa n.Ia gra,'nnbZrån Flo. (koll.:) 'blånor 
av finaste slag / tow of best quality'. Syn.: se 
bäst-to. 

grann-blår 
(SAOB). 

grann-braska sv.v.l. gra'nnbrassk(a) Soll. 'vara 
brudtärna åt grannbrud / act as bridesmaid 
for grannbrud' (ÖDB IV 123). 

grann-braskkulla f.IVa gra'nnbraskku'll Soll. 
'brudtärna åt grannbrud / bridesmaid for 
grannbrud' (ÖDB IV 123). 

grann-brud f . I a gr4'nnbraud Älvd. nVårnh. grq`nn-
braudVåmh.(Bon.)gra'nnbrcljd ,,,gra'nnbröjdMor. 
gra'nnbråjd Ve. grasnnbräud Soll. `i fullständig 

brudutstyrsel klädd brud / bride dressed in 
complete wedding attire' (ÖDB IV 93). Jfr 
grön-, klack-brud. Syn.: kronbrud. 

grann-dela sv.v.3. gra'nnalt Soll. gra'nndåka 
Rättv. (Bo.) 'dela el. skifta mark i smärre delar 
/ divide land into small parts'. 

granne m.IIIa gr4'nne Älvd. gr4'nnä Våmh. 
gra'nn(ä) Mor. Ve. Soll. gra'nnä Ors. Ore Bju. 
Flo. (best. gra'nnän Ore Bju. Mock. grätz Flo.) 
gra'nns (best. gra'nnsn) Rättv. gra'nns Rättv. 
(Bi.; LD II 315, n. 22) gra'nna (best. gra'nnen) 
Leks. gra'nnä Leks. (Silj.) Ål Dju. Nås Jä. Äpp. 
(best. gräv, Dju. Äpp.) gra'nna (best. grä'v, 
grånn) Mal. gra'nne ÖVd. `person, som bodde el. 
hade sina ägor belägna närmast intill ngn / neigh-
bour' (SAOB 1); gra'nnom mi'lla gra'nnomilla) 
Rättv. (Bo.) 'grannarna emellan'; han ä gra'nnar 
(pl.!) mä bri'ttas-ollä Bju. `han är granne med 
Brittas 011e'; n,ä`mmst gräv, Tra. 'min närmaste 
granne'. Jfr bod-, by-, rå-, sälbergs-. 

granneliga adv., se grannla. 
grann-flaska f.IVa gra'nnfkasska Ve. 'brännvins-
flaska av glas / distilled liquor bottle made of 
glass'. 

grann-folk n.Ib gra'nnfök vMor. 'grannfolk / 
neighbour(s)'. Jfr folk, bet. 3a. 

grann-färg m. Ib gra'nnfärrg Ore `koschenillfärg / 
cochineal dye, colouring' (ÖDB IV 523). 

grann-färgerska f.IVa gra'nnfärgesk Ore `kvinna, 
som särskilt anlitades för färgning med kosche-
nillfärg / woman who was asked to help with 
cochineal-dyeing' (ÖDB IV 523). 

grann-gård m.Ia gm'nngårå Älvd. gra'nngitrd 
Mor. vOrs. gra'nngcllf Leks. Nås gra'nngälr Mal. 
ÖVd. 'närmast intilliggande gård / neighbouring 
farm' (SAOB). 

grann-gjord adj. I gra'nndjök Mal. 'gjord av (för) 
svaga (fina) beståndsdelar, av för smäckert 
virke / made of (too) delicate (fine) components, 
of too delicate wood'; drergo va re'nnt fsa  
gra'nnclfölr `stakkälken var gjord av alldeles för 
smäckert virke'. 

grann-gästabud n. II gra'nndjästböld gra'nn-
djä'sspo öMor. 'bröllop, vid vilket bruden var 
grannbrud / wedding at which the bride was 
dressed in complete wedding attire (as grann-
brud)'. Jfr gröngästabud. 

grann-handen f. VI best. gra'nnanndi Soll. `högra 
handen / the right hand' (SAOB grann IV 2 f). 

grann-harva f.IVa gra'nnharrva Ore `åkerharv 
med (fyrkantig ram, tvärslåar och) raka pinnar / 
harrow with straight iron tines' (ÖDB I 382). 

sbst. pl. gra'nnbkår Nås = föreg. 



grann-härsken 	 713 	 grann-skäkta 

Syn.: lång-, pinn-, rättinn-, rättpinn-, 
slät-, stor-, åkerharv(a). 

grann-härsken adj. III gra'nnesstjin vOrs. `kinkig 
(på mat), nogräknad, nosig / fussy (about food), 
particular'. Jfr grannstill(a)d. Syn.: grann-
lagad, -lagen. 

grann-hätta f.IVa gra'nnhetta Ve. 'småbarns-
hätta för helgdagsbruk / child's bonnet, used on 
Sundays and holidays' (ÖDB IV 479 f.). 

grann-kläde n. Ta gra'nnklåd öMor. 'köpt huvud-
kläde av nättelduk / bought headscarf made of 
fine muslin'. 

grannia adv. grirka gr4s1(a) Älvd. gra'lla 
Våmh. Ors. (Nuckö grannia; V11 grall; jfr 
LD II 293, not 31; SAOB grannelig adj. bet. 
2b; Sdw. granlika) 'alldeles, riktigt, i hög grad 
/ quite, really, highly'; i tvarrt gr:ek a'ut4 nÄlvd. 
'jag blev alldeles utan'; gra'lla 8k4'nunper öOrs. 
'riktigt snäll'. 

grann-laga(d) oböjl. adj. 1 gr.fennkdgå' svÄlvd. 
gra'nnkå'gåcky, (pl. -kågddär) vMor. grasnnlå'gådr, 
vOrs. gr4'nnl.2g4i gr4'nnlåga öOrs. grcennldgå 
Rättv. gra'nnlåga Dju. gra'nnlåga Mock. gra'nn-
lågs Nås Jä. Äpp. gra'nnlågs Mal. 'kinkig, nog-
räknad, noga' (SAOB I 2, 4); nit' jr e mr gr4'nn-
kdgdi Älvd. 'nu är det mera noga (hur man stir)'; 
gra'nniågs på må't Jä. 'kinkig i fråga om mat'. 
Syn.: grann, bet. 3; grann-härsken, -lagen; 
nosgrann, bet. 2. — Ssg: gra'nnlågslip Mal. 
`ytterst kinkig (nogräknad) person / very partic-
ular, fussy person'; gra'nnlågspåss Äpp. 'barn, 
som är kinkigt med maten / child who is fussy 
about food'. 

grannlagen oböjl. adj. gra'nnlågsn Leks. = gr ann-
laga(d). 

grann-lemmad adj. I gra'nnlämma Ore grasnn-
lemma Leks. 'finlemmad / slender-limbed'. Syn.: 
spensk; spädväxt. 

grann-lott m. II gra'nnlöt öMor. `stycke av notarm 
med fina maskor / piece of seine-end with fine 
mesh' (jfr ÖDB I 129). Jfr granngarn (se 
garn, bet. 2); grovlott; lott', bet. 3. 

grann-låt m.Ia gr4'nnkåt Älvd. Våmh. (Bon.) 
gra'nnlåt öMor. Ve. Bju. gra'nnkåt Soll. gra'nnlat 
Rättv. Leks. Äpp. Mal. ÖVd. 1. (koll.:) `pryd-
nader, prydnadssaker; fina kläder / finery, 
adornments; fine clothes' (SAOB 2) allm. 
kristiå'nsgrannlåt Äpp. 'fina klädespersedlar 
från Kristiania'. Jfr kyrk-, norsk-. 2. (uttr. 
för att ngt är vackert, utsökt, utmärkt i sitt 
slag / expression of admiration for beauty or 
high quality:) uk% gm'nnkåtsmerr Älvd. `vilket 

vackert stor; ä e gra'nnlåt tä 	Rättv. 'det 
är ett utmärkt gott väglag'. 

grannlåt-ask m. Ib grEennkdtassk Våmh. (Bon.) 
'svepask, avsedd för förvaring av prydnads-
saker / turned box in which ornaments were 
kept'. 

grann-länk m. Ib gra'nnläv(v)k Rättv. 'särsk. 
vackert förfärdigad el. utstyrd kreaturslänk, 
anv. vid flyttning från fäbodarna / very beauti-
fully made withe-collar for cattle, used when 
leaving stunmer pasture'. Syn.: se bof ör s-
band. 

grann-magd f.Ia gra'nnmalld ( --mäld, -majld, 
-majd) Ve. (jfr magd) `förkläde av kattun, anv. 
vid högtid / &tik° apron used on special occa-
sions' (jfr ÖDB IV 126, 222). Jfr glansmagd. 

grann-målad adj. I grasnnmåka Leks. Jä. <som 
har ett högt röstläge (en pipig röst) / high-
voiced'. Jfr grovmålad. 

grann-not f.VI gra'nnöt öMor. `not, vars maskor 
blevo finare mot notens mitt / seine with finer 
mesh towards the midclle' (ÖDB I 127). Jfr 
grov-not; not!, bet. 1. 

grann-näsduk m. Ib gra'nnåstuk Mor. 'köpt hu-
vudkläde av tunt, fint bomullstyg / bought head-
scarf of fine, good-quality cotton' (ÖDB IV 
258). Syn.: granntrasa. 

grann-rosa f.IVa pl. gra'nurösur öMor. 'vallmo / 
poppy'. Syn.: vallmanrosa. 

grann-röv f.Ia grq'nnröv Älvd. 'kinkig, nog-
räknad kvinna / fussy, particular woman'. Jfr 
latröv, bet. 1. 

grann-savig adj. I (n.:) gr4'nn8avut Våmh. öOrs. 
gra'nnsavut vMor. vOrs. (om träd:) 'som har 
tätt sittande årsringar / (about tree:) with an-
nual rings elose together'; gra'nnsavu tjö'r Ve. 
'tjurved med tätt sittande årsringar'. Jfr grov-
savig; sav, bet. 3. 

grann-skinnad adj. I gra'nnfinna Leks. 'finhyad / 
with a fine complexion'. Jfr grovskinnad. 

grannsklig adj. I gr4'nn8kkig -,gr4'nnsklin Älvd. 
`spenslig, smäcker, ej grov / slim, slight, not 
coarse' (jfr grann, bet. 1); grEennskkin 4'm 
sÄlvd. 'finstråig halm'. 

grann-skrinda f.IVa grEennskrynnda Våmh. 'må-
lad, med fasta modes försedd släde för fix-Åkning, 
åksläde / sledge with fixed runners, used for 
travelling in'. Syn.: kyrk-, målad-, åk-
skrinda. 

grann-skäkta sv .v.1. gra'nnfäkkta Al 'skäkta linet 
andra varvet / swingle flax for the second time'. 
Jfr grovskäkta; grypau st.v. Syn.: f in-
skäkta. 
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grannsktikt-dån n. II gra‘nnftikktclin Al 'finare 
linavfall, som skildes ifrån när man skäktade 
andra gången / finer waste from flax swingled 
for second time'. Syn.: snytblår. 

grannstens-ked fl. II gra'nnstenstjåd Soll. 'pärl-
halsband av små glaspärlor / necklace of small 
glass beads'. Syn.: knapp-, knep-band; 
knöpked. 

grann-still(a)d adj. I gra' nnstilld Äpp. gra`nnstillt 
Mal. Li. `kinkig på mat (om människa), på foder 
(om kreatur) / fussy about food or fodder'. Jfr 
grann-härsken, -laga, -lagen. 

grann-staga f.V grcennstugu sRättv. 'rum, be-
läget mitt emot vardagsstugan i en parstuga och 
skilt från vardagsstugan av förstugan och kam-
maren (vanligare: nystuga) / room opposite 
everyday living-room, on other side of cottage 
entrance'. Syn.: se anderstuga, bet. 1. 

grann-tinne m. Illa gra`nntinn vMor. `fin tand i 
mässingskam / fine tooth of brass comb' (ÖDB 
II 112 f.). Jfr grovtinne. 

grann-trasa f. V gr4‘nntra8a Våmh. (Bon.) gra`nn-
trasu vMor. <köpt huvudkläde av tunt, fint 
bomullstyg' (ÖDB IV 258). Syn.: grannäsduk. 

grann-tyckt adj. I gr4‘nntykkt Älvd. Våmh. 
gra'nntykkt vMor. Soll. Bju. granti'kkt öMor. 
grcinntik(k)t Rättv. Dju. Nås grcenntykkt Leks. 
Jä. (grånntökkt) Mal. 'som lätt blir förolämpad, 
snarstucken / touchy, quick to take offence' 
(SAOB). 

grann-varp n.Ia gra`nnvarrp Tra. 'finmaskigt 
varpnät / seine with fine mesh'. Jfr grann, 
bet. 1. 

grann-varslig adj. I grasnnvalllin Bju. (jfr? 
Wennberg ovarslin, ovarslug adj.; Rz ovars-
le adv.) 'småaktig, nogräknad, som är noga med 
att få sin beskärda del / petty, mean, particular 
about getting one's due'. 

grann-vaxt adj. I grånnvakkst Mal. `spenslig till 
växten / slender, slim'. Syn.: spensk. 

grann-vässel n.Ia gra`nnvä2.2(1) Son. 'mönster-
vävt finare täcke av rent ullgarn, avsett till 
sängöverkast vid högtidligare tillfällen / pattem-
ed woven coverlet of pure wool med on bed on 
important occasions' (Dal. Hemb. 1941, s. 
120 ff.). Jfr klutvässel. 

grann-väv m.II gra`nnwb-v Ors. 'tunn och fin 
linneväv (i tuskaft), anv. till mansskjortor (eller 
kjolar) / fine Enen cloth, used for men's shirts 
(or for skirts)'. 

grann-yrken adj. III gr4`nnyrrtfin (pl. -yrrkner) 
Älvd. 'noggrann, omsorgsfull i sitt arbete / care- 

ful, particular about one's work' (jfr SAOB 
grannvärken). 

gran-nål f.Ia grå "n41 Ve. vSoll. gränöl Ors. (jfr 
nål, bet. 4) 'barr av gran / fir-needle'. Syn.: 
granbarr, bet. 1. 

gran-raja f.IVa gränräja C/Vd. (jfr Torp raja) 
lång stång av (ung) gran / long rod or staff of 
young fir'. Syn.: granspira. 

gran-ris n.Ia grO"rais Älvd. grd`rajs —grå"räjs 
vMor. grclräis öMor. grerräis ,--,grd"rtijs Ve. Soll. 
grei"rais Ors. gränräjs Oro grå`nrls Rättv. Leks. 
Äpp. ÖVd. gråsnr18 Bju. Ga. Mock. Flo. Näs 
Jä. grärls Mal. 1. 'ris av gran / fir-twigs' 
(SAOB; ÖDB 1282) allm. 2. 'hackat ris av gran 
som strö i fähuset hos kreatur / fir-twigs strewn 
on floor of cowhouse' (ÖDB I 282) Älvd. Soll. 
Ors. Syn.: granrishack n.; hackris. 8. 
`granskog / forest of firs' Ve. Soll. beettär kan 1' 
fi`nn i grå"räisi Soll. 'bättre kan jag finna i 
granskogen' (om ngt, som man hör berömmas, 
men ej själv sätter värde på). Syn.: granskog. 

granris-bädda f.IVa grcrräisbedd(a) vMor. gräris-
bädda Mal. gränrisbäclda öVd. 'bädd av gran-
ris / bed of fir-twigs'. Syn.: risbädda, bet. 1. 

granris-dynga f.IVa gräsrisdynnffla Mal. 'med 
gammalt granris (hack), barr och kvistar 
blandad gödsel från fähuset / manure from 
cow-house mixed with old fir-twigs and needles'. 
Jfr granris, bet. 2; granrishack n. 

granris-hack m.Ib grd`nrishakk Flo. gränrishakk 
Äpp. grärishakk Mal. 'kniv (järn), anv. vid fin-
hackande av granris / knife med to cut fir-twigs 
small' (se ill.; ÖDB I 283). Jfr hackkniv, bet. 
2. Syn.: rishackkniv. 

granris-hack n.Ib grärishakk Mal. `hackat gran-
ris, anv. som strö under kreatur i fähuset 
(även till utdrygning av gödseln) / chopped-up 
fir-twigs, med as bedding for cattle in cow-
house (and also for adding to the manure)'. 
Syn.: granris, bet. 2; hackris. 

granris-hop m.Ia gränrishöp Leks. 'stack av 
granris, avsett till strö / stack of fir-twigs ready 
to be strewn'. 

granris-ros f.Ia grä'nrisräs Äpp. 'rund matta av 
fint granris, placerad på vägen nära fäbodställe 
och utgörande en välkomsthälsning till besökare / 
round mat of fir-twigs placed on road near the 
shielings as a token of welcome to visitors'. 
Syn.: granmatta; granrisrosa. 

granris-rosa f.IVa gräsrlsrösa Mal. =föreg. (även 
brukad som (tork)matta framför ytterdörren el. 
lagd mitt på golvet i mjölkboden i fäbodarna) / 
—the former (also med as a door-mat in front of 
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the entrance or placed in the midclle of the 
floor in the dairy at the shielings). 

gran-skld f.Ia grå"sleefd Ve. (pl. -skejdär) 'skida 
av gran(trä) / sid made of fir'; greskejdär 

e`ttär Ve. `granskidor påverkas av väder-
leken (eg. följa vädren efter och ändra form vid 
fukt och torka)'. 

gran-skog m.Ic grO"sleiteg Våmh. (Bon.) grli`nskög 
Bju. Nås Jä. grä'skög Mal. grä'nskög öVd. `skog 
av övervägande gran' (SAOB 1). Jfr granmor. 
Syn.: granris, bet. 3. 

gran-skägg n.Ib grä'nfägg Al grå'nfägg Ga. 
'skägglav, Usnea barbata'. Syn.: granlave. 

gran-spira LIVa grä`(n)spira Mal. 'lång stäng av 
(ung) gran / long rod or staff of young fir'. Syn.: 
granraja. 

gran-spröte m. Illa grä'nsprötä Äpp. öMal. grä'n-
spriita nMal. grä'nsprsute Tra. lång, smidig gran-
gren, grantelning / long, pliant fir-branch, fir 
sapling' (C4DB I 96). 

grant(a) adv. grttnnt •••• gr4'nnta Våmh. grannt Soll. 
'ganska; alldeles, riktigt, fullkomligt' (SAOB 
grann II 1 c); gr4'nnta 	nVåmh. 'alldeles 
tokig'; i kgns-wi'ö 4na grg'nnt mi"tfiö nVåmh. 
`jag känner henne riktigt väl'; grtkrint metfy 
Våmh. (Bon.) 'ganska mycket'. Syn.: se 
grand(a), bet. 1. 

gran-timmer n. Id gretimmber Älvd. gren). 
tirnmää Mal. grä'nternmber öVd. 1. 'timmer av 
gran / fir timber' (SAOB) allm. 2. (bildl.:) 
drcrgå gretimmbre6 Älvd. 'snarka kraftigt, 
draga timmerstockar / snore loudly'. Jfr tim-
mer; timmerstock. 

gran-torv m.Ia grO"turry Älvd. grrturrb Våmh. 
'liten, buskig gran, margran / small, bushy fir'. 
Jfr gran-buske, -gränka; martorva. 

gran-tull m.Ia grXntull Dju. 'liten gran, grantel-
ning / fir sapling'. Syn.: gran-buske, -tulla; 
tulln, bet. 3; tulla'. 

gran-tulla f.IVa grå`ntulla Nås Jä. grä'neulla 
Äpp. = föreg. 

gran-tvaga f.V grä'ntviigu Rättv. gränntvägu 
Bju. grå`ntvägu Flo. grcenntvågu Mal. grä'ntväu 
öVd. <viska av granris, bunden som en kvast och 
anv. vid diskning och skurning / whisk made of 
fir-twigs bound together' (SAOB; C4DB II 323, 
332, 355, 392). Syn.: se grankärve. — Ssg: 
gra'nntväguris n. Mal. `granris (ev. kråk(bärs)-
ris), anv. vid tillverkning av tvagor / fir- (or 
crowberry-) twigs med in making whisks'. 

gran-håg f.Ic grOtimig vSoll. (jfr grantvåga 
f. IV) grehltvåg Nås Jä. grcenntvåg grä`ntvåg 
Äpp. =föreg. Jfr tväg (a) f. 

gran-tvåga f.IVa gretwiig (best. -tv44) Älvd. 
gretivåga nVåmh. grOttodga Våmh. (Bon.) 
gretwå'g(a) ,,,gril'twåga Ve. grXttclga -,grästtågai 
Ors. grä'ntvåga Äpp. =föreg. (se ill.). 

grapa sv.v.l. (endast i förb. grapa om:) gräp-
u'mm Ors. `fatta om, gripa tag i/ seize, grip' (jfr 
Torp grapsa). Jfr grabba, bet. 1. 

grassera sv.v.1. grOsira Älvd. Våmh. greser 
vMor. Ve. Soll. grasä'röMor. grä'söra Ors. grässera 
Rättv. gra'ssera gra.`assra Leks. gra' &lera Bju. 
gra'ssära Mal. gra'ssiral öVd. 1. `fara vilt fram, 
bråka, väsnas / make a noise, ravage' (SAOB) 
OvSi. Bju. Mal. öVd. Syn.: se färdas, bet. 4; 
gasa'. 2. `arbeta energiskt / work energetically' 
Rättv. Leks. Mal. o ä fsll ss du'Icktig gra.`assr å 
vå'v å &Vem- Leks. `hon är (väl) så duktig, ar-
betar energiskt, väver och bakar': gra'astir 
cerrbeta Mal. `arbeta hårt och energiskt'. Syn.: 
färdas, bet. 5. 8. `slösa (med) / waste' Våmh. 
Rättv. grrsTra rnnmg"ölti Våmh. `slösa med 
mjöl(et)'; an gresersr rna penivar Rättv. 'han 
slösar med pengar'. — Ssg: gre8ie08k adj. Älvd. 
'som gärna väsnas, lekfull, yster'. Jfr grasser-
stör. — Avi.: gra'aselen adj. Tra. 'lekfull, yr / 
playful, romping'. 

grasser-stör m.Ia gra'ssigfsur Tra. 'stång, försedd 
med trissa el. kloss i änden, medelst vilken 
fisken skrämdes att simma in mot fångstredskap 
(nät, not etc.) / pole with small wheel or block 
of wood at the end, used to frighten fish into 
net or seine etc.' (jfr CIDB I 122 f.). Syn.: 
plums; pulsn, bet. 1; pump; tjump. 

grat oböjl. sbst., se grad. 
gratia oböjl. sbst. gra‘ttji öMor. (jfr Nord. Fam.2: 
Tillydroppar) 'mörkt brunaktig vätska (äv. 
kallad tillydroppar), som innehöll linolja, terpen-
tinolja och sublimerat svavel och som (utspädd) 
användes som universalmedel (erhölls på apo-
tek) / dark-brown liquid containing linseed oil, 
turpentine and eorrosive sublimate used as pa-
nacea when diluted'. Jfr grek. — Ssg: gra`ttji-
flaaska f. öMor. 'flaska, i vilken tillydroppar er-
hölls'. 

grav LH f.Ia gräv allm., böjn. se  LD II 184. 
1. a. 'grop / hole or pit' (SAOB grav" 1) Älvd. 
Våmh. vMor. Soll. Ors. Leks. Al Jä. öVd. Jfr 
brind-, brund-, död-, dödsel-, grus-, piss-, 
salt-, sand-, stybb-, sido-, tjär-, örk-. Syn.: 
grop, bet. 1. b. 'i marken grävd förvarings-
grop, källargrop / hole in ground med as cellos' 
(jfr SAOB grav' la) Våmh. Leks. Al. Jfr p är on-, 
rov-. Syn.: grop, bet. 2. 2. `fallgrop, fångstgrop / 
hole in ground med as trap' (SAOB grav" 1 c) 
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Älvd. Mor. ÖVd. Jfr varg-, älg (s)-. Syn.: 
grop, bet. 3. 3. a. 'vrå i eldstad el. spis; eldstad; 
spis! corner of fireplace, hearth' (jfr SAOB grav' 
1; ÖDB III 79, 252) öMor. Ors. Rättv. ÖVd. fram 
e grå'ven Ore 'i själva eldstadsvrån'. Jfr ask-, 
eld-, glöd-, lång-. Syn.: se askgrav; spis, 
bet. 1. b. 'framför bakugnsöppningen befint-
ligt utrymme i spismuren / space in wall of 
hearth in front of oven' (ÖDB III 170, 444) Nås 
Jä. Mal. ÖVd. Jfr bak-, bakugns-, 
stor-, ugns-. Syn.: se bakgrav. c. (senare 
ssgsled:) 'förvaringsrum för ved i spismur / 
space in wall of hearth in which wood was kept' 
Mor. Mal. Li.; se blind-, ved-. d. `utrymme för 
bakugn bakom spisen / space for oven behind 
fireplace' Mal. 4. 'grop el. håla på ngn kropps-
del / hole in some part of the body' (jfr SAOB 
grav' 1) Älvd. Li. Jfr hals-, rygg-. Syn.: 
grop, bet. 4. 5. `grift / tomb' (SAOB grav' 3) 
allm. Jfr hjält(e)-, sommar-, vinter-. 6. 
'djup sänka, ravin, dal / deep depression, ravine, 
valley' (SAOB grav' 4) Älvd. Våmh. Mor. Ve. 
Ors. Jä. Mal. ÖVd. 4n ko'lld grd'irk tru'llgråv eter 
å'ö Älvd. `han kallade ravinen Trollgrav efter 
det' (att Gorna, skogsrået, hade där kastat 
ned en kalv, som hon fått i sitt våld); bä'ttjgråv 
vMor. 'bäckdal, ravin'. 

grava f.V grervd Älvd. grä"vei grOva Våmh. 
grevu vMor. Ve. Soll. greivå' grava' -gravie 
öMor. gra"va ,-,  grå`va Ors. grervu Rättv. gret'vu 
Leks. Bju. Dju. Ga. Mock. Nås Jä. Äpp. Mal. 
(jfr Bergfors 154, 157, 161). 1. 'hacka / hoe' (av 
växlande typ, jfr ÖDB 1355, 366, 371, 436) allm. 
trrtingra'va Våmh. (Bon.) `hacka med tre pinnar'. 
Jfr blad-, dik-,dyng-, jordpärons-,klo-,kol-, 
pick-, pär(on)-, racktungs-, spad-, sten-, 
stor-, tvär-, tåg-, underbårs-, åker-. Syn.: 
gräv, bet. 1. 2. `(tå)hake (el. brodd) på häst-
sko / (front) calkin of horseshoe' (ÖDB I 271 f.) 
Älvd. tegretvä 'dots?. Syn.: gräv, bet. 2. 3. 
(senare ssgsled; som skällsord / as word of 
abuse:) se lort-. 4. (i uttr.:) ka'sst grevu 
nvMor. (tävlingslek / game) 'kasta hackan'. — 
Ssg: gra"vuskafft Mor. (-gra"vä-) Ve. grd"vu-
skaf(f)t Rättv. grävuskafft Leks. Dju. Flo. 
grävskafft Bju. greevuskafft Jä. n. `skaft på 
hacka / shaft of hoe'. 

grava st.v. -sv.v.l. 3. grcrvet Älvd. Våmh. 
OvSi. (utom gretvå' öMor. gräv° Ore) gra"ve t ,- 
grevet -grå"va Rättv. grå`va Leks. Al grå`va 
Bju. Dju. Ga. Mock. Flo. grå`vs Nås Jä. Äpp. 
Mal. grå.' vd gr å' vo ÖVd.; pret. grav Älvd. 
grå"vtid Våmh. gröv grå"väd vMor. gröv öMor. 

Ve. Son. Ors. Rättv. Vd. grå'vds Leks. grå`vdå Al 
gröt; -gråsvdå Dju. Ga.; sup. greviå Älvd. 
grrvi ,-,grä"vet Våmh. gre"viö -gre"vi vMor. grevi 
Ve. Soll. Ors. grå"vi Rättv. grävi Leks. Dju. 
Mock. grävi Bju. Al grievvi Ga. grrvi Flo. Nås 
Jä. grävi Äpp. Mal. ÖVd. (Bergfors 181 f.). 1. 
`gräva, bryta upp, luckra gm grävning (el. 
hackning) / dig, break up' (SAOB, under gräva 
Ja, II 1) allm. grd"vd jen bru'nn Mor. 'gräva en 
brunn'; å se gröv ve pärer ni daska Tra. `och så 
grävde vi ned potatis(ar) i askan'; an grö'v 
dy`nn(j)a britt Mal. 'han sönderdelade gödseln 
(och spred den) bra' (jfr bet. 4); (äv. bildi.:) 4n a 
p4"nivg4 te grci"vå d4'nnda Våmh. (Bon.) 'han 
har pengar i högar (eg. att gräva i), den där 
(mannen)'; (överfört:) du fcl-ttt gra"vol up i 
tjfisugun a mig Älvd. `du får inte famla (uppe) i 
skrevet på mig'; gräsvei &uti gödålr Älvd. 'fråga 
(bråka) om det där!' (uttr. av ogillande); grå`vs 
tnä 	ssm å' Äpp. 'rota i allt gammalt groll; 
i' 	grå'vs1' di Mal. 'jag ville inte forska i det'. 
Syn.: gräva. 2. 'odla (jord) / cultivate soil' (jfr 
SAOB under gräva Ta; ÖDB I 351) Älvd. 
Våmh. Mor. Flo. Mal. ÖVd. grci"vd å'kerzt Älvd. 
grav d'kår Flo. `dets.'; gra"vd et-ny'es Älvd. 'göra 
nyodling'. Syn.: bryta, bet. 3; odla. 3. 
'gräva grav åt och begrava ett lik / bury a 
corpse' vMor. Mal. ÖVd. Syn.: se begrava. 
4. 'lossa, lösgöra ngt från den massa, vartill det 
hör / loosen sthg' (jfr ÖDB I 188; 370) Älvd. 
Ve. Mal. 4 a grå"viö atr y b4`sg Älvd. `hon (o: kon) 
har lösgjort strö och sparkat det ur båset'; 
gra"vei di'nndja Ve. 'hacka loss gödsel' (i dyng-
staden). Jfr bet. 1. 5. (om potatis:) 'taga upp 
/ dig up potatoes' Älvd. Ore Leks. Al grävd 
perrur Älvd. grav perrur Ore grå`v päron Tra. 
'taga upp potatis'. Jfr knä-. Syn.: grövla, 
bet. 2. 6. 'urholka / hollow out' Soll. grcrvå 
stjå'clär 'urholka skedämnen till skedar'. Jfr 
grava ur, bet. 3; hålaur. 7. (i förb. grava upp 
och ned:) grä"vå u'pp og nf'4 Älvd. `galoppera / 
gallop'. — Refl.: gra"vet si Våmh. (Bon.) <bildas 
ojämnheter i klyvytan (om virke vid klyvning) 
/ form irregularities in surface of split wood'. — 
Särsk. förb. (av:) ig a gråviö-cl'v o'll klifentur 
Älvd. lag har skrapat bort (el. torkat av) alla 
(smet)klumparna'; (från:) 1. grav-fra' Älvd. 
gråv-frö' Mal. 'skotta undan gödseln från fähus-
gluggen'. 2. grav-/rå' beittzt Jä. <hålla botten av 
kittel ren, så att ej det, som kokar, brännes vid'. 
3. a au grävd-fri' di ni t Våmh. 'har du slutat att 
gräva nu?'; vi a grävi-frö'sss Mal. `vi ha slutat 
att ta upp potatis'; (i:) grav-1' sig Älvd. <sätta i 
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sig, äta glupskt'; ulrusn grav-1' 2188 najä'turt dirgum 
`vi skola äta så mycket vi orka'; (in:) du tar grav-
i'nn If`mnabåreä i swänrcln Älvd. <du skall skotta 
in ströet i svalen'; (lös:) grav-kö's dem Älvd. 
'krafsa lös dem (dvs, lössen)'; gräv-18'8 Mal. grå'v-
lsus öVd. `gm grävning lösgöra'; (ned:) 1. 
`gräva ned' allm. nä'dgråvin Rättv. nä'rgrävin 
Mal. 'nedgrävd'. 2. grav-nli'd je'lln Leks. `över-
täcka glöden med aska för att bevara dem'. 
Syn.: askfästa; fästa, bet. 6a. 3. `bringa på 
fall, störta, skandalisera' vMor.; (sönder:) 
grit`v-soinnd Tra. 'hacka sönder (med gräv); 
(till:) grå`v-tå äjn vå'g Tra. 'gräva för att anlägga 
en väg'; (upp:) 1. ja grävd-s'pp plrö'gsKtft 
Bju. `jag grävde upp ett plogsdjupt hål i mar-
ken'; grav-s'pp tjäslla Jä. `gm grävning förbättra 
källan'. 2. a do gräve-u'pp 	Ore <har du slutat 
potatisupptagningen nu?'; ma vi grävd-o'pp 
jö`kpärur Leks. 'när vi togo upp potatis'; 
gräv-s'pp jö`kpärona Äpp. `gm grävning och 
hackning taga upp potatisen'. 8. grav-u'pp 
e'884 Älvd. 'på nytt hässja höet i en nedblåst 
hässja'; (ur:) 1. 'gräva ur' allm. fergrävin Mal. 
'urgrävd'. 2. 'tömma; rensa' (styr dat.) Älvd. 
grav-g' ku`ppen *(med händerna) tömma påsen'; 
grav-g' 8pl'8r41, 'rensa spisvrån (från aska)'. 3. 
'urholka' (styr ack.) Älvd. grav-g' krå'lde `ur-
holka kärl' (jfr grava, bet. 6); (ut:) grav-a'ut 
Älvd. 'med pinnharka draga ut gödsel (ur fähus 
el. stall)'; (ät:) 1. grav-ä' sig Älvd. grävd-å,' 
Våmh. (Bon.) 'på våldsamt el. orättfärdigt sätt 
förvärva sig, klå åt sig'. 2. grdvä-ä' dig Våmh. 
(Bon.) <grip tag i och drag åt dig (repet)r; 
(åter:) grav-a'tt ru` ffsu Älvd. 'hastigt räfsa ihop 
det utbredda höet'; (åter om:) ig ar a'ttruna-
grevi fft' 8t4 Älvd. `jag har fötterna nedgrävda 
(i sanden)'. 

gravare m.IIIc grä"vär grrvär vMor. grå' var 
Mal. (SAOB under grävare). 1. 'gravgrävare / 
grave-digger' allm. Syn.: gravkarl. 2. `pota-
tisupptagare / potato-digger' Mal. jearpecrugrävar 
Leks. jö'IrevpptUrgrävää  Mal. pcl'rgrävar Li. `dets'. 

grav-backe m. Illa grå`vbakka Leks. 'plats, där 
nyodling pågick / place for new clearing'. Jfr 
nyodling. 

grav-fisk m.Ib gre(v)fissk Älvd. grasvfissk Ve. 
`gravad fisk / raw spiced fish' (SAOB; CoDB I 
135). Jfr gammel-, luns(en)-, sur-fisk. 

grav-häll f. III, se grav (s)häll. 
gravig adj. I grOvug nÄlvd. greIngn Våmh. 1. 
`gropig, full av gropar / full of holes, pitted' 
allm. 2. 'som gräver i andras förflutna / digging 
into other people's pasts' Våmh. 

grav-kalas n.Ia grevkakäis Våmh. (Bon.) 'be-
gravningsgästabud / funeral feast'. Syn.: 
gravning-, grav-, ring-öl. 

grav-karl m.Ia grrvukall Älvd. Våmh. (Bon.) 
`gravgrävare / grave-digger' (Liv. Älvd. 103). 
Jfr gravlag. Syn.: gravare, bet. 1. 

grav-kavle m.IIIb grå"vukaveqr Älvd. grä'vkavvIra 
Mal. 'karvstock för begravningsdagsverken / 
tally for keeping account of work in connec-
tion with funerar . Syn.: gravstyng -kavle, 
-klubba, -sticka. 

grav-lag n.II grrvIräg nvMor. <grupp av män 
inom en by, vilka hade att svara för att begrav-
ning verkställdes / group of men in a certain 
village, who were responsible for arranging a 
funeral' (jfr Sidenbladh Ångerm.; Nordlander 
Multrå). Jfr gravkarl. 

gravlan f. IVa best. gra`vvIra Äpp. <munnen, 
käften / mouth, jaw'; ha'llgra`vvirsn 'håll käften!'. 

grav(n)ing f.Ib grrvnivg sÄlvd. Våmh. (Bon.) 
grevnivg Ors. gräsvniv Bju. Ga. —grå`vig Mal. 
gräsvning —grå`viug öVd. 1. 'odlat område, odling 
/ cultivated area' (C,DB I 353) Älvd. Våmh. Ors. 
Bju. Ga. Tra. nrgravnivg Våmh. (Bon.) `dets.s. 
Syn.: bråtning; grävning. 2. `(skyldighet att 
deltaga i) grävning vid dödsfall! grave-digging in 
connection with a funeral' Mal. grä'vnin(i)a gikk 
mcennsnilla titts" ä bö'cl clsm Mal. 'skyldigheten 
att gräva grav vid dödsfall gick från man till 
man i viss turordning (eg. eftersom det borde 
dem)'. 

gravning-öl n. grevnivg51r Soll. 'gravöl / funeral 
feast'. Syn.: gravkalas; grav-, ring-öl. 

grav-rost(a) f.I IVa grevresst I Ors. grå`v-
rusta IV a Äpp. grå'vrösst(a) Mal. 'rost, som äter 
sig in i metall / corroding rust' (SAOB G 868). 

grav(s)-häll f. III grä`vh,älle Ore grrushälls 
Rättv. (Bo.) (jfr grav, bet. 3 a) `spishäll / (top 
of) hearth' (C4DB III 167). Syn.: spis-häll, 
-hälla, bet. 1. 

gravs-järn n.Ia grevsjänn Soll. (jfr grav, bet. 3a) 
`vinkelböjt järnbeslag utefter de främre (fria) 
sidorna av spis / L-shaped iron-mounting along 
front of fireplace' (se 	Jfr kors, bet. 3. 

grav-sko m.V grevsktle Älvd. `vintersko för häst 
/ winter horseshoe' (se ill.; IDDB I 271; II 91). 
Jfr sommarsko. Syn.: vintersko. — Avi.: 
grä"vskite sv. v. Älvd. (styr ack.:) 'förse häst med 
vinterskor / shoe a horse with winter shoes.' 

grav-skåra f.V grå' vskftru Mal. `knivsnitt på 
gr avkavle, utvisande att skyldigheten till 
gravöppning fullgjorts en gång / notch cut in 
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gravkavle showing that one grava had been 
dug'. Syn.: gravstyng. 

grav-spån m.Ia grevspån Ors. 'i trä snidat min-
nesmärke, placerat på grav / memorial, carved 
in wood and placed over grave' (se 	Syn.: 
griftmärke; likspån. 

grav-sticka f. IVa grå`vstikka Mal. `kavle, vars 
innehavare var i tur att vid dödsfall i byn 
gräva grav på kyrkogården / tally showing 
whose tum it was to be grave-cligger in the 
village'. Syn.: se gravkavle. 

grav-styng m.Ib grå"vustyvvg Älvd. 'knivstyng 
(skåra) på begravningskarvstock, utgörande 
kvitto ä fullgjort dagsverke / notch cut in tally 
in receipt of work earried out connected with a 
funeral' (Liv. Älvd. 102). Syn.: gravskåra. 

gravstyng-kavle m. IIIb grOvustyvkavek Älvd. 
'karvstock för begravningsdagsverken'. Syn.. 
gravkavle; gravstyngklubba. 

gravstyng-klubba f. IVa grOvustyvkkubb Älvd. 
=föreg. (Liv. Älvd. 103). 

grav(s)-stälpe m. Illa grOv(s)stäZrps Rättv. (Bo.) 
(jfr grav, bet. 3 a) 'spisstolpe, placerad vid 
spisens yttre hörn som stöd under rökfånget / 
post forming part of fireplace, supporting 
chimney flue corner post'. Jfr ringstälp e. 

grav-svin(e) n. I a m. III a grå"vstvgjn n. Våmh. 
grå`vswajn vOrs. gravsvä'jn (best. -svä'jnän) m. 
öMor. grå`vsvins Rättv. grå`vsvIne 	-svina) m. 
Leks. (Silj.) grä'vevin n. Bju. grå`vsvinä m. Dju. 
'grävling, Meles meles / badger' (SAOB under 
grävsvin). Syn.: gräftsvine; grävling; 
grävsvin(e). 

grav-trumma f. IVa grå'vtromma Mal. (Öje) `trä-
trumma av fyra bräder, placerad vertikalt över 
på kyrkogården gravsatt likkista, så att jord-
fästning kunde ske och tre skovlar mull ösas 
ned gran trumman, när prästen nästa gång 
besökte byn / wooden cylinder made of four 
boards, placed vertically over coffin in grave 
so that funeral service could be read and three 
shovelfuls of earth poured down through the 
cylinder when vicar next visited the village'. 

grav-141 n. II I a grå"vi31t (best. sg. dat. -ökii) 
Älvd. grå"vök Våmh. grävö'l öMor. grevök Ve. 
grå'völ Ors. grå`vak Bju. Näs Äpp. Mal. grå'vå'Zr 
ÖVd. 'begravningsgästabud / funeral feast' (Liv. 
Älvd. 103). Syn.: gravkalas; gravning-, 
ring-öl. — Ssg: grävålwap m. Tra. `sup, som 
vid begravning togs i gården efter det att locket 
spikats på kistan med den döde'. 

gred f. n. Ja -graf Älvd. gräj ÖVd. (SAOB grej). 
1. (n.:) 'saker att föra med sig, grejor / things 

one took with one; equipment' Älvd. Jfr 
gästabuds-, sel-. Syn.: greda. 2. (n.:) 'reda, 
ordning i ngt / (good) order'; ä å ss avåt te 
få ny grä'j på` ä Tra. 'det är så svårt att få ngn 
ordning på det'. 3. (f.:) 'reda på, vetskap om / 
knowledge of'; je a i'vvgo grä'j på` ä Tra. 'jag 
har ingen vetskap om saken'; dem tö fal grä'j på' 

Tra. `de redde väl ut det där'. 
gred adj. I grö'där Äpp. —grå'dita Mal. gräj ÖVd. 

grö`der Li. 1. (endast negerat:) 'lätt att klara 
av el. ha. att göra med, god att tas med / easy 
to get on with, to deal with' (SAOB gre adj.) 
Äpp. Li. an ö'-int ss grä'j Li. 'han är inte så god 
att tas med'; o då' vå'lra ö fall inte ss grö`der te 
kämm-spi`vi int Li. 'den där Varden (: Limas 
sydliga fjäll) är väl inte så lätt att komma 
uppför inte'. 2. (endast negerat:) `dålig, oduglig, 
bet / poor, incapable' Mal. ÖVd. ha'nn va 
i'nnte ss grö'där Mal. 'han var inte så bet'. 
3. 'rädd, förlägen / afraid, embarrassed' Mal. 

du grö'd,är (—grö'dää) `är du rädd?'. Jfr 
buskablyg. 4. (i förb. göra grett;) jär 
gre'tt Äpp. djär gre'tt Mal. djär grä'jtt Li. 
'göra upp, betala (skuld) / pay (one's debts)'. 
5. 'redig, pålitlig / reliable, good' ÖVd. äjngrä'jj 
kä'r Tra. 'en bra och pålitlig karl'. 

greda f. IVa grö'a Äpp. Mal. grä'jja ÖVd. 1. 'red-
skap, tillbehör / iniplements, equipment' (SAOB 
greja); a du ä'l grö`sa mä'-ddä Mal. `har du alla 
redskap med dig?'; bu'llä(r)sgrösr pl. Mal. <red-
skap för fäboilflyttning'; .211'k trs'lldomsgrösa  Mal. 
`sådana saker, som höra till trolldom'. Jfr f is k e-, 
föres-, rätt-, slip-. Syn.: gred, bet. 1. 2. 
`genitalia' Mal. Syn.: se don, bet. 4. 3. 'anord-
ning, inrättning, apparat / arrangement, device' 
Äpp. Mal. Li. hå va ri`kktit e grö'mm ä grö'a Mal. 
'det var en alldeles utmärkt inrättning'; ä då' e 
knö`pu grä'jjsr Li. 'det där är märkvärdiga 
saker'. 4. 'grupp människor, arbetslag, gäng / 
group (of people), team' Mal. Li. hä'pre gräsjja 
Li. 'hela (smed)laget'. 5. `syssla, arbete, hantering 
/ business, job, work' Mal. stjisnna'gröa Mal. 
`(sysslande med) skinnarbete'. 6. 'förhållande, 
sak, fråga, problem / case, matter, problem' Mal. 
Li. ä vå nåro grö'a mä ny a'rry Mal. 'det gällde 
en fråga (sak) om något arv'; ä då,' e äj 
tjä` kkågräjja te hs'll-på me Li. <det där är en trött-
sam (och tjatig) sak att hålla på med'. 

groda sv.v.3. gröd- Jä. grö'a Nås Äpp. Mal. 
gräjj- ÖVd. (SAOB gre, greja) 'reda ut / put 
in order' allm. dum satt mä en kni'v s gre'd,dä ti 
lul`ra Äpp. `de (:kvinnorna) satt och redde ut 
håret (på männen) med en kniv (och petade 
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bort löss)'. Jfr o-. — 	gr'-8ä Mal. grä'jj-se 
Li. `reda sig / manage'. —  Särsk. förb. (itu:) vi 
gredd-tfil Äpp. `vi drogo isär höet'; (till:) gre-tå' 
Äpp. grå-tå' Mal. `reda ut (ngt trassligt)'; (upp:) 
gråd-s'pp Jä. 'draga varpen genom redkammen'; 
(ut:) gröd-filt Jä. grå-filt Äpp. Mal. grå' fj-fit Li. 
'reda ut'; grå-filt bö'å Äpp. 'göra boutredning och 
arvskifte'; grå-filt luisrspilcan Mal. `grovkamma 
håret'; (utåter:) grä'jj-utat å Tra. 'utreda sa-
ken'. 

gred-kam m.I a grå` kamm Mock. Flo. Äpp. ( grå'-) 
Mal. grerfkamtnb öVd. 1. 'grov kam, anv. att reda 
ut håret med / coarse comb' Mal. öVd. 2. 'grov 
vävsked, anv. vid förskedning, dvs, för att jämnt 
fördela och sprida varpgarnet, då detta lindades 
upp el. sveptes på gambomrnen i vävstol / 
coarse reed med to distribute warp-thread 
evenly when this was wound or put onto warp-
beam of boom' Mock. Flo. Mal. öVd. Syn.: 
gredsked; grind, bet. 9; kam, bet. 3; redkam. 

gredlig adj.I grå'lin -grnen Flo. grå`lin Nås 
grelin Jä. grålä Mal. grå' jle Li. (Fr. greiöligr; 
Aas. greidleg) 'möjlig att reda ut, ej hoptrass-
lad / possible to untangle'; (äv. bildi.:) id (h)ä 
grele Jä. `få noga reda på det / find out about it'. 
Jfr o-. 

gred-skap m.Ia greskip Jä. (Fr. greiöskapr, 
Aasen greidskap) 'ordning, reda (good) order'. 

gred-sked f.Ia grä'få Jä. 'redkam i vävstol'. 
Syn.: se gredkam. 

gred-tråd m.Ia grå'trå Jä. Äpp. Mal. 1. `ändtråd 
av garnhärva, som veks tredubbel och knöts 
omkring den fulla garnhärvan (äv. om  begyn-
nelsetråd i en trasslig härva) / end-thread of 
skein of yam which was folded treble and tied 
round the full skein of yarn (also the start of a 
tangled skein)' allm. Jfr upptags ände. Syn.: 
se f ittjetråd. 2. 'ledtråd / clue' Äpp. Mal. & 
du få'tt nvo? grå'trå, hur hä då' vä. Äpp. 'har du 
fått någon ledtråd (upplysning), som kan reda 
upp, hur det var med det där?'. Syn.: se f ittj e-
tråd. 

Gregorius oböjl. sbst. gregö'rus Ore gregö'rius Leks. 
gregö'rjus ,,,grå'gär Al grå'går Dju. gre'rrgo -gre-
gorrus Mal. `Gregoriusdagen den 13 mars / G. 
Day, the 13th of March'; i grå'göriti'd e na'tt å 
då'g 	vi'd Rättv. 'vid Gregoriustiden äro natt 
och dag lika långa'; um gregösrus e lfö's s kkä'r, 
ska-n så', råast" Kirde bi bå'r Ore 'om Gre-
goriusdagen är ljus och klar, skall man så, så 
snart marken blir bar'; gregö'rius tö' ä formå'r än 
ffi' skret`nndsr hö' Leks. `töväder på Gregorius-
dagen är värdefullare än sju skrindor hö'; ssm ä 

å' på gregori`u,sda'farn vå'k ä, tal ä våk je'rrgo 
Mal. 'såsom det (dvs, vädret) är på Gregorius-
dagen, kommer det att förbli till Georgiusdagen'. 
Jfr Georgius. 

grej sbst., adj., se gr e d. 
greja sbst., v., se greda. 
grek oböjl. sbst. •••• m. griek Älvd. gråk vMor. öVd. 
'ett slags sprithaltiga droppar (graecum proba-
tum), som köptes på apotek och användes som 
universalmedicin / drops containing alcohol 
bought at the chemist's and med as panacea'. 
Jfr gratia. 

gremja f. IVa grå`mja CoVd. 'strimma av smuts / 
streak of dirt'; loSgråntjer Li. `strimmor av 
smuts'. Jfr gremjig; grimma f., bet. la. 

gremjig adj. I grå`mjs Li. 'strimmig av smuts i 
ansiktet / streaked with dirt in face'; o add 
grå% ss o va grå`nals i s'ugsna `hon hade gråtit, så 
hon var strimmig i ansiktet'. Jfr gr e mj a; grim-
mig, bet. 1; grägremjig. Syn.: lortgrimmig. 

gren f.Ia grån Soll. Leks. Bju. Al Dju. Nås Jä. 
Äpp. Mal. gråfn öVd.; obef. Älvd. Våmh. 1. 
'vinkel mellan låren, skrev / crotch' (SAOB 
gren' la) allm. Syn.: fall, bet. 8; gävla, bet. 1; 
klysna, bet. 4; tjuga. 2. 'gren på träd / 
branch of tree' (SAOB gren' 2) Soll. Leks. Dju. 
Äpp. Mal. öVd.; obef. Bju. Jfr klysen-. Syn.: 
grena, bet. 1. 8. 'spira på grenigt horn / top of 
an antler' (t.ex. på älghorn; SAOB gren' 3a) 
öVd. 4. 'gren av vattendrag / arm of river' 
(SAOB gren' 3b) Li. Syn.: grena, bet. 2; 
kv is sel, bet. 1. 5. (senare ssgsled:) `av trädgren 
tillverkad fot till nystvinda / foot of spindle 
made from branch of tree' Dju.; se nystels-. 

gren 	grfn Älvd. gren Mal. 'gråt / crying' 
(t. ex. om  ett barns lätt avhjälpta gråt; jfr gråt); 
eö 	k4'unt ete grrni Älvd. `det är inte långt 
till gråten'; grå'n s kvå'n Mal. 'gråt och klagan'. 
Jfr kven. 

grena LIVa grö`na Mal. grå` ina öVd. (SAOB 
grenan, under gren). 1. 'större trädgren / 
fairly big branch' Mal. an ctdd brfai-å' e grå'na 
'han hade brutit av en trädgren'. Syn.: se 
gren, bet. 2. 2. a. `gren av vattendrag / arm of 
a river' Tra. Syn.: kvissel, bet. 1. b. `gren av 
väg / fork of a road' Mal. an tö'g e vä'astlägeta  
grå`na hisntmatte `han tog en västligare väg hem 
igen'. 8. `släktgren / degree of relationship' 
Mal. Li. ä`lläst e vå' ha'llvskår tt hå' ga`mnakäst 
grå`na å' Mal. lör övrigt äro vi (av) Halvarsläkt 
och dessutom (av) den äldsta släktgrenen också'. 
Syn.: rev', bet. 4. 

grena sv. v. 1. -'3. gren- 1. Mor. Soll. Ore 
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grå`na Rättv. Bju. grå`na 3. Leks. 'spärra 
ut benen, skreva / straddle' (SAOB 1) 
Rättv. Leks. Bju. sittä du sö'n grå`ns Leks. 
'varför skrevar du så med benen?'; an grå'nu å 

Rättv. <han gick med stora steg'. Syn.: 
gaffla; gävlas. — Refl.: grå`n-8ä Leks. 'fläka 
upp sig i skrevet'. — Särsk. förb. (av:)gre"n-åv 
Soll. grön-å' Leks. 'giva sig i väg med långa steg'; 
(isär:) grön-iså'r 8 öMor. <spärra ut benen'; 
gren-eså'r fi'vvre Ore 'spärra ut fingrarna'; (itu:) 
grån-itä' Leks. `skilja(s) åt, böja(s) isär'; (sön-
der:) gren-sunnd Soll. grön-su'nnd si öMor. 
`spärra ut benen; fläka sig'; gren-sunntl Soll. 
'glida isär'; (till:) grön-tå' Dju. 'spärra ut benen'; 
(ut:) grå' n-dut Soll. gren-v' jt Ore 'spärra ut benen'; 
grån-s'jt ss e ilipp-å' Ore 'spärra ut benen, så 
att jag kommer åt!'. 

gren-don n.Ia grrndfien Älvd. (jfr gren n.) 
'grinigt barn / whining child'. 

grenel m. Ta grrnil Älvd. <person, som har lätt 
för att gråta / cry-baby'; ukin kjiestgrini'l 'en 
sådan 

gren-flisa f.IVa grrnfkajs Älvd. (jfr gren n.) 
'flicka, som har benägenhet att gråta / girl who 
has a tendeney to cry'. Jfr gräsflisa. 

gren-horn n.Ia grä'jnhann Li. 'älghorn av djup-
gående grenighet / deeply branched elk horn'. 
Jfr fjölhorn. 

gren-klyka f. IV a grö'nklika Ve. grå`nkkgka Äpp. 
grä'jnkkika Li. 'Y-formig gren av träd el. buske / 
Y-shaped branch of tree or bush'. Syn.: gr en-
klysa. 

gren-klysa f.IVa grö'nkkisa Ga. =grenklyka. 
gren-ljus n. Ja grå`nkjös Ve. grösnjös Mal. gräs ini& 
Li. 'ljus med flera (vanligen tre) grenar / 
branched eandle' (SAOB; 43DB III 307). 

grens adv. gräns Mor. Ore gren(n)s vSoll. Rättv. 
Äpp. 'grensle / astride' (SAOB); stä` jg grå'nsyvär 
stu'ttjän Ore <kliva (eg. stiga grensle) över 
stocken'. Syn.: grensle; grenslom; grenst. 

grensla sv.v.l. gres2.21a Mal. 'sitta grensle / sit 
astride' (SAOB gränsla); gre.2.21 i vci'g `begiva 
sig i väg med stora steg'. 

grensle adv. gre`2.21e Li. gre`nn.21ä Tra. 'med benen 
åtskilda, ett på vardera sidan om ngt / astride' 
(SAOB gränsle). Syn.: se grens. 

grenslom adv. gre'.2Rom Mal. =föreg. dsm såt 
gre`2.2lom Yvy e sta'vv s lekkt da'sskus 'de sutto 
grensle över en stång och lekte daskus, dvs. 
sökte slå ned varandra från stången'. Jfr daska, 
v., av!. 

grenst adv. grånat Soll. grennst Leks. Bju. Äl Dju. 

=föreg. sä'tt di grö'nst y'vyr Soll. 'sätt dig grensle 
däröver!'. Syn.: se grens. 

grep f.Ia grlep Älvd. Våmh. gråp Mor. Ve. Soll. 
Ore Rättv. Leks. Bju. Ål Dju. Mock. Flo. Näs 
gräjp Li.; obef. Ors. Jä. Äpp. Mal. 1. <vid 
skottning, lastning el. nedgrävning av gödsel anv. 
redskap, dynggrep / fork used for manure' 
(SAOB grep' 1; se ill.; ISDB I 284, 366) OvSi. 
Leks. Bju. Dju. Flo. Nås; fYrpingråp Bju. 
'dynggrep med fyra klor'. Jfr dyng-. Syn.: 
grepp, bet. 3. 2. 'så mycket gödsel som man 
på en gång tog på dynggrepen / a forkful of 
manure' Li. 3. 'den del av handen, varmed man 
griper om ngt, tumgrepp / the part of the hand 
used to grip sthg' (Fr. greip) Älvd. Våmh. Ve. 
Leks. i ta fik min grl'epin Älvd. 'jag tar väl med 
nypan (el. själva handens fingrar)'; e gör up i 
grl'epi Våmh. 'säden (på torkstugulaven) når 
upp till tumvecket'. Syn.: grepp, bet. 2. 4. 
'handfull / handful' Ore tå' me jena mjirkgröp 
'tag en handfull mjöl åt mig!'. Syn.: näve, bet. 
2. 5. 'den del av en tumvante, vari tummen 
stacks in / the thumb of a mitten' Älvd. Ve. Tra. 
i ska djä"rd grå'pä Ve. 'jag skall sticka vantens 
tumgrepp'; va`ttgräjp Tra. `dets.'. 6. `dörrhand-
tag, dörrgrepe / door-handle' Bju. Mock. Syn.: 
se dörrgrepan. 

greps sv. v. 1. (endast i förb. med nedi:) gråp-nidl' 
Våmh. (Bon.) `med grep el. spade gräva ned 
(gödsel) / bury manure with fork or spade' 
(03DB I 371). Jfr spada v., bet. 1. 

grepan n.Ia gri"p4n gri"p4n svÄlvd. gri"pekn 
Våmh. gri"pdn vMor. gripein öMor. gri"pdn 
svOrs. grå`pan Ve. Soll. Bju. Flo. Nås Äpp. 
grå` pon Mal. gg' pon Ore grå' pan grepan Rättv. 
grö`pan —greppan Leks. (SAOB). 1. 'dörrhand-
tag, dörrgrepe / door-handle' (se ill.; IDDB III 
199) allm. Syn.: se dörrgrepan; grepp-
horn. 2. 'handtag på gryta, kittel, stop el. 
annat kärl / handle of pot, kettle, mug or 
other container' (e)DB III 442 f.) Rättv. Bju. 
Flo. Nås Äpp. Syn.: f attan, bet. 1. 3. 'hand-
tag på handkvarn / handle of hand-mil' 
(03DB I 470) Mal. Syn.: hand-tag, bet. 2, -val, 
bet. 3. 4. (senare ssgsled:) 'handtag på grep el. 
spade etc. / handle of fork or spade' Ve. grå`p-, 
re"ku-, spedågröpan ̀ dets... 5. 'del av vante, som 
omslöt fingrarna (övriga delar utgjordes av 
tumme el. timling och krage) / part of glove 
covering fingers (excluding thumb and wrist)' 
Ve. Jfr grepvant etc. 

grepe m.IV grI"pi (best. sg. ack. gri"pdn) öOrs. 
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(jfr grepan n.) 'dörrhandtag, dörrgrepe / door-
handle'. Syn.: se dörrgrepan. 

grep-lave m.IV grö'pläva Mock. 'övre, svagt 
sluttande del av kvarnränna, där vattnet från 
kvarndammen fångades in och sedan genom 
den brant lutande rännan leddes ned mot skovel-
hjulet i skvaltkvarnen / upper, slightly sloping 
part of mill-race, where water from mill-pond 
was taken in and then conducted through the 
steep part of the mil-race to the paddle-wheel 
of mil!' (4:513B III 269). Syn.: ho, bet. 2; 
kvarnho; sump. 

grepp n.II grfp Älvd. Ors. grepp Jä. Mal. gräp 
Äpp. ÖVd. 1. (endast abstr.) 'tag, fattning / 
grip' (SAOB 1) Älvd. a du fa'j no grrp 4 64-åä' 
ni' har du fått ngt grepp om den där (flickan) 
nu?'. 2. 'den del av handen, varmed man griper 
om ngt, tumgrepp / the part of the hand with 
which one grips sthg' (SAOB 1d) Äpp. tu`mm-
grepp `dets.'. Syn.: grep, bet. 3. 3. 'dynggrep / 
manure fork' (05DB I 284, 366) Ors. Jä. Äpp. 
Mal. öVd. Jfr dyng-. Syn.: grep, bet. 1. 4. 
(senare ssgsled:) <första början med arbete, upp-
takt / the start, beginning' Ål; se hand-. 

greppa sv.v.l. (endast i särsk. förb. med ur:) 
grdpe-02-8å Mal. (jfr? Torp gr lp a) (vräka ur sig 
och) tala brett och grovt / use coarse, broad 
speech'. Syn.: se gloppa, bet. la; glopp-, 
grepp-, gropp-tala; groppam. 

grepp-bräde n.Ia grr(p)brilå Älvd. (viss del av 
stränginstrument:) 'bräde, över vilket strängar-
na löpa, gripbräde / the fingerboard of a stringed 
instrument' (SAOB). 

grepp-horn n.Ia grrpenn Våmh. 'dörrhandtag, 
dörrgrepe / door-handle'. Syn.: se dörrgrepan; 
grep an, bet. 1. 

grepp-tala sv. v. 1. gräpytälre Mal. (jfr greppa) 
'använda brett och grovt uttal / use coarse, 
broad speech'. Syn.: se gloppa, bet. la. 

grep-vant m.Ia grl'pliatt Älvd. grä`pwått Ve. 
'tumvante /mitten' (ÖDB IV 333). Jfr gr ep an, 
bet. 5. Syn.: grepvante. 

grep-vante m. III grä'pva(n)te Rättv. =föreg. 
gres adj., se gris (sen). 
grova f. IV a — m. Illa grä'va —grä'vuf. Leks. grä'va 
Bju. Dju. grö'va m. Mal.; pl. grö'vur Ve. Bju. Ål 
krä'vur Mal. krå`jver Li. (Skålmo). 1. 'avfallspro-
dukt vid smältning av ister el. talg / waste 
produced when melting lard or tallow' (C/DB III 
488) allm. ta`k(g)grävur Bju. `talggrevar'. Syn.: 
grevar; tana. 2. 'avfallsprodukt vid potatis-
malning / waste produced when milling potatoes' 

Leks. 3. 'fibrin i slaktkreaturs blod / fibrin in 
blood of slaughtered cattle' Ål. 

grevar f. pl. grä'vår Ve. Dju. Jä. grå' jver Li. (Ile.) 
=föreg., bet. 1. 

greve m. grä'va Mal. 1. (endast i förb. i grevens 
tid:) i grrv4mes ( ,,,grrv4mes) 	Älvd. i grå' - 
vams ti'd vOrs. i grö'vens ti'd Leks. i grä'vams tr 
Jä. Mal. öVd. i grä'vens 	Äpp. `i sista ögon- 
blicket / at the last moment, in the nick of time' 
(SAOB a, p). 2. 'imponerande mansperson, karla-
karl / a real man, hell of a fellow' (jfr SAOB) Mal. 
0, ä då, E en sleå`plrå gräsva lo, det där är en 
sjutusan till karl' (iron.). Jfr grevling. 

grevling m.Ib grö'vkiv Ål (jfr Roos gr i vle, bet. 2) 
'stor, grov karl /bigheavy fellow'. Jfr dre v ling, 
bet. 2; greve, bet. 2. Syn.: grofting. 

griffel m.I gri"fel Ve. gry"fil Soll. grrfil Rättv. 
(Bi.) gris ffil Leks. Bju. Näs gry'ffyl—gre'ffil 
Mal. gri'ffel öVd. `stiftformat skrivredskap, yard. 
av lerskiffer / slate-pencil' (SAOB 2). — Ssg: 
gre' f filtavyka Mal. gri` ffeltävlra öVd. 'griffeltavla / 
slate'. 

grift f.Ia grifft svÄlvd. Ve. <grav / grave' (SAOB 
grift' 1). Jfr gräft. Syn.: grav, bet. 2. 

grift-märke n. III gris fftmerrtj svÄlvd. 'grav-
märke, bestående av träskiva med den dödes 
bomärke och initialer på / wooden board placed 
over grave with the sign and initials of the 
deceased on it'. Syn.: grav-, lik-spån. 

grill n.Ia grill Tra. 'grubbel, funderande / 
brooding, pondering' (SAOB grill" a); an ka`mm 
fel i gri'll, hann `han fick väl ngt att fundera på, 
han'. Jfr grilla v. 

grilla f.IVa gri'lla Li. 'fågel med långa ben och 
lång näbb, som går framåtlutad med hängande, 
nickande huvud och uppehåller sig på stränder, 
sannol. ngn snäppa, Totanus / snipe, Totanus'. 
(jfr Gotl. Ordb.; V11 grilla'). 

grilla sv.v.l. gri'lla Li. 'hängiva sig åt griller, 
grubbla / brood, ponder' (SAOB 	o 
får å gri'll me näsran `hon har underliga tankar 
och fantasier för sig'. — Särsk. förb. (ihop:) 
grill-ihö'p ny ö`deggd 'fundera ut ngt sattyg'. 
Jfr grill. — Avi.: gri'lle adj. Tra. <grubblande / 
brooding'. 

griller sbst. pl. gri'lltia  Mal. gri'ller Li. 'inbill-
ningar, underliga tankar / fade, whims' (SAOB 
grill"); hunn a da kämm ti fe gri'ller Li. `vad 
har du fått för underliga tankar?'. 

grillra sv.v.l. gri'ller Li. 'tänka oredigt, grubbla, 
fantisera, inbilla sig / imagine, brood, be muddle-
headed' (SAOB grillra'); demm sem vå pi 
va`ggen att breelckt fel å gri'ller Li. `de som gingo 
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i barndomen (eg. voro upp-i vaggan åter) bru-
kade väl tänka oredigt'. — Särsk. fiirb. 
grillär-te' Mal. 'krångla till avsiktligt, vränga'. 
— Avi.: gri'lldrs Li. `oredig i huvudet / muddle-
headed'. 

grimma f.rVa gr4Vma Älvd. Våmh. gra`jma 
grå`jma Mor. gre`fma Ve. grä`jm(a) Soll. gra`jma 
•••••gr4'ima Ors. grtejma Ore gri`rna NeSi. (utom 
Leks. Al gri'ma) Vd. 1. a. 'strimma, rand / 
streak' (av färg, smuts, snö etc.; SAOB 1) OvSi. 
Rättv. Leks. Dju. Jä. Mal. ä bårä ns gri`msr 
kvår tå l'sv, Leks. 'det är bara några tunna 
strimmor kvar av isen'; snå"grimår Rättv. `av-
långa snöfläckar'. Jfr gremj a; grimmig, bet. 1; 
gärdm, bet. 4; stremja; strimma. Jfr moln-. 
b. 'strimmig, randig get / striped goat' Älvd. 
(äv. som namn) Rättv. Mal. Jfr grimmig, bet. 2. 
2. a. 'huvudbindsle för häst el. annat djur / hal-
ter for horse etc.' (SAOB 2) allm. evykäkraima 
Våmh. (Bon.) `hästgrimma utan käk,rem'; 
bsigrajma vOrs. 'grimma, bestående av halsrem 
och särskild rem för pingla'; kfegräfma öMor. 
`kogrimma'. Jfr brud-, dubbel-, nos-, spik-, 
tagg-. b. (senare ssgsled; som metafor:) 'själv-
behärskning / self-restraint' Mal.; se Stor-. 3. 
'rep, knutet i vinkel, som förband över- och 
nederändarna av trästycket ytterst på notarmen 
med draglinan / rope, knotted at an angle, 
which joined the upper and lower onds of the 
piece of wood at the extreme end of the seine-
wing to the hauling-line' vMor. 4. `bandjärn, 
med vilket relingarna förbundos över båtstam-
men / band-iron with which gunwales were fixed 
over boat stena' (jfr SAOB 3a; ÖDB II 193) 
ÖVd. bå'tgrima `dets.'. 5. `timmerbom, -läns; 
ram (understa varv) till timmer- el. vedflotte / 
framework of timber raft' (SAOB 3 a d; ÖDB I 
490) Mor. 6. 'grovmaskigt innernät / coarse 
inner not' (SAOB 4) Dju. Jfr grimnät. 7. 
'fäste för draganordning på plog / fastening for 
pulling-device of plough' (ÖDB I 377) Ve. Soll. 

'särsk. prydnad på brudgumshatt, bestående 
av silkessnodder i olika färger, avslutade med 
tofsar / adornment on bridegroom's hat con-
sisting of silk braids of different colours, all 
ending with tassels' (ÖDB IV 118, 120) Rättv. 

'hårband, taget framifrån runt pannan, anv. 
att lägga in i hårlänkarna innan dessa lindades, 
om ej håret var tjockt nog / hair-ribbon used to 
plait hair with, if it was not thick enough' Flo. 

(senare ssgsled:) 'järnbeslag omkring bak-
ugnsöppning / iron mountings round opening of 
oven'; bå'kumsgr4fma öOrs. Jfr gimman. 

grimma sv.v.l. grajm- Våmh. grfm- Mal. (endast 
i särsk. förb.; in:) grajm-fnn ti'mmbräå Våmh. 
(jfr grimma f., bet. 5) 'länsa in timret / enclose 
the floating timber withlog boom'; (ner:) grim-
nå'a Mal. (jfr grimma f., bet. la) 'smutsa ned / 
dirty'; (om:) grajm-4'mm ti'mmbrää Våmh. 
'länsa in timret'. 

grimmel n.Id gri'mmält Mal. `gles väv, tunna 
moln på himlen, tunt snötäcke på marken, lätt 
fallande snö i luften / loose stuff, light clouds, 
thin layer of snow, light snowfall' (jfr V11; Rosa 
griml n.; Torp grimla v.); ett ha'nndfMttsklrå 
va bårs ett .21i`kkt å griimmäk sam ha' vu yvy 
ha`nndukan 'ett handflätskläde var bara en 
sådan gles vävnad, som hängde över hand-
dukarna'. Jfr snö-. 

grimmig adj. I grq‘jmug nÄlvd. gr4`jmen Våmh. 
(Bon.) gra' jmun grå` jmun Mor. gr4` jmun öOrs. 
griejmug Ore gri`mu Rättv. Dju. Ga. Flo. Jä. 
Mal. gri'mug Leks. 1. 'strimmig (av smuts, 
olika färger etc.) / streaked (with dirt, of different 
colours etc.)' (SAOB 1) allm. ga'nn a wurti 
graVmst vOrs. 'garnet har blivit ojämnt färgat'; 
små'rå e grå`jmut öMor. små'ra e gri'mut Rättv. 
'smöret är dåligt blandat'; snri"grimut Rättv. 
'randigt av avlånga snöfläckar'. Jfr grimma f., 
bet. la; lort-. 2. 'strimmig, brokig, fläckig 
(t.ex. om get och ko) / striped, spotted (e.g. of 
goat and cow)' (SAOB 2) Mor. Ors. Flo. Mal. 
gi'tta e grrmu, ss ve a kä`l o fö gri'ma Mal. `geten 
är strimmig, så vi ha kallat henne för Grimma'. 
Jfr grimma f., bet. ib. 3. (om person:) 'glåmig/ 
pale, sallow' Våmh. (Bon.) Mor. 

grim-nät n. grä'jmnEt öMor. gri'mat Mal. 'fisknät, 
bestående av två el. tre nät knutna i rad på 
samma teln/ fishing not comprising two or three 
lengths of netting fixed along the same rope' 
(SAOB; ÖDB I 118, 126). 'Jfr grimma f., bet. 
6; skottnät. 

grim-skaft n. la greejmskaft Mor. gri'mskaf(f)t 
Rättv. Bju. Nås ÖVd. gri`mskafft Mal. 'rep, 
fäst i grinaman för att djuret (:hästen) skulle 
kunna bindas / rope fastened to halter' (SAOB). 
— Ssg: grteimskaftknaut Älvd. gräVmskaftknöjt 
öMor. grrmskaftknät Rättv. 'knut, anv. vid 
fastgörande av grimskaftet / knot used to fasten 
halter-strap' (se ffi.). 

grin(-), se gren(-). 
grina st.v. sv.v. 1. —3. grq`jna Älvd. nVåmh. 
gr4` ina 94' na Våmh. (Bon.) grå' jna nvMor. 
grrna Mor. Ve. vOrs. Ore Leks. gri`n4 
öOrs. gri`na Rättv. (Bi.) Bju. Nås Li. 
gryna Jä.; pret. grfen Älvd. grgen —grrnåel 
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Våmh. grå' intid nvMor. gri`ned svMor. gri`nad 
vOrs. gri`ndå Ore gri`na Leks. gri`ntå Nås; sup. 
gri"niå Älvd. Våmh. gri`na vMor. Ore gri`nad 
vOrs. grrna Leks. Nås. 1. 'gapa, öppna sig, 
lysa fram / gape, open, appear' (SAOB 1) Mor. 
Ore Rättv. Leks. Li. å fekk int grisna på rå'ttsida 
Leks. `styngen fingo ej synas på rätsidan'. 2. 
(om häst:) `visa tänderna och lägga öronen 
bakut / (about a horse:) bare its teeth and flatten 
its ears' (SAOB 1 b) Mor. Ve. Leks. Syn.: se 
flenall; gränja, bet. 2, m.fl. 3. ̀ göra grimaser/ 
grimace' (SAOB 4) Ve. 4. 'gråta / weep' (SAOB 
5) Älvd. Våmh. Mor. Ors. Ore Rättv. gri`nå du 
fe 'ena  to`kvstfilivskinimpu da' ä Våmh. (Bon.) 
'gråter du för en tolvskillingslimpa, du?' (bildi.: 
<gråter du för en sådan struntsak?'); å-tbt däm 
gri`na Ore `visst ha de gråtit' (om mör.  dingar-
na). Syn.: gråta, bet. 1; gränja, bet. 3a; 
gräsa, bet. 5; råma, bet. 3; skränja, bet. 3. 
5. `skratta, skämta; skratta försmädligt, hån-
fullt / laugh; laugh derisively' (SAOB 6) Mor. 
grrn int a raåfnum, kvidi' öMor. 'skratta inte åt 
min mage'. — Särsk. förb. (av:) gr4jn-å'v (styr 
ack.) Älvd. nder grå`ut taga avsked av'; (s önde r:) 
an grinåd-su'nnd si i ö`guna svMor. 'han förvred 
anletsdragen till ett grin'; (till:) 4 grien-ti'lr 
Älvd. 'hon jämrade sig litet'; (upp:) 4n, grintid-
u'pp si Våmh. 'han tog på sig en viktig min'; an 
gri`nnt-sipp se Li. `han förvred ansiktsdragen'; 
(utur:) 4 grrn-a'uty nrvIritn Älvd. 'hon grät, så 
att hon fick navelbrock'; (å:) gu`kku a grini6-4' 
Älvd. 'göken har gråtit på (dem)' (om löv med 
röda fläckar). — Avl.: gri`nade stygg Leks. 'ful 
på grund av en bred och grinande mun / ugly 
on account of a broad, gaping mouth'; gri`nivg f. 
Tra. <gråtande weeping'. 

grind f.Ia grinnd Älvd. Våmh. grin(n)d övr. 
OvSi. NeSi. (utom Al) Mock.-Jä. nMal. ÖVd. 
grynnd Al Äpp. Mal. (Y.). 1. 'stängsel för öpp-
ning i gärdsgård etc.; grindhål / gate; gate-
Opening' (SAOB grind' 1-2) allm. me'ssgrinndc 
best. sg. Älvd. 'den grind i bygärdsgården, gm 
vilken man åkte till kyrkan'; stfi`rgrinndi best. sg. 
nvMor. 'grind i vardera änden av Storgatan i 
Oxberg'; pisnngrinnd Ve. 'grind av (runda) 
pinnar'; spinugrinnd Ve. `grind av spjälor'; 
crkå(r)sgrinnd Soll. 'grind i gärdsgård runt 
åker'; ka`ppaltsgrinndå best. sg. Rättv. 'grinden 
vid Boda kapell'; fiejsgrinnd Leks. (Silj.) `grind 
invid fähuset'; kceltvgrinncl Leks. (Silj.) 'grind 
till kalvhage'; la`tgrinncl Leks. 'grind över 
landsväg el. körväg, mellan skogsbetesmarken 
och byns odlade mark'; teekktgrinnd Leks. (Silj.) 

'grind, utgörande ingång till fäbodvall'. Jfr 
skjut-, smäll-. 2. a. `skyddsgrind, hindrande 
hästen att draga höet ur krubban och ned på 
golvet / gate in front of manger to stop horse 
from pulling hay down on to floor' (SAOB 
grind' 3; ÖDB III 228) öMor. Mal. b. 'grind-
liknande anordning i fähus, avsedd att binda 
djur vid el. att stänga av en kätte el. ett bås 
med; liten, flyttbar kätte / gate of pen or stall; 
small, movable pen in cowshed' (SAOB grind' 3; 
ÖDB I 288, 300; III 238) allm. Jfr get-, kalv-, 
killing-, tack-. 8. `grindliknande galler / gate-
like trellis' (t.ex. i fönsteröppning el. i nedre 
änden av kvarndamm; SAOB grind' 3) Älvd. 
Ors. Mal. ÖVd. Jfr ljur-. 4. `grindliknande 
ledarm i fiskebyggnad / gatelike wing leading 
fish into trap' (SAOB grind' 3b; ÖDB I 82) 
Älvd. nvMor. Mal. (Öje). 5. 'spjälgrind på 
arbetsfordon / lattice door on cart' (SAOB 
grind 3e) Älvd. Mal. Jfr kol-. Jfr pinn-rede, 
-skrinda. 6. `grindlilmande ram / gatelike 
frame' (t. ex. i harv el. handsåg; SAOB grind' 3) 
Mal. Tra. Jfr såg-. 7. ̀ grinclliknande anordning, 
fäst i stugtaket, för uppläggning av bröd till 
torkning / grid for drying bread on' (ÖDB III 
430) Jä. 8. 'med hål försedd hylla för stämjärn, 
skedjärn o. likn. verktyg / shelf with holes in it for 
chisels and similar tools' Jä. Jfr ske d-. 9. 'redkam 
i vävstol! coarse reed used to distribute warp-
thread evenly' Våmh. (Bon). Syn.: se gr e dkam, 
bet. 2. 10. `skirmremsa med inträdda röda och 
gröna klädesremsor, garnerande övre kanten av 
ledväska / leather band with red and green cloth 
ribbons sewn into it, decorating the upper edge 
of ledväska' (ÖDB III 357) Rättv. 11. 'stolp-
varv i virkad spets / supporting row of crocheted 
lace' Flo. 12. (senare ssgsled:) `anordning att 
linda upp rev, snöre el. rep på / device for wind-
ing fishing line, string or rope on' (SAOB grind' 
3d) Mal.; vå`vålttsggrinnd 'anordning att linda 
upp rep (o: väveltåg) på'. Jfr drag-; kram-
mel, bet. 1. 13. <skelett / skeleton' (sannol. 
kortform för Igngrinnd 'skelett') Mal. an ö mim e 
gri'nnd 'han är (mager) som ett skelett'. 

grind-flake m. IV gri`nndfkåtje Ore 'portativ 
gärdsgårdslängd (anv. i st. f. grind), vars störpar 
placerats i hål i kluvna stockbitar till fotstöd / 
portable part of fence (used as gate), the poles 
of which were stuck into a base of split logs'. 
Syn.: fotflake. 

grind-gosse m.III a gri`nndgsssa Mal. 'person, som 
öppnade grind / person opening gate'; ska du 
sprivg fEr'r 8 våa grisnndgsssa 'skall du springa 
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före och öppna grindarna (eg. och vara grind-
gosse)?'. 

grind-hål n. II -Ja grfrindftulr Älvd. gri`nndh,ölr 
Ve. gri`nndwa Ors. gri`nntlålr Leks. (Silj.) 
gri`rindhölr Flo. Äpp.-Li. 'grindöppning / gate-
opening' (SAOB). Jfr ledhål. 

grind-karl m.Ia gri`nndkall Ors. Ore grtin(n)dkäi 
Rättv. 'det sidoelement i grind, i vilket gång-
järnshängslena voro fästa / part of gate to which 
hinges were attached'. Jfr grind-käring, 
-post, -stake, bet. 2, -trä. Syn.: grindoxe. 

grind-kolv m.Ia grrnndkauv Älvd. Våmh. gri`nnd-
köv Mor. Son. gri`rindkekv Ore Leks. Bju. 'vågrät 
spjäla i grind / horizontal bar in gate'. 

grind-käring f. Ib grisrindkelrivg Ore gri'n(n)d-
tØriv 	'sidoelement i grind, i vilket haspen 
var fäst / part of gate to which hasp was fas-
tened'. Jfr grind-karl, -stake, bet. 2, -trä. 
Syn.: grindpost. 

grind-navare m. III gri`nndnävor Li. 'navare, var-
med hål borrades för pinnar i grindar / auger 
used to bore holes for bars of gate'. 

grind-oxe m.IIIa gri‘n(n)dok(k)se Rättv. 'det 
sidoelement i grind, i vilket gångjärnshängslena 
voro fästa'. Syn.: grindkarl. 

grind-post m.Ia gri`nnpos(s)t Rättv. 'det sidoele-
ment i grind, i vilket haspen var fäst'. Jfr 
grind-karl, -stake, bet. 2. Syn.: grind-
käring. 

grind-skyttel m. Id gri`rindfyssi Leks. (Silj.) 
gri`nndstjetlil Li. 'av skjutbar stång bestående 
stängningsanordning i grind / sliding bar used 
to shut gate' (se ill.). 

grind-skäl n. Ja gri'nndshil Ors. 'lider, som (på 
en sida el. två sidor) begränsades av grind / shed 
which was shut off by gate(s)'; fjö`sgrindskål 
vOrs. `grincUider mellan fähus och foderhus'; 
wi"dågrindskål öOrs. `grindlider, anv. som ved-
bod'. 

grind-spole m.IIIa gri`nndspöh Li. 'vertikal 
pinne el. stör i foderhäck, avs. att binda getter 
vid (s. k. getgrind) vertical stick or pole in 
feed rack, used to fasten goats to'. 

grind-stake m. IV gri`nndstatji öOrs. gri`nndstakka 
svLeks. 1. `grindstolpe / gatepost' öOrs. Syn.: 
grind-stolpe, -stälpe. 2. 'vertikalt sido-
element i grind / perpendicular side bar in gate' 
Leks. Jfr grind-karl, -käring, -post. Syn.: 
grindträ. 

grind-stolpe m. Illa gris rindstfisp(å) Älvd. Våmh. 
gri'nndstöp öMor. Soll. grisnnstekpa Nås gry`nn(d)-
stelrpa Mal. (Y.) gri`nndstalrpa nMal. gri'nnd-
stsirpe ÖVd. 'var och en av de båda stolpar, som 

begränsa en grindöppning / gatepost' (SAOB). 
grind-stälpe m.IIIa gri`nndstöp Ors. gri`nrid-

stsIrpä Ve. Ore gri'n(n)dstålrpa Rättv. gri`nnd-
stig rpa Leks. =föreg. 

grind-såg f.Ic gri`nn(d)såg Mal. 'handsåg, vars 
blad spändes medelst snöret och kilen i en såg-
grind / frame-saw'. Jfr grind, bet. 6. 

grind-trä n.V gri'nndtre Äpp. <vertikalt sidoele-
ment i grind'. Jfr grind-karl, -käring, -post. 
Syn.: grindstake, bet. 2. 

grind-täppare m.IIIc gri'n(nd)tåpsr Rättv. 
gri`nn(d)täppar Bju. `grindpojke / gate-boy, 
person (boy) who opened and shut gate'. 

grinig adj. I grrnug nÄlvd. grrnnn Våmh. 
gri"nun vMor. gri`nun öMor. vOrs. grrnug Leks. 
grrnu Äpp. (jfr gren-). 1. 'som har lätt för att 
gråta; surmulen, vid dåligt humör / having a 
tendency to cry; sour, bad-tempered' allm. 2. (om 
häst:) 'som har benägenhet att visa tänderna / 
(about a horse:) having a tendency to show its 
teeth' Mor. Ors. Leks. 

grin-karl m.Ia grisnkål Bju. <barn, som har be-
nägenhet att gråta / child who has a tendency to 
cry'. Syn.: råmkarl (se råma ssgr). 

grin-snipa f. IVa grrnsnäjpa Ore (jfr gren el. 
grin n.) 'flicka, som har lätt för att gråta / girl 
who is a cry-baby'. 

gripa st.v. sv.v. 3. grrpa Älvd. gra'jpa Våmh. 
(Bon.) grrpa Rättv.; pret. grrpte Älvd. griep 
Våmh. (Bon.) grep Rättv.; sup. gript Älvd. 
gri"pid Våmh. (Bon.). gri"pi Rättv. 'uppröra, 
förskräcka / move, upset, frighten' (SAOB 3); e 
grrpt m sö' Älvd. <det tog mig så' (om häftig 
förskräckelse). — P. pret.: gri"pin Rättv. 'upp-
rörd / moved, upset'. 

gris m.Ia grajs Älvd. Våmh. Ors. grajs -greijs r•-• 
grejs Mor. grejs Ve. grejs Soll. gris NeSi. Vd. 
1.a. (eg.:) 'svin / pig' (han- el. hon-, ungt el. 
vuxet, kastrerat el. okastrerat; SAOB 1) allm. 
49. i så renwis lreså rö`dgrajszi Våmh. (Bon.) an e 
esnnvis sem en 	gri's Mal. 'han är lika envis 
som en röd gris'; li'ssgris Rättv. Leks. 'smågris': 
(i vissa lekbenämningar:) kuss gre'js Ve. 'hänga 
i händer och fötter från en horisontal stång, 
med ryggen mot stången': stillt gri'sår Mal. `att 
i samma ställning som föreg. så många gånger 
som möjligt föra stussen upp till stången'. Jfr 
bog-, jul-, papp-, rud-. Syn.: kvant", bet. 1; 
svin; svine. b. (bildi.; jfr SAOB 3:) si'sst 
grrsp bi vrtäst Mock. 'den sista grisen blir vitast 
(o: det sista barnet blir bäst)'; be'ssgrisar Rättv. 
`(öknamn på) invånare i byn Bom (eg. Bor(n)s-
grisar)'; össstdakrisår Mal. `(öknamn på) per- 
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soner från Österdalarna'. Jfr dret-, enhärds-, 
envis-, göd-, käring-, ledmes-, lort-, nakig-, 
tj ål-. 2. `kastrerat hansvin / castrated mals 
pig' (Fr. griss, bet. 2) vÄlvd. Våmh. Mor. Ve. 
Soll. Rättv. Syn.: gällgalt. 3. `fröhus av 
näckros / seed-vessel of water-lily' Ve. Tra. Jfr 
läderblad-, näck-, små-grisar. Syn.: näck-
galt, -gris, -gylta; snushus, bet. 2. 4. (senare 
ssgsled:) 'kotte / cone'; eaclegrafs Älvd. 'alkotte'. 
5. (senare ssgsled:) <visst slags bröd / kind of 
bread'; se agn-, degtråg-, fjöl-, glod-, kavel-. 

gris adj. I, se gris(sen). 
grisa sv.v.l. gri'sa Rättv. Bju. Flo. Äpp. Mal. 
ÖVd. 'få grisar / farrow' (SAOB 1) allm. Pass.: 
gri`ses Mal. 'visa sig ytterst envis / insist'; an 
skull gri`ses a cljå'r ii-då"han skulle envisas att 
göra det där'. Syn.: e n v e t a s. — Särsk. förb. 
(miste:) no gris du vå'k mi'sstä Äpp. 'nu grisade 
du grundligt miste' (uttrycker att någon miss-
lyckats i ett företag, svikits i en förhoppning 
e. d.); gris misssta 88172 ta`nsugga Mal. 'grisa miste 
som Tungårdens sugga (o: missräkna sig, hysa 
falska förhoppningar)'. Jfr miste adv. 

gris-bås 	gri'sbås n. Rättv. Mock. Äpp. 
m. Mal. 1. 'större bås i fähus, avsett för svin / 
large stall in cowhouse, intended for pigs' (ÖDB I 
302) Rättv. Mock. Mal. Syn.: kvant-, svin-
bås. 2. `särskilt litet hus för grisen i fäbodarna / 
special little shed for pig on the shieling' Äpp. 
(ÖDB III 38). 

gris-diger adj. V gri'sdigar Leks. grisscligär Dju. (la. 
gri'sdiggäa  Mal. gri'sdåger öVd. 'dräktig (om 
sugga) / pregnant (about sow)' (SAOB). Syn.: 
gris-, kvant-stinn. 

gris-ho m. Va griejs48 Älvd. gri'sö Leks. (Silj.) 
Mock. Mal. `matho för svin / pig-trough' 

(ÖDB III 238). Syn.: kvant-, svin-ho. 
grisig adj. I grissu Mal. 'ytterst envis / very stub-
bom'. Jfr gris, bet. la  och b; grisa, pass. Syn.: 
se enhärdig. 

gris-kott m.Ia grisa/fatt Leks. (Silj.) Jä. Li. 1. 
'spädgris / sucking-pig' Leks. (Silj.) Li. Jfr 
galtkulting; griskult(ing) m.fl. 2. `gris, 
som ej vill äta och därför växer dåligt / pig 
which refuse3 to eat and therefore does not 
grow much' Jä. Li. Jfr kott, bet. 2. 

gris-kult m. Ja grasjskullt Älvd. gri'skullt Leks. 
Nås grisslcullt Tra. (SAOB) 'halvvuxen gris / 
young pig'. Jfr galtkulting; griskott m.fl. 
Syn.: griskulting. 

gris-kulting m.Ib grnalculltiv Mal. =föreg. (jfr 
SAOB). 

gris-kut m. Ja gra'jskaut Älvd. gri'skut(t) Mal. 

'språng el. hopp med bakänden (om häst) / 
kicking up hind legs (about horse)'; e wart 
gra'jskauter `det blev g.' (om hästs sken). Jfr 
griskuta. 

gris-kuta sv.v.l. gri'skitta Flo. `gallopera (om 
häst) / gallop (about horse)'. Jfr griskut. 

gris-kvant m. Ja gra`jskiiett Våmh. grejskwått Ve. 
gräsjskwått vSoll. grisskvatt svLeks. gri'skvatt Li. 
1. 'smågris el. spädgris /young pig or sucking-pig' 
Ve. vSoll. svLeks. Li. Jfr galtkulting; gris-
kult(ing) m.fl. 2. 'hansvin / mals pig' Våmh. 
Syn.: galt, bet. 1; gris. bet. 2. 

gris-kvanting m. Ib gri'skvanntivg Tra. 'späd-
gris / sucking-pig'. Jfr galtkulting; griskul-
t(ing) m.fl. 

gris-kätte m. Illa gra`jstfitt Älvd. grrstfitta Ål 
gri`stfitta Mal. grnatjette öVd. 'särsk. inhägnad 
del av fähus el. stall, avs. för svin / pig-pen in 
cowhouse' (ÖDB I 302; III 238). Syn.: kvant-, 
svin-kätte. 

grisla sv.v.l. gri'ssla Dju. (jfr Torp grislai) 
'sprida isär, lägga tunt / spread out thinly'. — 
Särsk. förb. (ut:) gria8la-4't ä (om hö) 'sprida ut 
det, lägga det tunt och glest'. 

gris-lus f. VI gra'jskaus Älvd. gri'sliis Ål Mal. 
'svinlus / pig-louse'. Syn.: svinlus. 

grisna sv. v. 1. gri'sna Bju. gr'sna (la. gre's(s)na 
Mock. gri'sr„a Mal. (jfr gris(sen) adj.; Torp 
gr is n a under grisen) `glesna / thin out'. Syn.: 
glesna; gristna. — P. pret.: fusrrkket a vurti as 
gress(s)na Mock. 'förklädet har blivit så tunt och 
trådslitet'. 

gris-päls m.Ia gri'spälls Äpp. <rakskuren, kort 
manspäls med ullen vänd inåt och den vita, 
beredda köttsidan utåt / straight short fur-coat 
for man, with fur inside and skin outside'. Syn.: 
se fjattpäls. 

grissa sv.v.l. gresså- Li. (jfr Torp grisa v.; 
endast i särsk. förb. med ut:) gre'ssä-fet dem 
`lösa upp sädeskärvarna och breda dem glest på 
tröskladans golv (för tröskning med slaga) / 
untie sheaves and spread out corn on floor of 
tlireshing barn'. 

gris(sen) adj. I —III gris Oro Leks. Bju. Dju. Nås 
Äpp. Mal. (n. grist Dju. grisst Mal. gri'ssi Li. 
,,,gresst Tra.); (jfr Torp gris a) 'gles, otät / sparse, 
thin' (SAOB gris); ra'ggålen ä far gri's Bju. 
`gärdsgården är för otät'; då blå' st ä jii`nnam dam, 
sa dam vart gri'sä Ål `då blåste det genom dem 
(vävarna), så att de blevo glesa'; ä bi gri`nz rå'g 
i å'r Dju. 'det blir gles råg i år'; vå'vin vatt då 

gri's Mal. 'väven blev nästan alltför (eg. 
börgt) gles'; se gri'sst tä'nnan si'tt 4 dåsg Mal. 
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så glest dina tänder sitta'; ä e gri'sää  mulla knom 
jöa Mal. 'det är glesare mellan tallarna här'; ä e 
gri'asi 88m ä 8X1, ä jä trge Tra. `det är glest som 
ett såll, det här tyget'; ä e gre'sst me gröda jä 
Tra. <det är glest el. tunt med gräs här'; (bild!.:) 
ä e gri'ast mula 111`k köertia  Mal. <det finns få 
sådana män'. Jfr grist, bet. 4. Syn.: se gles. 

grissla sv.v.1., se grisla. 
gris-stia f.IVa grl'88tia Moek. `svinstia / pigsty' 

(SAOB). Syn.: gris-, kvant-, svin-stuga; 
svinsta; svinstia. 

gris-stinn adj.I gra`j8stinn vMor. gri'88tinn Ga. 
(om sugga:) 'dräktig / pregnant (about sow)'. 
Syn.: grisdiger; kvantstinn. 

gris-stuga f.V gra' jsstugu Ve. =grisstia. 
gris-sudda f.IVa griejmuclela Ore 'sugga, som är 
dräktig el. har ungar / sow that is about to 
farrow or has young'. 

gris-sugga f.IVa gri'8(8)ugga Rättv. Äpp. Mal. 
gri'ssugga Leks. 'sugga, som är dräktig el. har 
ungar' (SAOB). Syn.: kvantgylta. 

grist adj.I gri8(s)t OvSi. (utom Ore grist) Rättv. 
Ga. Moek. Flo. Nås grist Al. 1. 'gles, otät / 
sparse, thin' (t. ex. om  skog; om gärdsgård; om 
säd; om väv; SAOB) allm. gri'astära i kö'vwrrt 
öMor. 'glesare med pinnar (eg. kolvar)'; vi am 
får gri'8(8)to vd"v8tjöd Rättv. 'vi ha för gles 
vävsked'; gri'sstv, vå'vna Nås 'gles väv'. Syn.: 
se gles; gris (sen). 2. (om människa el. djur:) 
'som trots riklig föda har dåligt hull / thin 
(about person or animal)' Våmh. Mor. Soll. 8. 
`frusen, som fryser / eold, feeling ehilly' Våmh. 
Mor. vSoll. i kennä8-a'ut så gri'sst i då' g så Våmh. 
(Bon.) 'jag känner mig så frusen i dag så'. 4. 
(n.:) `ont, smått (om) / searee' Älvd. Rättv. ed 
i gri'ast mil4 .21as jkum ka'rrtim Älvd. `det är ont 
om sådana karlar'. Jfr gris (sen). 5. `gisten, 
otät, som ej håller tätt / leaky' (t.ex. om båt, 
laggkärl o.d.) Mor. bi`tta a stått å vurti gri'sst 
öMor. `byttan har stått och blivit otät (av 
torka)'. 6. (om välling:) 'kokad med grovt mjöl, 
tunn och grynig / (about gruel:) made with 
coarse meal, thin and granular' Våmh. 

gris-tand f.VI gra' jstotn Älvd. Våmh. gra' Mann 
grå' Mann — gra' Mann Mor. grejstann Ve. 

greejstann Soll. 1. `tand av gris / pig's tooth' 
allm. 2. 'människotand, som skjuter starkt 
fram ur tandraden / human tooth that juts out' 
allm. du å gra' jstetni Våmh. 'du har en starkt 
framskjutande tand'. Syn.: skegel-, skevel-, 
skäekel-tand. 

gristna sv.v.l. gri'88v. Älvd. gri'sstna Näs <bliva 
otät, glesna' (SAOB). Syn.: glesna; gr isna. 

gris-trä n.V gri`strå Ga. 'trästycke med repögla, 
med vars hjälp grisens huvud (drogs bakåt och) 
hölls fast (vid ringning el. vid slakt) / pieee of 
wood and noose with the aid of whieh the pig's 
head was held steady (when being ringed or 
slaughtered)' (ÖDB I 184, 318, med ill.). Syn.: 
svinträ, bet. 1; trynträ. 

grist-tänt adj.I (jfr grist adj., bet. 1) gri'ssttgnnt 
Älvd. gri'8(8)ttän(n)t Rättv. =griständ m.fl. 

gris-tänd adj .1 (jfr gr i s (s e n) adj.) grl'stännd Bju. 
'som har glest sittande tänder / with large gaps 
between teeth'. Jfr skegeltänt. Syn.: gris-
täntri; gristtänt. 

gris-tänt' adj.I (jfr gris m.) gröe jstännt Ore (om 
människa:) `som har en el. flera griständer / 
(about person:) with one or two protruding 
teeth'. 

gris-tänt" adj. I (jfr g r i s(s e n) adj.) gri`stänt Leks. 
Dju. Mal. nLi. grö`stännt Tra. 'som har glest 
sittande tänder'. Syn.: se griständ. 

gris-unge m.IIIa gri`suvvä ,,,gri`sunjnä Äpp. 
grP8unni Mal. gri`sonndje Li. 'spädgris; griskul-
ting, halvvuxen gris (3-4 månader gammal) / 
sucking-pig; young pig' Jfr griskult m.fl. 

gris-vand m.Ia grl'avannd Li. 'ej fullt utvuxen 
gris, liten gris / young pig'. Jfr griskult m.fl. 

gris-öron n. p1. grE8äjr8r Li. `öron av svin / pig's 
ears'; (stundom som bestraffning hängda på 
olydigt barn i skolan:) je vål,- f811 ha`kko på de 
gri`seljron 'jag måste väl hänga (el. haka) på dig 
grisöronen'. Jfr skamhätta. Syn.: svinöron. 

gro av.v.3. gröe (pret. griesdde; sup. grå'eö) Älvd. 
grö Ve. Soll. Ors. Ore NeSi. Vd. (sup. gröse Ve. 
grott Bju. Nås grösi Mal. ÖVd.). 1. 'utvecklas 
till grodd; utbildas, framväxa / germinate, 
sprout' a. (eg.; SAOB 5) allm. e6 ulkl wa 1141-
gift«) Älvd. 'det (o: utsädet) skulle vara fullt 
grobart'; a`kksa ackl grö'i da-i 14(94 Li. `sädes-
axen hade grott i liggsäden'. Jfr ben-, vill-. 
b. (bild!. / figuratively; SAOB 5 b) Älvd. Ve. 
Rättv. Bju. Mal. e grfilsr i 4m Älvd. ä grö'r 
ino'nant an Rättv. ä grö'r i'-n Bju. ä grö'd g om 
Mal. `ilskan, missnöjet etc. gror i honom'. 
Jfr grypan, bet. 5. 2. (om dag-gryning / 
about dawn) Älvd. Ve. Äpp. e grfeer civ dåkm 
Älvd. ä grö' a dås jent Ve. ä grö'r å dee jum 
Äpp. `dagen gryr'. Jfr gråa. Syn.: se dagas; 
gry; gryna"; ljusa, bet. 2; ljusna; lysa, bet. 
3. 3. 'mulna / grow eloudy' öMor. Ore Leks. 
Bju. Ga. Nås Mal. ä halld a grö'r Ore 'det häller 
på att mulna'; ä grö'r rä'vvn) öMor. hit grö'r 
tä rä'vvn Leks. ä grö' Ut rtevvänvår Ga. hit 
grö' tä rä'vvn Nås ä grö'a  Mal. `det mulnar, före- 
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bådande regn': grö'ji Leks. 'litet mulet'. Syn.: 
groda. — Särsk. förb. (fast:) an grökfa'ast 
ättha'nnd Mal. 'den (stenen) lägger sig så små-
ningom i rätt läge': (i:) e gräsr-i' Älvd. (om 
begynnande groning på ett ställe, där det förut 
varit bart); (ihop:) 1. (om sår:) grfts-jfc'ep Älvd. 
<läkas': ihö'pgröi Mal. 'som ärrat sig'. Syn.: se 
battna; gro åter, bet. 3; läka igen. 2. (om 
mulnande el. missnöje:) Leks. Mal. å grör-ihö'p 
Mal. 'det drar ihop till regn'. 3. ihö'pgröi Mal. 
'ostädat': (ikav:) ikå'vgröin nMal. `övervuxen 
med gräs': (ikring:) å grös -ikring söslrå Tra. 
<moln samla sig omkring solen': (ut:) kum'nn 
grör-a'jt Ors. `(det till torkning uppsatta) kornet 
gror'; (åter:) 1. 'växa igen' (ÖDB I 331) Älvd. 
Våmh. Mor. Ve. Ors. Nås Mal. ed a grott-a'tt 
umkriv ke'lldu nvMor. `det har växt igen om-
kring källan': a'ttgräsv„ Älvd. a`ttgrodcl Ors. a'tt-
gröin Mal. (om liken) 'igenvuxen'. Syn.: grona; 
växa åter. 2. å.'tgrott Äpp. 'tilltäppt av smuts'. 
3. grö' -att Li. (om sår:) 'läkas'. Syn.: se battn a; 
gro ihop, bet. 1. — Avi.: grösna m. öMor. 
'växtlighet, allt som växer / growth'. 

gro-blad n. II 	grjfi'sbkä ö nÄlvd. gra'8bk56 
övr.Älvd. Våmh. grö'Vrå. Ga.—Mal. —grö`blrå Flo. 
Nås ÖVd.; pl. grösbkån Bju. grö'bkåer Tra. 1. 
`Plantago major / hoary plantain, waybread' 
(SAOB) allm. Syn.: se dock-, fot-, sug-
blad, bet. 2; skotoppa, m.fl. 2. (pl.:) 'blad 
av Tussilago farfara / leaves of coltsfoot' Bju. 

groda f.IVa grå' öa nvMor. grö'a Al grö`da Ga. 
grö'a Mock. Nås Äpp. Mal. grosdda Li. 1. `Bana 
/ frog' (SAOB) allm. Jfr klossa, bet. 1. Syn.: 
hoppetorsk, bet. 1; torsk', bet. 1. 2. 'tjock, 
klumpig kvinna / fat, awkward woman' Mal. 

groda sv.v. grö`da Soll. 'långsamt mulna / cloud 
over slowly'; å grö'där `det mulnar'. Syn.: gro, 
bet. 3. 

grodd m.Ia grödd ,,,grodd Ve. grodd Bju. 1. 
'groning / germination' (SAOB 1). 2. 'vid 
groningen utskjutande rotämne / germ, sprout' 
(SAOB 2). Syn.: se brodd', bet. 2b. 

grode m., se gr o e. 
groe m.IIIa grö'då Ve. grö'a Ga. grö'e Li. 'åter-
växt på mejad mark / new growth on mown 
ground' (SAOB); grö`dn, a tej-t' 4 kum-u'pp 
gemun brå`dur Ve. 'återväxten har börjat (eg. 
tagit till att) komma upp genom hösträngarna'. 
Syn.: se an dgr o (d) de. 

groffa f. IV a grå' ffaOrs. 'grop i vägbana /pot-hole'. 
Jfr grubba. 

grofting m.Ib gro' fitiv Al <grovvuxen man / largo-
limbed fellow'. Syn.: grevling. 
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groll n.Ia gråll Leks. (Silj.) 'oväsen, bråk / noise, 
elamour' (jfr SAOB groll'"). 

grona sv.v. 1. grOn- 	Soll. (endast i förb. 
med åter:) gr(j)ö"n-att 'gro igen, växa igen / get 
choked with weeds'; kti'llklo a grjöna-a'tt `källan 
har växt igen'; a'ttgrjönadv 'igengrodd' (t. ex. av 
smuts). Syn.: gro åter, bet. 1; växa åter. 

grop f.VI—Ia gröp allm. (utom Mal. gropp; pl. 
grå'pär Mor. vSoll. grö'ppär ,,,grö'ppär Ve. grö'-
pär Soll. grö'per öOrs. grB'pär .,,grö'ppär Ore 
grö'per Rättv. Leks. Ga. grö'ppär Bju. Nås Jä. 
Äpp. Mal. grö'ppkår Al grö'ppäk Flo. grä'pper 
ÖVd.); obef. Älvd. Våmh. 1. fördjupning 
(grävd) i marken, uppbökat hål i jorden, liten 
håla o. dyl. / hole or pit in the ground' (SAOB 
1 o. 3; ÖDB I 517; III 100) allm. sv& jngri3pär 
öMor. <av svin uppbökade gropar'; vätu'gröpär 
Mor. 'vattengropar i vägbana': fe'sstgröp Ve. 
'hål i het aska och kol, där potatis lades att 
stekas': mg`rdyngröppälr Flo. `gropar i myr efter 
torvtäkt': brs'nngröp Jä. 'utgrävt brunnsschakt'. 
Jfr groppa f. Jfr brund-, brynd-, dret-, 
dyng-, grus-, konungs-, käll-, kött-, lin-, 
meg-, myr-, myrdys-, piss-, sand-, salt-, 
sopen-, stybb-, yes-. Syn.: grav, bet. la. 
2. 'icke murad källare, förvaringsgrop / hole in 
ground med as cellar' (jfr SAOB 1) Ve. Jfr 
jord-, jordpäron-, kål-, källar-, päron-. 
Syn.: grav, bet. lb. 3. 'fångstgrop, fallgrop / 
hole in ground med as trap' (SAOB la; ÖDB 18, 
44) allm. Jfr björn-, djur-, räv-, varg-, älg(s)-. 
Syn.: grav, bet. 2. 4. 'håla på ngn kroppsdel / 
hole in some part of the body' (SAOB 3) allm. 
Jfr arm-, falsk-, fles-, ful-, glis-, gäv-, hals-, 
hunger-, mag-, nack-. Syn.: grav, bet. 4. 

gropa sv.v. 1. (endast refl.:) grö'pa-se öMor. 'få 
gropar i sidorna (om ko vid nära förestående 
kalvning) / get hollows in its sides (about cow 
about to calve)'. Jfr blöta' ned. 

gropig adj. I grö`pun Ors. gröspu Rättv. Bju. Nås 
gröppu Äpp. Mal. grö`ps ÖVd. 'försedd med 
gropar, hålig / full of holes' (SAOB). 

groplig adj., se grovlig. 
gropp n. II grip Älvd. Ors. (best. sg. dat. grirpi 
Älvd.) (SAOB groppn; Torp gröp" n.) `nisch 
i vägg el. spismur / niche in wall or oven-wall' 
(se ill.; ÖDB III 182, 283). Syn.: väggskepp; 
ugnshål. 

groppa f.V gru`ppu Li. (Torp gröpa f.; Rz 219b; 
jfr SAOB grupp") 'grop i vägbana / hole in 
road'; ä e fu'll vå'in i gru`ppur `vägen är full med 
gropar'. Jfr grop, bet. 1. 

groppa' sv.v. 1. grå`pa Leks. grirpa Dju. Ga. grå' pps 
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Mal. (Torp gröpa'; jfr SAOB groppI) 'grov-
mala, gröpa / grind coarsely'. Syn.: grypan, 
bet. 1; gröpa; gröppja; grövla, bet. 4. 

groppan sv.v.l. greepps Mal. (Torp gröpa"; jfr 
SAOB gropp9 `bildas ränder på vattenyta, 
vattras / form linas on the surface of the water'; 
ä grå`pps bskätt vå`tn, 'det vattras bortefter 
vattenytan'. — Särsk. förb. (ur:) gråpps-fila  di 
Mal. <urholka det (o: tråget)'. 

groppam  sv.v.l. greepps Mal. (jfr gloppa v.) 
'tala brett och grovt / use coarse, broad speech'. 
Syn.: gloppa, bet. la; glopp-, grepp-, gropp-
tala; greppa. 

groppe m.IV 	grirpi Ors. grä`pa Leks. Al 
grå`pa Dju. Ga. grå'pei Flo. (jfr SAOB groppI; 
Torp gröp') `grovmalen säd, gröpe / coarsely 
ground grain, groats'. Syn.: gröpe; gröpp j e. 

gropp-kvarn fia grå`pkvär Al <vid grovmalning 
anv. kvarn j hand-mill used to grind coarsely'. 
Jfr dragkvarn. Syn.: gröppjekvarn. 

gropp-slev f.Ia gräsp.21öv Al <slev att röra ihop gröpe 
med i wooden spoon used for mixing groats'. 

gropp-tala sv .v .1. greeppstäks Mal. (jfr groppam) 
'tala grovt och brett / use coarse or broad speech'. 
Syn.: se gloppa, bet. la; glopp-, grepp-tala. 

grossa sv.v.l. grå`ssa Dju. 'arbeta kollektivt, i lag 
el. grupp och dela förtjänsten lika / work 
together in a team and share the proceeds of the 
work equally' (jfr SAOB under gross"); vi 
gräma n,s vi va i stå'kksm å såga ve' 'vi arbetade 
i lag och delade förtjänsten lika mellan del-
tagarna, när vi voro i Stockholm och sågade ved'. 

grossel n. Id grs'2.21 Dju. Flo. Nås Jä. grs'asl Mal. 
1. 'kornigt övergångsstadium mellan grädde och 
smör / granular transition staga between eream 
and butter' (ÖDB III 361) Flo. Nås Mal. Syn.: 
grossla; grossladflötar. 2. 'vatten, som 
håller på att frysa till is / water which is turning 
into ice, broken ice' Jä. i'8grs.2.21 'clets.'. Jfr 
lad". Syn.: issörja; köv; kövis, bet. 2. 3. 
`självlöpnad mjölk / naturally curdled milk' 
Dju. Syn.: se glosa; gryssel- mjölk. 

grossel-mjölk f.Ib grs'aslmjskk Leks. grs`2.21(n)-
mjskk Al Mal. Dju. Ga. 

grosselmjölk-ost m.I a grs'sslmjskkusst Leks. 
'mjukost, beredd av självlöpnad mjölk / soft 
eheese prepared from naturally curdled milk'. 
Syn.: grosselost. 

grossel-moln n.Ia grs`2.21mEnz Mal. 'moln, som 
likna halvkärnad grädde, cirro-cumulus / clouds 
whieh look like half-churned cream'. Syn.: 
bocktalg-, fårtalg-, knotter-moln. 

grossel-ost m. Ja grs`2.2088t grs'sslosst Al <mjuk- 

ost, beredd av självlöpnad mjölk'. Syn.: 
grosselmj ölkost. 

grossla LIVa grs`2.21a Jä grs`ssla Äpp. 1. 'halv. 
kärnad grädde / half-churned cream' Jä. Syn.: 
grossel, bet. 1; gryssladflötar. 2. 'själv-
löpnad mjölk / naturally curdled milk'. Äpp. 
Syn.: se glosa. 

grossla' sv.v.I. grs'.2(.2)1a Rättv. (V11 grossla', 
We. grossla) `smågrymta / grunt slightly'. 

grossla" sv.v.l. gru'asla Leks. gre'ssla Dju. Äpp. 
grs`2.21a Flo. Nås Mal.; pass. gru`.2.21as Ors. 
gre`.2.21es ,,,grs`.2218 Mal. grs‘.2.21es Li. (jfr gryssla; 
VII We. grosslas, grusslas; jfr Torp grutla). I. 
(om mjölk:) 'surna och koagulera, löpna / curclle' 
Leks. Dju. Syn.: glossa; glotta; glottran; 
gluddran; slå ihop, bet. 6. 2. (om grädde; 
med det-subj.:) <bliva kornig, hålla på att 
övergå till smör / (about cream:) beeome granu-
lar; start turning into butter' (ÖDB III 361) Jä. 
Flo. Nås Mal. Syn.: se bryta refl., bet. 3; 
gryssla. 8. (om vatten:) `bli kornigt, hålla på 
att övergå till is / (about water:) start turning 
into ice' Jä. Äpp. — Pass.: (om kärngrädde:) 
`bli kornig, hålla på att övergå till smör / start 
getting granular and turning into butter' Ors. 
Mal. Li. Syn.: g r y n j as; g ry s sla, pass. — Särsk. 
förb. (hop:) grassla-hö'p Dju. (om mjölk:) 'löpna'. 

grosslig adj. I grs'aslu Al grs`.2.21u Nås Jä. Mal. 
grs'2.21s Li. 1. (om mjölk:) 'som börjat skära 
sig, löpnad / eurdled' Al Li. 2. (om grädde:) 
'som håller på att övergå till smör, kornig / (of 
cream:) turning into butter' Nås Jä. Mal. Li. 
fki3`tan 	s vtik grs'.2.21å nä nMal. 'grädden 
håller på och samlas till smörklumpar nu'. Syn.: 
brusign; bruten, bet. 2. 3. (om vatten:) 'som 
håller på att frysa till is / (of water:) turning into 
ice' Jä. 4. (om cirro-cumulus-moln:) 'knottrig, 
krusig / (about cirro-cumulus clouds:) curly, 
ripplad' Mal. 

grott m.Ia grått vMor. 'stor grov och lat person 
/ big lazybones' (jfr SAOB, V11 grott adj., 
Herweghr grått adj). 

grotta f.V gru'ttu Mal. (jfr grott m.) `kvinna med 
stora, grova och fula drag / woman with large, 
coarse, ugly features'; e gru'ttu ssna får-fet sam e 
grö'tfät i ö 'gom 'en grov och ful kvinna som ser ut 
som ett grötfat i ansiktet'. Jfr grötfat. 

grotta sv.v.l. grätta vMor. (i förb. med sova:) 
gråstt å så"vå 'ligga och sova tungt / sleep 
heavily'. 

grov adj. I gräsv Ålvd. Våmh. (n. gräspt Älvd.) 
gräv övr. (n. gröft Soll. Ors. grövt Rättv. grövt 
Leks. Flo. Nås grofft Äpp.—Tra.); komp. grii`sver 
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Älvd. grövst. vOrs. Rättv. grö'var ‘-grö'vvsr Leks. 
grö'vår Bju. Mock. grö'vare Nås grö'var •-•gr6'vår 
(sup. grö'våst -grii'våst ,,,gröfft) Mal. 1. `kraftig, 
bred, tjock / sturdy, broad, fat' (SAOB 1) allm. 
grö'v skö'g Oro grö'van skö'g Äpp. 'högvuxen, 
tjockstammig skog'; grö'vs ö'kar, grö'v sti'l Leks. 
'tryck med stora, tydliga bokstavstyper'; grö'v 
ö' k Mal. 'stora, tydliga bokstäver'; e grö'v å 
sa' vvbök Mal. 'en psalmbok med stor stil'; grö'v 
lemmar Bju. 'grova lemmar'; grö'vån hä'gra 
Dju. 'grovvuxen havre'; rii`stgravy Våmh. rö't-
gröv Rättv. 'grov i rotänden'; stirränsgroft Ål 
'grovt i rotänden' (om träd). Syn.: grovligi. 
2. `grovkornig / coarse-grained' (SAOB 2) allm. 
grfk'svsollt Älvd. `grovkrossat salt' (ÖDB III 
363). 8. (om röst:) <låg, djup / (about voice:) 
deep' (SAOB 5) allm. grf2'8v i mö`ki Våmh. 
grö' v på må' k Mal. ÖVd. 'som har djup basröst'; an 
a grö'va rö'sst Ore 'han har grov röst'. Jfr grov-
målad. 4. 'korpulent, fet / corpulent, fat' 
(jfr SAOB 6-7) Leks. 5. 'otymplig, plump, rå / 
clumsy, taetless, coarse' (SAOB 11) Leks. Mal. 
Li. tå'Ira grö'vt Leks. <använda grova uttryck'; 
grö'v i mä'tv, Leks. 'som äter mycket'; hå va 
gro' fft sa'kkt Mal. <det var rått (sagt)'. Jfr grov-
gjord, bet. 3. 6. (i förb. grova saker:) a. 
<något oerhört, höjden / the height (of), the 
limit'; grö'va sä'kåa Mal. grö'va(de) sä'ker Li. 
'dots?. b. (förstärkande:) 'väldigt, kolossalt / 
enormously' Ve. grö'va säskär må fi'ask 'väldigt 
mycket (med) fisk'. — Ssg: grfeupsaurbkåå n. 
vÄlvd. `storväxt och grovt exemplar av Rumex 
/ large, coarse specimen of Rumex'. — Adv.: 
grövt Nås (förstärkningsord / augmentative 
word; jfr SAOB 6 b:) grö'vt mi`ttji 'väldigt 
mycket / very much'. — Avi: grö'va f. Leks. 
'grovvuxen kvinna / heavy woman'. 

grov-abed n. grö'vabässt Soll. 'alfabet / alphabet'; 
stii`r å ?ri'22 grö'vabåsstä 'stora och lilla alfabetet'. 
Jfr abc-delen; svart-abc. 

grov-blån n.Ia grö'vbkån Flo. 'grövre blånor, 
som avskildes, när man grovhäcldade / coarse 
tow whieh was removed during first combing'. 
Jfr bäst-to; häckla v. Syn.: ljut-, topp-, 
änd-to; skatblår. 

grove m. Illa grö'va Leks.; best. grösven Våmh. 
(Bon.) grö'ven Ve. grö'vsn Rättv. Leks. grösvcin 
Ga. grö'vän Bju. Flo. Nås grö'vin Mal. ÖVd. (jfr 
SAOB groven). 1. 'grovvuxen man el. pojke / 
big-boned man or boy' Leks. en tsksn stfi'r 
grö'va <en sådan storvuxen person'. 2. (best.:) 
`fan; fasligt; tusan (i uttr. av häpnad, förargelse 
etc.) / devil (in expressions of astonishment, 

anger etc.)' allm. ä wa grö'ven(d) Ve. `det var 
tusan!'; ä va grö'vsn tå kr:er Rättv. 'det var en 
huggare (eg. fan) till karl!'; v1'-nnt å grö'vin Mal. 
(uttr. för beundran el. överraskning) 'var inte 
det fan!'. Syn.: se fan, bet. a. 

grovel n.Id grs'vvsk Leks. (Torp gruvl; jfr 
gr övla v., grovlign adj.) `skrovlighet(er), 
ojämnhet(er) / roughness, unevenness'. 

grovel-Is m.Ia grs`vvälis Al `ojämn, skrovlig is / 
uneven, rough ice'. Syn.: skrovelis, bet. 2. 

grov-garn n.Ia grö'vgån Soll. 'grovmaskig nät-
duk, anv. t.ex. i yttre delar av notarm / coarse 
netting used in the outermost parts of the seine-
arm' (jfr ÖDB I 129). Jfr granngarn (se garn, 
bet. 2); grovlott. 

grov-gjord adj.I grö'vdjöd Ve. grö'vdjök Mal. 
ÖVd. 1. `grovt tillyxad / roughly hewn' Mal. 
ÖVd. 2. 'grovt byggd, grovlemmad / coarse-
limbed' Ve. Syn.: grov-lemmad, -lådd, bet. 
1. 3. `tölpig, plump / clumsy, ta,ctless' Mal. 
ha'nn e fö'ä grö'vd4ök te vår i lä'g må fs'kk 'han 
är för tölpig för att vara tillsammans med (an-
ständigt) folk'. Jfr grov, bet. 5. 

grov-kardla f.IVa grö'vkåla Mal. 'karda, varmed 
grovkardningen utfördes / carding-comb for 
first carding'. Jfr finkardla f. 

grov-kardla sv.v.l. grö'vköla Mal. 'utföra den 
första, grövre kardningen av ull / carry out the 
first carding of wool'. Jfr finkardla v. 

grovla sv.v., se grövla. 
grov-lek m.Ib grassvHek Älvd. grö'vlök Mal. 

grö'vlåjk ÖVd. 'tjocklek / thickness' (SAOB). 
grov-lemmad adj. I grö'vlemma Bju. Nås grö'v-
lernmån Li. <grovt byggd; som har kraftiga 
lemmar / coarse-limbed' (SAOB). Syn.: grov-
gjord, bet. 2; grovlådd, bet. 1. 

grovligi adj. I grirspkig 	 Älvd. grö`pkin 
nvMor. <grov / coarse' (dels mer eg., dels mer 
bildl.). Syn.: grov, bet. 1. — Adv.: grirepki 
adv. Älvd. 1. 'ohyfsat, okultiverat / coarsely, 
rudely' (jfr SAOB gro vlig 3). 2. (förstärknings-
ord:) 'väldigt, förfärligt / very, terribly% int so 
grftsupki kEejndj-sQ svÄlvd. 'inte så förfärligt 
längesen'. 

grovlign adj.I grs`vvkug Leks. grö'vku Dju. Flo. 
grs`vvku Al Ga. (jfr grovel) <ojämn på ytan, 
skrovlig / coarse, uneven'. 

grov-lott m.II grö'vlöt öMor. 'stycke av notarm 
med grova maskor / part of seine-arm with 
coarse mesh' (ÖDB I 129). Jfr grannlott; 
bet. 3. 

grov-lådd adj.I grö'vlådd -grö'vlodd Mal. 1. 
'grovlemmad och tungfotad / big-boned and 
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heavy' Mal. Syn.: gr o vg j ord, bet. 2; gr o v-
lemm a d. 2. 'grovhuggen i sitt språk / using 
coarse language' Mal. Syn.: grovtalig, bet. 2. 

grov-läggig adj.I grö'vleiggu kl 'som har grova 
ben / thick-legged'. 

grov-målad adj.I grö'(v)målra Jä. 'som har ett 
lågt röstläge (en grov röst) / having a deep voice'. 
Jfr grannmålad; grov, bet. 3. 

grov-navare m.I grft'svnåvå'r svÄlvd. 'grov borr, 
anv. vid första uppborrning av lopp i bössa / 
coarse drill used to bore hole in gun bore' 
(se ill.; ÖDB II 94). 

grov-not f. VI grirvnöt öMor. 'not med alla maskor 
lika stora / seine consisting of coarse meshes' 
(ÖDB I 127). Jfr grann-not; not', bet. 1. 

grov-savig adj.I grit'svaavun Våmh. grövsavun 
öOrs. Ve. grö`vaävu Rättv. 'som har glest sittan-
de, grova årsringar / with annual rings wide 
apart (of tree)'. Jfr grannsavig. 

grov-skinn n. Ta grfisvatfinn Älvd. 'smorläder / 
stout grained-leather'. 

grov-skinnad adj.I gri2' 8v8tfinna6 Älvd. gröv-
atfinna Rättv. (Bo.) grö'vfinna Flo. 1. `som 
har grovt skinn / coarse-skinned' (SAOB) allm. 
2. (bildi.:) 'tjockhudad / thick-skinned' Rättv. 
(Bo.). 

grov-skäkta sv.v.1 grö'vakåkkt Ve. grö`tyfilkkta Ål 
'utföra första skäktningen av linet / swingle 
flax for the first time'. Jfr finskäkta; grann-
skäkta. Syn.: grypan, bet. 3. 

grov-talig adj.I grfievtalru'g nÄlvd. 1. 'stor-
ordig / magniloquent'. 2. `som använder grova 
och fula ord / using coarse speech'. Syn.: 
grovlådd, bet. 2. 

grov-tarm m. I a grö'vtarrm öMor. Ve. 'tjocktarm/ 
colon' (SAOB). Jfr smal-, tunn-tarm. 

grov-tinne m.IIIa grösvtinn vMor. 'grov tand i 
mässingskam / coarse tooth of brass comb' 
(ÖDB II 112). Jfr granntinne. 

grubba f.IVa gru`bba sÄlvd.; obef. vÄlvd. Mor. 
'mindre sänka i marken, fördjupning / small 
hollow in the ground' (Wennberg Hels.; Rz. 
219 b; SAOB). Jfr groffa. 

grulta sv .v .1. gratta Ve. (Torp, Rz 215a). 1. 
(om svin:) 'grymta / grunt' (SAOB); ave' fnen 
gru'lltår 'grisen grymtar'. Syn.: grymta, bet. 1; 
ruffa; runta. 2. 'klunka, bullra i tarmarna 
(t.ex. i buken på springande häst) / rumble (of 
bowels of horse)'. 

grumla' sv.  .v.l. grtemmbek Älvd. gru`mmbåk 
Våmh. gru`mmbåk vMor. Soll. griimm(b)å1 
öMor. gru`mmbla Ors. gru`m(m)ka Rättv. 
gro`mmka Nås Mal. grömmbka ()Vd. 'göra grum- 

lig, slamma upp / make muddy, stir up' (SAOB 
grumla' 1); stå int a grtemmbalwa'ttrtvOrs. 'stå 
inte och grumla vattnet!'. Syn.: drumlan. — 
Pass.: gru`mmbkas Son. gro`mmtif Mal. <bli grum-
lig'. — Särsk. förb. (ihop:) p. prat. yöpgrt fmm-
blra6 Våmh. `grumlad'; (upp:) grummbek-u'pp 
Älvd. grammåk-tIpp Mal. 'göra grumlig'; p. prat. 
tippgrommå(k)n Mal. `grumlad'. 

grumla" sv.v.l. greemmbek Älvd. gru`mmbeil 
öMor. 'grubbla / brood' (SAOB grumla"); edå'r 
i fik fnntno grtemmbek auti Älvd. 'det där är 
väl ingenting att grubbla över'; vånn gru`mmblticl 
an ityl'r öMor. `vad grubblade han över?'. Syn.: 
se famla, bet. 4. 

grumlig adj.I gru`mmblrug nÄlvd. grtemmbirun 
övr. Älvd. Våmh. gru`mmbkun vMor. gra`mmbiron 
vSoll. gru`ramblrån öSoll. gru` mmblun gru` mm-
lun Ors. grtemmblrug Ore gru`m(m)ku Rättv. 
Bju. Dju. gru`mmkug Leks. grosmmku Nås Mal. 
grömmbka ÖVd. a. (eg.:) `grumlad, oklar / 
muddy' (SAOB 1) allm. Syn.: drumlig"; 
glor. b. (bildl.; SAOB 2c:) gru`mmblrug (i 
sko'llum) nÄlvd. `förvirrad, yr i huvudet'; 
grq`mmbhfn i ö`gtpm Våmh. `mattögd, skum-
ögd'; grtimmbkugår ö`gur Ore 'oklara ögon'. — 
Adv.: å as'nnas as gru`mmkut Dju. 'det synes så 
oklart, otydligt / it is so dim'. 

grummel n. Id gru'mmbed öMor. gru'mmak Rättv. 
gru'mmåk Bju. gro'mmäk Nås Mal. 'grums / drogs' 
(SAOB grummel' 1); va'ttrgt ctd,d voft ett ennda 
gro'mmåk Mal. 'vattnet hade blivit ett enda 
grums'; (bildl.:) gro'mmåk fö ii'gom Mal. 'skym-
ning el. grums för ögonen' (om svagsynts bild-
intryck). Syn.: drummel n. 

grund sbst. (vanl. pl.:) gru`nnder Li. (jfr de Vries 
grunr m.) 'förmodan, tanke, tro / guess, 
thought, opinion' (jfr SAOB grundn); å' du nr 
gru`nnder på hii"har du någon tanke el. vetskap 
om det?'. Jfr f und f.; grunda v.; ill-. 

grund m.Ia grunncl Ve. Ors. Ore Leks. Mal. ÖVd. 
grunn -grund Dju. grunn Nås. 1. '(hus)grund / 
foundation' (SAOB grund' II 2-III 1) allm. 
Jfr murs-, ugns-. 2. (förstärkande prefix:) 
'genom-, botten-, ytterst / (as strengthening 
prefix:) extremely'; gru`nn,cirajk Våmh. (Bon.) 
'bottenrik' (SAOB grundrik, bet. 1); gru`nnd-
dåke Li. `genomdålig'. 

grund n. Ja grunn Älvd. grunnd Ve. Ors. grunn 
Soll. grann Bju. grannd Leks. Dju. gran Nås 
Äpp. grannd Mal. grön ÖVd. 'undervattensbank 
el. -klippa / underwater (sand)bank or rock' 
(SAOB grund' 1); stejk(g)runn Soll. `grund, på 
vilket siken leker'. Syn.: grunna; grynna. — 
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Avi.: gru`nnåt adj.n. Soll. `fullt av grund / full 
of underwater (sand)banks'. 

grund .adj.I grunn Älvd. Våmh. grunn Mor. 
grunnd Ve. Soll. grann Rättv. Bju. grannd Al 
Dju. Flo. Jä. gran Nås Äpp. grannd Mal. grön 
(n. grunnt) öVd. 1. 'föga djup (om vatten, jord 
etc.) / shallow' (SAOB grund' 1-2) allm. ed i 
gru`nnera jå'n Våmh. (Bon.) 'det är grundare 
här'; grs'nnd plrö'grnan Al 'grunt plogningsdjup 
i åkerjord'; (subst.:) kti`gg inå greetinda Ve. 
'lägga ut (nät) på grunt vatten'; 4snndgrt fnnt 
Älvd. Våmh. <grunt invid stranden'. Jfr lång-. 
2. 'inskränkt, enfaldig / limited, silly' (jfr SAOB 
grund' 3) Ve. Soll. gru'nnd i tå'vvkum Ve. 
<trögtänkt (eg. grund i tankarna)'. 

grunda sv.v.l. gru`n(n)da Rättv. Bju. Mal. öVd. 
'fundera / meclitate, ponder' (SAOB grunda" 1). 
Syn.: se famla, bet. 4; fundera, bet. 1; grum-
la"; undra, bet. 1. — Särsk.förb. (ut)grunnd-
fi't Mal. 'fundera ut'; (över:) grunnd-g`vsr Äpp. 
'fundera över'. 

grunda(n)de adv. grtenn,clade öMor. Soll. gru`nn-
&ide -gru`nndande Li. (förstärkningsord; jfr 
Nordlander grundande:) 'förfärligt / terribly'; 
grusnndade du'mm Soll. 'förfärligt dum'; gru`nn-
dade brål (sto' tt) Li. 'väldigt bra (stort)'. Jfr o-. 
Syn.: grundat; grundliga, m.fl. 

grundat adv. gru`nndat Soll. grtenndat Li. (för-
stärkningsord:) 'förfärligt'; gru`nndat i"ltöd Soll. 
'förfärligt elak'. Syn.: grunda(n)de; ogrun-
dat. 

grund-full adj.I gru'nndfull Tra. 'tankfull, grubb-
lande / thoughtful, pondering' (Rz 216a). Jfr 
grund sbst. Syn.: funderig; fundersam; 
undersam; undrig; undrom. 

grundliga adv. grtenndle ( ,,emfatiskt gru`nn,clele 
-gru`nndell'gän) Li. (jfr SAOB grundlig, Sdw. 
grundelik a) 'väldigt, utomordentligt / terribly, 
extraordinarily'; ä va greenndle brål je fekk 
vettå `det var väldigt bra att jag fick veta'; å 
va gru`nndele fi'nnt i berrrgam 'det var till den 
grad vackert i bergen (med fäbodarna)'. Syn.: 
se grunda(n)de; grundat, m. fl. 

grund-lucka f.V grtenn(d)luku Ve. gru`nnkuku 
Soll. 'bottenlucka i damm / gate at bottom of 
dam' (SAOB). 

grunds-backe m. Illa gra'nnsbakkä Flo. 'älv- el. 
sjöbotten, som sluttar mot ett ställe, där det 
plötsligt blir bråddjupt / bottom of river or lake 
sloping to a point where it suddenly gets very 
deep'. Syn.: se brunnsbacke; glupen m. 
best., m.fl. 

Grundset n. pr. grtenndsett Älvd. gru'nnsett Äpp. 

gru'nnsät Mal. gru`nnset öVd. 'livligt besökt 
marknadsplats i östra Norge invid Elverum, dit 
dalska hantverkare begav sig i början av mars 
för att saluföra sina produkter (laggkärl, liar, 
skinnvaror etc.) / popular market in eastem 
Norway near Elverum, to which Dalecarlian 
craftsmen went at the begirming of March to sell 
their products' (Älvd. arb., s. 41, 186, 238 f., 
278 f., 286 f.). — Ssgr: gru'nnsättnäin Mal. 
gru'nnsetmärian öVd. m. best. `Grundsets 
marknad / Grundset market'; gru'nnsättin Mal. 
gru'nnsettia Li. gru`nnsettiä Tra. f. best. 'första 
veckan i mars månad, då marknad ägde rum i 
Grundset / the firat week of March, when the 
market was held at Grundset'; född i gru'nn-
settin,, Äpp. 'född i början av mars'. 

grund-streck n.II gmenndstrik Våmh. 'grövre 
streck, utgörande stommen till en skriven bok-
stav / basic stroke for letter of the alphabet' 
(SAOB 2a; Våmhusfj., s. 266). 

grund-varp n.Ia gru`nndwarrp Ve. 'drag med 
fiskenot på föga djupt vatten / dragging with 
seine in shallow water'. Jfr varp n. 

grund-vatten n. Id gru`nndwitv, vSoll. grusnnd-
vätlt öSoll. <föga djupt vatten i sjö el. älv / 
shallow water in lake or river' (SAOB). 

grunna f.IVa gra'nna Rättv. 'grund, under-
vattensbank / shoal, underwater (sand)bank' 
(SAOB); vi /"rom ut å gre`nna Rättv. (Bo.) 
`vi ro ut till grundet (för att fiska)'. Syn.: grund 
n., grynna. 

grup n.II, se gro pp. 
grupps f.V, se groppa. 
grus n.II -'Ja -m.Ia griis allm. (n. överallt utom 
i Dju.) `stenblandad sand / graver (SAOB 1); 
å`k grirsj Älvd. cl`k gra's Ors. 'köra grus'; i 
grussi Mor. 'i gruset'; grö'vän å grCett grft's Dju. 
'grovt och fint grus'; hatt skit' du me grfesa Li. 
<vart skall du (ta vägen) med gruset?'. Jfr slip-, 
or-. 

grus adj. I grussk (n. grusskt) Mal. -gräs (n. grus-
s(k)t) Li. (Torp grus) 'präktig, duktig, överdådig/ 
splendid, elever, luxurious'; o vi// vd gru' ask odål 
Li. 'hon vill visa sig överdådig (den där kvinnan)'; 
gru'ss(k)t me mält Li. `överflödigt med mat'; 
hä'sstan dre'kk ss gru'sst Li. <hästarna dricka så 
duktigt'; dam lö'v ss gru'sskt Mal. `de leva så 
överdådigt'. 

grusa sv.v.l. griesa Älvd. gru"så Mor. Soll. 
gra'sa Bju. Nås Mal. öVd. 'belägga med grus / 
cover with graver (SAOB grus aI  la). 

grus-egg f. Ib grfs'segg Ve. 'rullstensås / boulder-
ridge'. Jfr egg, bet. 2. 
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grus-grav f.Ia gru"sgräv nvMor. 'grustag, grus-
grop / gravel-pit' (SAOB). Syn.: grus - gr o p, 
-tag; gruva', bet. 3. 

grus-grop f.VI grirsgräsp Våmh. (Bon.) grfrsgröp 
Bju. Nås ÖVd. grfrsgropp Mal. —grusgrav 
(SAOB 1). 

grusig adj.I gru"sun Ve. grfesu Bju. Nås. 1. 'full 
av grus, grusblandad / full of gravel; mixed with 
gravel' (SAOB la). 2. `grusartad el. kornig till 
konsistensen / gravelly or granular in consistency 
(SAOB 1 b; ÖDB III 381); mrsmör e gru"sut Ve. 
'messmöret är grusigt'. Syn.: sandig, bet. 1; 
skärig, bet. 2. 

grusk adj., se grus. 
grus-koppe m. illa grfrskspp vSoll. grfeskupp 
Ors. (om fåglar:) 'muskelmage / gizzard of bird'. 
Syn.: skär-, sten-, ör-koppe. 

grus-skörd f.Ia grfesstjök Li. (jfr skörd, bet. 8) 
'grusig rand i sandlager / gravel streak in sand-
layer'. 

grus-tag n.II —Ic grirståg Älvd. grirstäg Bju. 
Nås Mal. 'plats el. grop, där man hämtade grus / 
gravel-pit' (SAOB 2). Syn.: se grusgrav. 

grus-undantag n. II grirsund4tälg Älvd. grfrsonna-
täg Mal. grfrsonndåtåg Li. 'byallmänning, där 
grus hämtades / common land from where 
gravel was fetched'. 

grus-å f. Vila grfeså Mal. `uttorkad, grusig åbädd 
/ dried-up gravelled bottom of river'; ä vedt 
grfeså da, då å våk li`tå va'ttn, 'det blir en helt 
uttorkad, grusig botten där vid lågt vatten-
stånd'. 

gruta f.IVa gra`uta Älvd. Våmh. gräfta —grö'jta 
vMor. glö`jta öMor.; obef. Ors. Rättv. Mal. ÖVd. 
`kärna i säd / grain (of corn)s (SAOB 3); eå ar int 
u'srrt inget gra'uta Q'nn nÄlvd. 'det har inte bil-
dats någon kärna i sädeskornet ännu'; ä i 
gra'uta i Msk" å'gram Våmh. (Bon.) 'det är 
kärna(n) i den här havren'. Syn.: kärn e, bet. 1. 

gruv n. gräv Älvd. 'gruvande / worrying, fretting'; 
eå i stfert grfilv kirmå sig 'man gruvar sig svår-
ligen, innan man kommer sig för'. Syn.: 
gruva", bet. 1. 

gruva' f.IVa grfrva Älvd. Mor. Soll. Al gröva 
grrva Ors. grfeva Rättv. Bju. Flo. Äpp. Mal. 
ÖVd. 1. <ställe, där mineralfynd löstages ur fast 
berg / mine' (SAOB gruvan') allm. lö't grfevur Ål 
<söka efter mineralfynd'; ks'ppårgräva Al 'kop-
pargruva'. 2. 'stenbrott (särsk. slipstensbrott) / 
quarry (grindstone-)' (jfr SAOB gruvaln; ÖDB 
II 5, 32) Mor. Ors. Mal. ÖVd. gå i grrvun Ors. 'ar-
beta i slipstensbrottet'; (bildi.:) dss å wå .2lfet 
grrvun Ors. 'då det var slut på arbetet i slipstens- 

brottet'; ka'll(k)gröva Ors. `kalkstensbrott'. Jfr 
bryn-. 8. 'grustag / gravel-pit' Älvd. Mor. Soll. 
Mal. Syn.: grus-grav, -grop, -tag. 4. (senare 
ssgsled:) 'plats, där myrtorv till strö togs upp 
(och torkades) / place where peat was dug up and 
dried' öMor.; se dy-, underbårs-. 

gruvan f. grfeva Leks. grfiva Dju. (annars endast i 
förb. med i el. å:)4-gra`uva ,-.4-gra`uvu ,,,4-gra'uv 
Älvd. 4-grevuVåmh.å-grrjva svMor. et-grå'jv(a) 

'4-gree jvsr 4-grå' jvår V e.å-grfe v vSoll. o-gra` j vu 
Ors. i-grfevs Jä. el-grfevs Mal. ÖVd. 'framstupa/ 
headlong' (SAOB gruvalv sbst.); 4n wallt 4. 
grevu Våmh. (Bon.) 'han föll framstupa'; dg-Lp 
grfrva Leks. stu`pp grfeva Dju. 'slå kullerbytta, 
falla framstupa'; ligg gm-rys Jä. li`ddji et-grfi've 
Mal. 'ligga framstupa'. Jfr dulp en; fram-
gruva, -hövda, -stupa, -ända. 

gruvan' f.IVa grfeva Rättv. Bju. Dju. Ga. Nås 
Äpp. Mal. grfeva Leks. 1. 'gruvande, ängslan / 
worrying, anxiety' Leks. Bju. Ga. Mal. ä va-nnt 
i ll`ta gm-rya må du trö' Leks. `det var inte liten 
ängslan, må du tro'; ä då e tskka grfeva, bårå 
han skä stå' Bju. 'det är då en sådan ängslan, 
var gång han skall i väg'; ä e e få,'lå grfeva 
hä'a ga'vv Mal. 'det är en förfärlig ängslan varje 
gång'. Syn.: gruv. 2. `ngt att gruva sig för / 
something to worry about' allm. an  sir bä`r 
grirva få'r sä Rättv. <han bara gruvar sig (eg. 
han ser bara gruvan för sig)'; ä i stfer grfrva 
dadda krsspiclå Leks. 'jag gruvar mig så för det 
där bröllopet'; hå e re'nnt stö'r grå` va tå gå' framm 
i by'nn Äpp. 'det är rent av något att storligen 
gruva sig för att gå fram till byn'. 

gruva sv.v.l. grfeva Älvd. Våmh. vMor. Ve. grfev- 
Soll. Ore NeSi. Vd. gra' jv- 	Ors. 'på för- 
hand ömka / feel sorry for in advance' Älvd. 
vMor. i grfevär dåncla ka'lk l'g vMor. 'jag 
beklagar den där mannen (som skall gifta sig 
med den rika, men elaka kvinnan), jag'. — 
Refl.: 1. 'oroas, ängslas / worry, be anxious' 
(SAOB 3) allm. e i gr4'nnt grfev§nd si Våmh. 
(Bon.) 'det är ganska gruvsamt'; du 8kä-nt 
wFelf de grfev de Ore 'du skall inte bry dig om att 
gruva dig'; (ironiskt) grfev int di(g) Älvd. Våmh. 
`var inte rädd (att det går, som du önskar)!'; 
e du rå'ckl fö te grfev-dä Mal. (skämts.:) 'är du 
rädd för att bli ängslig el. gruva dig?'. 2. `draga 
sig för, ej kunna förmå sig / hesitate about, be 
unable to make oneself do sthg' Ors. 4n gra' jved 
si int tå saj-ti'l öOrs. `han var inte rädd för att 
säga till'. — Särsk.förb. (ih j äl:) je grfev ilurk me 
Li. <jag gruvar mig förfärligt'. 

gruvans-värt adj.In. grfevansvårt Soll. grfevons- 
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våt Mal. (jfr SAOB gruvan f.) *gruvsamt; gruv-
ligt / dreadful, horrible'; fu'll vå't du då ä e 
grtitsvonevåt Mal. 'nog är det, som du vet, gruv-
samt så det räcker'. 

gruv-dags adv. grö'vdage ( ,-,grö'vdalce) Ors. (jfr 
gruva', bet. 2) 'i tid för arbetets början vid 
gruvan (slipstensbrottet) / in good time to start 
work at the (grindstone-) quarry'; wi skum wa 
grö'vdage 'vi skola komma i tid till gruvarbetets 
början (på måndagsmorgonen)'. 

gruv-del nada grö'vdål Ors. (SAOB 1) 'andel i 
slipstensbrott / share in quarry'. 

gruv-dräng m.Ib grievdr4jvg Älvd. grfi'vdrävu 
Al `gruvarbetare / miner' (äv. om  bonde, som 
mera tillfälligt arbetade i gruva). 

gruv-fjärdsman m. VI grö'vfjedsman vOrs. 'mindre 
järnspett, anv. i slipstensbrottet / small iron 
bar lever used in quarry'. Jfr gruvlänsman. 

gruv-fogde m.IIIa gräs(v)foggds Leks. grfe(v)-
fuggdä Bju. Al 'gruvförman / foreman of mine' 
(SAOB). 

gruv-fut m. la gro"vfajt ,,,grö'vfajt Ors. 'av socknen 
(se storfut) el. ett gruvlag (se lillfut) till-
satt förman för tillverkningen av slipstensäm-
nen / foreman of quarry, chosen by parish or 
gruvlag'. 

gruv-gröt m.Ia grö'vgröt Ors. 'gröt, som kokades 
och åts gemensamt av ett gruvlag under ar-
bete i slipstensbrottet / porridge prepared and 
eaten by members of gruvlag during work 
at quarry'. 

gruv-gången m. Ib best. grö'vganndjen Ors. 'ar-
betet i slipstensbrottet / work at quarry' 
(SAOB gruvgång"; ÖDB II 7); i d/2' mi'nn i 
grö'vgenndjim 'deltar du (eg. är du med) i arbetet 
i slipstensbrottet?'. 

gruv-katta LIVa gräsvkatta vSoll. 'övernaturligt 
väsen i kattgestalt, vilket hade hand om malmen 
i bergen / supernatural creature in form of cat, 
which guarded mineral oro in mountains'. Jfr 
katta, bet. 3. Syn.: malmkatta. 

gruv-lag n. II grö'vlä,g Ors. 'grupp av bönder, som 
ägde andelar i samma slipstensbrott / group of 
farmers who had share in same quarry' (jfr 
SAOB gruvlag"; ÖDB II 5). 

gruvlig adj. I grii'vkin Våmh. 	Bju. 
grfivke Li.; n. grfetki Älvd. I. 'som man gruvar 
sig för! eausing anxiety' (SAOB 1) allm. e6 i tf ene 
grfevki dra-ti'k Älvd. `det är rentav, så att man 
gruvar sig för att bege sig i väg'. Syn.: gruv-
sam, bet. 1; gruvs(k)lig, bet. 1. 2. `som 
gruvar sig, gruvsam / anxious' Våmh. Li. Syn.: 
gruvsam, bet. 2; gruvs(k)lig, bet. 2. 

gruv-länsman m. VI grö'vhisman vOrs. 'större 
järnspett, anv. i slipstensbrottet / big iron bar 
lever used in quarry'. Jfr gruvfjärdsman. 

gruvsam adj. I grfi'veqmm Älvd. gråsveamm Mor. 
Soll. Oro grieveam Rättv. Leks. Bju. Ga. Nås 
grfiveamm Mal. 1. 'som man gruvar sig för, 
som väcker ängslan / eausing anxiety' (SAOB 1) 
allm. Syn.: gruvlig, bet. 1; gruvsklig, bet. 1. 
2. <som (lätt) gruvar sig, ängslig / uneasy, 
anxious' (jfr SAOB 3) allm. Syn.: gruvlig, 
bet. 2; gruvsklig, bet. 2. 

gruvs(k)lig adj.I gra'veklin Ors. grii'vakke 
gru` sidare Flo. grii`v.21in Nås. 1. ̀ som man gruvar 
sig för' Flo. Syn.: gruvlig, bet. 1; gruvsam, 
bet. 1. 2. 'som gruvar sig, ängslig'. Ors. Nås. 
Syn.: gruvlig, bet. 2; gruvsam, bet. 2. 

gruv-skrinda LIVa grfi'vekrenrula Leks. 'vinter-
fordon för gruvved / winter transport for car-
rying wood to the mines' (ÖDB II 320). Syn.: 
gruvvedsskrinda. 

gruv-stuga f.V grö'vetuga Ors. gril'vetuggu Mal. 
'för ett gruvlag avsedd stuga vid slipstens- el. 
kvarnstensbrott / hut near quarry, used by 
gruvlag'. (ÖDB II 8). 

gruvveds-skrinda f.IVagrfivs8.9kr8nncla, ( -akryl?, 
da) Leks. `vinterfordon för gruvved' (ÖDB II 
320). Syn.: gruvskrinda. 

gry n. V grg Bju. Mal. 1. `struktur, ämne, ma-
terial / structure, stuff, material' (SAOB gry l 2) 
Mal. ä e fi'nut gr' dem 'det är fin kornighet el. 
struktur i dem (o: brynstenama)'; ä e nika grg' 
ti 64Kr-trion?, `det är olika material i skinnen'. 2. 
'gott kynne, humör el. anlag / good grit' (SAOB 
gry' 3) allm. Syn.: gryt, bet. 2. 

gry sv.v.3. grg Älvd. Leks. Äpp. gr i Nås; pret. 
grg`dde Älvd. griscidä Nås 'dagas / dawn' (SAOB 
1); e fa gr' Älvd. 'solen håller på att gå upp (eg. 
det far (och) gryr)'; ä hall-å grg'rutådä'jen Leks. 
'det håller på att dagas'. Jfr gråa. Syn.: se dagas; 
gro, bet. 2; gryna". 

gryfsal  LIVa gry'ffea Våmh. vMor. gri'ffea Ga. 
gro'//8a Äpp. Mal. 1. `delvis kvistad (gran)-
buske, medelst vilken svedjeråg myllades ned / 
natural rake made from a fir-bush, used to 
put rye into soil of burn-beaten land' (ÖDB I 
341; jfr SAOB) Våmh. vMor. Ga. Äpp. Mal. 
hä'nuclan etairind eem grö` Hear å' mä Mal. <hän-
dema(s fingrar) spärras ut som (grenarna på) 
gryfsor på mig'. Syn.: fallkrafsa. 2. (senare 
ssgsled:) se hamp-. 

gryfsan LIVa gry' fisa vÄlvd. (jfr gry f san  v.) 
`kricka, Anas crecca'. 

gryt& sv.v.l. gry'ffea Våmh. gri'ffea Ga. grö'ffea 
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Äpp. `(med självvuxen kratta) mylla ned 
svedjeråg / put rye into soil of burn-beaten land' 
(äv. genom att kor föstes fram och åter över 
askan; ÖDB I 341). — Särsk. förb. (ned:) 
gröffs-n'8  Mal. `dets.'. 

gryfsall sv.v.3. gry`ppsa -gry' ffsa Älvd. `små-
hosta / cough slightly' (jfr V11 gry f ta, bet. 2). 
Syn.: se glufsar', bet. 1; glyxa, bet. 1. 

gryfs-hänt adj. I grö'ffshännt Mal. gr& ffshännt 
Tra. (jfr gr y f 	f.) `som har fingrarna stelt ut- 
spärrade / spreading out one's fingers'. 

gryna f. IVa gryna Älvd. vMor. 1. `tjock, lunsig 
och trög kvinna / fat, uncouth, and dull woman' 
Älvd. vMor. 2. `tjock metmask / fat angling-
worm' vMor. 

gryna sv.v.l. gry'lla vMor. (jfr V11 grilla v.) 
`grumlas; skymla för ögonen / be confused; grow 
dim'; e gry' ilar fö ö`gum ̀ det skymlar för ögonen'. 
Jfr skymla, bet. 1. — Särsk. förb. (ihop:) e 
grytlär-jö'p i skå'llam a mi `mina tankar röras 
ihop'. — 	gry'llun adj. vMor. (om färg:) 
`grumlig, alltför brokig / cloudy, dim, confused'. 

grym adj.I gry,mm Älvd. grymm vMor. Soll. 
grimm öMor. Ve. Ors. grumm NeSi. grömm Flo. 
Nås Äpp. Mal. gremm 	Li. 1. `förfärlig, 
ryslig / dreadful, horrible' (SAOB 2) öMor. Ve. 
Soll. Li. ä vå jen gry'mm jen te sve"ri Son. `det 
var en ryslig en att svära'; ä va gri'mmt räjnt Li. 
`det var rent förfärligt'. 2. `högfärdig, stolt, 
självbelåten / proud, self-satisfied' allm. o e så 
grzemm får må' järn så Rättv. 'hon är så stolt 
över mågen så'. Syn.: se börg, bet. 3; kå,ngs 
m. fl. 3. a. `duktig, duglig / elever, capable' Ve. 
Ors. NeSi. Vd. gru'mm ta ?Pta Leks. `som äter 
duktigt'; år e gre`mm Li. `ni äro (I åren) duktiga'. 
Syn.: duktig, bet. 1; häftig, bet. 2a. b. `för-
träfflig, mycket bra / excellent, very good' Mal. 
e grö'mm ä grö'a 'en utmärkt anordning'. Jfr 
häftig, bet. 2b. c. `vacker, vackert klädd / 
beautiful; beautifully dressed' Flo. 5. (n.; opers.) 

e så grs'm(m)t ma ( ,-mila) däm Rättv. `det 
råder stor vänskap mellan dem / they are great 
friends'. Syn.: dann, bet. 2; vat, bet. 2b. — 
Adv.: grummt Leks. grömmt Nås (förstärknings-
ord:) hit va grö' mmt ss mi`ttji Nås `det var väldigt 
mycket /it is (was) a frightful lot'. 

grymta av.v.l. gry`mm(p)ta Älvd. Våmh. gri'mmta 
öMor. vSoll. gry`mmta Soll. Oro gru'm(m)ta 
Rättv. gru`mmta Leks. gry`mmta Bju. Äpp. 
grö'mmta Dju. Mal. 1. (om svin:) `skria, ryta / 
(about pigs:) grunt, squear (SAOB 1) allm. Syn.: 
grulta, bet. 1; rossla, bet. 3; ruffa; runta. 
2. (bildl.:) an gre'm(m)tur å hal-1' Rättv. `han 

stånkar och lyfter'; grs'mmta å h,o'ssta Leks. 
`hacka och hosta'. 

gryn' f. n.Ia gran f. Älvd. Våmh. grgn n. vMor. 
Oro Leks. Bju. Ål Jä. Mal. (pl. gry''njär Oro) 
grin f. vSoll. Ors. grgn f. Soll. 	Äpp. grin, n. 
Rättv. Dju. Ga. Nås ÖVd. 1. a. ̀ krossade sädes-
korn / erushed grain' (SAOB 1; jfr ÖDB 111 460) 
allm. dem mör gri'n på hä'jmkvänn Li. `de 
malde gryn på handkvarn (eg. hemkvarn)'; 
rgegrio, Älvd. a"gärgrg n vSoll. ha'vvärgrgn Mal. 
`havregryn' (koll.); kö`k nå kö'rgrinsr Rättv. 
`koka litet korngryn'. Jfr hund-. b. 'hackmat, 
blandad med gryn, grynkorv / minced meat 
mixed with grain, grain sausage' (jfr ÖDB III 
481, 483) öMor. Ve. Soll. o va gö'd döda gri'ni 
öMor. `den var god den där grynblandade hack-
maten'. Jfr gryn-koppe, bet. 1, -korv. 2. 
`(litet) grand, (liten) smula, (inte) ett dugg / a 
little, a bit' (SAOB 3) allm. ed ir ittj grg'ned 
loar Våmh. (Bon.) `det är inte ett uns (eg. 
grynet) kvar'; i tenndrär-p,t ittj ena grg 'n at e 
dykk so e dj'ikk Våmh. (Bon.) `jag undrar inte 
ett dugg, att det gick, som det gick'; e å någä 
grgsnjär Oro `jag har några små smulor'; vi d'dd 
dika. grg'nä Leks. `vi ägde inte ett uns'; ja 
ha int få'tt e gtesslåns gry-'n på hö'lä då'n Al 
`jag har inte fått ett dugg att äta på hela 
dagen'; an dg då int te srg'a sä nå' gu' ss gry"'n 
Mal. `han kan (då) inte behärska sig det minsta 
(eg. något Guds gryn)'; brö'grgn Älvd. brg"grgn 
Son. brö'grgn Al `liten kvantitet bröd'. Syn.: 
se doft; Has', bet. 6 etc.; gudslån, bet. 2; tec-
ken. 3. `liten varelse (t. ex. liten pojke) el. litet 
föremål (t. ex. liten vikt)/ small creature (e.g. little 
boy) or small object' (jfr SAOB 4) Älvd. Soll. 

Äpp. Mal. ÖVd. hit ska int våsr stö'rgryntiÄpp. 
`det skall inte vara (el. behövas) stor sak el. anled-
ning'; ä valt-nö'r e litä grg'n tå bösn Mal. `det 
föll ned ett litet föremål av ngt slag från bordet'; 
Syn.: tecken. 4. `(liten) stund / a little while' 
Ve. vSoll. nä ti'g i je gri'n vSoll. `nu tiger jag en 
stund'. Syn.: se f las, bet. 8; fläck, bet. 6; hås, 
bet. 4; sköra. 

gryn" n.Ia grjfen Älvd. grön Mor. Ve. vOrs. Oro 
grn, öOrs. grån ÖVd. (Torp grj on; Fr. grj 6n). 
1. ̀ säd, spannmål / crop, grain' Mor. Ve. ÖVd. an  
djdv däm bä grö'nä öMor. `han ger dem (0: kreatu- 
ren) bara säd'; ä vatt kire'nnt mä 	d'reLi. 
`det blev dålig tillgång på spannmål det året'. 2. 
'spillsäd / spilled grain' Oro. 3. 'föda, framställd .av 
säd / food made of grain' Älvd. Ors. Oro ÖVd. 
e grö'n4 su ska djerå 	Ors. `det är den av 
säd framställda födan, som skall göra mannen'. 
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4. 'mjöl av sämre kvalitet, ingående i kornas 
byttfoder / low-quality flour med in cattle 
fodder' Ors. 5. (skämt.:) 'av säd framställt 
brännvin / spirits made from grain' Älvd. 6. 
*närande beståndsdelar, kraft / nourishment' 
vMor. ä a tig fö 	grö'n i fösdri *det har varit 
för litet kraft i fodret'. — Ssg: griPluir n. Li. 'år 
med god sädesskörd / a good year for crops'. 

grynaz sv .v .1. gran- Våmh. (Bon.) gryn- vMor. 
grisna Rättv. gry-snu Mal.; pass. grrnes ÖVd. 
*mala korngryn / grind grain of barley' (SAOB 
gryna' 1) Mal. — 	1. 'bli grynig / become 
granular' (SAOB gryna' 2) Mal. 2. (om järn:) 
*gå sönder i småbitar, flagna / (of wrought iron:) 
fall to pieces, break, flake' (SAOB gryna' 2; 
ÖDB II 78) Våmh. (Bon.) vMor. e'dclk 
Våmh. (Bon.) *eggen (på hårt härdad lie) gick i 
bitar (för hammarens slag)'. Syn.: gryssla, 
bet. 2. —Pass.: refl., bet. 2. Mal. ÖVd. — Särsk. 
förb. (sönder:) gran-aönnd .9ä Mal. grin-aonnd 
85 Li. (om smidesjärn) *spricka och gå sönder'; 
(ur:) ä'dcljä grinsr-rr Rättv. (Bo.)` eggen på lien 
spricker sönder (vid för hård härdning)'. 

gryna" sv .v.1. grisna Li. 'gry, Jagas / dawn' 
(SAOB gryna"); ä grrn i Min 'det dagas'. 
Syn.: gro, bet. 2; gry. 

gryn-deg m.Ic grasndleg Älvd. *maträtt av korn-
gryn och innanmäte av slaktdjur /dish consisting 
of barley and inwards of slaughtered animal' 
(ÖDB III 481). 

gryn-gröt m.Ia gra'ngr& Älvd. grrngröt Ors. 
gry- sngröt Bju. Mal. grrngrBt Mock. Nås grrngrölt 
ÖVd. 'högtidsgröt, kokad av korngryn och 
mjölk / special porridge made of boiled barley and 
milk' (SAOB; Liv. Älvd. 35; ÖDB III 460); 
i'nna vi köska grrngrötn, Mock. 'innan vi kokade 
den fina julgröten av korngryn'. 

gryn-hus n. Ta grrnhfcs Rättv. (Bi.); obef. vRättv. 
'särskild timrad byggnad för förvaring av den 
handkvarn, på vilken korn grovmaldes till 
gryn / special building made of logs, in which 
the handmill med for grinding barley was kept' 
(ÖDB III 15). 

grynig adj.I grrnu Rättv. Dju. Nås grasnug 
Leks. grasnu Bju. Mal. grrns ÖVd.; n. g:t- snut 
nÄlvd. 1. (om deg el. dåligt blandat smör:) 
`grynartad, kornig / granular' (SAOB; ÖDB III 
360) allm. 2. *oredig / confused, muddled' Leks. 
(Sili.)- 

grynjas sv.v. pass. gra'njas Ore (om kärngrädde:) 
'börja bli grynig / start getting a granular 
consistency (about churned cream)'. Syn.: 
grosslau, pass.; gryssla, pass. 

gryn-koppe m. Illa grasnkupp vMor. grrnkapp 
vSoll. gry"nkupp Son. grrnkupp Ors. gra'n-
kappa ••••• gra' nkoppa Mal. gris nkuppe ÖVd. 1. 
*maträtt av korngryn, fläsk el. talg samt potatis, 
(lagt i påse och) kokt i fläskspad / dish consisting 
of barley, pork or suet, and potatoes, boiled in a 
bag in pork-stock' (ÖDB I 317; III 460, 483; jfr 
SAOB grynpåse 2) allm. Jfr gryn', bet. ib; 
grynkorv. Syn.: koppkorv; trasvabb. 2. (i 
uttr.tränga grynkoppe:) tränn(f)i grg'nksppa 
Mal. 'tränga ut någon av dem, som under myrslät-
tertiden övernattade och låg trångt i samma 
bod el. koja (skämts. hyss av pojkar) / push out 
one of those that slept in cramped quarters dur. 
ing fenland haymaking period'. 

gryn-korv m.Ia grrnluirry öMor. grasnketrry Soll. 
grrnkwarry Ors. 'maträtt av korngryn och fin-
hackade inälvor, stoppad i påse och kokad i 
vatten / clish consisting of barley and finely 
chopped inwards boiled in a bag in water' 
(ÖDB III 482 f.). Jfr gryn', bet. 1 b; gryn-
koppe, bet. 1. 

grynna f.IVa grysnna Ore 'grund i sjö / shoal, 
shallow in lake' (SAOB). Syn.: grund n.; 
grunna. 

gryn-ost m.Ia gra'nuast Leks. (Silj.) grrnasst 
ÖVd. *mjukost, åstadkommen gm uppvärmning 
av självsurnad mjölk / soft cheese made by 
heating naturally soured milk' (ÖDB III 369; 
SAOB). Syn.: surost. 

gryn-palt m.Ia grrpallt Ors. *palt av blod, mjöl 
och gryn / bread made of blood, flour and grain'. 

gryn-rom m.Ia grisnramin Rättv. *fiskrom / fish 
roe' (motsats: mjölkrom). Syn.: knärprom; 
rom, bet. 1. 

gryn-stilla sv.v. grösnatilla Ore (jfr gryn", bet. 1) 
<fodra (kreatur) med spannmål / feed cattle 
with corn'; int a rå 'd r grösnatilla 'inte ha råd 
att utfodra kreaturen med säd'. 

gryn-såll n.Ia grasna41k1 Våmh. grasmålld vMor. 
gri‘n,scilld Ve. grrnsåld öMor. Ors. grasnsåll Jä. 
grasnacil Mal. gris:mält ÖVd. <mindre såll (med 
lagom hål) för sållande av gryn el. mjöl / small 
sieve for grain or flour' (SAOB; ÖDB III 434). 
Syn.: lillsåll. 

gryn-välling m.Ib grasnvälliy Leks. Mal. grrn-
välling Li. 'välling, kokad på (korn)gryn, korn- 
grynsvälling / gruel made from barley' (SAOB). 

grypaz st.v.  . gröp- Ors. (jfr SAOB gröpa'; endast 
i förb. med ur:) gröp-rr (pret. gröp-rr; sup. 
grupi-Vr) 'gröpa ur, urholka / hollow out'; 
rrgrupiin öOrs. *urholkad'. 

grypan st. v. sv.v.l. grjfespa -,gras6 pa Älvd. 
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grpa Våmh. griö'pa ,,,grö'pa Mor. griö‘p 
gröp vSoll. griö‘p(a) Soll. grö'pa Ors. Ore 
grrpa Rättv.; pret. gröp Älvd. Våmh. Mor. 
Soll. grö'pei(d) öMor. gröp Ors. gr5p Rättv.; 
sup. grirpiö Älvd. Våmh. gruspiö gru"pi 
—griö`pa vMor. grupr 	öMor. gru"pi 
vSoll. Ors. grPpi Rättv. (jfr gröpa; SAOB 
gröpa"). 1. 'grovmala, gröpa / grind coarsely' 
allm. grg' öp mo'lltäd Våmh. (Bon.) griö` p mealtäå 
vMor. grö`p 	öMor. griö‘p 	Soll. grrp 
ma'1(1)ts Rättv. 'grovmala mältat korn' (ÖDB III 
505); gril,̀ p a tjg'm nvMor. 'gröpa säd åt korna'; 
grö`p kitä a kry"tyrum svMor. `grovmala litet säd 
åt kreaturen'; grö`p så'di Ors. 'grovmala säd'. 
Syn.: se gropp a'. 2. `grovkarda / card roughly' 
vMor. Soll. Syn.: 1j ut-, skrubb-,stor-kardla; 
skrubba, bet. 1; skrubbla. 3. 'skäkta lin 
första varvet / swingle flax for the first time' 
Soll. Syn.: grovskäkta. 4. 'envist smågräla, 
gnata / quarrel stubbornly, nag' Ors. 5. (opers. 
konstruktion:) `mala, gro / rankle, smoulder' 
Våmh. (Bon.) e grg'öp ini' -nem 'förargelsen gror 
i honom'. Jfr gro, bet. 1 b. — Särsk. förb. 
(g e n o m:) griöp-ge"num Son. 1. 'grovmala, gröpa'. 
2. `skäkta linet en första omgång' (jfr bet. 3); 
(i:) griö"p-1 si Soll. `glupa i sig, sluka' (jfr SAOB 
gröpa i sig); (sönder:) grgöp-szk'nnd Våmh. 
grio"p-sunnd Soll. <hastigt grovmala; grovhacka'. 

gryssel-mjölk m.Ib gre'1.21mislrk Li. 'självlöpt 
mjölk / milk that has turned sour by itself'. 
Syn.: se gloss; grosse!, bet. 3; grosselmjölk, 
m. fl. 

gryssla sv.v.l. gry'2.21 vMor. gri'.2.21a öMor.; pass. 
gry'2.21as Älvd. Våmh. vMor. gri'221a8 Soll. Ors. 
(jfr grosslan). 1. (om kämgrädde:) 'gryna sig, 
börja övergå till smör / granulate, start turning 
into butter' Mor.; (p. pret:) så i gry'2.21a6 Älvd. 
'grädden har bildat smörkulor (eg. det är gryss-
lat)'. Syn.: se bryta refl., bet. 3; grosslan, bet. 
2. 2. (om järn:) `gå sönder, brista, flagna / (of 
iron:) be crushed' Våmh. (Bon.). Syn.: gryna' 
refl., bet. 2. — Pass.: (om kärngrädde:) gryna 
sig, börja övergå till smör' allm. Syn.: bryta, 
pass., bet. 3; grosslan, pass.; grynjas. 

grysslad-flötar f. Ta pl. gri1.221afkåter Älvd. `kor-
nig, halvkämad grädde / granular, half-churned 
cream' (Noreen Ordl.; Liv. Älvd., s. 60). Syn.: 
grosse!, bet. 1; grossla, bet. 1. 

gryt n. Ta grgt Våmh. (Bon.) gröt svMor. Ors. (jfr 
gry te n.). 1. a. 'stenbunden mark el. åker; sten- 
röse / stony ground or field; mound of stones' 
(SAOB 1) svMor. Jfr röse, bet. 1; skär', bet. 
2; skärurd, m. fl. b. `stenavfall, som bil- 

dades under slipstensämnenas behandling i 
hackstugan / waste matter from stone, pro-
duced during making of grindstone' (jfr 
SAOB 1) Ors. a`kkatugugröt `dets.'; .21rpstesgröt 
`dets.'; tatgröt Ors. `dets., anv. till brynstenar' 
(jfr vättja f.). Jfr ill-. 2. 'gry, humör / grit, 
temperament' (SAOB 4) Våmh. (Bon.) e Pta int 
gr'g't i Nem esstgm `det är ingen fart i den här 
hästen'. Syn.: gry, bet. 2. 

gryta LIVa grg‘ta Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore 
Leks. grrta öMor. Ve. Ors. grrta Rättv. Dju. 
Moek. Nås ÖVd. grg`ta Bju. Flo. Jä. Äpp. Mal. 
'större kokkärl av järn / large iron cooking-pot' 
(se ill.; SAOB; ÖDB III 443 f.); upi grrtn (dat.) 
Ve. '(uppe) i grytan'; trrlcanngrgta Ore trä'. 
kanngrgta Leks. (Silj.) träskanngrgta Jä. 
`gryta, rymmande tre kannor'; ss`nndasgrita 
Dju. `gryta, i vilkensöndagsmiddagenkokades'; 
gtolcansgrgta —stö'rgrgta ",slisgrgta Jä. 'gryta, 
rymmande 18 kannor'; ma'lmgrita el. metall-
grita öMor. metnsgrgt Soll. 'gryta av brons- 
legering'; grrgrgta Leks. grgrgta Jä. `järn- 
gryta'; bå'k(g)rita Tra. 'gryta, i vilken beck 
kokades'; gi'tfrinislrk(g)rita Tra. 'gryta, i vilken 
getmjölken ystades och getmessmöret kokades'. 
Jfr eld-, fattan-, fot-, fähus-, glöd-, gröt-, 
häng-, kol-, ljus-, mes-, pott-, päron-, rak-, 
ring-, skaft-, skval-, stor-, så-, trefot-, 
välling (s)-, värmnings-, yst-. 

gryt-bräde n.TTI Ia grg`tbråå Älvd. grgstbrIklä 
Jä. 'löst bräde, anv. som underlag för sotig 
gryta (el. kittel) / loose piece of wood used to 
put sooty cooking-pot on' (ÖDB III 444). Jfr 
grythälla; pannlapp. Syn.: kittel-, sot-
bräde. 

gryt-bänk m.Ib grrtbäunk Nås <för gryta avs. 
utrymme under kärlhyllan / space under shelf, 
intended for cooking-pot' (SAOB; ÖDB III 209). 
Jfr gryt-hälla, -skåp. Syn.: gryt-rum, 
-v r å. 

gryte n. III grg`tä Våmh. glists Rättv. grå't Mal. 
(jfr gryt n.) 'gryt / burrow' (SAOB under gryt); 
grä'vsvinsgrits Rättv. 'grävlingsgryt'. Jfr ide, 
bet. 1. 

gryt-fot m. VI grg' t föt Bju. Mal. grr tföt Nås Li. 
`ställning över elden att ställa gryta på / 
device on which cooking-pot was placed over 
fire' (SAOB 2). 

gryt-hälla LIVa grrth,e11(a) Ve. grgsthälla Mal. 
`stenhäll under hylla el. skåp, på vilken gryta 
ställdes undan efter användning / stone slab 
under shelf or cupboard, on which pots were 
placed when not in use' (ÖDB III 129). Jfr 
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gryt-bräde, -bänk; kittel-bräde, -matta 
etc. 

gryt-jucka f.V grg`tjukku Leks. <maträtt, bestå-
ende av råskalad, kokt, mosad potatis, rörd 
med uppkokt mjölk i gryta / dish consisting of 
boiled, peeled, mashed potatoes, mixed with 
boiled milk'. Jfr pannjucka. 

gryt-karl m.Ia gristkål Rättv. 'upphängnings-
anordning för gryta, grytvind / device for hang-
ing cooking-pot over fire' (se ill.; ÖDB III 186, 
203). Jfr bodkrok; kittelmåg; rabba; rab-
bal; ring, bet. 3; ringa", bet. 1; ringdon; 
ringor. Syn.: hink, bet. 2; kran, bet. 2; 
meskran; trana, bet. 2; trätrana. 

gryt-kniv m.Ia grg`t1cn,0.0 Soll. gri`tkniv Li. `(slö) 
kniv, med vilken matrester etc. skrapades ur 
grytan / (blunt) knife with which remains of 
food were scraped from sides and bottom of pot' 
(ÖDB III 335). Jfr grytsked. Syn.: gryt-
skrapa, -skrapare. 

gryt-kors n.Ia grg`tksaits Mal. 'litet kors (av järn), 
lagt på kött el. dyl., som skulle kokas i en gryta, 
samt nedpressat med hjälp av en pinne, fast-
spänd mot grytans handtag (fattan) / small 
iron cross laid on top of meat etc. which was 
to be boiled, kept in place by piece of wood 
placed vertically under handle of pan'. Jfr gryt-
stöd. 

gryt-krok m. Ib gry`tkri28k Älvd. grg`tkrök Soll. 
Ore Bju. Al Mal. gri`tkrök Rättv. Dju. Ga. 
Mock. Nås ÖVd. 1. `(med fingerögla försedd) 
järnkrok, medelst vilken gryta el. kittel lyftes 
av elden / iron hook with which pot or kettle 
was lifted off the fire' (SAOB; se ill.; ÖDB III 
442) allm. Syn.: kittelkrok, bet. 3. 2. 'av 
järn förfärdigad upphängningsanordning för 
gryta el. kittel / iron deviee on which pot was 
hung up over the fire' (se ill.) Rättv. (Bo.). Jfr 
grytkarl. Syn.: se bodkrok, skärding m.fl. 

Gryt-kullan f. best. grg`tkulla Flo. `fiktivt väsen, 
som åstadkom pipande ljud i kokande el. sju-
dande gryta / imaginary ereature which made 
whistling sounds in boiling or simmering pot of 
food'. 

gryt-pall m.Ia gry'tpall Leks. (Silj.) <pall att 
placera matgrytan på, i kanten försedd med 
fyra urgröpta skålar att äta ur / stool on which 
pot of food was placed, with four concavities 
round the edge which funetioned as bowls to 
eat from'. 

gryt-rum n.Ia gri`tröm ÖVd. 'för grytor avsett 
utrymme under kärlhyllans (ÖDB III 209). 
Syn.: gryt-bänk, -vrå. 

gryt-sked f.Ia grl'tsktij Li. `träsked, avs. för ren-
skrapning av gryta / wooden spoon used for 
scraping cooking-pot clean' (SAOB; ÖDB III 
336). Jfr grytkniv. Syn.: skövsked. 

gryt-skrapa f. V grg'tskröpu Mal. 'för rengöring 
av grytor avsedd skrapa / scraper used for 
cleaning cooking-pots' (ÖDB III 335). Syn.: 
gryt-kniv, -skrapare. 

gryt-skrapare m.IIIe grg`t81cråpå4  Mal. =föreg. 
gryt-skåp n.Ia grg`tskålp Jä. Mal. 'skåp bredvid 
spismuren, anv. till förvaring av grytor (och 
pannor) / cupboard next to the kitchen range, 
where pots and pans were kept' (ÖDB III 444). 

gryt-sot n.Ia grg`tsöt Mal. gristsöt Li. 'sot på ut-
sidan av gryta / soot on outside of pot' (av 
grytsot, getsmör och rost blandades läder-
svärta); Eln får da-i gri`tsöta Li. 'elden brinner 
el. det glöder 1 sotet under grytan' (bådade regn 
om den rörde sig nedåt, men blåst uppåt). 

gryt-stek f.Ib grrtstök Ve. griststäjk ÖVd. 'något 
vidbränt / burnt food'; a du djöt grrtstök 
na' Ve. 'har du bränt vid (potatisen) nu?'; je 
ghtejnad-å' di, ss å vatt Vero grPtståjk 4' di Li. 
'jag glömde (av) det, så att det blev bara vid-
bränd mat av det'. Syn.: pannstek, bet. 2. 

gryt-sten m.Ia grg`tstön Mal. `täljsten / soap-
stone'. 

gryt-stöd n. II gri`tst8 Li. `redskap av järn, som 
spändes vertikalt mellan grytas handtag och 
det kött el. dyl., som under kokning skulle hållas 
nedtryckt i grytan / iron utensil fastened verti-
cally between pot handle and meat to keep it 
down in pot while it was cooking' (se 	Jfr 
grytkors. 

gryt-stör m.Ia grg`t8ti3r Leks. Al 'trästör, på vil-
ken gryta hängdes upp över eldstad i det fria / 
pole on which cooking-pot was hung up over 
fire out of doors' (se ill.). Jfr grytkarl; rabba 
m. fl. 

gryt-torka sv.v .1. grg` ttsrrka Mal. gri`ttsrrka ÖVd. 
<torka omogen el. fuktig säd (vanligen hela ax) 
i värmd gryta / dry unripe or damp grain (usually 
whole ears of grain) in warm pot'; gri`ttsrrk så' 
fe te få ktenn-å ns gr8'n Li. 'torka ej fullt mogen 
säd i gryta för att få smaka på sädesprodukten' 
(jfr gryn"). 

gryt-ugn m.Ia grg`tan Mal. (jfr ugn in.) 'ugn, 
byggd med hjälp av två grytor med sönderslagna 
bottnar, den ena grytan stjälpt över den andra / 
oven constructed with the help of two pots 
with broken beses, one pot upside down over 
the other'. 

gryt-vrå f.VII gri`trå Ve. vSoll. Rättv. grg`trån 
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Son. grg'tbrå Ål grg‘tvrå Mal. grrtrå ÖVd. (jfr 
vrå f.) 'för grytor avsett utrymme under kärl-
hyllan' (ÖDB III 209, 444). Syn.: gryt-bänk, 
-rum. 

gryvla sv.v., se grövla. 
grå adj.VI grår nÄlvd. Son. Ors. Ore vRättv. 
Leks. grå sÄlvd. Våmh. Ve. Rättv. (Bi.) Bju.—
Tra. grår —grå Mor.; böjn. LD II 205. 1. `färg-
nyans mellan vitt och svart / grey' (SAOB 1) 
allm. a. (om färg:) grå'r i Xvdi vSoll. `gråhårig 
(eg. grå i huvudet)'; däm grå'ra vRättv. `de grå 
(o: vargarna)'; grå'a till Dju. grå`o s'll Mal. 'grå 
ull'; dsmda grå`da, små`da Jä. `de där grå, små 
(bromsarna)'; grå'n Mal. grå'n Li. `Gråen' (namn 
på grå häst; jfr gråe m.; gräsen). Jfr blå-, 
mus-, själv-, älgs-, äppel-. b. 'gråkall, mu-
len, dyster / cloudy and cold, gloomy' (SAOB 1 
i); grå' tjälldi Soll. <stark köld under mulet 
väder'; grå'tt i wg"år§ Älvd. grå'tt i 'are, Mal. 
`gråkant'; va ms'rrkt å grå'tt ä bl Leks. `så mörkt 
och mulet det blir!'; gråsditg Leks. 'grå och kulen 
dag'; eä a wg grå'tt o wrsält mi'llma6 Älvd. 'det 
har varit dystert och eländigt ibland'. Syn.: 
gråkall. 2. (i svordomar; SAOB 6 b) fezi grå' 
Älvd. Våmh. (Bon.) lä`v, grå' Soll. Ors. fäsn 
grå' Mal. 'fan, djävunen) / the devil, the deuce'; 
u`nndrade grå' Son. grå' ga‘mmbäk-järrk Son. 
på'cur-grå' Äpp. (svordomar) 'fan!'; e wä fiestjä dar 
?må grå' kä'tt Våmh. (Bon.) 'det var oerhört 
mycket folk där'. 8. (i förb. vara el. varda 
grått:) a. wärd grå'tt Älvd. 'svartna för ögonen! 
grow dim, go black'. b. ä a vott grå'tt mi'lla 
dsm Mal. `de ha blivit osams, misstämning har 
uppstått mellan dem / they have fallen out, 
quarrelled'. 4. (i förb. se  (alla) grått:) an, så 
s'll grå'tt, a h,o'gvgrs väs Li. 'han kunde inte se 
klart, så hungrig var han / he was so hungry 
that he could not see clearly'. 

gråa sv.v.l. grå'- Li. — Särsk. förb. (L) ä grå' -i 
Min 'dagen börjar gry (eg. det gråar i dagen) / 
the day is dawning'; ä grå'-i Carin 'det syntes en 
grå skymt av älgen / there was a grey glimpse of 
the elk'. Jfr gro, bet. 2; gry v. Syn.: gråna. 

grå-bark m.Ib grå`barrk Mock. <inre, ngt mjukare 
tallbark, anv. till utdrygning av mjöl /inner, soft 
bark of fir-tree, used to eke out flour' (jfr ÖDB 
III 401 ff.). Syn.: skav n.; skavbark. 

grå-ben n.Ia grå'bien Älvd. grå"ben Ve. grå'bän 
Äpp. Mal. grå'bäjn ÖVd. `noanamn för vargen / 
noa name given to wolf' (SAOB; B. Lindén i 
Saga och sed 1965, s. 16). Syn.: gråbening; 
gråe, bet. 2; gråtasse; kuse', bet. 5. 

grå-bening m. Ib grå"bening nvMor. = föreg. (B. 
Linden i Saga och sed 1965, s. 16.) 

grå-bonde m. grå-bosnndä Ga. Mock. (jfr Lytt-
kens, s. 1619; FIesselman, Från Marathon till 
Långheden, s. 9 f.). 1. ̀ malört, Artemisia absin-
thium' Ga. 2. 'nysört, Achillea ptarmica' Mock. 

grå-brunda LIVa grå'bronnda Mal. Li. 'drifts-
känslor hos äldre man / sexual urge in old man'. 
Jfr brunda. 

grå-bröms(e) m.Ia 	grå'brgmins Älvd. grå'- 
brsmms Jä. Mal. grå'bremms(e) ÖVd. 'grå broms / 
gad fly' (huvudsakligen Tabanus bromius). Jfr 
rödbröms(e). 

gråda f.IVa gråäa Älvd. Våmh. vMor. grå`da 
öMor. Ve. vSoll. Ors. grå‘da Dju. Jä. grå'a Ga. 
Flo. Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'ställe i vattendrag, där 
vattnet får ett raskare lopp / place in water-
course where water runs faster' (SAOB) allm. 
(utom Ors.). 2. 'virvel i vattendrag / whirl-
pool in watercourse' Ors. 3. (best.:) 'mat-
strupen / g-ullet, oesophagus' (skämts.) Älvd. 
na'ug kö'p e nrte grå` Min `nog rinner det 
ned genom strupen'. — Avla grå'd(a) v. Soll. 
`vara strid ström i föga sluttande vattendrag / 
gush, rush (of water in fairly flat watercourse)'. 

grå-dagning f. Ib grå'digniv Äpp. 'första gryning 
/the first light of dawn' (SAOB). Syn.: grå- dask, 
-lysning. 

grå-dask m. Ib (best.:) grå`dasstiin Mal. 'den första 
gryningen' (jfr SAOB). Syn.: grå-dagning, 
-lysning. 

gråden adj.III grå'dv,, nVåmh. grå`din Våmh. 
(Bon.) (jfr SAOB grådig). 1. 'glupsk / greedy' 
nVåmh. 2. 'snål, girig / miserly' Våmh. (Bon.). 

grå-duva f.IVa gra"däva Våmh. 'gråhårig person 
/ grey-haired person'. 

gråe m.IIIa grå'e Älvd. grå'ä Våmh. (Bon.); best. 
gråstl, Nås (jfr grå adj., bet. la). 1. 'person, 
som ej bar sockendräkt / person who did not 
wear clothes typical of parish' Älvd. Våmh. 
8ms0"gråär Våmh. (Bon.) `tattare'. 2. 'varg / 
wolf' Älvd. Syn.: grå-ben, -bening; kuse', 
bet. 5. 3. (best.:) 'regnbågshinnan i ögat / iris 
(of eye)' Nås. Syn.: gråsynen. 4. 'gårdfari-
handlare, härstammande från socknen och stadd 
på handelsvandring i mellersta och norra Sve-
rige / pedlar, bom in the parish, who travelled 
all over central and northern Sweden selling his 
wares' (se Älvd. arb., s. 283 ff., 439 b) Älvd. 

Grå-Erik m. gra"jär(r)k Rättv. (Bo.) `djävulen / 
the Devil'. Jfr grå, bet. 2. Syn.: se b ö se, bet. 2; 
grå-gubben, -karl, bet. 3; gubbe, bet. 13; 
karl, bet. 11. 
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grå-fågel m. Id grå' fugelk Älvd. grå"fugält Våmh. 
grå' lugg. Rättv. `gråsparv, Passer / house-
sparrow'. Syn.: se dretfågel; getrissparv; 
trollkylt m. fl. 

grå-get f. grcrdjöt Soll. 1. 'grå get / grey goat'. 
2. 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago / jack-
snipe, judcock'. Syn.: se b läkb o ck, bet. 2; r o s s-
gucku m. fl. 

grå-gremjig adj.I grå'grömjs Li. 'gråstrimmig / 
grey-striped'. Jfr gremjig. 

grå-gubben m. Illa best. grå' gusbben Äpp. 'djä-
vulen / the Devil'. Jfr grå, bet. 2. Syn.: se 
böse, bet. 2; grå-Erik, -karl, bet. 3; gubbe, 
bet. 13; karl, bet. 11. 

grå-helad adj.I grd'ikaå Älvd. (jfr helan f.) 
`gråskymlig, isgrå (om häst) / greyish, icy grey 
(of horse)'. Syn.: grå-helig, -hyssjig, -lik, 
-skymlig; helad, bet. 2; helig', bet. 2; 
hyssjig, bet. 1; skävig. 

grå-helig adj.I grå'hitru Mal. =föreg. 
grå-hyssjig adj.I grå'ysaug nÄlvd. grå'iffu Rättv. 
grå'hyf(f)u Flo. Jä. Äpp. —grå'hyffugen Äpp. 
grå' Ju Mal. grå'öfu öVd. `gråskymlig, gråmele-
rad, gråaktig / greyish' (SAOB). 

grå-hårig adj.I greeårån Soll. grå'håru Bju. Nås 
Mal. grå'hårs öVd. `som har grått hår / grey-
haired' (SAOB). 

grå-härda sv.v.l. gråsärd Soll. 'härda stål enl. viss 
metod / temper steel by special method' (CoDB 
II 79). Jfr härda, bet. 1. 

grå-hätta LIVa grå'håtta 	åtta Rättv. 'svart 
toppig mössa, buren av ogifta kvinnor ( i sen 
tid äv. av gifta) / black, eone-shaped head-gear, 
worn by unmarried women (in recent times also 
by married women)' (45DB IV 251 f.; Dal. 
Hemb. 1941, s. 61 ff.). Jfr hätta, bet. 2. 

grå-kall adj.I grcl'kolld Älvd. grå'kål Mal. grå`köl 
öVd.; n. grå"kollt vÄlvd. Våmh. grå'kålltnyMor. 
grå'kullt Ors. grXicallt Nås 'grå och kall / grey 
and eold' (SAOB). Jfr kall, bet. 1. Syn.: grå, 
bet. lb. 

grå-kalle m. illa grå'kålldä svMor. gråkå'lldä 
öMor. gråskåla Mal. grå'käle öVd. 'köld under 
mulen himmel / cold under eloudy sky'. Jfr 
kalle. Syn.: gråköld. 

grå-karl m.Ia grk`kall Våmh. (Bon.) grå'kår Al; 
best. gråkåk sRättv. 1. `gråhårig gubbe / 
grey-haired old man' Våmh. (Bon). Ål. 2. <man, 
klädd i grå vadmal (ej som de flesta andra i blått 
el. vitt) /man dressed in grey homespun (not in 
blue and white like most other men)' nVåmh. 
Syn.: gråmal, bet. 2. 3. 'Djävulen / the Devil' 

sRättv. Syn.: se böse, bet. 2; grågubben; 
gubbe, bet. 13; karl, bet. 11. 

grå-kjortel — -kjortle m.Ia — III a grcl'tjä2 Mor. 
(best. 40.21,a,n vMor. -tjo.2.2k, öMor.) grertjassia 
Leks. grå'tjollse ".• -a Leks. (Silj.) grd'tjötil Dju. 
(jfr kjortel) `vardagskjortel av grått plock-
garnstyg / everyday skirt made of grey woollen 
material woven from old unravelled wool' (jfr 
SAOB; 43DB IV 59 f.). 

grå-kläde m. III gråVeIrdä Flo. grå`ktreklä Jä. 'stort 
gråsvart huvudkläde av halvylle, trek.antviket 
och buret i vardagslag vintertid över kvinno-
hatten, annars till skydd vid regnväder / large 
grey triang-ular linsey-woolsey headsearf wom 
over woman's head-gear in winter, and at other 
times of the year as protection against 
(ÖDB IV 72, 286, 289, 291). — Ssg: gråsklräkråka 
f. Flo. <kråka, förfärdigad av kasserat gråkläde 
/ woman's bonnet made of old gråkläde' 
(C.DB IV 75). Jfr kråka, bet. 4. 

grå-köld f. la grå'tjyölld Älvd. 'köld under mulen 
himmel / eold under eloudy sky'. Jfr köld. 
Syn.: gråkalle. 

grå-lek oböjl. sbst. grcl'Irlek Älvd. grå'lök Ve. 
gråslök Äpp. Mal. (Fr. gråleikr) 'hastig över-
gång från glädje till sorg; kiv el. träta / fast 
transition from joy to sorrow; quarrel or row'; 
elle.« 	wörå e grå'Iriek Älvd. 'annars blir det 
gråt av'; å valt grå`lök å lö'tjam Mal. 'det blev 
sorg av leken'. Jfr gråna, bet. 3. Syn.: flas-, 
fles-gröt, bet. 3; gammel(s)lek, bet. 2. 

grålig adj. I grnin öMor. 'gråaktig / greyish'. 
grå-lik adj.I grd`lik Äpp. 'gråaktig (om häst) / 
greyish (of horse)'. Syn.: se gråhelad. 

grå-lysning f. Ib (best.:) grcrlysnin(j)a Mal. 
grå'llenia Li. 'den tidiga gryningen / the first 
light of dawn'; ä e kirlast i grå'llaniin Li. 'det är 
kallast i den tidiga gryningen'. Jfr gråna, bet. 1. 
Syn.: grå-dagning, -dask. 

grå-lätt adj.I grå'lått Ore Äpp. grdslett Li. 1. 'som 
har mörk el. grå hy / dark- or grey-complexioned' 
Ore. 2. 'gråaktig (ex. om  dålig tvätt) / greyish 
(e.g. about washing)' Äpp. 3. (om gråväder:) ä 
e grå`lett i vd`ra i då' g Li. 'det är gråväder i dag / 
it is dismal weather today'. 

grå-mal m.Ia grå'måtr Ve. Äpp. 1. 'katt som 
legat i aska e.d. och blivit smutsgrå/ cat whose 
fur has become a dirty grey eolour because it 
has lain among the ashes etc.' Äpp. 2. 'man i 
grå kläder / man in grey elothes' Äpp. Syn.: 
gråkarl, bet. 2. 3. 'nedsättande benämning på 
person / derogatory term for a person' Ve. 

grå-mata sv.v.l. grä'måtå Rättv.; p. pret. grå"- 
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måtetå Våmh. grermåtå Soll. grämåteid Ors. 
grämäta (om gråärter:) 'mogna / ripen' Rättv. — 
P. pret.: 1. (om gråärt:) 'fullt mogen / fully ripe' 
Rättv. Leks. certan hsll å bi grämäta Leks. 
`ärtorna höllo på att anta grå färg, tydande på 
mognad'. 2. (om säd:) `som har mognat 
för fort / prematurely ripened (about gram)' 
Våmh. Syn.: sol-skonad, -skont. 3. `full/full' 
(t.ex. av knott, av loppor) Ors. 4. (n. som 
förstärkningsord:) `oerhört, mycket / extremely, 
very' Soll.. Rättv. gremåtå i kå'us Son.. `oerhört 
fullt av löss'; gra'måtå sta'r(r)k Rättv. `oerhört 
stark'. 

gråna sv .v .1. gränna vMor. Leks. Al grän(a) 
Sold. gränna Rättv. Bju. Dju. gräna Äpp. Mal. 
1. `bli grå el. gråhårig; börja dagas / tum grey; 
dawn' (SAOB gråna" 1-3) Mor.-Dju. Mal. 
hall int ä på gränn ti 	Dju. `säden håller 
sannerligen på att bli grå'; an a full grän iluran 
an-da' å' Mal. `den där har allt grånat i håret han 
också'; ä Og te gräl% i dä'in Mal. `dagen började 
gry'. Jfr gråa. 2. `synas grått, skymta grått / 
look grey, appear (of sthg grey)' Soll. Rättv. 
Äpp. ä gränär åv &usum Soll. 'husen synas grå'; 
ä gränns å äkjäm Rättv. ha gränä å ä'Irfam Äpp. 
`det syntes en grå skymt av älgen'. Jfr gråa. 
3. (jfr grålek:) lå'tfin ksm ful te gräna Mal. <det 
blir nog ett sorgligt slut på leken / the game will 
have an unhappy end'. 

Grå-Nils m. an grå' -nias Mal. `noanamn för björ-
nen (eg. han Grå Nils) /noa name given to bear'. 

grånka LIVa g:Vicka ,•-• grå' kka Älvd. 	leka 
gräkka Våmh. gräkka Mor. grs'kka Ors. Ore; 
obef. NeSi. Vd. 1. 'småvuxen el. förkrympt 
gran, granbuske / small, dwarf fir' Våmh. Mor. 
Ors. Ore; grärafsgrukka Ors. `gran, lämplig till 
ströhackning'. 2. `gran i allmänhet / fir in 
general' Älvd. dv gräkkeim svÄlvd. 'av gran-
virke'; kwägrekk nÄlvd. `kådig gran'. Jfr 
björn-, himmels-. Syn.: gran. 3. (senare 
ssgsled:) bärgrskka fs'llgrskka Ors. `liten tall, 
lämplig till getfoder / small pine, suitable as 
goat fodder'. 4. `person, som sätter sig på 
tvären / obstinate person' Ors. 

grå-rock m.Ib grcrrukk Älvd. grOrukk Ors. 
grärrskk vRättv. 'långrock av grått vadmal / 
long coat made of grey homespun' (ÖDB IV 
404). Jfr rock". 

grå-salt n.Ia gräsallt Mal. `mörkfärgat, grovt 
salt / dark-coloured, coarse salt' (ÖDB III 363). 

grå-salva f.IVa grå'sallva Älvd. grå"salv Soll. 
gräsallva Mal. ÖVd. `kvicksilversalva / quiek-
silver ointment' (SAOB). 

grå-sega f.IVa grå' säjga Li. 1. `rask och ut-
hållig åldring / vigorous, tough old person'. 
2. <gäst, som aldrig vill gå sin väg igen / visitor 
who outstays his welcome'. 

gråsen best. m. grå'812, Våmh. (Bon.) (jfr grå adj., 
bet. la) `den grå hästen / the grey horse'. 

grå-sik m.Ib grå"stijk Son. `stor och mörk sik, 
som fångades efter lektiden, dvs, på senhösten / 
large, dark-coloured whitefish caught late in 
autumn'. Jfr blank-, djup-, små-sik. 

grå-skymlig adj.I gräkramku Äpp. `grå med 
oklara inslag av annan färg / grey with a trace 
of another colour'. Syn.: grå -h ela d, -h e 1 i g, 
-hyssjig, -lik; helad, bet. 2; helig", bet. 2; 
hyssjig, bet. 1; skävig. 

grå-sparv(e) m.Ia -III a gräsparr Ors. grå"-
spar(r)v Rättv. (Bi.) gräsparry Bju. Nås ÖVd. 
grå' sparrva -grässparrv(a) Mal. `Passer dome-
sticus / common house sparrow'. Jfr sparv; 
sparve. Syn.: se dretfägel; getrissparv; 
gråspinke; gråtjuv; trollkylt. 

grå-spinke m. Illa grässpikk Soll. =föreg. 
grå-språket n.Ib best. grå'apråtjed Älvd. (jfr 
gråe, bet. 4) `hemligt språk, talat av älvdalingar 
vid färder utom socknen / seeret language spoken 
by Älvdal inhabitants on journeys outside their 
parish' (Liv. Älvd., s. 47 f.; SoS 1909, s. 42; 
Älvd. arb., s. 306, 325; Skansvakten 1955, s. 18). 
Jfr skedkarlsprå,ket; skinnar-mål, -språk. 

grå-sten m.Ia grcl'age Älvd. gr4"8t4n öOrs. grå' - 
stån Bju. Flo. Nås `stycke av grå bergart / piece 
of grey rock' (SAOB 2). 

grå-synen f.Ia best. gräs -gni Soll. 'regnbågs-
hinnan / iris (of eye)' (jfr Vll). Syn.: gråa, bet. 3. 

gråt m.Ia gråt Älvd. Mor. Ve. Ors. Ore Leks. Bju. 
Äpp. Mal. ÖVd. `gråtande weeping' (av sann 
förtvivlan; SAOB; jfr gren n.); e stätic) i grätem, 
för en, Älvd. `hon var nära att brista i gråt (eg. 
det stod i gråten för henne)'; ukän grcrt odå' 
Ore 'vilket besynnerligt sätt att gråta den där 
(kvinnan) har!'; o Vara ti ha`kv grå'tp, Leks. `hon 
talade halvgråtande'; o vå i halvom, 
grå'tv, Leks. o vå på grå'tam, Mal. <hon var gråt-
färdig'; i hd lvom grå' t Mal.-h,edro i grå't Li. `gråt-
färdig'. 

gråta st.v. grät(a) OvSi. Leks. grcrta övr.NeSi. 
Vd.; pret. grIt Älvd. Våmh. Ors. g:* ,,,gröt Mor. 
Ve. gråt Soll. Ore NeSi. Vd.; sup. grätecl Älvd. 
grå` tid grå' tid Våmh. gr' ti gr ä ti Mor. grå` te 
Ve. grå'ti Soll. gräti Ors. gra`te Ore gräti Rättv.-
Bju. grätti Ga. gri`tti Flo.-Äpp. grät ,-gre'tti 
Mal. grät ÖVd. 1. ̀ fälla tårar av smärta, sorg el. 
saknad / weep' (SAOB 1) allm. grcrt blrfc'oN 
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Våmh. grå't bkö`därn Rättv. grå't Nrei' Äpp. 
'gråta blod'; km, gråt tå'rem Våmh. (Bon.) 'han 
gråter tårar'; om du på grg`ta å frts Leks. `om 
du både gräte och skete (o: om du bure dig åt 
aldrig så)'; jå grå't på lekå'clär vä'nn dä'g Rättv. 
`jag gråter varje dag vid åsynen av den avlidnes 
kläder'; an vä i grå'tänd tå'rer Tra. 'han hade 
gråten i halsen'. Jfr fägen-, tär-. Syn.: se 
grina, bet. 4. 2. 'begråta / weep for, mourn' 
(SAOB 2) Leks. Mal. Li. o grö't-92, as-r-o 
Leks. 'hon begrät honom intensivt'; ä då-nt 
va'rrt grå't en liVdiföt Leks. '(det) är då inte värt 
att begråta en ludenfot (o: ett djur)'; o grå't an 
jö`nas Mal. 'hon begrät Jonas'; fäsn skall grå't 
äjn ga`mmål fi'llhonnd Li. 'det skulle f-n begråta 
en gammal fyllhund!'. 8. (med obj., angivande 
orsaken till gråten:) grå't hu'uvärn, Jä. 'gråta 
på grund av hunger / cry with hunger'. 
— Särsk. förb. (av:) gråt-Xv Våmh. (Bon.) 
gråt-å'v öMor. Ve. '(under gråt) taga avsked av'; 
(bortur:) gråt-båti'r Rättv. gråt-baWr Mal. 
'gråta så, att man ej förmår hejda sin gråt'. 

gråtandes-tårar m.Ia pl. grå`tonstårää Mal. 'tårar, 
som fällas av ledsnad, sorg el. smärta / tears of 
sorrow, grief or pain'; ä då' e-nt vo'nnma(n)ståräti, 
utta ä e grå`tonståre 'det där är inte ondmans-
tårar, utan det är gråtandestårar (o: tårar, 
fällda av verklig ledsnad, ej t. ex. av förbittring 
över att ej ha fått sin vilja igenom)'. 

grå-tasse m.IIIa grå'tassä Äpp. 'noanamn för 
vargen / noa name given to wolf' (B. Lindén 
i Saga och sed 1965,s. 15 ff.). Syn.: se gråben. 

gråt-fägen adj. IV grirtfajn Älvd. grå'tfäjin Mal. 
grå'tfäjn Li. (jfr fägen). 1. 'så glad, att man 
gråter av glädje / so happy that one weeps' 
(Fr. grätfeginn) Älvd. Jfr fägengråta; 
fägensgråt. 2. 'som har lätt för att börja 
gråta / easily moved to tears' Mal. ÖVd. 
Syn.: gråtig; gråtsnar. 

gråt-färdig adj.I grå'tfäråug nÄlvd. grå'tKaru 
-fåkugän Bju. grå'tfåku Nås Mal. 'nära att 

brista i gråt / near bursting into tears' (SAOB). 
Syn.: gråtredo; gråtse. 

gråtig adj.I grå't4n sÄlvd. grå`tun Ve. grå`tu 
Rättv. Bju. Dju. Ga. grå`tugän Bju. `som har 
lätt för att börja gråta' (SAOB). Syn.: gråt. 
fägen, bet. 2; gråtsnar. 

grå-tjuv m.Ia grå'tjasv Älvd. gra"tjgv Våmh. 
<gråsparv / hou,se-sparrow' (SAOB). Syn.: se 
dretfågel; getrissparv; gråsparv(e);troll-
kylt. 

gråt-knul m.Ia gråstknak Mal. ÖVd. 'klump i 
halsen vid återhållen gråt / a lump in one's 

throat (when repressing the urge to weep)'; 
o larnnd o add grd'tknfilni i h,e4.gam Li. `hon 
kände, (att) hon hade gråtknulen i halsen'. 
Jfr knul; knula. 

gråtliga adv. grå`telti Älvd. 'rörande / movingly, 
touchingly'; e wa grå'telri fi'nt 'det var rörande 
vackert'. 

gråt-redo oböjl. adj. gråsträ(du) Mal. 'gråtfärdig/ 
near bursting into tears'. Jfr redo. Syn.: 
gråtfärdig; gråtse. 

grå-tröja f.IVa grå'traja Ore `mansjacka av grått 
vadmal, vardagsplagg / man's jacket made of 
grey homespun' (ÖDB IV 411). Jfr blå-jacka, 
-tröja. 

gråtse oböjl. adj. grå`ssä Jä. grå'ttsä Äpp. gråt-
redo. 

Gråt-skuddan f.IVa best. grå`telcudda Ors. 'fiktivt 
väsen, varmed gråtande barn skrämdes till 
tystnad / fietitious being with whieh weeping 
ehild was threatened to stop its crying'. Jfr buse, 
bet. 1; Bö(e); böse, bet. 1; Golvaren m.fl. 

gråt-snar adj. grå'tankr öOrs. 'som har lätt för 
att börja gråta'. Syn.: se gråtfägen, bet. 2. 

grått m., se grott. 
gråt-öga n.IV grå'täga Ore grå'tkä Flo.; pl. 
grå'tögsr Jä. 1. 'det högra ögat / the right eye' 
(det bådar gråt, om det kliar i detta öga) Våmh. 
Ore Rättv. Flo. e klrä` jäs i gråstög4 Våneh. (Bon.) 
ä klrä'j88 ti grå'tkani Rättv. 'det kliar i det högra 
ögat'. Jfr gladögat. 2. (pl.:) 'av mycken gråt 
inflammerade ögon / eyes inflamed through 
weeping' Jä. 

grå-vinter m.Id grå`vinntär Nås grå'vinntää  Mal. 
grå' vinnter ÖVd. 'mulen och kall vinter / cloudy, 
cold winter' (SAOB); vm ä .218`pp då vak en Rik-
kän gråsvinntär att Mal. 'om det åtminstone 
sluppe bli en sådan där gråvinter igen'. 

grå-ärt f.Ia grcl'errt Älvd. grå'ärrt Soll. grå'årt 
Leks. Al grcl'att Dju. ÖVd. grXäft Mal.; pl. 
grå'errtär Våmh. grå'ärrtär Mor. Ore Leks. 
(Silj.) gra'affsr Mock. grå'äftär Äpp. Tisum 
arvense' (SAOB). Jfr sådärt; ärt. 

gräeka f., se kräeka. 
gräeke n., se kräcke. 
griiekla sv.v.1., se kräkla. 
gräcklig adj.I, se kräklig. 
grädd m.Ia grädd Rättv. (jfr grädda v.). 1. 
'gräddande av bröd i (het) ugn / baking of bread 
in (hot) oven'; ä så klrå'n grä'dd ti u'n-
nem 'det är så dålig gräddning i ugnen'. Syn.: 
gräddning, bet. 1. 2. 'omgång bröd, som på 
en gång gräddades i ugnen / batch of bread 
baked at the same time'; ä va en klrå'n grä'dcl 
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'det blev en dålig gräddningsomgång'. Syn.: 
gräddning, bet. 2. 

grädda f.IVa (senare ssgsled:) se blod-, pann-. 
grädda sv.v.l. gre'dda Älvd. grädda Mor. Ve. 
Son. Ore Leks. Al grädda övr.NeSi. Vd. 1. 
(om bröd:) 'baka i varm ugn / bake in hot ovan' 
(SAOB gräddan  1; ÖDB III 417) allm. i ska-ti'l 
å grädd öMor. 'jag skall börja grädda bröd'; 
an gräddar bra' Son. 'den (o: ugnen) gräddar 
bra'; sö'n-, snå‘rgrätida Bju. 'grädda lång-
samt resp. hastigt'. Jfr död-, rå-, stål-. 2. 
`gräddas, bli gräddat / be baked' Ore Rättv. 
å grädder klrä'nt på u`nndårsåfdy, Ore 'det 
(o: brödet) gräddas dåligt på undersidan'; 
svi`rsjan gräddsr fi'nnt i å'r Rättv. 'svedjerågen 
ger ett välgräddat bröd i år'. — P.pret.: lävvg-
grädda Ve. 'långsamt gräddad'. — Särsk. förb. 
(genom:) ji`numgrådda Äpp. djö'nnomgråddv, 
Mal. 'genomgräddad'; (omåt en) grädd-simmat 
Li. 'grädda (bröd) två ggr'. 

grädderska f.IVa gräddaska Leks. (Silj.) 'kvinna, 
som vid bak skötte brödets gräddning / woman 
in charge of baking bread' (SAOB under gräd-
dan; ÖDB III 387 f.). 

grädd(n)ing f.Ib gräddnin Rättv. (Bo.) Ga. 
grå' dcliv Mal. 1. 'gräddande av bröd i (het) ugn/ 
baking of bread in (hot) ovan' (jfr SAOB grädda" 
v.; ÖDB III 413, 419) allm. ti f å' s(s)t grå' ddniny'sn 
Rättv. (Bo.) `i den första gräddningen i ugnen'. 
Syn.: grädd, bet. 1. 2. 'omgång bröd som på 
en gång gräddades i ugnen / batch of bread 
baked at the same time' (ÖDB III 420) allm. 
få'ast gräddninfå vart dö`gu Rättv. (Bo.) `den 
första omgången gräddade bullar blev degig'; 
e li`ta gräddni Ga. 'en liten omgång bullar 
att grädda'. Syn.: gräd d, bet. 2. 

grädd-spade m.IV gräddspaa Al 'brödspade med 
blad av järn, anv. vid brödets gräddning i ugn / 
baker's peel with iron blade used in baking 
bread in oven' (se ill.; ÖDB III 396 f.). Jfr bak-
fjöl etc. 

grädd-spela f.V grå' ddspHu Mal. `spjälformigt 
bakningsredskap, anv. vid tunnbrödsbak lath-
shaped implement, used in baking clap-bread'. 
Jfr brödspela m. fl. 

grädd-spilja f.IVa grädclapilja öMor. gräddapylti 
Soll. gräckispika Ore `bakredskap, anv. vid tunn-
brödskakans vändande i ugnen och dess ut-
tagande därur / baking utensil used for tumling 
and removing bread from oven' (ÖDB III 395f.). 
Syn.: se bakspela, bet. 2. 

grädd-sticka f.IVa grädclatikka Jä. =föreg. 
grädd-stör m.Ia gräddst0 ,,,  gräddstör Mal. `stör,  

omkring vilken man lindade tunnbrödskakan, 
då den fördes in i bakugnen för att gräddas / 
rod round which thin clap-bread was wound and 
put into oven for baking' (ÖDB III 395). Syn.: 
se bakstör. 

grädd-ved m.Ia gräddvå Flo. Mal. 'ved, anv. vid 
gräddning av bröd / wood used in baking-oven' 
(ÖDB III 390 f.). 

grått f.Ia grefft Ve. öOrs. grällt Ore Li. (Torp 
greft; jfr Lindén DNO I: 3, s. 82; V. Jansson 
NoB 28, s. 68 f.) 'grop i marken (naturlig el. 
grävd) / hole in ground (natural or dug)'. Jfr 
grift. Syn.: gräfta. 

gräfta f. IVa grå' lita Flo. -grö'fita Mal. =föreg. 
(äv. om  hålighet i stenbunden skogsmark); da-i 
did& bärin e å stå'nut a fu'llt i grå'//te Mal. `i 
det där berget är det stenigt och fullt med hål 
och gropar (skrevor)'; dem a täj-e'pp grö'ffteä  
Mal. `de ha grävt gropar'. 

gräft-hög m.Ie grå' ffthuug Li. 1. `hög av upp-
grävd jord / moun.d of earth dug up'. 2. `grav-
kulle / burial mound'. 

gräft-svine m. Illa grå' fftswåfn nvMor. 'grävling / 
badger'. Syn.: se gravsvin(e). 

gräl n.Ia grå' Våmh. Son. Bju. Nås Mal. grå4 
ÖVd. 1. 'bråk, skämt / disturbance, quarrel, 
joking' (jfr SAOB gräl" I 1) Soll. 2. 'kivande, 
trätande / quarrelling' (SAOB gräll' I 2) allm. 

gräla sv.v.l. 3. grälta 1. Våmh. (Bon.) Son. 
gräla öMor. Ors. grElra 3. (sup. gråart) Ore 
grälra 1. Rättv. Bju. Nås Mal. grälra ÖVd. 1. 
'retas, bråka, stoja / tease, make a disturbance' 
(jfr SAOB I 1) öMor. Soll. 2. 'träta / quarrel' 
(SAOB I 2-3) allm. hunn se`tt du å grå'Ir me Tra. 
'vad sitter du och grälat om?'. — Ssg: grå`kmakk 
m. Äpp. gräZrkeppe m. Li. 'grälsjuk person'. Jfr 
grälsjuk. — Avi.: gråska f. Äpp. 'grälsjuk 
kvinna / quarrelsome woman'; grol'Iram adj. 
Äpp. `grälsjuk / quarrelsome'. Jfr grälig. 

grälig adj.I grälun öMor. Ors. grälrån Soll. 
gräku Rättv. Bju. grå% Li. 1. 'grälsjuk / 
quarrelsome' (SAOB grälig/  I) allm. an  wå 
do 88 grå'lun ml ina vOrs. 'han var då så 
grälaktig mot oss'. 2. 'skämtsamt retsam / 
teasing' Soll. 

gräl-sjuk adj.I gräkfik Nås grasirfaMal. grå' lryak 
ÖVd. 'som gärna bråkar och träter / quarrelsome' 
(SAOB). 

grälla sv.v.l. grällta Flo. Äpp. (jfr Torp grylta) 
'kälta, gnata /nag'. Syn.: se dorga'. — Avi.: 
grälltu adj. Flo. 'gnatig / nagging'. 

gräma sv .v.1. gräma Ve.; (refl.:) grem- Våmh. 
(Bon.) gräm- öOrs. Bju. Nås Äpp. gräs mm- 
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Mal. Li. (opers.:) 'harma, förarga, förtreta / vex' 
(SAOB 1) Ve. ä grasmet an minn szinndafen 
at int an djikk a tjö'ttjun 'det harmade honom 
att han inte gick till kyrkan på söndagen'. — 
P. prat.: grt"'madr,Våmh. (Bon.) 'harmsen/vexed'. 
—Refl.: 'hysa grämelse /fret over' (SAOB 2) allm. 
i grämed-mi lär då öOrs. 'jag grämde mig över 
det'; ä hcarvde4 grämm-mäg ä'nn Mal. `det 
nästan grämer mig ännu'. — Pass.: grg'mas 
Våmh. (Bon.) `gräma sig'. — Avi.: grg‘nalrinadj. 
Våmh. (Bon.) <som grämer sig; förarglig / fret-
ting over something; armoying' (jfr SAOB gräm-
hg 1); grämlri adv. Nås (förstärkningsord:) 'väl-
digt, oerhört / very, enormously'; grämlri mrttji 
'väldigt mycket'. 

grän(-) f., se gran(-). 
gränd f. la grennd Ors. grän(n)d Rättv. grännd 
Äpp. Mal. ÖVd. 1. a. 'grupp av samman-
hängande byar / group of villages' (SAOB 1) 
Rättv. (som ortnamn, se Lindén DNO I: 1, s. 17; 
I: 2, s. 173). b. <samling gårdar, grannelag / 
group of farms' Mal. Li. Jfr by, bet. 2. Syn.: gård-
klase, -tal; klase, bet. 2. 2. `gm hävd avgrän-
sat arbets- och avsättningsområde för skinnare 
el. gårdfarihandlare / skinner's or pedlar's 
district' (ÖDB II 239, 344) Äpp. Mal. ä de`ggd 
int te bi'?" e tå,' e grä'nnd tå en cennän-än int 
Mal. `det gick inte an (eg. det dugde inte) 
att komma och ta en annans arbetsområde' 
(detta gick ibland i arv från far till son). Jfr 
distrikt; gänga, bet. 1; streck; skinnar-. 3. 
<avkrok / remote place' Li. dä ep i gränndem 
'där uppe i avkrokarna'. Jfr arshål, bet. 5. 
4. (vanl. best.:)gre'nneli Ors. <havskanten, kusten 
(av Uppland) / the edge of the sea, the coast'; 
at i gre'nndr, Ors. `vid kusten'. 

grändalöst adv. grenn,daköst vMor. (förstärknings-
ord; Nordlander, Multrå) 'ofantligt / anor-
mously'. 

gränd-stämma f.IVa grenndstcmmna Våmh. 
'stämma, hållen med husbönderna i en grupp av 
byar / meeting of farm-owners in group of 
villages'. 

Gränga oböjl. sbst. gr,l'indjä Våmh. (Bon.) 
grännje Äpp. gränji grå' niMal. grä'nndje ÖVd. 
(jfr H. Ståhl, Ortn.-sällsk. i Upps. årsskr. 1946) 
`Grangärde'. — Ssg:grän(j)isiinMal.grä'nndjes-
emmn ÖVd. m. `gjutjärnsugn el. kamin från 
Grangärde / cast-iron stove from Grangärde'. 

gränja oböjl. sbst. (endast i förb. med draga:) 
dra grännja Rättv. (Bo.) dra grännja Dju. dra 
grän(j)a Mal. 1. 'ett slags vighets- el. styrke-
prov / a sort of agility or strength test' ("två 

48 - 704536 Dalmålsordboken Bd. II, H. 2 

personer satte en pinne i munnen och trädde 
ett snöre över nacken och stretade och drog åt 
var sitt håll, stående på alla fyra", Mal.; jfr 
SAOB) Rättv. Mal. Jfr draga, bet. 62a. 2. `dra 
ihop skosula med becktråd / sew shoe-sole to 
upper with wax-end' Dju. Jfr draga, bet. 47. 

gränja sv.v.l. - 3. grä`na 1. nvMor. greni 1. svMor. 
Soll. gränjä öMor. grö'nja ,,,gre"ne (pres. grä"ner) 
Ve. grä nja - gränja Rättv.; greennja 3. Leks. 
Al (prat. grä'vvde Leks. grävvdä, Al, sup. 
grävvt Leks.) grännja Bju. Dju. Ga. Flo. Nås 
Jä. Äpp. gränja 3. Mal. 1. ÖVd. (prat. grä'vvd, 
sup. grävvkt Mal.; prat. gräni ÖVd.) (jfr Hg. 
under grätten). 1. `förvrida anletsdragen, 
göra miner, grimasera / grimace' (SAOB 1) 
öMor. Rättv. Ga. Flo. Jä. Mal. ÖVd. o gränja a 
må'täm Rättv. 'hon grinade illa åt maten'; o 
gräsvvd a sö'ltn, Mal. `hon grinade mot solen'; 
o gräni 88M äjn flrå'in rå'y Li. 'hon grinade som en 
flådd räv'. Jfr ill-. Jfr gräsa, pass., bet. 3; 
grättas, bet. 2; läppra. 2. (om hund el. 
häst:) `visa tänderna / (about dog or horse:) 
bare its teeth' (jfr SAOB 1) Mor. Son. Jä. Mal. an 
grö'när ta`nnum nvMor. 'han (o: hunden) visar 
tänderna'; hese:tär grerner Ve. `hästarna visa 
tänder'; däm, tar-g' å gre"ne Ve. `de börja visa 
tänder'. Syn.: se flenau; grina, bet. 2; gräsa 
pass., bet. 2; grättas, bet. 1. 3. a. `gråta (hög-
ljutt); kinka, smågråta / cry, whine, whim-
per' (jfr SAOB 1) allm. o eter grä'vvde Leks. 
'hon storgrät'. Syn.: se grina, bet. 4; gräsa, 
bet. 5; skränj a, bet. 3. b. 'kinka, klaga, 
vara missnöjd / fret, complain, be hard to 
please' Mor. Mal. ÖVd. 4. 'skratta / laugh' 
Dju. Jfr glina. Syn.: gräsa, bet. 2. 5. 
`lysa fram, synas (igenom) / appear, be seen' 
Mor. Leks. Mal. ä gränjär i sri'mim öMor. 'trå-
den syns i sömmen'; ä grännje å sty'vvan Leks. 
`stygnen synas'; ä grervv i trå'n Mal. 'tråden 
syns i sömmen mellan de handsydda styc-
kena'. Jfr gräsa pass., bet. 1. — Ssgr: 
grö'nwasi in. nvMor. 'grinig barnunge / whin-
ing child'; gre"nibglr m. Soll. 'gosse, som har 
lätt för att gråta/ boy who is apt to cry'; gräni-
gubba Mal. gränigebbe Li. m. grävvkål Rättv. 
gränikål Mal. Li. m. `grinig och kinkig man 
el. gosse / fretful and whining man or boy' 
(jfr kinka v., ssg.); gränilip n. Mal. `dets.'; 
gränivarrg m. Mal. Li. 1. `person, som kisar 
mot solen / person looking at the sim with 
screwed-up eyes' Mal. 2. 'kinkig person / 
fretful person' Mal. 3. 'grinigt barn / cry-baby' 
Mal. Li. greniguket f. m. Ve. 'grinig flicka / 
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whining girr (jfr gulan  f.). — Avi.: grävv n. 
Flo. 'grinande / whining'; gränjä.' öMor. greni 
Son. f. 'grinig el. missnöjd person (el. kvinna) 
/ whining or dissatisfied person (or woman)'; 
gränjinin f. Mal. 'grinande, gråtande / whining, 
crying' (se äv. gränjig); greennjans (-grä'nn-
jsndss) adv. Leks. (endast i förb. med värt:) ä 
griennjans va'rrt 'det är värt att grina åt, dvs. 
beklagligt, ynkligt /it is regrettable'. 

gränjig adj.Igre"njunvMor. grånju'nn öMor. gre"n- 
jsn Ve. gre"njån 	-on) Soll. grei`nju -grå'nju 
Rättv. grä'nnjug Leks. grä'nnju Bju. Dju. Ga. 
Mock. Flo. Nås gråsn(j)u Mal. greinjs Li. 1. 
'grinig, som har lätt för att gråta / whining' allm. 
2. 'kinkig, missbelåten, klagosjuk / fretful, hard 
to please' Mal. Li. Jfr grätt. 3. (n., opers.:)`som 
får ngn att grimasera i starkt solsken/making 8.0. 
screw up his eyes at the sun' Mal. ä vagränfflut i 
ven 'det var så starkt solsken (i vädret) att 
man måste grimasera'. Jfr gränj väder. 

gränj-väder n.Ia grävvvår Flo. grå`nive Mal. 
gränivår Li. `starkt, bländande solsken (på 
snö) / bright sunshine (on snow)'. Jfr gränjig, 
bet. 3. 

gräns m. Ta gr§nns Älvd. grenns Mor. Ors. gränns 
Mal. ÖVd. (best. grä'nnstr, Mal. grännsrog ÖVd.) 
1. a. 'ägogräns, rågång, råskillnad/border,boun-
dary' (SAOB 1) Älvd. Mor. Ors. stå"kå grennsa 
vMor. 'utstaka ägogränserna'. Jfr linj a, bet. 2. 
Syn.: rå'; rågång'. b. (best.:) 'riksgränsen mot 
Norge / the Swedish-Norwegian border' (jfr 
SAOB 1) Mal. ÖVd. 2. (bik11.:) `skiljelinje; yt-
tersta rand / horder; limit' (SAOB 2) Mor. Ors. 
nfig skär e fel wä nsn gre'nns o dä' Ors. 'nog 
skall det väl vara någon gräns för det'. 

gräns-ridare m.IIIc greennsrlää  Mal. griennsriar 
ÖVd. 'ridande gränsvakt / mounted border-
guard' (SAOB). 

gräs n.II 	gräs OvSi. Mal. ÖVd. (best. sg. dat. 
gresi Älvd. gra"se Ve. gra"si vSoll. grä`si ÖVd.) 
gräs Rättv. Leks. Äpp. gräs Bju.-Jä. 1. 'växt 
av fam. Graminese el. Cyperacex / grass or 
sedge' (SAOB 1) allm. då grä'så e fu'llwokkst 
Ve. 'då gräset är fullt utväxt (och färdigt att 
slå)'; då'ddji a genndj-l'r gra"si vSoll. da'cldjä a 
gä'jj-tu grä`si Tra. <daggen har gått ur gräset'. 
Jfr bunkI ssg; bjäller-, blöt-, bo-, bred-, 
död-, en-, fegd-, fjolårs-, flax-, förstårs-, 
gård-, här-, knip-, knopp-, ludd-, lukt-, 
lång-, maj-, mj ö-,myr-,nun-,nål-,näs-,rev-, 
rör-, sen-, senj-, si-, själv-, skaller-, sko-
doss-, skäft-, skär-, starr-, stärk-, svål-, 
tad-, tuv-, tuvbred-, tåg-, tåtels-, vattu-, 

valn-, äng-. 2. 'ört i allmänhet / herb in 
general' (särsk. `ört utan bjärt framträdande 
blomma'; SAOB 3; se blomma, bet. 3) allm. 
dri"trotgräs Ve. <blodrot, Potentilla erecta' (jfr 
dretrot).Jfrabborr-,björn-,bläbloms-,bo-, 
bytt-,eldmärks-,flutter-,frö-,get-,gucku-, 
gädd-, göd-, himmels-, himmelrikes-, hö-
mjölks-, klipp-, knyt-, kringligt-, käll-, 
lukt-, lus-, läs-, malört-,mar-,mjödhumle-, 
uajöling-, mjölk-, mus-, musärts-, orm-, 
penning-, penningpung-, röd-, sadel-, seg-
mjölks-, skur-, skör-, slappar-, slätskörs-, 
snärj-, sol-, spräng-, stenpassions-, styng-, 
sur-, sval-, svart-, svin-, syr-, såp-, tramp-, 
tåg-, tät-, tätmjölk-, vidhäng-, vägglus-, 
älg-, öronskrocks-. 

gräsa sv.v.3. ,.1. gris- nÄlvd. gr4s- sÄlvd. grå'« 
vSoll. Leks. gräsa Rättv. Dju.; pass. gri`sas 
Älvd. Våmh. (sup. gri'stas) grå`sas öMor. Ve. 
Ors. Ore (sup. grä'sas öMor.) gräsas (pret. 
grenstas) Leks. grä`ses ÖVd. (jfr? gränja v.; jfr 
Rz 213a). 1. 'skratta försmädligt / laugh 
sneeringly' Rättv. 2. <skratta högljutt, flabb-
skratta / laugh raucously, cackle' vSoll. Leks. 
Dju. Syn.: gränj a, bet. 4. — Pass.: 1. ̀ gå isär, 
synas en öppning / part, divide, open' Älvd. 
Våmh. (Bon.) ä grisstia milg demda beisdgm brås - 
dem Våmh. (Bon.) <det synes en öppning mellan 
de där båda bräderna'. Jfr gränja, bet. 5. 2. 
'öppna läpparna, så att tänderna synas (t.ex. 
om häst; om hund) / bare its teeth (e. g. 
of horse or dog)' OvSi. 612' u-n grisses Våmh. 
`se så han (a: hästen) visar tänder'. Syn.: 
flenan; gränja, bet. 2. 3. 'grimasera, 
grina (försmädligt); hånle, skratta / sneer, 
laugh' OvSi. ÖVd. ja gri'sås 	Älvd. 'ja, 
hånskratta dur; ja, stä't å grå`ses du Ve. 'ja, stå 
och hånskratta du!'; gra'ses du a mä'täm Oro 
'(hån)grinar du åt maten?'. Jfr glina; ill-. 
Syn.: gränja, bet. 1. 4. 'skratta högljutt / 
laugh loudly' Ors. 5. 'gråta häftigt / cry vehe-
mently' Li. Syn.: se grina, bet. 4; gränja, 
bet. 3a, etc. — Särsk. förb. (ut:) gris-a'ut e6 
Älvd. 'utvidga det' (om ett med yxa åstad-
kommet avlångt hål). — Av!.: gris Älvd. gräs 
Soll. m. 1. 'hånskratt / sneering laugh' Älvd. 
2. 'hånskrattande person / sneering person' Ve.; 
gri`sug ,,,grå`sttn Älvd. greison vSoll. grå`sug 
Oro grå`ss Li. adj. 1. 'som har alltför lätt för 
att skratta, fnittrig, flabbig / giggly, cackling' 
nÄlvd. vSoll. 2. `grinig, kinkig / whining, 
fretfur Älvd. Oro Li.; grg'snivg f. Våmh. `skrat-
tande, flabbande'. 
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gräsas sv.v.l. pass. (endast i förb. med åter:) 
gråsee-a'tt Mal. gra'asås-aitt Li. (jfr gräs n.) 
'växa, gro igen el. bli övervuxen med gräs / 
grass over'. Jfr grässj as v. pass. 

gräs-drag n.II grredräg Älvd. 'långsmal, gräs-
bevuxen landsträcka / long, narrow, grassy piece 
of land'. 

gräs-flisa f.IVa gr4'eflraje sÄlvd. (jfr gräsa v., 
avl.) 'kinkig, grinig flicka / whining girr. Jfr 
grenflisa. 

gräs-grodd adj.I grOagrfisv, Älvd. grå` sgröin Mal. 
ÖVd.; n. greegröe •••••grå`syröjå Ve. (jfr gro v.; 
SAOB gräsgro) `övervuxen med gräs / over-
grown with grass'. Jfr gräsig, bet. 1. Syn.: 
gräslupen. 

gräs-gädda f.IVa gra"egedd(a) Ve. gräsjådcla Ål 
grå'agädda Mal. ÖVd. '(liten) gädda, som lekar 
under gräsets groningstid / small pike that 
spawns in early spring when the grass is starting 
to grow' (SAOB). Jfr gäddslynga. 

gräs-hoppa f.IVa grå:a/tuppa Ve. grd'ahuppa Dju. 
Flo. Jä. `gräsätande insekt ,med långa, kraftiga 
hoppben / grasshopper' (SAOB 1). Syn.: se 
beckspritta; gräsloppa etc. 

gräsig adj.I grå"enig nÄlvd. gräsa Rättv. gräsug 
Leks. grå'« Bju. Dju. Ga. Flo. Nås gräsa 
Mal. (Y.) gräsa nMal. ÖVd.; n. greaut Våmh. 
(Bon.) gra„su't öMor. gra"aut Son. grå'aut Ors. 
grämt Jä. 1. 'rikt gräsbevuxen / grassy' (SAOB 
1) allm. e gräsa 771,0i  Mal. <en rikligt gräsbeväxt 
myr'; gåirdzi i Y.'"vyrgrann Våmh. `gårdsplanen 
mellan husen är helt övervuxen med gräs'. Jfr 
gräs-grodd, -lupen. 2. (n.:) `gott om gräs, 
mycket gräs / with a lot of grass' allm. dem .214' 
nig dar å gräsugeat Ors. 'de slå nog där det är 
ymnigast med gräs'. 

gräs-koka f.IVa grOakfisk Älvd. grOekfiska 
Våmh. 'gräsbevuxen torva / grassy turf'. 

gräs-kryckla f.IVb grå"akrykkek nÄlvd. 'i övre 
änden tvekluven stolpe, anv. som stöd i till- 
fälligt stängsel /pole, split in upper end, used to 
support temporary enclosure' (se kry ckelväg). 
Syn.: kryckla, bet. 3; stångkränka. 

gräs-loppa f.IVa gra"slupp(a) Ve. 'gräshoppa / 
grasshopper'. Syn.: se beckspritta; gräs-
hoppa etc. 

gräs-lupen adj.IV grädiipin Mal. 'gräsbevuxen, 
övervuxen med gräs / overgrown with grass'. 
Jfr gräsig, bet. 1. Syn.: gräsgrodd. 

gräs-lök m.Ib grå"drök Älvd. Våmh. greekök 
vMor. Soll. gråelö'k öMor. gra'slök Ors. Ore 
grdela Rättv. gräslök Bju. grå'slök Mal. 
grätdsuk ÖVd. lökarten Allium schoenoprasum / 

chive' (SAOB 1; ÖDB I 402). — Ssg: graalö'ktjip 
pa f. öMor. 'knippa gräslök / bunch of chive' 

gräs-myr LM grå:eniga Mal. grå`smIre Li. 'myr 
huvudsakligen bevuxen med gräs (och starr) 
marshland covered mainly with grass and sedge' • 

gräs-pipa f.IVa gräsplpa (best. pl. -pipo) Äpp 
gräsplpa Mal. 'rör av gräs, som står kvar som 
stubb efter slåttern / grass straw left standing 
as stubble after haymaking'; mei gråsepipo e 
y`ppnä tår ho brå"medan grässtrånas rör ( 
åkerstubben) äro öppna, verkar den (a: utbredda 
gödseln) bra'. 

gräs-rot f. VI grå"srfist Älvd. greetröt Soll. gräerö 
Äpp. grå`aröt Mal. ÖVd. 'rot av gräs / grass-root 
(SAOB); ekän-å' grå'att a'llt när-a gräsrötv, Mal • 
'skära av gräset ända ner till gräsrötterna' (an-
märkning mot fel sätt att slå gräset). 

grässja f.IVa gresesa Älvd. (jfr Bl. gresjai); 
obef. Våmh. Mor. 'sänka i marken, där fuktighet 
samlas och gräsväxten är riklig / hollow in 
the ground, which is very grassy because of 
the damp'; grå"agrese `dets.'. 

grässjas sv.v.l. pass. grrajas Soll. (jfr Torp 
gresj a; Bl. gresjali) <växa gräs, bliva gräs-
bevuxen, valla sig / become grassy'; ä a jå'mmt 
nfi'g byrt-å grrajas bitå 'det har nätt och jämnt 
börjat komma upp litet gräs'. Jfr gräsas v. 
pass. 

gräs-spritta f.IVa gra"sepritt Soll. gräsepritta 
,,,gräsbritta Leks. gräaspritta Ål grå' sepritta 

Bju. —grEabritta Jä. gräsepritta Äpp. gräs-
sprätta Mal. ÖVd. 1. `gräshoppli, / grasshop-
per' allm. grämpråtton tfflp å tjekkå Li. `gräs-
hopporna pipa och gnissla'. Syn.: se beck-
spritta; gräsloppa etc. 2. 'leksak, be-
stående av en urholkad träbit, en tråd, en 
liten trästicka som hävstång och ett stycke 
beck / a toy, consisting of a hollowed-out piece 
of wood, a thread, a wooden stick to act as 
lever and a piece of pitch' Mal. Syn.: beck-
loppa; tjärspritta, bet. 2. 

gräs-strå n.V gra"estråd Soll. grå'estrå Ors. 
grässtrå Rättv. grässtrå Bju. Nås grässtrå Mal. 
ÖVd. 1. `strå el. blad av gräs / blade of grass' 
(SAOB) allm. 2. (bildi.:) hopp ivir e grå' &strå Rättv. 
(lek varvid man fattade tag i sina tåspetsar och 
i denna ställning försökte) hoppa över ett (på 
marken utlagt) grässtrå / (game in which one 
held onto one's toes and in this position tried to) 
jump over a blade of grass (placed on the 
ground)'. 

gräs-stång f. Ib grå"astqung sÄlvd. 'horisontal 
stång, hörande till tillfälligt stängsel / horizontal 
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pole forming part of temporary fence' (se 
kryckelväg). 

gräs-svål m.Ia grrsswärö Älvd. gra'sswäcl Ve. 
gressvård Soll. graessvåk Rättv. gra'ssvälr Leks. 
(Silj.) gråsssvälr Ga. Nås Jä. grå`ssvälr Mal. ÖVd. 
'grästorv / turf, sod' (SAOB). Syn.: grästorv, 
bet. 1. 

gräs-torv m.Ia gråssturry Älvd. vMor. grästerry 
Bju. Ål grå`sturry Mal. 1. 'grässvål / turf' 
(SAOB 1) allm. Syn.: grässvål. 2. 'stycke 
av grässvål, grästorva / piece of turf' vMor. 
Syn.: gräs-torva, -tuv; svålkoka. 

gräs-torva LIVa gra"sturrv(a) Ve. grå`stsrrva Mal. 
=grästorv, bet. 2. 

gräs-tuv f.Ia greståuv Soll. gra"ståjv Ve. =gräs-
torv, bet. 2; grästorva. 

gräs-varg m.Ib grasswarrg vÄlvd. vMor. 1. 
`kärrspira, Peclicularis palustris' (Rietz 797a, 
SAOB) Älvd. Syn.: lievarg. 2. `häst, som 
äter duktigt med gräs på betesmarken / horse 
which eats plenty of grass when grazing' vMor. 

gräs-vatten 11.1 d greswattv, Älvd. `översväm-
ningsvatten, som gav stark gräsväxt / flood 
water which caused grass to grow abundantly'. 
Syn.: skylvatten. 

gräs-viken adj.IV gra"svitjin Soll. (om lie:) 'som 
vikt sig i eggen genom användning vid grässlåt-
ter / (about scythe:) curved inwards at edge 
through, being used to cut grass'. 

gräs-växt m.Ia grrswekkst Älvd. grå`sväkkst 
Bju. Nås gra'sväkkstär Mal. (Y.) grgsvakkst Mal. 
ÖVd. 'gräsets framväxande el. växande gräs / 
grass growth' (SAOB 1); å våk i'vvin grå`s-
vakkst titta rå'vvn Mal. 'det blir ingen fart på 
gräsets växt utan regn'. 

gräs-änka LIVa grå"s4jntj Älvd. 'hustru, vars 
man är tillfälligt bortrest / grass widow' (SAOB). 

gräs-änkling m.Ib grA".94juk/rivvg Älvd. gra"s- 
evvklring Soll. 'man, vars hustru är tillfälligt 
bortrest / grass widower' (SAOB). 

grätt adj.I grätt Mal. ÖVd. `knarrig, vresig, retlig / 
irascible, grumpy' (SAOB); an va ks'jgrattt Li. 
<han var på dåligt humör och retlig, när han 
kom hem till timmerkojan (om kvällarna)'. (Jfr 
gränjig, bet. 2. Syn.: grättig. 

grättas sv.v.l. grettas Älvd. Våmh.; obef. Mor. 
(Fr. grettast; jfr Torp gretta). 1. (om hund:) 
'visa tänderna / (about dog:) bare its teeth' 
Våmh. Syn.: gränja, bet. 2; gräsa pass., 
bet. 2. 2. 'förvrida anletsdragen / grimace' 
(t.ex. av missnöje el. till gråt) allm. o 	' 
ska-n grettas åv dg°  Våmh. 'och likväl skall 
han grina åt (eg. av) det (o: brännvinet)'. Jfr 

gränja, bet. 2. 3. 'vara vresig / be grumpy' 
Älvd. — Aida gretta f. Våmh. (Bon.) 'grinig 
kvinna el. flicka / grumpy woman or gill'. 

grättig adj.I gre'ttug nÄlvd. gresttqn-grettpn 
Våmh. 'grinig, vresig / grumpy, iraseibles. Syn.: 
grätt. 

gräv n. f.II grav f. Ve. gråv n. Jä. grav n. Mal. 
gråv n. (best. sg. dat. grEvi) ÖVd. (SAOB; Fr. 
graf). 1. 'hacka / hoe' (av växlande slag, särsk. 
om  liten jordhacka; ÖDB I 436, 502). Jfr en-, 
jordpär(on)-, jordäppel-, klo-, pik-, pip-, 
pit-, pär(on)-, tvär-. Syn.: grava, bet. 1. 
2. `(tå)hake (el. brodd) på hästsko / calkin of 
horseshoe' (ÖDB I 271 f.; II 91); hkesskograv Ve. 
hässakogråv Li. `clets.'; bå'(k)grav Ve. bä'(k)gråv 
ÖVd. 'bakre brodd på hästsko'; tåsgrav Ve. 
fra`mmgråv ÖVd. 'främre brodd på hästsko'. Jfr 
fram-. Syn.: grava, bet. 2. 

gräva st.v. grå`va (pres. gråv, sup. grävi) Ål 
`(med spade) lyfta upp massa; luckra, vända och 
sönderdela (jord o. dyl.) / dig, break up (earth)' 
(SAOB 1-II). Syn.: grava, bet. 1. 

grävla sv.v.l. gräva Flo. gresvvZra ,-,  gräsvvita 
(pres. pret. sup. gre'vveg 	grå'välr) Mal. (jfr? 
SAOB) <smågräla, gnata / nag'. — Avi.: gre'vvIra 

grervvka f. Mal. 'gnatig person / nagger'. 
grävling m.Ib grirvkiv Nås Jä. grö'znkiv Äpp. 

gre'vvlin Mal. grävIting ÖVd. `grävsvin, Meles 
males / badger' (SAOB 1). Syn.: se grav s v in (e). 

grävling-ide n. gre'vvkinhi Mal. (jfr ide n.) 'gräv-
lingsgryt / burrow for badger'. Syn.: gräv-
svin(s)ide. 

grävlings-väder n. Ja gre'vvli•insve Mal. 'klart, 
molnfritt väder / bright, cloucUess weather' (jfr 
SAOB grävlingssommar). 

grävning f. Ib gra"vniv(v)g Älvd. Våmh. grrmivg 
-grömi'vvg öMor. grrmivg Soll. gre"mivg - 
gre"vnivg Ors. grå"vniv Rättv. grå'vnin Leks. 
Dju. 'uppodlat område, odling / cultivated 
land'; negrevniinvg sÄlvd. nysgröming Soll. <ny-
odling'; (äv. i ortnamn, jfr DNO 1:3, s. 25) 
kie.sgrönzi'vvg, sti'mmpetsgrömi'vvg öMor. 'od-
ling, tillhörande olika ägare (Kus-, Sämpäs-)'; 
gra`mindj Ors. `egendom i Hansjö' (Bo5thius 
Orsam. 39); grö'mnivan Mal. Syn.: gravning, 
bet. 1. 

gräv-svin(e) n. Ta 	gre"uswajn nvMor. 
grä"vswäjn vMor. grruswäjn Ve. gre"vsväjn Soll. 
grå`vsvine Al 'grävling, Meles meles / badger'. 
Syn.: se gravsvin(e). 

grävsvin(s)-giller n.I d gre"uswäjndjilklär Ve. 
gre"vsväjndjilldär Soll. grävsvinsjillär Leks. 
(Silj.) 'giller för grävling / trap for badger'. 
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grävsvin(s)-Ide n. la gre'vewäjnejd Ve. gre"vsväjn-
(s)öjd Soll. 'grävlingsgryt / burrow for badger'. 
Syn.: grävlingide. 

gräv-sätta sv.v.2. gre'vsett Ve. (om hästsko:) 
'förse med vinterhakar / (about horseshoe:) 
supply with winter calkins' (jfr gräv, bet. 2); i 
skuld gre'vsett nå ga.'nwmbä sko'nnär a om 'jag 
skulle svetsa fast hakar på några gamla häst-
skor åt honom'. 

gröda m. Illa gre'd Ve. vSoll. grirda Leks. gr5`da 
Dju. Nås gr5' a Mal.; best. gr' di öMor.Ve. vSoll. 
Leks. Dju. Nås 'växt, äring, skörd / growth, 
harvest' (särsk. om  spannmål; SAOB 2); ts'sstu-
tarrk all gre'di? Dju. 'torka all säden i tork-
stuga'. 

grödlig adj.I grinäMal. grirdle ÖVd. (jfr gr önlig). 
1. 'som det växer gräs el. starr på (om mark, 
myr) / covered with grass or sedge (about 
piece of land, marsh)' allm. Jfr ogr ö dlig. 2. 
'skiftande i grönt, grönskande (om mark om 
våren) / turning green (about land in spring)' 
Mal. dsm tog te gått gi'ttom ss fo' tt mg`ran tog te 
vear ne' gre'lä 'man började valla getterna, så 
snart myrarna började något skifta i grönt'. 

gröna f.IVa, se gräfta. 
gröla sv.v.l. grå'Zra, Älvd.; obef. Våmh. Mor. (jfr? 
Fr. gr e y, bet. 1) 'vara löpsk (särsk. om  hynda, 
men äv. om  ko el. sugga) / be on heat (about 
bitch, cow or sow)'. 

gröl-sjäppa f. IVa grå'irsjäpp Älvd. `löpsk hynda 
/ bitch on heat'. Jfr gr ölsto d, bet. 1. 

gröl-stod n. Ia grå'Zrstävä Älvd. 1. 'hop av bruns-
tiga hundar omkring en löpsk hynda / group of 
dogs surrounding a bitch on heat'. 2. 'grälande 
folkhop / quarrelsome crowd of people' (jfr 
gräla). 

grön n. I a grön Älvd. grön -gr4n  Våmh. grån Mor. 
Ve. Soll. grån 	Ors. gran Ore grön Rättv. 
Leks. Bju. Ål Mock. Flo. gran Dju. Ga. gren 
Nås-Mal. greun Mal. (Öje) gran Li. gran 
Tra. 1. 'ljung, Calluna vulgaris / heather' 
(SAOB gröna(  sbst.) allm. 2. (senare ssgsled:) 
'Rumexart' Leks., se röd-. 

grön adj.I grgän Älvd. gren r..,gr•5n Våmh. gren 
Mor. Ve. Soll. Ore Rättv.-Mal. gren Ors. grån 
ÖVd. 1. <som har en färgnyans mellan gult och 
blått / green' (SAOB 1) allm. a. (eg. och bildl.:) 
äc/ e kle'nt tä få bå'rrt gra'na öMor. 'det är svårt 
att ta bort det gröna (o: den gröna färgen)'; ä va 
barä gr5'ne ga'lln, Leks. 'det var bara gröna 
gallan'; kå`k grö'n Leks. Mal. kå'irgrön Äpp. kci`k 
grå'n Li. 'intensivt grön' (eg. grön som rotfrukts-
blast; jfr kål, bet. 4, 5); lg'sgrönnt Äpp. 'ljus- 

grönt'; greisgrön, Äpp. `gräsgrön'; ls'uvgrännt 
Tra. lövgrönt (om färg, framställd av löv)'; 
naug i' d4 dgenndj4 gryön Älvd. men nit' i allt 
dg`nndj.1 gO'n Våmh. (Bon.) män. 70 e dy`nnja 
gr5'n Mal. män nö e di'nn,dja grå'n Li. `nog är då, 
men nu är (allt) dyngan grön (0: nu är det riktigt 
motigt; uttryck för förargelse)'. b. (om ansikts-
färg, som antagit i grönt skiftande blekhet på 
grund av ex. vrede / about colour of face, livid 
with e.g. rage; SAOB 1 c:) o vä allt grö'n i 5`gom 
Rättv. o va a'lldeläs gr5'n i 5'gom Mal. o va 
grå' n i ss ugsm Whon var alldeles grön i synen' (av 
ilska). 2. (om färgen hos frisk växtlighet /about 
the colour of fresh vegetation; SAOB 2:) allm. bar 
äbi berrå bå'kkan 4 gr5'n kwi'åst, då ku'mm,i Ve. 
'bara det blir bar backe och grön kvist, så 
kommer jag'; (sbst.:) vå'll däm litä grö'nt öMor. 
'giv (eg. våndla) dem (a: kreaturen) litet grönt'; 
ket'se to'ss enna dem add fäj grä'nnt ti`-se Li. 
'k äs e (löpmage) togs, innan de (a: kalvarna) 
hade fått några gröna växter i sig'. 3. (med 
bibet.) 'omogen / unripe' (SAOB 4) allm. e fö 
grrYnt dän ä'nn Son. `det är för omoget (för att 
skära) där ännu'; lifta på gre`nrejen Nås låta 
kreaturen beta av det nyspirade gräset på mejad 
rågåker'; mä så'a va gre'n Mal. `medan säden 
(ännu) var omogen'. 4. 'elak, svår / mean, nasty' 
Rättv. dtbn, a vän i ri`kktit grö'ns vs-n 'de ha 
varit riktigt svåra mot honom'. 5. (i uttr. av 
förargelse och avund / in expressions of vexation 
and envy:) Mal. Li. män nö ve't du an vatt då 
gri-f n Mal. `men nu, förstår du, blev han avund-
sjuk'; an kunn vålr grö'n fö menndäa  Mal. `man 
kunde bli förargad för mindre'; e' ä-nt ss-12, 
ks`nncl väZ grä'n Li. <är det inte, så man kunde 
bli arg'. Jfr gr öne. 6. 'ren, enbar / nothing but, 
pure' öMor. grirn, gö'r 'rena (rama) (el. gröna) 
varet' (jfr gorr, bet. 2). 7. (förstärkningsord:) 
`oerhört, förskräckligt, mycket / extrennely, 
very' allm. i du so gr(in 	sn'O'k ä Våmh. 
(Bon.) 'är du så oerhört snål?'; ber int jr eri'r så 
gren kata'gär öMor. `bara ni inte är så för-
skräckligt besvärliga'; gre'nluPput Ors. 'alldeles 
fullt med loppor'; gr5sn, 	Dju. grö'nle Flo. 
gre`n 	Äpp. Mal. green lä'j Li. 'mycket elak'; 
ä va gr5'n då'Zrä 	Mal. 'det var förskräckligt 
dåliga tider'; gr5'n dö'n, Mal. 'alldeles omöjlig(t) 
el. oduglig(t), den el. det sämsta tänkbara'. Jfr 
död, bet. 3; grötled. Syn.: grönande.—Avl.: 
grPrad n. best. Våmh. (Bon.) `nyslaget gräs, 
blandat i hackelse av halm / new-mown grass, 
mixed with straw chaff'. 

gröna sv.v.l. grg'öna Älvd. nVåmh. gren,å Våmh. 
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(Bon.) grö'n(a)-grö"nå Soll. grö'na Ors. grö'na 
Ore Leks. grö'na Rättv. Bju. Dju. Ga. Nås Jä. 
:tipp. Mal. gräna Li. (SAOB). 1. 'vara el. synas 
grön, lysa grönt, grönska/be or tum green' allm. 
ä grrnä a bjäsrem Våmh. (Bon.) 'luften skiftar 
i grönt (av kyla) vid horisontbergen'; ä a byrt-å 
grö'nå åv bo'kkam Soll. 'det har börjat grönska 
på marken'; ä ta te grän i svå,'(1r)n. Li. 'det bör-
jar grönska i grässvålen'. Syn.: grönska, bet. 1. 
2. 'smeta ned med grön färg/ dirty with green 
paint' Rättv. Leks. du a grö'na brk(k)sa Rättv. 
`du har fått grön färg på byxorna'. 3. (om in-
trycket av hastig rörelse:) Son. Dju. hä jekk ss ä 
grirna ätt ä Dju. 'det gick som en blixt (eg. det 
gick så (fort att) det gr ö na de efter det) /it went 
like lightning'. — Särsk. förb. (full:) du kan, 
grö'n-full bra`kka Leks. <du kan bli grön om 
byxorna'; (i:) ä grönät-i' nå dar Ve. 'det syntes 
helt litet grönt där'; (igen:) grön-jå'n Dju. 
'växa igen'; (ned:) du a gröna-nå'd klrädeir 
Rätt-v. 'du har smetat ned kläderna med grönt'; 
(till:) e grVne(ä)-tf'lr åv dyödå'r Älvd. 'det lyste 
till grönt av det där'. 

gröna-död interj. grö'na da' Mal. (kraftuttryck el. 
lindrigare svordom / mild swearword); grö'na 
då', ss le'tt ve di-då,' i va‘tt  `gröna-död, så led på 
det där jag blev!'. 

grönande adv. gränande Mal. grEnande Li. (för-
stärkningsord:) 'förskräckligt, oerhört / extre-
mely, very'; grösnande lö' Mal. gränancle lä'j Li. 
<förskräckligt elak'. Syn.: grön, bet. 7. 

Gröna Valborg f. o grö'n, va'llbs Mal. 'övernaturligt 
kvinnligt väsen, skogsrå (eg. hon Gröna Val-
borg) / supematural female, wood nymph' (äv. 
anv. att skrämma barn med); i skull a`kkt mä 
så,' dsm, ss innt o grirn va'llbs tö'g må <jag skulle 
akta mig, sade man, så att inte (hon) Gröna 
Valborg tog mig'. Jfr fru, bet. Ib; Gorna etc. 

grön-band n. Ta grö'nbannd Ors. grirnbannd Ga. 
'grönt band (silkes- el. padelb and), använt på 
olika sätt i olika dräktdelar / green ribbon med 
in different ways on different garments'. 

grön-brud f. Ja grö'nbråjd -bröjd Mor. grirnbråud 
Soll. grösnbriid Leks. <brud, som ej bar krona 
men var klädd i dräktens finaste plagg (grön 
tröja, ev. äv. grön kjol) / bride who did not 
wear crown, but was dressed in festive attire 
(green jacket, sometimes also green skirt)' (03DB 
IV 93, 102; Dal. Hemb. 1950,s. 5 ff.). Jfr grann-, 
klack-brud etc. Syn.: se blindbrud. 

grön-båd m.II gre'nbfisä nVåmh. grösnböä 
nvMor. grö'nböd Ve. vSoll. 'grönt kvinnoliv-
stycke, fastsytt vid kjortel / green bodice sewn 

to woman's skirt' (03DB IV 202 f.). Jfr båd, 
bet. 2a. 

grön-bär n.II grönbår Leks. (Silj.) 'odon, Vacci-
nium uliginosum / bog whortleberry'. Jfr grön 
n. Syn.: se blåbär, bet. 2. 

gröne m. oböjl. grö'ns Rättv. (i ett flertal lindri-
gare svordomar:) 'djävulen / the deuce'; a du 
sett på grå'« ̀ har du sett på f-nr; grirns ändå, 
toki ställniv `tusan, ett sådant elände; fi' 
grö'ns `fy tusan!'. Jfr grön adj., bet. 5. 

grön-foder n.Id -a grg`önfilsäe'r Älvd. grösn-
födär Ve. Ga. grö'nfildsr vOrs. grö'nfodsr Leks. 
grö'nför Nås grösnföa Mal. grå'nför öVd. `foder 
av sädesväxter, som skördas medan de ännu är 
gröna / grain harvested while still green' 
(SAOB). 

grön-fågel m.Id grö'nfugäl öMor. 'grönsiska / 
siskin'. Syn.: granköla, bet. 1; grönköla, 
bet. 1. 

grön-förkläde n.III 	grösnfarklå V öOrs. grän- 
farrkht III Mal. `grönt förkläde av köptyg / green 
apron made of bought material'. 

grön-get f.VI grirngitt Mal. grängitt Li. `färsk, 
grön grankotte, använd som leksaksget / new, 
green fir-cone, med as toy-goat'. Jfr rödko. 

grön-grodd adj.I grö'ngrodd Nås (om åker:) 'på 
vilken gräs spirat upp efter skörden / (about 
field:) on which grass has grown after the 
harvest.' Jfr andgrod(d)e; nygrone etc. 

grön-gästabud n. II grö'ndjö,stböd öMor. 'bröllop 
av enklare art, vid vilket bruden var grön- 
brud / simple wedding at which bride was 
grönbrud'. Jfr grann gästabud; grönbrud. 

grön-hed f.Ia -III -IVa grei€6 I Älvd. grähöd 
Ve. gränåd Soll. grå'öd vOrs. gråsöd öOrs. 
grå'nhöde III Ore grö'nhAls Rättv. (Bo.) grirn-
/båda IV Jä. grå'nhi ,,,grå'hi I Mal. gra'vvnh,äje 
III Li. gra`vvnhäje Tra. ljunghed / heather-
covered moor'. Jfr grön n. 

gröning m., se grön(l)ing. 
grön-karl m.Ia gränkall Ve. <ljung, Calluna vul-
garis / heather'; lä'gg di boti gränkallär då'n, 
'lägg dig där borta i ljungriset'. Syn.: grön n. 

grön-kjortel ,--kjortle m.Ia Illa grön' tj o.2,2lä 
Ore grirntjä.21s Rättv. grirntjossla Leks. grö'n- 
tjollse Leks. (Silj.) grön'tjorrtil Ga. (jfr kjortel) 
'grön högtidskjol / green skirt for festive occa-
sions' (ÖDB IV 18, 93 f., 97, 127 f., 133 f., 
143, 185-194). 

grön-köl(a) f.IVa -V m.Ia gräntjölta f. Soll. 
grö"ntjilra f. -grirntjilr m. Rättv. grirntjulru 
Leks. grö'nntjölra f. Bju. 1. 'grönsiska / siskin' 
Soll. Rättv. Leks. Syn.: grönfågel; granköla, 
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bet. 1. 2. 'gulsparv / yellow bunting' Bju. Jfr 
grön(l)ing, bet. 1. Syn.: granköla, bet. 2; 
grönsvala. 

grönlands-get f. VI grö'nnlasgitt ,... grirlasgitt Mal. 
'person från Grönlands by i Malung / person 
from Grönland village in Malung'. 

grön-ledska f.IVa grö'nlesska Mal. grlisnläjska Li. 
'mycket elak kvinna el. flicka / very evil or 
bad woman or gill'. Jfr grön adj., bet. 4, 5; 
ledska, bet. 2. Syn.: gröt-, bet. 2. 

grönlig adj.I griPnlin svMor. grina Äpp. grö'lä 
Mal. (jfr gr ödlig) `grönaktig, litet grön / 
greenish'. Jfr i- prefix. 

grön(1)Ing m.Ib grg`önivvg Älvd. glfnivg Våmh. 
(Bon.) grösnivg Ve. Son. grå'liug Ors. grerniv 
Rättv. Leks. Ga. Nås Mal. 1. 'gulsparv; grön-
fink/ yellow bunting; greenfineh' (SAOB 1 a-b) 
Älvd. Jfr gran-, grön-köla. 2. (koll.:) a. 
'gröna groddar från axen på liggsäd / green 
shoots sprouting from unharvested grain lying 
on ground' (SAOB 3) allm. ä ta a te s våk gr8sniv 
appdjö`nn,om Mal. <det börjar komma gröna 
skott upp igenom (den liggande säden)'. Syn.: 
grönmal. b. 'säd som grott på hässjorna på 
grund av ymnig nederbörd / sprouting grain on 
hurdles' (ÖDB III 521) Soll. Mal. 8. 'återväxt 
på mejad åker / new growth in mown field' 
Älvd. Ve. Soll. Syn.: se andgrod(d)e m. fl., 
nygrone etc. 

grön- magd f. Ja grå`nmaggd vMor. grö'nmaggd 
vOrs. grå'nmugd öOrs. grtrnmajd Leks. `grönt 
högtidsförkläde / green festive apron' (ÖDB IV 
154, 220, 222; Dal. Hemb. 1934, s. 154, 166). 

grön-mal m.Ia greenmälr Li. (koll.:) 'gröna grod-
dar från axen på liggsäd / green shoots sprouting 
from unharvested grain lying on ground'. Syn.: 
grön(l)ing, bet. 2a. 

grön-mossa m.IV gremic'esi' Älvd. gräsnmåss Mal. 
(jfr grön n.). 1. 'islandslav, Cetraria islandica / 
Iceland moss' (Liv. Älvd., s. 76) Älvd. Syn.: 
bröd-, islands-. 2. 'sämre foderlav, förorenad 
med ljung, barr och ris / inferior fodder lichen, 
mixed with heather, pine-neeclles and brush-
wood' Mal. 

grön-och-svart-tröja f.IVa se gröntröja. 
grön-randkjortel m.Ia grö'nrantjortil Jä. 'hög-
tidskjol, randig på grön botten! skirt, striped 
on green base, worn on festive occasions' (ÖDB 
IV 191). 

grön-råg m.Ic grösnrgig Rättv. Dju. Flo. Nås 'spi-
rande höstråg / sprouting autumn rye' (SAOB). 

grönråg-sved m. gra`nrsgavå Flo. 'första årets 
svedjeland för rågsådd, besått omkring mid- 

sommar, gav ej mogen råg till höstens skörd / 
first year burnbeaten land, sown with rye at 
midsummer, but not producing ripened grain at 
autumn harvest'. Jfr rågsved. 

grön-sik m. Ib grö'nsIk Flo. <fisk, tillhörande vissa 
större arter av siksläktet / large fish of whitefish 
family' (SAOB). 

grönska f.IVa gry' önnaka Älvd. gO'nnaka Våmh. 
(Bon.) grö'nnak(a) Ve. Soll. grennska Ors. 
grö'nnaka Nås Äpp. grö`saka Mal. grä'nnska 
ÖVd. 1. 'grönt; grön färg; gröna växter / green 
(of colour, plants etc.)' (SAOB 1; 3) allm. qn 
tu`gget grPinakg Våmh. (Bon.) 'han tuggar gräs 
för att få grön saliv'; grii`nnsko a gä"nndj-yr 
4`mim Soll. 'det gröna har gått ur halmen'; du a 
fått grö'nnaka på bra' kka Äpp. du a fäj grä'nnska 
på klreen Li. 'du har fått grön färg från gräset 
på byxan resp. kläderna'. 2. (best.:) 'sjukdom, 
vilken angriper kreatur, som förtärt alltför 
mycket grönfoder / illness in cattle that have 
eaten too much green fodder' (jfr SAOB 5) Mal. 

grönska sv.v.1. grg`Dnnska Älvd. nVåmh. grennska 
Ors. grö'nnaka Bju. Dju. 1. 'vara el. bli grön, 
lysa grönt / be or tum green' (SAOB III 1) 
allm. Syn.: gröna, bet. 1. 2. (tr.:) <färga 
grön / dye green' (SAOB IV 1) Ors. — P. pret.: 
ig a fisrrti grnnskadv, 4 klrå`dum Våmh. 'jag 
har fått grönt på kläderna'. — Refl.: in grennaka 
mi Ors. <jag har smetat ned mig med grönt'. — 
Pass.: hå grö'nnekäs fo'tt Äpp. 'det blir fort 
grönt (på marken om våren)'. 

grön-skål f. la griNakål• Mal. 'traktering, som den 
skulle bjuda på som var på en plats för första 
gången, oftast kaffe / refreshments offered by 
s.o. who was at a place for the first time, most 
often coffee'. Jfr bestå, bet. 3; beståning; 
gulbjörn. 

grön-svala f.V grge°8alra -gri3s8alra Våmh. 'gul-
sparv / yellow bunting'. Jfr gr ön (Ding, bet. 1. 
Syn.: granköla, bet. 2; grönköla, bet. 2; 
gul-sparv(e), -spinke; körsparv. 

grön-takärla LIVa grg`5ntake1 .2.2 Älvd. 'gulärla, 
Motacilla flava'. Jfr plog-, tak-, tran-ärla. 

grön-tranärla LIVa gr9`öntrqne1 .22 Älvd. =föreg. 
grön-tröja f.IV a grirntröja -trä ja Mor. grii`ntreja 
Ve. grö'ntröj(a) Soll. grii`ntiraja Ore grö'ntria 
Rättv. grö'ntrya Leks. grå'nt,röja Dju. Ga. grö'n-
treja Flo. Jä. 1. 'kvinnotröja, använd till fest-
dräkt / woman's jacket, forming part of festive 
attire' (ÖDB IV 531 b) Mor. Ve. Soll. Oro 
Rättv. Leks. Dju. Ga. Flo. 2. `grön (el. i Jä. 
grön- och svartrutig) vadmalströja för kvinna, 
anv. till vardags / everyday green homespun 
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jacket for woman (in Jä. green and black check)' 
(ÖDB IV 23, 32, 322 ff.) Ga. Jä. (äv.:)gr8'nås' vart-
traja Jä. 'grön- och svart-tröja'. Jfr flaxa; 
krus-, lärfts-, påsöms-tröja. Syn.: liv-, bet. 
2, midje-, bet. 3, stickgärds-, stickärm-
tröja. 3. 'jacka för man av grönt el. grön- och 
svartrutigt vadmal, räckande något nedanför 
höften / man's jacket of green or green and black 
check homespun' (ÖDB IV 322, 414) Jä. Jfr 
livtröja. 

grön-örke n. III gränettfe Li. 'orostad myrmalm 
av medelgod kvalitet (grönaktig till färgen, när 
den upptogs ur myren) / unroasted bog-ore of 
average quality (greenish in colour when it was 
dug up from bog)'. Jfr brand-, röd-örke; 
örke. 

gröpa st.v. 'urholka / hollow out', se grypai. 
gröpa sv.v.l. 	grö'pa 1. Våmh. (Bon.) Ve. 

grö'pa 1. Rättv. Jä. Äpp. Mal. grö'pa (pret. 
grå' ftä) 3. Nås (jfr grypau) `grovmala / grind 
coarsely' (SAOB gröpa' 1); ig ed bövt 	na 
gri3`pada Våmh. (Bon.) 'jag hade behövt få den 
(o: säden) grovmald'; grö`p må'llt Ve. grö`p så'a 
Mal. <grovmala mältat korn resp. säd'. Syn.: 
se groppai. 

gröpe n. III grgs5på Våmh. (Bon.) grö`ps Rättv. 
grö'på Nås Jä. Äpp. 'grovmalen säd / coarsely 
ground grain' (SAOB 1). Jfr brygg-. Syn.: 
greppa; gröppje. 

gröppja sv.v.l. grg' pja Ore gry' ppja ••••• gra' ppja 
Bju. (SAOB gr ö p j a, under gröpa") `grovmala / 
grind coarsely'. Syn.: se groppai. 

gröppje n.III gry`ppjä Bju. (SAOB gröpje, 
under gröpe) 'grovmalen säd, gröpe / coarsely 
ground grain, groats'. Syna gropp e; gröpe. 

gröppje-kvarn f. Ta grgspjekwänn Ore `vid grov-
malning anv. handkvarn / hand-mil used for 
grinding grain coarsely'. Jfr dragkvarn etc. 
Syn.: groppkvarn. 

grössla sv.v., se gryssla. 
gröt m.Ia gröt OvSi. (utom Ors.) NeSi. NeVd. 

gröt Ors. gråt ÖVd. 1. `av gryn el. mjöl kokad 
(degliknande) maträtt / porridge' (SAOB 1; 
ÖDB III 439 ff., 460 ff.) allm. jå'tå gr5'tn, Älvd. 
å't grö'tn, Leks. 'äta gröt'; sien Irekksanskår jåt 
tjugui'enn grö'ta i torken Våmh. (Bon.) 'en lek-
sandskarl äter tjugoen grötmål i veckan'; ä'nn 
få du jåt nå griPtar ina du bi fu'llväk(k)st Rättv. 
`ännu får du äta några portioner gröt, innan du 
blir fullvuxen'; ä e ss .2/ä't ssm te dråkk grö't Mal. 
'det är så omöjligt som att dricka gröt'; 6"weåes-
gröt Älvd. `vid fint torkväder hastigt kokad gröt'; 
Ntgröt öMor. `gröt, uppstekt i fett'; mjö`k(k)- 

gröt Ore `på mjölk kokad gröt'; tji`nnmjar(k)-
gråt Tra. 'på kärnmjölk kokad gröt'; kuninnmjels-
gröt Ors. körmjölrsgröt Leks. 'gröt av kornmjöl'; 
rä'gmjaragröt Leks. Mock. räsgmjöffiröt ,,,  rs‘m-
mjöltggröt Mal. `gröt av rågmjöl'; kö'rgrynsgröt 
Leks. 'gröt av korngryn'; asrrtblrandsgröt Leks. 
'gröt av ärtblands mj öl' ;vYtan gra't Äpp. 'vete-
mjölsgröt (eg. vit gröt)'; grö't s gå's Mal. 'gröt av 
bästa möjliga mjöl jämte smör, varmed barn-
sängskvinna trakterades av sina grannhustrur' 
(jfr gås, bet. 5). Jfr agn-, bark-, barnkäring-, 
barns-, bas-, ben-, bjugg-, bland-, bröd-, 
bär-, drank-, dricks-, dröm-, fisk-, fles-, 
flöt-, friar-, gruv-, gryn-, gubb-, gums-, 
hack-, havremjöls-, jordäppelbröd-, kall-, 
korv-, kvarn-, lak-, leksands-, lur-, mes-, 
mesbröd-, messmörsbröd-, mjöl-, mora-
karl-, näv-, rom-, sill-, sjudauppå-, skår-, 
skörd-,slap-,slapper-,slåtter-,smör-,smör-
brunn-, spisöls-, strömmings-, svin-, söt-
ost-, tupp-, tarm-, vattu-, vit-, ärt-, örtryt-. 
2. (senare ssgsled:) `ledsamheter, tråkigheter, 
olyckshändelse/troubles, unpleasant experiences, 
accident'; se flas-, fles-. 3. (förstärkande för-
led el. adv.:) `mycket, svår / very, extremely'; 
se gröt-led, -ledska. 

gröta sv.v.l. grösta Ga. Mal. 1. `röra el. skvalpa i 
ngt vått / stir or splash in sthg wet' (jfr SAOB) 
Ga. Syn.: glöta, bet. 1. 2. 'tala otydligt och 
suddigt / speak indistinctly' allm. 

gröt-bunk m.Ib grö'tbuvnk Mal. grå`tbonvk Li. 
gaggat, mindre träkärl, avsett för gröt (ställdes 
på matbordet; av typ f otbunk med låga sidor 
och tre stavar förlängda till fötter, van!. glödor-
nerad) / small tub intended for porridge (placed 
on table; of fotbunk type, shallow, with three 
staves extending downwards to form legs, 
usually with pokerwork deeoration'. 

gröt-bytta f.IVa grö'tbötta Mal. gråstbetta Li. 
laggad, liten träbytta med lock, avsedd att 
frakta gröt i (gjord som grötbunk men med 
två stavar förlängda uppät och försedda med 
hål för nabb resp. skjutpinne som på smörbytta) 
/ small tub with lid, used for carrying porridge 
in (of same construction as gr ö t b unk, but with 
two staves extended upwards with holes in 
them for knob of lid and for stick placed across 
licl to keep it on)'. 

gröt-del m.Ia grö'tdölr Mal. grå` tdäjir ÖVd. `andel 
av den på en gång kokade gröten, grötportion / 
portion of porridge'; je fekk rå'int fe stö'r grå'tdäjk 
Li. `jag fick alldeles för stor grötportion'. Jfr 
del, bet. 7e; fora f., bet. 2. 
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gröt-fat n.II grirtfä,t Ve. Mal. grd'efåt ÖVd. 1. 
'stort fat för gröt / large dish for porridge' 
(SAOB) allm. an  ö ssm ä grät/åt i s'ugsm Tra. 
'han är som ett grötfat i ansiktet (dvs, bred och 
ful)'. Jfr brödgrötfat, bet. 1. Syn.: grötskål. 
2. 'mycket ful kvinna med grova drag / very ugly 
woman with coarse features' Mal. Li. Jfr bröd-
grötf at, bet. 2; grött adj. Syn.: grotta. 

gröt-gryta f.IVa gra'tgrgt vMor. grii`tgrgta Mal. 
grå'tgrita ÖVd. 'gryta, i vilken gröt (potatis el. 
välling) kokades / pot in which porridge, gruel 
or potatoes were cooked' (SAOB; ÖDB III 
443f.); dsm 	grö'tgrgta på gs'Irvå, 88 å'l 
8kull jästts iZr in Mal. 'de (o: moragummorna vid 
bespisning av husfolk och skinnare i äldre tid) 
ställde grötgrytan på golvet, så att alla skulle 
få äta ur den'. Jfr pär (on)-, välling(s)-gryta. 

gröt-ho m.Va,,,,b grö'thö Leks. Mal. 'stort fat för 
gröt el. innehållande gröt / large dish for por- 
ridge'. Jfr grötfat, bet. 1, grötskål; ho, bet. 3. 

gröt-holk m.Ib grö'tåkk vMor. grö'thskk Ål 'för-
djupning (urgröpning) i väggfast bänk (lave) el. 
bordsskiva, anv. vid ätning / hollow in bench 
or table top, used when eating'. 

gröt-hälla f.IVa griPtellcia öMor. grirthälla Leks. 
'hälla, med vilken ett plagg vidgades, då ägaren 
fetmat / buttoning bop used to make garment 
larger when its ovvner had put on weight'. Jfr 
hälla" f., bet. 4. 

gröt-(1-)kav n. la gr5`tkåv Nås—Mal. grEtikåv 
ÖVd. 1. 'vätska, som förtärdes tillsammans 
med gröt / liquid served with porridge' (ÖDB III 
361, 462) allm. Syn.: gröt-mjölk, -väta; kav, 
bet. 3. 2. 'så stor kvantitet vätska, som behöv-
des för att äta sig mätt med gröt / the quantity 
of liquid served with an ample portion of por-
ridge' Mal. 3. 'träskål för grötvätska / wooden 
bowl for liquid to be served with porridge' Jä. 
Syn.: grötsovel(s)kapp. 

gröt-kapp m. la grå`tkapp öMor. `mindre träskål 
att äta gröt och grötvätska ur / small wooden 
bowl, from which porridge and liquid were eat-
en'. Jfr kapp, bet. 1. Syn.: grötkappe; 
grötkav-koppa, -skål. 

gröt-kappe m.IIIa gr'd`tkapps Rättv. grIPtkappa 
Bju. Ga. =föreg. Jfr kappe, bet. 1. 

grötkav-koppa f.IVa gri3'tkavkuippa Nås =gröt-
kapp. Jfr koppa' f. 

grötkav-skål f. Ja grö'tkavskåk Mal. =gröt-
kapp. Jfr skål, bet. 1. 

gröt-konung m. Ib griPtkoyn Leks. `person, som 
äter ovanligt mycket gröt / porridge lover'. 

gröt-kräkla f.IVa grii`tkråkkka Bju. griPtkraka 

Ga. 'redskap för omrörning av gröt / utensil for 
stirring porridge'. Jfr kräkla" f., bet. 1. Syn.: 
grötmalla. 

gröt-led adj.I grö'ilå —gri-3`t-lå' Mal. gråstlåj 
grert-lå'j Li. (jfr gröt, bet. 3) 'mycket elak och 
otrevlig, genomelak / malicious, spiteful'. Jfr 
grön adj., bet. 7; grötledska. 

gröt-ledska f.IVa gr6Ptle88ka Mal. grå' tläjska Li. 
(jfr ledska; grötled). 1. <svår elakhet / 
extreme spitefulness'. 2. 'genomelak människa! 
unkind, spiteful person'. Syn.: grönledska. 

gröt-malla LIVa gröstmolla Älvd. gra`tmålla 
öMor. Ve. grå"imåll Soll. gr ö`tmalla Ors. grö't-
malla Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås Äpp. gröstt-
malla ,,,grö'tmalla Leks. grd'onaa Mal. grertmalla 
Li. 'redskap för omrörning av gröt' (ÖDB III 
445). Jfr malla' f., bet. 2. Syn.: grötkräkla. 

gröt-messmör n.Ia grö'tmy'88m8r Mal. (Y.) grn-
mi' sams' övr. Mal. `mesa, som utdrygats med 
mjöl och kokats ihop till smörartad konsistens 
/ whey-cheese mixed with flour and boiled to a 
buttery consistency' (mots. bl andmessmör; 
ÖDB III 384). Syn.: ätmessmör. 

gröt-mjöl n. Ta grirtmOr Älvd. grö'tmitil öMor. 
grö'tmjäl Ors. gröstmjak Leks. Bju. Mock. Mal. 
1. 'till gröt avsett mjöl / flour intended for por-
ridge' (SAOB; ÖDB III 456, 460) allm. (av 
gammalt bestående av trädessädsmjöl, dvs. 
blandmjöl av korn och havre, senare i norra 
delen av socknen korn, i södra råg. Leks.). 2. 
'så mycket mjöl som åtgick till en grötkokning / 
the amount of flour necessary for porridge' Mal. 

gröt-mjölk f.Ib grB`tmjök Soll. griPtmjskk Leks. 
Al Mock. Mal. Li. 'söt-, sur-, kärn- el. långmjölk 
till gröt / fresh or sour milk, buttermilk or fer-
mented milk, served with porridge' (SAOB). 
Jfr grötsovel. Syn.: se gröt(i)kav, bet. 1. 

grötmjölk-kappe m.IIIa grii`tmjskkkappa Leks. 
Al 'mindre träskål för mjölk, som serverades till 
gröten / small wooden bowl for milk served with 
porridge'. Syn.: gr ö t (i) k a v, bet. 3; gr ö t-
sovelskapp. 

gröt-skova LIVa (obest. pl.:) grii`tskövsr Mock. 
'stelnade rester av gröt (på vilka välling ofta 
kokades) / solidified porridge left-overs (from 
which gruel was often made)'. Jfr sko vv älling. 

grötskål f.Ia grö'eakåk Mal. grel`tskåk ÖVd. `skål 
att ösa upp gröt i; grötfat; skål fylld med gröt / 
dish for porridge; dish filled with porridge'. 

gröt-sovel n.Id—a griPtsauvek Älvd. gg`tsauk 
Våmh. gri3`ts4jk ••••• grö't8öjk vMor. grh's8f4k Soll. 
gröYsail Ors. grri`tasik Oro ggstsuggäk Leks. 
(Silj.) 'det, som förtärdes till gröten (t.ex. lång. 
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mjölk, bärmos el. smör) / whatever was eaten 
with porridge (e.g. fermented milk, jam or but-
ter)' (ÖDB 111 462). Jfr sovel; gröt-(i)kav, bet. 

-mjölk, -väta. 
grötsovel(s)-kapp m.Ia gra`tsauvekkapp Älvd. 

grå'tsailskapp Ors. grå'tsaj4-kapp Oro 'liten träskål 
för vätska (vanl. mjölk) till gröten / small woo-
den bowl for liquid (usually milk) served with 
porridge'. Jfr kapp, bet. 1. Syn.: gröt(i)kav, 
bet. 3; grötmjölkkappe. 

gröt-spada f.V grå'tspådu Ve. gri3`tspäu Mock. 
griPtspädu Mal. 1. 'grötkräkla av björk (ofta 
försedd med tre utåtriktade kvistar) / birehwood 
utensil for stirring porridge, often with three 
prong-like twigs' Ve. 2. `årformigt redskap att 
röra i gröten med / oar-shaped porridge stirrer' 
Mal. Syn.: gröt -spade, -spela. 3. `redskap, 
varmed gröten östes upp / utensil with which 
porridge was served' Mock. 

gröt-spade m. IV gra`tspaöi' sÄlvd. gra`tspåa Mock. 
`år-, spad- el. spjälformig grötkräkla / oar-
shaped or spade-shaped utensil for stirring por-
ridge' (ÖDB III 445). Syn.: gröt-spada, bet. 

-spela. 
gröt-spela f.V grå'tspilu Ål =föreg. 
gröt-stör m.Ia grö'tstör Leks. (Silj.) =föreg. 
gröt-stöt m.Ia grö'tståt Mal. 'otrevlig, frånstö-
tande person / unpleasant, repulsive person'. 
Jfr gudar; ogröt; trägud. 

gröt-sudd m.Ia grii'tsudd Ve. 'tygtrasa med litet 
gröt i för spädbarn att suga på (som tröst) / 
scrap of material dipped in porridge for infant 
to suck'. Jfr slarvpoppe; sudd. 

grött adj. grött Äpp. 'grov och ojämn i ansikts-
hyn / coarse and uneven (of complexion)'. Jfr 
grotta; grötfat, bet. 2. 

gröt-tjätt m. grå'ttjätt Bju. `grötklick / spoonful of 
porridge'; då vart en nr), grö'ttjätt kvä'r 'det blev 
en liten grötklick kvar'. 

gröt-värma LIVa griPtvar(r)ma Rättv. <maträtt, 
bestående av kall, skivad gröt, uppvärmd i 
flottvatten / dish consisting of cold, sliced 
porridge, warmed up in flottvatten' (ÖDB III 
490). 

grät-väta f.IVa grö'twåt Älvd. gråstwåta Ors. 
grb'tvåtaMal. grEtväta Li. 'vätska, som förtärdes 
till gröt / liquid served with porridge' (SAOB; 
ÖDB III 439, 462); dana add full srrap v drä'kka 
te griPtvlita my`ttiy Mal. `de hade (väl) ofta sirap 
och svagdricka till gr ö tv äta'. Syn.: se gröt (i)-
kav, bet. 1. 

gröt-ösa LIVa grB`tBsa Äpp. Mal. `stor slev 
(stundom samma redskap som deg ö sa), använd 

vid grötkokning 	large ladle, med when 
making porridge'. 

grövel m. I d —a grrvyl Älvd. Våmh. grisvil vSoll. 
—grysvyl Soll. 1. 'krypande varelse (t. ex. 

barn el. katt) / crawling creature (child or cat)' 
allm. 2. 'person, som arbetar långsamt / person 
who works slowly' Våmh. (Bon.). 

grövel n.Id, se grovel. 
grövla ( —grovla) sv.v. 1. grY"velr Älvd. grg`vätt 
Våmh. gry"välr vMor. Soll. grivå'l öMor. grrvälr 
Ve. grrvla Ors. gryvIra Oro grOvka Rättv. 
gru'vvlra Leks. Ål grii'vka Dju. Mock. gra`vvira 
Ga. (SAOB grövla; beträffande s-formerna, jfr 
dock snarare Fr. gruf la, Ross gruvla, ordb. 
grovel, gro vligu). 1. `förflytta sig i knä-
stående ställning; gå på alla fyra; krypa / crawl 
on all fours' OvSi. få-nt i griva'l då öMor. 'då 
får jag väl krypa på knä'. 2. 'taga upp potatis / 
dig up potatoes' Våmh. i skum gry'vält i rnosrrgg 
Våmh. (Bon.) `vi skola taga upp potatis i mor-
gon'; gryväk plerur `dets.'. Syn.: grava, bet. 5. 
3. 'giva förnimmelse av skrovlighet / give an 
impression of roughness' (jfr grovel n.) Leks. ä 
gra`vvak far nå'?" 'det känns skrovligt, då man 
stryker med handen på det'. 4. 'grovmala / 
grind coarsely Ga. Syn.: se groppai. 5. 
'gräla, bråka, lägga sig i andras angelägenheter / 
quarrel, mind other people's business' NeSi. — 
Särsk. förb. (upp:) gryvälr-u'pp pirroni nvMor. 
'taga upp potatisen'. 

gubba sv.v.l. gu'bba Flo. (jfr gubbe, bet. 3; 
SAOB gubbe I 5) 'bolma / billow, belch forth 
(of smoke)'; gu'bba a rö'tja 'bolma och röka'. 

gubb-ben n.Ia glebbån Jä. `rötsår el. eksem på 
benen, bensår / ulcerous leg wound or eczema on 
leg'. Syn.: surben. 

gubb-brännvin n. Ja gusbbrännvin Leks. 'trakte-
ring med brännvin, vilken byns gifta män annan-
dag jul erhöllo av de under året gifta männen / 
alcoholic spirits which the married men of the 
village were treated to on Boxing Day by the 
men who had married during the year'. Syn.: 
gubbkanna. 

gubb-dans m.Ia gu'bbdanns nvMor. '(grotesk) 
dans, utförd av (äldre) män / (grotesque) dance 
performed by (old) men'. Jfr b j örndans, bet. 1. 

gubb-deg m.I c gu'bbdieg Älvd. (jfr Torp gumbe) 
`maträtt, bestående av sötost, hoprörd med 
kornmjöl / dish consisting of cream cheese 
mixed with barley flour' (ÖDB III 455; Liv. 
Älvd. s. 33). 

gubbe m.IIIa gu'bbe Älvd. gu'bbå Våmh. vMor. 
Ors. Bju. Ål Dju. Mock. Nås Jä. Äpp. gu'bb(ä) 
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öMor. gu'bb(ä) Ve. Soll. gsbb vSoll. 
gu'bbs Rättv. gu'bbe (vokativ och bet. 4b) •••gu'bba 
(bet. 1 och 7b) Leks. gu'bbä Flo. gu'bba Mal. 
gs`bbe ÖVd. 1. `föremål av rundad el. lång-
sträckt form / round or oval object' (SAOB I) 
allm. hösg gu'bbää ssm va lästt te fks`kka Mal. 
<höga toppar av mossa, som voro lätta att 
plocka' (till kreatursfoder; jfr gubbmossa). 
Jfr flutt-, krut-, lort-, moss-. a. (senare 
ssgsled:) `hässjestolpe / hurdle pole' (SAOB I 4); 
se hässj-, hässjgolv(s)-. Jfr karl, bet. 17. b. 
'stort avgränsat moln, molntapp / big (wisp of) 
cloud' (SAOB I 5) Leks. Al Mal. ä tög-tå kvm-
s'pp gu'bbär utmä la`nndom Mal. 'det började 
stiga upp (stack-)moln vid horisonten'. Jfr 
moln-, åsk-. Syn.: moln-but, -glutt, -kamp, 
-stopp, -tapp. c. (pl.:) 'dis el. töcken av 
skiftande form, som vid mulet väder uppstod 
på sjöar (vanl. om  vintern) och bådade väder-
ombyte / mist formation of varying shape, 
usually occurring in cloudy weather over lakes 
in winter and presaging a change in the weather' 
(jfr SAOB I 5) Mal. Jfr väder-. 2. `gammal 
man / old man' (SAOB II) Ve. NeSi. Vd. hit å 
å't, gubbe Leks. `(kom) hit och ät, gubbe; fullt 
i gu'bb Leks. 'fullt med (gamla) gubbar'; walö'n-
gubbä Ve. 'gammal vallon'; li'mgsbbe Li. `äldre 
man från Lima'. Jfr hätt-, kol-, kruckel-, 
kull-, lort-, lump-, mek-, tigg-, troll-, 
tungel-, tytt-. Syn.: gammelkarl; karl, 
bet. 8. 3.a. `betydande man / important man' 
(SAOB II 2 a) Mal. Li. ä ska fsll vä gösr gs`bber 
hä Li. `det skall väl vara högt uppsatta män, det'. 
Jfr gudsbords-, rik-, ryttarstäm-, stor-. 
b. (senare ssgsled:) 'person, som har viss syssla, 
arbete, funktion etc. / person with a certain job 
etc.' (SAOB II 2 b) Mal.; se gudsbords-, 
knut-, kvarnstens-, lucia-, skinnar-, slip-
stens-, snes-, svartpäls-. 4.a. `husfader, 
husbonde / father of the family, master' 
(jfr SAOB II 2 c) Mal. ÖVd. gu'bbin fs'kv 
Mal. 'far i huset, själva husbonden'. b.' äkta 
man, make / husband' (SAOB II 2 e) allm. 
war å öa gu'bb4n 	Älvd. 'var har du 
din man nu då?'; jä ssm åg en gu'bbe Leks. 
lag som har en make'; var ä glaben då Leks. 
'var är din make (el. husbonde) då?'; a du gusb-
bin hi'mma Mal. <har du (el. är) din make 
hemma?'; nö få je få' de gs`bbe Li. `nu får jag se 
dig som gift man'. Syn.: karl, bet. 5. 5. 
(skämts. el. ringaktande benämning på person, 
barn el. annan individ / joking or derogatory 
term for person, child or other individual; jfr 

SAOB II 2 f—g:); jö', ä-då e rette gs`bbin Li. 
(iron:) lo, det där är just en trevlig person'. 
Jfr bakläx-, elak-, flutt-, gränj-, knut-, 
kolatje-, kringel-, lort-, paller-, snes-. 6. 
'övernaturligt el. fiktivt väsen / supernatural or 
fictitious creature' (jfr SAOB II 2 g) Dju. Äpp. 
Mal. gå int fet, fur då kamm han-då gu'bben s tå'r 
däg Äpp. `gå inte ut, för då kommer den där 
gubben (den okände, busen) och tar dig!'. Jfr 
Gubben-Grå, bet. 1; karl, bet. 10; kuse, bet. 
3. Jfr brunn-, fors-, gods-, halling-, hund-, 
Håbergs-, lillhätt-, Lucia-, nick-, smedje-, 
ström-, tomt-, ä-. 7. (överfört:) a. (senare 
ssgsled:) 'växt, blomma / plant, flower' (SAOB 
II 3 b) Äpp. Mal.; se gul-, luden-. b. 'figur, 
föreställande en man / figure representing a 
man' (SAOB II 3 c) Leks. Jfr gyckel-, kol-, 
midsommars-, mjöl-, snö-, såg-. e. (senare 
ssgsled:) 'fattigbössa / poor-box' (jfr SAOB II 
3 c) Äpp.; se f a t tig-. d. `brädlapp med upprätt 
sticka som flöte och märke för i sjö utlagt fisk-
nät / piece of board with vertical stick in it, 
acting as float for fishing net in lake' Ve. 8. a. 
'fel, misstag, dumhet / blunder' (SAOB II 3 e) 
Mal. nä a du allt djo' tt deig en gu'bba 'nu har du 
allt gjort (dig) en blunder (el. ngt du skall 
få ångra)'. b. 'varp med not, som ej gav fisk, 
tomvarp / warp with net containing no fish' Ve.. 
wur drög jänn gs`bb `vi drog° ett tomvarp'. Syn.: 
gubbvarp. 9. 'manlig fadder, gudfader / male 
godparent, godfather' Mor. Ve. Sol. Rättv. 
uken e gu'bb a di' öMor. 'vem är gudfader åt 
dig?'; i ska go bårt a gu'bbä öMor. 'jag skall gå 
bort till (eg. åt) gudfar'; irken ska war få te 
gs'bb vSoll. 'vem skola vi få till gudfader?'; 
i'tta a i fä'nndj åv gu'bb Soll. dysa a jä få'tt å 
gu'bba (dat.!) Rättv. 'det här har jag fått av 
gudfar'; östansgubb Soll. 'gudfar i Olhansgården'. 
Jfr gubbgudfader. Syn.: gudfader, bet. 1; 
gumma. 10. 'hane / male' Äpp. Jfr katt-. 
Syn.: hane, bet. 1; karl, bet. 7. 11. (best.:) 
gu'bbsn Rättv. 'kung(en) i kägelspel / king-pin'. 
12. (best.:) `åskan / thunder' Ve. vSoll. gktetter-
gubbin sÄlvd. (jfr glotter, bet. 2) `dets.'. Jfr 
God-. Syn.: se Godfader. 13. (best.:) 'djävu-
len / the devil' ÖVd. fs'kve gssbbin Tra. `själva 
fan' (vanl. i kvinnospråk). Jfr grå-, stygg-. 
Syn.: se böse, bet. 2; Dart; karl, bet. 11. 14. 
(senare ssgsled:) <viss del av kvinnligt köns-
organ, clitoris'; se mitti-. 15. 'stöd, mot vilket 
obegagnat hässjvirke ställdes upp / support 
for unu,sed wood for hay-drying hurdle' (ÖDB I 
256) Ve. Jfr rod-. Syn.: hässjtjuga; rod-, 
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stång-karl; rödkrake; stångkryckla. 16. 
(senare ssgsled;) 'visst slags vävnad / certain 
type of woven fabric'; se klut-, lapp-. 17. 
(senare ssgsled:) 'avslutning på arbete (t.ex. 
med skörd) / completion of work (e.g. harvest)' 
Li.; se skår-. — Avi.: gu'bbu Mal. gkibbs ÖVd. 
adj. `gubbaktig, åldrad, senil / senile, old-
mannish'. 

Gubben-Grå oböjl. m. gu'bbin-grå' sÄlvd. 1. 'fik-
tivt väsen, varmed barn skrämdes / fictitious 
creature used to scare children'. Jfr B ö (e); 
gubbe, bet. 6; kuse, bet. 3. 2. lek (tafatt) / 
game (tag)'. 

gubben-noak oböjl. sbst. gubbännö'ak söMor. 
`akleja, Aquilegia / columbine'. 

gubb-gröt m.Ia gu'bbgröt Rättv. (Bi.) Mock. Flo. 
'hård (vetemjöls)gröt, som åts med lingon (-sylt 
el. -saft) / hard (wheat) porridge eaten with red 
whortleberry jam or syrup' (ÖDB III 461). 

gubb-gudfader m. gfibbgte fia Li. (jfr gubbe, bet. 
9) 'den äldre av ett barns båda gudfäder / the 
older of a child's two godfathers'. Syn.: stor-
gudfader. 

gubb-gudmoder f. gtt`bbga'nnmo ( ,,,-9,81mmo) Li. 
(jfr föreg.) 'den äldre av barns båda gudmödrar / 
the older of a child's two godmothers'. Syn.: 
käring-, stor-gudmoder. 

gubb-hela LIVa gu'bbhIlta Nås (jfr helan) 'gubb-
stackare / poor old man'. 

gubb-hylla LIV gu'bbhilla Nås 'liten hylla el. av-
sats på spismur, där den gamle förvarade pipa 
och tobak / small shelf or niche in oven wall, 
where the old man kept his pipe and tobacco'. 

gubb-jucka LIVa gu'bbfokka nvMal. 'maträtt, 
bestående av bröd, sönderkokat i mjölk och 
fläskflott / clish consisting of bread boiled in 
milk and pork dripping'. 

gubb-kanna fa-Va gu'bbkanna Leks. `traktering 
med (1 kanna) brännvin, vilken byns gifta män 
annandag jul erhöllo av de under året gifta 
männen'. Syn.: gubbrännvin. 

gubb-klene m. Illa gu‘bbkkönaMal. gkibbkkåna Li. 
(jfr klene m.) `gubbrackare, gubbdjävul j old 
devil'. Jfr gubbnak. 

gubb-knut m.Ia geibbknåut Soll. <ett slags hård-
knut, anv. på metrev / a kind of hard knot used 
on fishing-line' (se ill.; ÖDB I 66). 

gubb-krok m. gu‘bbkrök Mal. ge`bbkrök Li. 1. 
(endast i förb. draga gubbkrok:) dra gu'bb- 
krök Mal. `(ett slags styrkeprov) med fattning 
om handen vid tumgreppet söka draga mot- 
ståndaren till sig / try to pull opponent towards 
one by locking thumbs (a sort of trial of strength)' 

(se ill.). 2. 'förarglig, retsam gubbe / initating, 
teasing old man' Mal. Li. Syn.: gubb-nak, 
nils-, -näck. 

gubb-mossa m.IV gu'bbmå88 Mal. glibbnaussi Li. 
(jfr gubbe, bet. 1) 'högvuxen, toppig foder-
mossa (vanl. renlav) / tall, cone-shaped moss, 
used as fodder'. Syn.: toppmossa. 

gubb-målning f. Ib gu`bbmå/rniv Rättv. (Bo.) `dal-
målning, figurmålning på väv och paneler etc. / 
Dalecarlian peasant painting, wall-picture' (jfr 
S. Svärdström i Fataburen 1934, s. 121 f., 1937, 
s. 140 f.). Jfr rosmålning. 

gubb-nak m. gu'bbnäk Mal. 'förarglig, retsam 
gubbe / irritating, teasing old man'. Jfr gubb-
klene. Syn.: se gubbkrok, bet. 2. 

gubb-nils m. gu'bbnieta Mal. ga`bbnig Li. (jfr Nils) 
'förarglig, retsam gubbe; gubbdjävul / teasing 
old man or villain'; pi'ask-8pp gzabnigtb Li. 
'piska upp den elaka gubben!'. Jfr klene m. 
Syn.: se gubb-krok, bet. 2. 

gubb-näck m. gu'bbnäkk Mal. ga`bbnäkk Li. 
föreg. 

gubb-stol m.Ia gu'bb8tä84. Älvd. Våmh. gu'bbstölr 
vMor. Ve. Son. Ore Leks. Bju. Mock. Nås 
Äpp. Mal. gu'bbstöl öMor. Ors. ge`bbstölt ÖVd. 
'stol, gjord i ett enda stycke gm urholkning av 
en grov torrfura / chair made in one piece by 
hollowing out a thick fir trunk' (SAOB 2; ÖDB 
III 213). Syn.: kabb-, karm-, storfaders-
stol. 

gubb-varp n.Ia gu'bbvarrp Soll. `varp med not, 
som ej gav någon fisk, tomvarp / warp with net 
not containing fish'. Syn.: gubbe, bet. 8 b. 

gneka' sv.v.l. gu`kka Våmh. Ors. (jfr gucku; 
SAOB gneka') 'gala (om gök el. tupp) / call, 
crow (about cuckoo or cock)'; gtekkär eä 4 bä'r 
kwi'aat, so iver() e dcli 	Våmh. 'om göken gal 
på bar kvist, så blir det dåligt (skörde)år'; 
gfi'tjen gu`kker öOrs. 'göken gal'. Syn.: se gala, 
bet. a. 

guckan  sv.v.l. gu`kka Älvd. Våmh. Ors. 'guppa / 
jolt, jog, bob' (SAOB guckau); ur ita-jd' gu`kker 
Älvd. 'så det här guppar!'; (bildl.:) wen ska dfe 
teppå å gu`kka so bPtiga Våmh. (Bon.) 'vad skall 
du uppe och göra så tidigt?'; å gu:kker nit öOrs. 
'det (flötet) far upp och ned nu (vid napp)'. — 
Särsk. förb. (ä:) e gukker-4' Älvd. 'det guppar och 
guppar'. 

gucku m. oböjl."-d.IVa —f.V gu`kkä: gu'kku m. 
Älvd. gu'kka f. Våmh. Ore gu'kku f. Mor. m. Ve. 
Jä. Mal. gu'kku m. 	f. vSoll. gu'kku m. 
Ors. Mock. Nås ÖVd. gu'kku (pl. gu'kkur) f. 
Soll. sLeks. Flo. gu'kku f. Rättv. nLeks. Bju. Al 
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Dju. 1. a. 'gök / cuckoo' (SAOB 2) allm. geackfi 
`623er nÄlvd. gu'kku o rö'pär öMor. gù kkurö'par 

vRättv. an  gu'kku rö`p Mal. 'göken gal'; ig ärd 
tw`d' r glackur Våmh. 'jag hörde två gökar'; 
gu'kku a griniä-4' sÄlvd. 'göken har gråtit på 
(dem)'; gu'kku a blrö`da Ve. `göken har blött' 
(om löv med röda fläckar av rostsvampsangrepp; 
jfr guekudrit); gu'kku streqpe aig 4 ku'vnney-
nqm Älvd. kukisnnakks ä strö'jpär gu'kku Ve. 
`kornaxet (det) stryper göken' (o: göken slutar 
gala, då kornaxen komma). Jfr feg-, fegd-, 
glad-, lus-, skorv-, smör-, sorg-. Syn.: gök'. 
b. (senare ssgsled:) 'enkelbeckasin Gallinago 
jacksnipe, judeoek' Soll., se roas-. 2. (senare 
ssgsled:) 'lergök / (primitive) ocarina' Rättv. 
Bju. Al; se ler-, lort-. 3. 'nedsättande be-
nämning på person; kurre / derogatory term 
for person; chap, fellow'; i o'nndtida lusat hän 
ä-c1.5,' ö' lör en gu'kku Mal. `jag undrar just vad 
det där är för en kurre?'; firi`ngukku Mal. 'fli-
nande person'; as`m(m)ngukku Rättv. 'sömn-
aktig person'. Jfr lust-, tveflagns-. 

gucku-blomma m. Illa gu`kkublreimm svMor. 
giekkubljöm öMor. gù kkubldöm Soll. gu'Icku-
bkömme Li. 1. 'ormbär, Paris quadrifolia /herb 
Paris' Mor. 2. 'harsyra, Oxalis acetosella / 
wood-sorrel' Soll. 3. 'tätört, Pinguicula vul-
garis / common butterwort' svMor. Syn.: se 
blåbjälla; skörgräs etc. 4. `gökblomster, 
Lychnis flos cueuli / ragged robin' (jfr Färje, 
Flora) Li. 

gucku-drit n.Ia gu'kkuclreft Ve. (jfr gucku, bet. 
1) 'brun el. röd fläck på björklöv (från angrepp 
av rostsvamp) / brown or red speck on birch 
leaf'. Jfr guckulöv. Syn.: gucku-skit, 
-spott, bet. 2. 

gucku-dämp m.Ia gu'kkudäm(m)p Rättv. 'sista 
snön, som faller på våren / the last snow to fall 
in spring'. Syn.: gucku-, kråk-dätt; gök-
dämp. 

gucku-dätt m. Ja gu'kkudätt Äpp. —föreg. 
gucku-gjutare m.Ia gu`kkulätar Bju. `person, 
som tillverkade lergökar / person who made 
(primitive) oearinas'. 

gucku-gräs n.Ia gu'kkugräs Leks. gu`kkugräs Li. 
`björnmossa, Polytrichum commune / hair 

moss, golden maidenhair' Leks. Jfr b j örnblom-
rna, bet. 1. Syn.: björnmossa; guckuråg. 

'låsbräken, Botrychium lunaria / moonwort' 
(Dybeck) Li. Syn.: låsgräs. 

gucku-kjortle m. Illa gu`kkutfo.2(.2)18 sRättv.; pl. 
gu‘kkutio.2.21ar Rättv. (Bo.) 'daggkåpa, Alche- 

milla vulgaris / lady's-mantle, dew-cup'. Syn.: 
se daggskål; rynkthatt, bet. 2. 

gucku-korn n.Ia gu`kkuksnn Tra. `sporgömmen 
av björnmossa / sporangium of golden maiden-
hair'. Syn.: se björnblomma, bet. 1; gucku-
mat, bet. 1. 

gucku-kött n.II gu`kkutjb't vMor. 'saltat och sol-
torkat kalvlår / salted, dried leg of vear. 

gucku-löv n.Ia gukkul& Ga. 'björklöv med röda 
el. bruna prickar / birch leaf with red specks on 
it'. Jfr duvtårar; guekudrit. 

gucku-mat m. II gu`kkumät Jä. gu'kkumät Mal. 
gu`kkumäit ÖVd. 1. `sporgömmen av björn-
mossa' Mal. ÖVd. Syn.: se bj örnblomma, bet. 
1; guckukorn. 2. 'första sporbärande skott 
av fräken- el. Equisetum-arter / first spore-
bearing shoot of field-horsetair Jä. Syn.: 
guekuråg, bet. 2. 

gucku-råg m. gu'kkuräg Äpp. (Säve 1849) gu`kku-
rzgg Tra. 1. 'Polytricum commune' Äpp. Syn.: 
björnmossa; guekugräs, bet. 1. 2. `sporbä-
rande skott av fräken- el. Equisetum-arter' (jfr 
Färje, Flora) Tra. Syn.: guckumat, bet. 2. 

gucku-skit m.Ia gu`kkustfit Rättv. 'brun el. röd 
fläck på björklöv / brown or red spot on birch 
leaf'. Syn.: gucku-drit, -spott, bet. 2; 
vårta. 

gucku-sparv m.Ia gu' kkusparrv Flo. 'göktyta, 
(fostermor till gökunge) / wryneek (foster-
mother of cuckoo)'. Jfr spinke, bet. 1. Syn.: 
sparve, bet. 2. 

gucku-spott m.Ia guskkusputt vMor. Son. 1. 
`slemsamling efter spottstrit / slime left by 
eieada'. Syn.: ormspott. 2. `röd(a) fläck(ar) 
på björklöv (av rostsvampangrepp) / red speck(s) 
on bireh leaf' Soll. Syn.: gucku - dr it, -skit. 

gucku-strant m.Ia gu'kkuatratt Leks. (jfr strant) 
`åkerfräken, Equisetum arvense, i dess första 
(sporbärande) utvecklingsstadium / field-horse-
tail in the first stage of development'. Jfr räv-
rumpa. Syn.: guckustrunt, bet. 1. 

gucku-strunt m.Ia gu`kkuatratt Al Dju. Mock. 
gu`kkustrutt Ga. gu'kkustratt Äpp. (jfr strunt). 

1. =guckustrant Al Dju. Ga. Mock. 2. `spo-
rangium av björnmossa / sporangium of golden 
maidenhair' Äpp. Syn.: se b j örnblomma, bet. 
1; guckusäd, etc. 

gucku-säd f.Ia gusickusig ä Älvd. gu'kkuadd Ve. 
`sporgömmenavbjörnmossa'. Syn.:se björn-
blomma, bet. 1; guckustrunt, bet. 2, etc. 

gucku-tårar f. pl. gu`kkutårer Rättv. (Bo.) `blad-
lusexkrementer / exerement of aphides (plant-
lice)'. 
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gucku-öpa sv.v.3. gu`kkugö pa nÄlvd. 'gala (om 
göken) el. härma gökens rop / cuckoo'. 

Gud m. gfiö Älvd. nVåmh. (gen. gfi' des Älvd. 
gfi'öås nVåmh.) g&l övr. OvSi. Rättv. Leks. Äl 
( --,ga i talesätt; gen. gfi'dfis Våmh. (Bon.) gfid8 
vMor. gfi'das guss Soll. gfi'des -guss Ve. gfi'dar 
-gfz'Ams g fi'dams -guss Ors. gfi'dås Ore Tuss 
Rättv. Leks.; dat. ack. gfi'da Ors.; dat. gusdi 
Soll. gfi'dä Ore gfi'da Rättv.) gfi övr. NeSi. Vd. 
(-gikt Äpp.-Tra.; gen. guss). 1. a. 'Dens / 
God' (SAOB II 1) allm. 4 årä gie 	Våmh. 
'hon (o: kyrkan) tillhör Gud'; e du åv gu‘di 
kgmin Soll. `är du kommen från Gud?'; ä e så 
mitji wö'går te kumå båt a gfi'd Ve. 'det är så 
många vägar att komma (bort) till Gud'; bi'de 
te gu'ss Ve. be te gu'ss Li. 'bedja till Gud'; i sjår 
gfilda Ors. `jag ser Gud'; up a gii'då Ore '(upp) 
till Gud'; vari ta' kk å lörv Leks. 'Gud vare tack 
och lov!'; guss ö'Ir Leks. 'Guds ord'; då stikk i fit 
a`go å gfi'd Äpp. 'då sticka ni (eg. sticken I) ut 
ögonen på Gud' (när någon lagt ifrån sig räfsan 
på marken med pinnarnas spetsar uppåt); gå te 
gym bö'Ir Mal. öVd. `gå till nattvarden' (jfr 
bordI, bet. 4); ty ri gfi' d Soll. 'Guds ko (eg. 
kon (åt) Gud), dvs. nyckelpiga'. Jfr herre, bet. 3; 
stor adj. Syn.: Gode-Herre; Gud-Fader. 
b. (i talesätt / in set phrases:) 'Daus / God' (jfr 
SAOB II 1 e; 2); so gu' ss Iru'kka wäl r Våmh. <som 
tur (eg. Guds lycka) var'; gud jå'p si, u du få' 
Våmh. (Bon.) 'Gud hjälpe oss (eg. sig), så du bär 
dig åt!'; 	 jå'p mi in i u'vven vMor. 'Gud 
hjälpe mig in i ugnen!' (så sade den av dåligt 
mjöl bakade tunnbrödskakan); twi' 	wa`kkt 
me Ve. 'tvi, Gud vakte mig!' (sades före badning 
el. då man skulle gå över vattendrag); ja 
Ors. (bekräftande uttryck); isnnte g Ors. `visst 
inte'; gfil wet wänn ä wå' Ore 'Gud vet, vad det 
var'; gfid jå'p våm, töki stä'llniv Rättv. 'Gud 
hjälp oss, ett sådant eländer; ju'Irp då gfi'd Leks. 
jä'kp då gii'd Ål jä'Irp då 	Nås Äpp. jä'Irp te 
gu'ss Mal. jå'p te gu'sa Li. 'Gud hjälper (sades 
till den som nös); gfi' te lö'kksti  ( ,‘4ö`leksn) Mal. 
gfi' te le'leksr (..,le`klatn) Li. 'lyckligtvis (eg. Gud 
till lycka)'; v h,ä`rre gu btettår ss hake stö't å 
mära'kkäIr Mal. 'Herre Gud, vilket stort spek-
takel!'; nä`j, må-tzt hå' gie våld trö' Mal. 'nej, 
tro (tänk) för all del inte det (eg.: må inte det 
Gud vilja tro)!'. Jfr Gud-förbjude, -give, 
-have-lov; Gudi-nog, -klagat; Gud-nåde; 
Guds-död, -fred; Gud-signe; gud-ske-lov; 
Gud-vet. 2. (i förb. med slå:) slä glid Leks. 
'slå med en vidja, så att det viner i luften' 
(detta var synd) / strike the air with a rod, 

gud-fader 

causing a whining sound (this was regarded as 
a sin)'. Jfr Vårherre. 3. (interjektionellt:) ja 
gu'ssta Ors. (utrop av häpnad); gu`s(s)taligen - 
gu`s(s)teligen Rättv. (utrop av häpnad el. för-
skräckelse); ja gu'ssti ja Leks. (utrop av häpnad). 
Jfr Gudsdöd interj. 4. (senare ssgsled:) <hård-
hjärtad, känslolös person! heartless, insensitive 
person' Mal.; se trä-. 

gudar m. gs`ddar ,,,gs'ddad Li. (trol. av ett mans-
namn *Guöarr, jfr Lind, sp. 366) 'hård, vrång, 
otillgänglig och egensinnig person / hard, surly, 
inaccessible, wilful person'; ä ' åjn geddar te 
kä'r 'det är en hårding till karl'. Jfr grötstöt; 
ogröt; trägud. 

gudbrands-daling m. Ib gu'llbrannsdålrivg Ore 
gu'llbrandsdålriv Mal. 'häst från Gudbrandsdalen 
i Norge / horse from Gudbrandsdalen in Nor-
way' (jfr SAOB guldbrandsdaling, under 
gudbrandsdaling 1 och 2). 

gud(e)lig adj. I gfi'åelig nÄlvd. 	Ors. Bju. 
gfisdlä ,-gfaä Mal. gfi'dlen Li. a. `gudfruktig / 
pious' (SAOB 2 a) Älvd. Ors. Bju. b. `from-
lande / sanetimonious' (SAOB 2 a p) Älvd. 
Mal. Li. fen ilajk gfisöeli fjå'ks 'en sådan där 
gudsnådlig fjant'. Syn.: gudnåd(s)lig, bet. 1; 
gudsnådlig; helig, bet. 2. 

Gud-Fader m. 	der Älvd. gud-få'där Soll. 
gu-få'der öOrs. go'//a Mal. 'Gud Fader, Gud/God' 
(SAOB under fader 2); tjg'ri gud-fåsdär Soll. 
'nyckelpiga' (jfr gudfaderko); an go'ffa Mal. 
'Gud'. Syn.: Gode-Herre; Gud, bet. 1 a. 

gud-fader m. orfår Älvd. gu‘fa (gen. gu"faits, pl. 
gu'fadrär) Ve. gu'ffar Leks. Bju. Dju. Ga. Flo. 
Nås Jä. Äpp. gu'ffar Ål gu'ffa Mal. öVd. (pl. 
gs' ffaräa  Mal. gs'ffåxer Tra.) (jfr g odfader). 
1. a. 'manlig fadder, gudfar/godfather' (SAOB 1) 
allm. gu'llar å gu`mma Dju. 'min gudfar och 
gudmor'; kam jå't v kasst tf', dfi' sam e gu'llar at 
a'bbsrom Mal. 'kom hit och kasta i, du som 
är gudfar åt abborrarna' (och därför får dem 
att nappa; vanligt skämt vid mete); ä vä, an 
da`lr-gsiffa må'nn Mal. 'det var den av mina 
gudfäder, som var av Döl-släkt'; 	-69ragsfla 
Tra. 'min gudfar Olov'. Jfr g ub b -, 	s t or-. 
Syn.. gubbe, bet. 9; gumme. b. (senare saga-
led:) `person, som följer med en annan till 
avträdet / person who accompanies s.o. to the 
privy' Älvd.; se lort-. 2. 'benämning på el. till-
tal till äldre man i granngård / appellation 
given to elderly mab e neighbour' (SAOB 2) Leks. 
Äpp. sts`rrmguffar Äpp. 'den äldste mannen i 
Stormgården'. 8. (senare ssgsled:) <make till 
faster el. moster / aunt's husband' Leks. Dju. 
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ma'rrgitas gusbbsn va mossstssguffar åt t8'.9.9 Leks. 
`Margitasgubben var vår mosters man'; fassskis-
guffar Dju. <fasters man'. Jfr gumma, bet. 2. 
Syn.: bedelkonsman; tyttman. 4. 'stor- 
vuxen man / tall man' Älvd. 	giissfärv„ 'den 
där storvuxne mannen'. 

gudfader-bedle m. III a gss  ffabäl Mal. 'farbror el. 
morbror, tillika gudfader / uncle who is also a 
godfather'. Syn.: gumbedle. 

gudfader-gåva f. IV a gussfagåv Ve. 'gåva av gudfar 
till gudbarn / godfather's gift to godchild'. Jfr 
fadderslant; gudmoder-, gum-gåva; gum-
penning. 

gudfader-ko f. VII gå' fadetjgr —geadetly'r Älvd. 
'nyckelpiga, Coceinella / ladybird'. Jfr Gud-
Fader. Syn.: gudsko; guldhöna, bet. 1; 
guldko; vårherreko; väderko. 

gudfader-kona f.V gu"fakunu Ve. p' flaks» Mal. 
'gudfaders hustru / godfather's wife'. 

Gudfader-näven m. best. gus fa,6e(r)nevin Älvd. 
'orkidéart (namngiven efter den ljusa årsroten) / 
species of orehid (called after the light-eoloured 
new tuber)'. Jfr Guds-hand m.fl. 

Gud-förbjude interj. gu'ffsabiö Mal. gs' fföbjö 
gas ffarbiö Li. (SAOB förbjuda 2 a). 1. 'Gud 
bevare oss / God preserve us! Goodness graciousr 
Mal. Li. gu' ffsabjö, em isnnt gusbbkåran väsa, 85 
fävy ve då våa  ndku för i by'nnom Mal. 'Gud be-
vare oss, om inte Gubb-karlarna funnes, så 
finge vi då gå nakna här i byn' (sagt om skräd-
dare). 2. (predikativt:) `strängt förbjudet / 
strictly prohibited' Li. ä va gs' fföbjö te håv kå'kk 
på löska 'det var strängt förbjudet att breda ut 
kalk på jorden'. 

Gud-give interj. gu'ddji Mal. Li. (i önskesats; jfr 
SAOB gud 11 7:) 'Gud giva / God grant'; gu'ddji ä 
vö-gs snd t bo'tt svm ä e djo' tt Mal. `Gud give att 
det vore lika snabbt botat som det är gjort!' (om 
ett sår); gu'ddji du sagd sa'nnt Li. 'Gud give du 
sade sant!'. 

Gud-han-dagen interj. gied-hann-ddin Li. 'Gud 
bevare oss! du store! / God preserve us! Goodness 
graciousr; å gfed-hann-däsin, hyss v skrastt `å 
du store, hur vi skrattade!'. Jfr Gudnåde, bet. 
2. 

gud-have-lov interj. guhdvelåv ,,,gohdlo 
Ve. göhavelgt'v Ore göh,avilE 	gäsvilå 
gaviM' Rättv. gavilä'v Leks. guha'llilgiv Mock. 
göhnsvvilgv Jä. 	 Äpp. gultdvilig 
guhdviläv Mal. 1. 'gudskelov / thank goodness' 
(jfr SAOB gud II 6 b) allm. guhdvilä o gi'kk 
Mal. 'gudskelov, att hon gick!'. Jfr gå an, 
bet. 2; gå till, bet. 5. Syn.: gudskelov. 

2. (ironiskt / ironicallr) 'mycket bra; lycka till 
då! / very good; good luck thenr Rättv. nög va 
då hå' så gdvilå så Rättv. (Bo.) 'nog lät det så 
bra sår. 3. (substantiverat, m.:) 'älskling, av-
gud; det bästa ngn vet / darling, idol; favourite 
thing' Jä. het e kar dä'nn guhasvviläv hä 'det är 
väl din älskling, det!'. 

gudhavelov(s)-kväll m.Ia 	 Ore 
gulkiviläsvkvälln Mal. 'lördagskväll / Saturday 
evening'. Syn.: gudskelovskväll. 

Gudi-klagat adv. giedi-kklisgan Äpp. gfedi-kkäsgan 
Mal. 1. (uttr. av sorg / expression of sorrow:) 

.girdi-kkäsgan hör du bfå'r dä, ku'lla Äpp. `det 
är sorgligt, hur du bär dig åt, flickar. 2. led-
samt nog, tråkigt nog / unfortunately' (SAOB 
gud II 2 a) Mal. jäs, gii'di-kkäsgun ss ä' ä full 
ss`vvok 	må'ä  <ja, ledsamt nog så är det väl 
(el. allt) så numera'. 

Gudi-nog adv. giedi-nö'g Nås gii'di-no'kk Mal. 
'fullt tillräckligt, alldeles nog / quite enough' 
(SAOB gud II 2c); i tösttli du skull ä giedi-no'kk 
å dä'tt Mal. 'jag tycker, att du skulle ha Gudi 
nog av ditt.' 

Gudi-tusen r. gfedi-tii'szi Mal. gösdi-kässo ÖVd. 
'tusentals, åtskilliga tusen / thousands, several 
thousand'; dum trosdd an va fasta, v sgs mått an 
asdd gircli-tfesn Mal. `man trodde, att han var 
fattig, och då lär han ha haft åtskilliga tusen 
kronor'. 

Gudlög f. 	Jä. gö'lls Mal. Osts ÖVd. 1. 
(kvinnonamn, föråldrat / woman's name) allm. 

(nedsättande:) 'oskicklig el. otrevlig kvinna / 
(derogatory:) clumsy or unpleasant woman'; 
hskki Osis Li. 'en sådan g.!'; 1072 dem för me 
näsran å isnnt 	ssm dem sks'll, då' fekk dem 
ditt g sdskt Li. 'om de hade ngt (o: galet) för sig 
och inte voro som de skulle, så fingo de heta G.'. 
Jfr gulan, bet. 2; göli. 

gud-moder f. gusmå Ve. gusmmor Bju. Ga. Mock. 
Flo. gusmmor ,,,gu'rrmor Äpp. gssnnmö(r) Mal. 
Li. gasmmor Li. gu'mmo Tra. (jfr gumma). 1. 
`kvinnlig fadder / godmother' (SAOB) allm. o 
ke'fftigsmmo Tra. <min gudmoder Kerstin'. Jfr 
gubb-, kull-, stor-, lill-. Syn.: gumma, bet. 

2. `benämning på el. tilltal till äldre kvinna 
(i granngård) / appellation given to elderly 
female neighbour' Äpp. Syn.: gumma, bet. 1. 

gudmoder-faster f. gu"ma'fasstär Ve. 'faster, som 
tillika är gudmor / father's sister who is also a 
godmother'; å e gu"måfasstär a asnna 'hon är 
faster och gudmor åt Anna'. Jfr gumtytta. 

gudmoder-gåva f.IVa gu"mågåv Ve. 'gåva av 
gudmor till gudbarn / godmother's gift to god- 
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gum- guds-bordet n. I a best. gu'ssböbei Mal. (jfr bord', 
bet. 4; Gud, bet. 1 a) `altarrunden (vid natt- 
vardsgång) / altar-raiLs (at communion)'; häa  
fikk dum sä tå' .2likt da-ve gu'ssbölrä 'hur kunde 
de förmå sig till sådant vid altaret (nämligen 
att smussla undan oblaten för vidskepligt bruk 
senare)'. 

gudsbords-gubbe m.IIIa gu'ssbolmubba Mal. 
`koniskt om) man, som vill framstå som redbar, 
ordentlig och pålitlig / (ironically about) man 
who wishes to appear honest, reliable and care-
ful'. 

gudsbords-kroke m. Illa gu`ssböZrgkrötje Li. `met-
krok, som ngn haft i munnen, när han tog natt-
varden, och som därför ansågs medföra utom- 
ordentlig fiskelycka / fishhook which one had 
in one's mouth when taking Holy Communion 
to bring one luck in fishing'. 

gudsbords-roek m.Ib gu'ssbolrfrukk Mal. gusss-
bolrfrukk Li. 'rock, som bars, då man gick till 
nattvarden / coat which was worn to Holy 
Communion'. 

Guds-död interj. gu's(s)tu Rättv. (i svordomar / in 
curses; jfr SAOB gud II 8 c;) gu's(s)ts gsa», ska 
du-nt ta-mö't `Guds död, gosse, skall du inte ta 
emot?'. Jfr död, bet. 3; Gud, bet. 3. 

Guds-fred interj. formel gusfrå'd Dju gusfrö' Ga. 
Nås Jä. Äpp. gu`ssfre Mal. ÖVd. (hälsningsord / 
form of greeting; jfr SAOB gud II 3 g). 

Guds-hand f. VI gfedas a'nncl Soll. gu'ss ha'nnd 
Ore Ga. Flo. gu(t)ss-ha'nnd Ål Mock. (jfr hand, 
bet. 7; se äv SAOB hand 16a) `färsk rotknöl av 
Orchis maculata / new tuber of Orchis maculata'; 
(hela växten kallades med syftning på den nya 
och den gamla rotknölen:) gu'ss ha'nnd 4 ga`mm-
bälrjärrkas Ore `Guds hand och Gammel Eriks 
(hand)'; gfe das å lrjö`tamas a'nnd Soll. gu'es 
o'nnclas eenndär Rättv. `Guds och den Ondes 
händer'; gu(t)ser-ha'nnd å chandil(n)s ha'nnd Ål 
Mock. `Guds hand och den Ondes hand'; gu'd 
(el. gu'ffiss) å o'nndas ha'nnd Dju. Ga. `dets.'; 
gu'ss ha'nnd å nä'ttjäns ha'nnd Flo. `Guds hand 
och Näckens hand'. Jfr frälsarhanden; Gud-
f adernäven; Herrens-händer; Jungfru-
Marias-hand; vårherrehänder. 

Gud-signe interj. formel; g irsjn Älvd. nVåmh. 
girsin(eir) Vånk. (Bon.) girsinä nvMor. gù ssi- 
när -gusi`nnär 	-gie'sin Ve. gu`ssinär 
Soll. girsinä vSoll. gir sinn -gusi'nn Ors. gir sin 
,-.glessinnär Ore girsin Rättv. gtessin, gu`ssi-
nar Leks. gusi`nnär Bju. gusi`nna Dju. gu'ssinä 
Ga. gusi'nn Flo. gtessin Jä.-Tra. 1. (hälsning-
formel / form of greeting; utgjorde svar på 

child'. Jfr fadderslant; gudfader-, 
gåva; gumpenning. 

gudmoder-man m. gu"måmann Ve. 'gudmoders 
man / godmother's husband'. Syn.: gumkarl. 

gudmoder-moster f. gu"milmosstär Ve. `moster, 
som tillika är gudmor/ mother's sister who is 
also a godmother'. 

gud-nåda sv.v.l. girnelda Älvd. giisnå- Flo. `ömka, 
beklaga / pity, feel sorry for' (styr ack.). — 
Refl.: girnad si Älvd. gfenå sä Flo. `beklaga sig, 
jämra sig / complain, moan'. 

Gud-nåde interj. guncl` d ,-,,gun4`der(ciet)- Älvd. 
gun4' d- gunee eld- guna' däretä- gte nn- Våmh. 
gunci'd- ,,,gunå'deste- vMor.gu'nn- Mor. gunå` de,st- 
Ve. gunå'cle,stä 	Soll. 	-gnö'daret- 
,-,gnö'dar- Ors. guncrele- 	Rättv. gunå` - 
Leks. gu' nnå- gunå'dä- Bju. gunå'cla- Nås Mal. 
gir -nå' Äpp. Mal. 1. (hotelse / threats: 'God 
help you'; styr dat.; jfr SAOB nåda' v. 2 b:) 
allm. guncls d Q'nner tim 4 ktemmb o så' n,o 
.21a'jkt Älvd. `Gud nåde henne, om hon kommer 
och säger ngt sådant!'; gnö'dar ikur krippsr, um 
ni rajvi-ni'd sunubäni vOrs. `Gud nåde er, barn, 
om ni riva ned svalbonar. 2. (uttr. för klagan 
el. häpnad / expression of complaint or asto-
nishrnent; SAOB gunåda; nåda" v. 2 c, d) 
allm. guncr der ed Älvd. `ja, oj, oj, oj!' (efter 
berättelse om elände); gu'nn ur i skra`ttetum, 
Soll. `jösses, så vi skrattade; gu'nn vås fetigs 
lirsur Rättv. `Gud nåde oss, fattiga löss!'; 
gunnå må'g Bju. `ja, stackars jag!'; gunåsela me 
fcettiga bä'n Nås 'Gud nåde mig, fattiga barn!'; 
näj, gfe -nå' mäg sfttjan Mal. `nej, Gud nåde mig, 
som sitter här! (eg. sittande, dvs, som sitter 
här sysslolös)'. Jfr Gudhandagen. 

gud-nåd(s)lig adj. I gunå`dlin, Nås guneesslen Li. 
guneessle Tra.; n. gfenådle Ore (jfr SAOB under 
gudsnådelig). 1. 'fromlande, gråtmild / sancti-
monious, sentimental' Nås Li. Syn.: gudelig, 
bet. b; gudsnådlig. 2. 'ömklig, eländig / 
pitiful, miserable' Tra. 3. (n.:) `besvärligt / dif-
ficult' Ore ä e ss gfenådle te li'vo nuferti'dp, ss 
`det är så besvärligt att leva nuförtiden så'. 
— Adv.: guncrdli Leks. (förstärkande:) gunå`dli 
ka'llt `förfärligt kallt / miserably cold'. 

gudom m.Ia gudö'm öMor. gu'ddom Leks. gfedom 
Mal. 1. 'person i gudomen / deity' allm. cell 
trå' gu'ddoman Leks. `alla tre gudomspersonerna' 
(om kraften i vattnet på Trefaldighetssöndagen). 
2. (skämtsamt:) 'församling av tre äldre (visa) 
män / (jokingly:) group of three (wise) old men' 
Mal. hän e ä je' a  fur en gfedom då 'vad är det här 
för en gudom då?'. 
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goddag etc. och på tack:) giesin I i äu frirsin 
Älvd. gu`ssin I e du frusssin Mal. (skämt.) `Gud 
signe! Är du frusen?'. 2. (interjektionellt) ha'rrä 
gusi`nna Dju. 'bevarsväll / goodness mer. 

gud-ske-lov interj. guisstjiekö'vÄlvd. gu'sstfilå'v — 
gustelå'v öMor. gusstelå'v Ve. guiffilå'v Leks. 
guiffelå'v Jä. gu'ffelå'v Äpp. gu'astjelå'v Mal. 
gu`sstjilå'v Li. 	 Tra. `Gud 
vare lov / thank goodness' (SAOB gud II 6 c). 
Jfr gå an, bet. 2, gå till, bet. 5. Syn.: gud-
havelov, bet. 1. — Sag: gu`sstfielrovsdåggn m. 
best. Älvd. (skämt.) 'lördagen / Saturday'. Jfr 
gudskelovskväll. 

gudskelov(s)-kväll m. la gussstjineovskwe'lld Älvd. 
gustjeld'vskvälld öMor. guffilå'vkväll Äpp. gusstje-

ÖVd. `lördagskväll / Saturday evening'. 
Syn.: gudhavelovskväll. 

guds-ko f. VII gfedartjir ",gä'clamstjir Ors. 'nyckel-
piga, Coccinella / ladybird'. Syn.: se gudfader-
ko. 

guds-lån n. la gu'ss-lrå'n Älvd. gu'eelrån Våmh. 
gu'ealrån —gu'sslrån vMor. guslå'n ,,,gu`sslån ,,  
gu'sslån öMor. gu'sslån ,,,gu'sslån Ve. gs'sslrån 
vSoll. gu'sslon Soll. 	sslön gu`ssKn Ors. 
gu'sslån Oro Ga. Jä. —gu'eelån Äpp. gu'sslån 
vRättv. Leks. (Silj.) Ål gu`s(s)lån Rättv. (Bi.) 
Leks. gu'sslån Bju. —gu`.2.21cin Dju. 	Flo. 
Nås gu'sslön gu'sslon 	,,,gu'.2.2lon Mal. 

ÖVd. —gu`selön Li. —gu`ggkon Tra. 
1. 'föda / food' (särsk. 'föda, som kommer från 
jorden'; SAOB 1) allm. fä" sö' min gu'8s-k4sn§ 
Älvd. 'att bete sig så med maten!'; å e då bå"kå 
dv rå'n gu'sslånä Ve. <det är då bakat av mjöl 
av oblandad säd'; jä tur int je Wir& ny gu`sslån 
Leks. 'jag töis inte ge kon någon spannmål'; 
lana el't int gu'2.2lån Dju. 'kon äter inte mjöl 
och gröpe'; å nä ss mi'ttji gu`sslån tf' Dju. 'det 
var så mycket mat(rester) i (avfallet)'; ä finns 
int ä gu'eglron inna verggan Tra. `det finns inte 
ett dugg att äta inom väggarna'; su`ggslrguisslån 
Leks. 'sovel'. 2. (efter negation:) `ngt, smula / 
serap, bit' (SAOB 2) Rättv. (Bi.) Dju. dem has dd-
int i gu'sslån, kvä'r Dju. `de hade ingenting kvar'. 
Syn.: se doft m.fl.; gryn', bet. 2. —Avi.: 
gu'2.21önlaus Li. 'utan säd och mjöl / without 
grain and flour'; an mått e g& .22lönlsus an stra'nnd 
pär ä"Strand Per lär också vara utan mat av 
mjöl och säd'. — Ssgr: gu'sslånsjammka Äpp. 
gu'.2.2lön8jammka f. Mal. 1. (skämt. för) 'katt / 
(jokingly about:) cat' allm. djå' in nå`ran, gu'.2.2- 
lönsjammkan 	as o våt' ty'sst nsn ga'vy Mal. 
`ge katten ngt också, så att den blir tyst ngn 
gång'. 2. 'person, som jämrar sig över att det 
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går åt för mycket till hushållet / person who 
complains about housekeeping costs being too 
high'; gu`sslonsplpo best. f. Ors. gläm-å'v gu`ss-
lonspipo <släppa väder / break wind' (eg. glömma 
av gudslånspipan). 

guds-långa adj. gueZrå`vvg- Ve. (i uttr.:) hå`k 
guskå'vvg nå'te `hela gudslånga natten / the 
whole blessed night' (jfr SAOB gud II 3 b). 

gudsmans-kropp m. I a gu'ssmanskrapp Mal. gu`ss-
manskrspp ÖVd. 'fattig, behövande individ / 
poor person in need'; ä gi'kk ma'vv 	stakkäas 
gu'ssmanskruppita by`milla Mal. 'det fanns 
många sådana fattiga stackare, som gick från 
by till by'. 

gudsnamns-halvare m. III c gu`ssnamshalmur 
Rättv. (Bi.) 'slant i kyrkhåven / money in 
church collection-bag' (jfr SAOB gud II 3 g, 
Guds namn (3). 

guds-nådlig adj. I gusnå'dlen Ve. gu.ssnå`dlä Mal. 
'fromlande / sanctimonious' (SAOB). Syn.: 
gudelig, bet. b; gudnåd(s)lig, bet. 1. 

gud-son m.II gu"sun Ve. 'gudson / godson'; 
gu"suner skull grå"vå a gu"fa å gu"må sej `gud-
sönerna skulle gräva (o: grav) åt sin gudfar och 
gudmor'. 

guds-ord n.Ia gu'ssöd Ve. gu'ssök Mal. gu`ssök 
ÖVd. 1. 'Guds ord / the word of God' (SAOB) 
allm. du ska-nt dje'lckes min gu'ssödä Ve. `du 
skall inte driva gäck med Guds ord'; å e full 
int gu's8ölr a'llt-ä prä'sstr,, så'g hä'll Mal. <det är 
väl inte gudsord allt vad prästen säger heller' 
(talesätt som varnar för auktoritetstro). Syn.: 
ord, bet. 3. 2. 'skriven el. tryckt from välgångs-
önskan med tänkt magiskt skyddande verkan 
(ex. psalmboksblad i spädbarns linda, åkallan 
om skydd mot brand i kroppåsbrev) / written 
or printed pious phrase wishing s.o. goodfortune, 
supposed to have magic protective powers (e.g. 
page of hymnbook in infant's swaddling clothes, 
appeal for protection against fire in kroppås-
brev)' Mal. 

guds-rike n. III gu'ssrltjä Leks. Mal. gu'ssrItji 
Bju. 1. 'himmelrike / heaven' allm. vi  fekk si', 
eks gu'ssrltjä ii vä,' vi Leks. `vi fingo se, vilket 
himmelrike det var, vi'; tjå'n sä gu'ssritjä Mal. 
'göra sig förtjänt av himmelriket'. 2. kä'ppas 
tä gu'ssritjä Leks. `lek / game'. Jfr käppas, 
bet. 1. 

Gud-uti-mig-tu interj. gù ttiond ,,,gu'ttimä-tie Mal. 
(förstärkande, starkt bekräftande uttryck, an-
sedda som lindriga svordomar / augmenta-
tive, expressions of confirmation intended as 
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mild oaths); nö geettimä ska ä ss våk a`nn å"nu 
skall det förbaske mig bli annat av'. 

(ud-vet(e) interj. (jfr Gud, bet. 1 b) Ost Våmh. 
guvett Mal. (uttr. för förundran el. undran / 
expression of surprise or wonder; jfr SAOB 
gud II 1 e:) Ost uil wil tai so Weö Våmh. 
`att du vill vara så elak!'; guvett vm isnnt dum 
va sö'sskon Mal. 'jag undrar just, om de inte voro 
syskon'. 

gudvälsignelse-korg m. Ib guaweksi'vnelsekorrg 
Vitanh. 'korg, anv. som spädbarnssäng / basket 
used as infant's cradle'. Jfr barnskäppa m. fl. 
Syn.: kripp-korg, -säng. 

gul adj. I ( 	jfr gul-) gask Älvd. Våmh. (n. 
gfzult Älvd. gfekt Våmh.) gök vMor. Ve. Soll. (n. 
göt Ve. Soll.) göl öMor. gåt Ors. Jä. Äpp. gök Ore 
NeSi. Mock. Flo. Nås Mal. ÖVd. (n. gsl(l)t —gikt 
Rättv. göt Ål Flo. gökt Mock. Okt Nås gallt 
ÖVd.). 1. `citron- el. saffransfärgad; flavus etc. / 
yellow' (SAOB 1); o e a'llt g'S'k ö'gom Rättv. 
`hon är alldeles gul i ansiktet'; dä'r hadd dam i 

ka`tta Dju. 'där hade de en gul katt'; 
biii‘rrkar tar-på' vär(r)t göslä Jä. `björkarna(s löv) 
börja bli gula'. Jfr gulna. 2. (i uttr.:) 
att-4 rö'ddiam Mal. (om gulbjörn:) `oerfaren 
av arbetet i ett lag av skinnare (eg. gul återå 
ryggen) / inexperienced at working with a 
team of skinners' (jfr SAOB 4). Jfr gulbjörn. 
— Ssg: ggai-ma'jja f. Jä.`flicka, klädd i gul kjol 
/ girl dressed in yellow skirt' (jfr Gudlög). 

gula' n. 	IV gieska n. Älvd. Våmh. gö'la f. 
öMor. gra Rättv. g92`ka Jä. Äpp. Oka Mal. 
ÖVd. `gula i ägg / yolk of egg' (SAOB gula' 1); 
eggiiska6 Älvd. 'äggulan'. 

gula' LIV gö'jka vMor. gfika Rättv. (jfr SAOB 
gula"). 1. 'bakdel på människa, podex / but-
tocks' Rättv. få på gfika 'få stryk'. 2. `lat, 
liknöjd el. slarvig kvinna / lazy, listless or 
slovenly woman' vMor. fiku gösika. `vilken lat 
och slarvig kvinna, vilken slamsa!'. Jfr arshål, 
bet. 4; gränja v., ssgr; Gudlög, bet. 2. 

gula sv.v.l. girskå Älvd. go"lrå Soll. gå'Irs Mal. 
gåskå Li. 'vara gult, synas gult / be yellow'; ä 
go"kär åv bkiösmum Soll. 'det lyser gult av blom-
morna'; ä gå'ks bakätt mg'an å ms'lltset  Mal. 
`det lyste gult bortöver myren av mogna hjort-
ron'. 

gul-band n.Ia gfeskbEtnnd Våmh. gö'kbannd Ve. 
Soll. `gult prydnadsband, anv. i dräkten el. i 
hättan (av pojkarna i Våmh. buret i hättan vid 
återkomsten från mönstringen, som tecken på 
att de blivit antagna, till skillnad från dem som 
blivit kronvrak) / decorative yellow ribbon used 

on clothes or on cap (in Våmh. worn on cap by 
boys who had been accepted for military service)'. 

gulbarks-buske m. Illa gfarbar(k)sbusska ( -buf-
fä) Bju. <brakved, Rhamn.us frangula / black 
alder'. Syn.: se brakbuske, bet. 1. 

gul-björn m.Ia girkbienn Mal. (jfr Dahlgren 
bean, gulnäbb; Rz 221 a gulbening etc.) 
'yngling, som första gången deltog i arbetet i ett 
lag av skinnare / youth who worked with team 
of skinners for first time' (jfr SAOB gul, bet. 4, 
gulben, bet. 2 etc.); bestå' fö gfarbienn 'bjuda 
på brännvin i det skirmarlag, där man (el. yng-
ling) första gången deltog i arbetet (och man 
under vandringen kom i närheten av någon 
stad)'. Jfr gul, bet. 2. 

gul-blomma m.IIIa gftsekbkOmmä Våmh. gö'k-
bkiöm göskblromm, gö'kblriåmm vMor. gösl-
bljönt(ä) öMor. gö'kbköm —go"kåbkomm Ve. gö`k-
blriöm Soll. ggs`kbköina Mal. gEr`kbIrsmme ÖVd. 
<växt med gula blommor / plant with yellow 
flowers' (särsk. Sinapis arvensis, Ranunculus 
acris och Taraxacum vulgare; jfr SAOB 1; 
Färje Transtr. flora 103). Jfr boförsblomma; 
gulgubbe m.fl. Syn.: gulblomster; gul-
toppa. 

gul-blomster n. Id ggs`lblammstsr vOrs. gkbIrsmms-
tär Ål <växt med gula blommor' (särsk. Sinapis 
arvensis och Ranunculus acris). Syn.: se föreg. 

gul-borste m. Illa gEarbås(s)ts Rättv. (jfr Lytt-
kens 1631). 1. `hästhovsört, Tussilago farfara / 
coltsfoot'. Syn.: se bockblad, bet. 3. 2. 
`maskros, Taraxacum officinale / dandelion'. 
Syn.: se boförsblomma; gulgubbe, m.fl. 

gul-bröms m. Ja göskbrymm,s svMor. gölbrimms 
öMor. 'stor, gulaktig broms / big yellowish 
gadfly'. 

guld n.Ia gull allm. (utom gall ÖVd.). 1. 'gul 
ädelmetall; aurum / gold' (SAOB 1) allm. 4n 
sti 'år gu'llä min kna'ivpm Våmh. (Bon.) 'han 
skär guld med (tälj )knivar'; rå'n fä?. gu'llä Äpp. 
rä'n 80E4  gu'llä Mal. 'rena, skira guldet'. 2. 
(oeg.:) `glimmer och dyl. / gleaming' (jfr SAOB 
2). Jfr han-, katt-. 8. `smeksam benämning på 
person, som man tycker mycket om / term of 
affection for person one is very fond of' (SAOB 
4) Äpp. Mal. ÖVd. het ö likssm gu'llä, ha Äpp. 
'det (dvs, han el. hon) är liksom vänligheten 
personifierad, godheten själv'; bö gu'lla-sii`ta 
inna du få'r ä Mal. `bed riktigt vackert (eg. 
gulle söta), innan du får det!'. Jfr guldhöna, 
bet. 2. — Ssg: 	 sv.v. Mal. `förgylla / 
guld' (part. gu'llfsadiylld). Jfr följ. — Av!.: 
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gullå`ra sv.v.Mal. =föreg.; stö'hi e gullän 'stolen 
är (delvis) förgylld'. 

guldbrands-daling m., se gudbrandsdaling. 
guld-bäraren m.IIIc best. gu'llbärsrn Rättv. 
(Bo.) <vänstra handens ringfinger / the ring-
finger of the left hand'. Jfr guldvrången; 
ringfinger. 

guld-fis m. Ja gu'llfis Mal. gs'llfis Li. 'liten, om-
tyckt, kär individ, älskat barn/ beloved little per-
son or child'. Jfr guldhöna, bet. 2; guldtuv. 
Syn.: god-fis, -gosse;guldklimp,bet. 2. 

guld-gosse m. Ja gu'llgåss Soll. gu'llgsssa Mal. 
'manlig favorit / mab e favourite' (SAOB). Syn.: 
guldklimp, bet. 2. 

guld-hane m. IV gu'llhåns Äpp. <färgskimrande, 
rosliknande bildning i is / iridescent rose-like 
formation in ice' (t. ex. efter ett slag); si' liskken 
gu'llhåns je .2lö'g 'se, vilken isros jag slog!'. 

guld-höna f. IV a gu'll(u)ena Våmh. gu'llhöna Ve. 
gu'llhäna Rättv. (Bo. Bi.) Nås Äpp. gu'll(h)öna 
Leks. gu'llöina 	 Bju. gullhöna Dju. 
1. `nyckelpiga, Coccinella / ladybird' (jfr SAOB 
1); gu'llhöna, gu'llhöna, lat sö'kä skisna Rättv. 
`nyckelpiga, nyckelpiga, låt solen skina!' (till 
nyckelpigan, som sitter på ens hand). Syn.: 
se gudfaderko. 2. 'liten, omtyckt flicka / 
beloved little girl' Äpp. hd då' e Is`kv gu'llhöna 
hä 'det där är själva lilla älsklingsflickan, det'. 
Jfr guld, bet. 3; guldfis etc. 

guld-klimp m. la gu'llkkimmp Älvd. gu'llkkginvmp 
Mal. 1. a. 'stycke guld / gold nugget' (SAOB) 
Mal. b. <gult smörstycke, smörklimp / lump of 
(yellow) butter' Mal. rå'n, gu'llkkimmpan 'riktiga 
»gullklimpar(-na)»'. 2. 'guldgosse, manlig favorit 
/ male favourite, darling' Älvd. Syn.: guld-
fis, -gosse. 

guld-ko f.VII 	—gu'llkä Mal. gs'llkä ÖVd. 
'nyckelpiga, Coccinella'; gu'llkä, 
mä ha's.stji Mal. *gullko, gullko, ta mått på (en) 
handske åt mig (eg. märk mig (en) handske)!' 
(sade man och lät nyckelpigan krypa utmed 
fingrarna över veck, sidor och toppar); gu'llkäna 
kröp ätt hs' tt fi'vetia Mal. 'nyckelpigan kröp 
utmed (el. efter) varje finger'. Syn.: se gud-
faderko. 

guld-krona f.IVa gu'llkråvyna (,..—kröna) Ve. 
`brudkrona av guld / bridal crown of gold'. Jfr 
lappkrona. 

guld-ris n.Ia gu'llrls Leks. Mal. `Solidago' 
(SAOB). 

guld-stol m. J a gu'llstök Mal. (endast i förb. bära 
i guldstol; jfr SAOB 2:); bja`r an pi gu'llstök 
`bära honom på (två personers) sammanfattade 

händer / chair him'. Jfr borra f., bet. 3; brud-
stol. 

guld-stubbe oböjl. sbst. (endast i förb. stå guld-
stubbe:) stå gu'llstsbba Jä. (om litet barn:) 
`försöka stå utan hjälp / (about small child:) 
try to stand without support'. Jfr stor adj. 

guld-tuv m. gu'lltftv Mal. 'smeksam benämning 
på liten gosse / term of affection for little boy'; 
din Was gu'lltäv `du lilla älskling!'. Jfr guldfis, 
m.fl. 

guld-viva f.IVa gia/vgva Ga.; pl. gullvi'vur öMor. 
'växten Primula veris / cowslip' (SAOB 1). 

guld-vrången f.Ib best. gu'llrånnja Nås Jä. 'ring-
fingret / the ring-finger'. Jfr g ul d b är ar en; 
ringfinger. 

guld-våg oböjl. sbst. gu'llvåg Mal. (endast i förb. 
väga på guldvåg:) 'handla el. hantera med 
stor omsorg, yttra mycket varsamt / handle 
with great care, weigh every word' (SAOB guld-
våg' 2); ä bö'tj vå'ges på gu'llvåg å,'t dä 'det 
behövde egentligen vägas på guldvåg åt dig'; 
e li'lekäst du vö'g din ö'k på gu'llvåg 'det är bäst 
att du noga väljer dina ord'. 

gul-förkläde n. Id —III grfarrkält Ga. 
farrkkä Mal. 'gult förkläde, buret vid stora hög-
tider vintertid (i äldre dräktskick i Mal. buret av 
konfirmander) / yellow apron worn on festive 
occasions in winter (in earlier times in Malung 
worn by confirmation candidates)' (jfr ÖDB IV 
19, 141). 

gulgubb-brännvin n. II — I gå'kubbrännvin Mal. 
'brännvin, berett på maskrossaft (g ulgub b-
mj ölk) / alcoholic spirits made of dandelions'. 

gul-gubbe m. Illa giargubbä Flo. gåskubba Mal. 
'maskros, Taraxacum / dandelion'. Jfr gul-
blomma, -blomster, -toppa; ludengubbe. 
Syn.: se boförsblomma; gulborste, bet. 2, 
m.fl. — Ssg: gå'kubbla' ,,,g9'lfgobbkå' Flo. `dets. 
(eg. gulgubb-blad)'. 

gulgubb-mjölk f. Ib gå'kgubbmjukk Mal. `växtsaft 
från maskros (anv. vid beredning av gulgubb-
brännvin av) / dandelion juice (used for alco-
holic spirits)'. 

gul-kjortel m. I — III a gå'ktjossla Leks. ( 
Silj.) gå'Irtjottil Dju. gii`ktjorrtil Ga. 

giartjörtil Jä. gäskkötfil Mal. 1. `kvinnokjol av 
hemvävt gult (el. gulmönstrat) tyg / woman's 
skirt made of homespun yellow (patterned) 
material' (ÖDB IV 128, 192) Jä. Mal. 2. 
'klänning av gult ylletyg för småflickor / yellow 
woollen dress for small girls' (ÖDB IV 53, 57, 
478, 496) Leks. Dju. Ga. 
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gul-kläde n.III gö'Irklråd Soll. `bådkläde av gul 
färg / yellow bädkläde'. 

gul-knektkulla LIVa gnkniktkulla öMor. (jfr 
knektk ulla, bet, 2) 'färgkulla, Anthemis 
tinetoria / yellow camomile'. Syn.: gulkrag-
kulla, bet.1;gulkraktoppa;gulprästkrage. 

gul-koft m.I a gOrksift Leks. Ga. `gul yllekolt för 
småpojkar / yellow woollen frock for little 
boys' (ÖDB IV 53, 54, 496). Jfr gulrandkoft. 

gul-krage m.IV gällcråga Mock. `halskläde av 
kattun, mönstrat med gula blommor på röd 
botten / calico scarf with pattern of yellow 
flowers on a red background' (ÖDB IV 304). 
Jfr krage, bet. 4. 

gul-kragkulla LIVa gnrkrägdku'll vMor. (jfr 
kragkulla). 1. 'färgkulla, Anthemis tinctoria / 
yellow camonaile' (jfr SAOB gulkrage) vMor. 
Jfr gultoppa. Syn.: gulknektkulla; gul-
kraktoppa; gulprästkrage. 2. 'baldersbrå, 
Matricaria inodora / scentless mayweed' nvMor. 

gul-kraktoppa f.IVa gö'Irkraktuppa Dju. (jfr 
kraktoppa) =föreg., bet. 1. 

gulkrokig(t)-kläde n.Ia grkkröketklråd Soll. 'hals-
kläde av kattun, fyrkantigt och diagonalviket, 
mönstrat med gula krokar på röd botten / 
square calieo scarf, folded diagonally with a 
pattern of yellow hooks on a red baekground' 
(ÖDB IV 101, 298). Syn.: gulkroktrasa. 

gulkrok-trasa f.V gie8kkrii8ktra'8a Våmh. (Bon.) 
gnkroktrasu' vMor. =föreg. (ÖDB IV 296 f.). 

gull-, se guld-. 
gullande adv. gu'llan(de) ,-,gu'llän Mal. (förstär-
kande:) `väldigt, kolossalt / terribly, very'; o 
ss gu'llan(de) ( -gu'llän) gö"hon är så väldigt 
snäll och godlynt!' (om liten flicka, spädbarn). 

gulla-söta interj. gu'lla-8t3'ta Mal. (starkt väd-
jande:) <snälla rara du! / be a dear (and do or 
_don't do sthg)r; gu'lla-så`ta, kåt ä våsrs `snälla 
rara du, låt det varar. Jfr kär adj. bet. 2-3. 

gullig adj. I gu'llu Ål Mal. gs'lls Li. `rar, älsklig / 
sweet, lovable' (V11 gullog). 

-Gullran f.IVa best. (endast som senare ssgsled:) 
fi`nnarets-gullra Leks. 'skogsrå, som bodde i 
Skinnaråsen / wood nymph who lived in Skin-
naråsen'. Jfr fru, bet. 1 b; Gorna. Syn.: 
-Jullran. 

gul-luva f.IVa gni-Kiva Leks. gtalftva Ål `hätta 
av gult ylle, buren utanpå kvinnohatten vinter-
tid el. vid oväder / yellow woollen hood worn 
over woman's hat in winter and in bad weather' 
(ÖDB IV 496; Söderbaum Leksandsdräkten, s. 
76). Jfr gråkläde; luva; uppveckluva. 

gul-magd f. la girlfmaggd Leks. 'hemvävt ylle- 

förkläde, enfärgat gult, använt i äldre dräktskick 
på kyrkliga högtidsdagar vid personlig sorg 
och av gift kvinna vid nattvardsgång / plain 
yellow homespun apron used at chureh festivals 
when wearer was in mourning, and by married 
women for Holy Communion' (ÖDB IV 144; 
Alm, Leks. s. 57; Söderbaum Leksandsdräkten, 
s. 33 f.). 

gulna sv.v.l. git'skr. Älvd. gni?, vMor. grin? Soll. 
grina 	Ors. gäskna Rättv. Bju. gnina 
Flo. Nås Mal. ÖVd. gnna Jä. Äpp. 'bliva gul / 
tum yellow' (SAOB 1); e b7rer-4 gfe elrr? i wrkum 
Älvd. 'det börjar gulna i vecken' (sagt om mang-
lade kläder); brs'dck, a gå'Irna Rättv. 'sädesbrod-
den har gulnat'; 18'vä tår-på unna Äpp. 'lövet 
börjar gulna'. Jfr gul, bet. 1. — Särsk. förb. 
(i:) gfarri-i Li. 'lysa gult'. 

gul-nätter f. VI pl. girkungtär 	 Våmh.; 
best. girslrångtär Älvd. giinneutir ,--40/ånåtär 
Ors. <för årsväxten farliga frostnätter / frosty 
nights dangerous for the crops'. Syn.: hals-
huggar-, kall-, larsmäss-, skräck-nätter. 

gul-ockra oböjl. sbst. gå'keikär Rättv. (Bo.) 
gfarlikär Mock. ggfIrttkkää  Mal. `gult färgstoff / 
yellow dye' (SAOB). Syn.: brok-, kyller-
färg(a). 

gul-prästkrage na.IV gnrprestkrå'get vMor. 
präs astkrågs Mal. 'färgkulla, Anthemis tinctoria'. 
Syn.: se gulknektkulla. 

gulrand-koft m. Ta girlrannclksfit Jä. 'gulrandig 
yllekolt för småbarn (pojkar såväl som flickor) / 
striped yellow woollen frock for small children'. 
Jfr gulkoft. 

gul-rosa f.IVa gnrösa öMor. gnrrossa Mal. 
`ringblomma, Calendula officinalis / marigold'. 

gul-sjuk adj. I giarffik Bju. `gulsiktig / jaundiced' 
(SAOB). 

gul-sjuka f.IVa gö'lrfitka Rättv. Bju. `gulsot / 
j aundiee' (SAOB). Syn.: gulsot. 

gul-skinn n. Ja gnrKinn Mal. 'betat, rakat och 
med gulockra (el. ljuslav Xanthoria cande-
laria) färgat fårskinn, vars matta köttsida vänts 
utåt / soaked, shaved sheepskin dyed with 
gulockra (or Xanthoria candelaria), with the 
flesh side outside'. Jfr rakskinn. — Ssg: 
girkKi(nn)sh,a'askää  m. pl. Mal. 'handskar av 
gulfärgat fårskinn / sheepskin gloves dyed 
yellow' (jfr föreg.). 

gul-sot f. Ja girairå.sastt Älvd. Oks& vMor. vSoll. 
gOlråsöt Ve. girlsöt vOrs. Jä. Äpp. 	Rättv. 
Leks. göt Flo. ggarsöt Ga. Nås gå'Irgöt 
söt Mal. grott Li. 'sjukdom, som ger patienten 
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gulaktig hud o.dyl. / jaundice' (jfr SAOB 1). 
Syn.: gulsjuka. 

gul-sparve m.III a giasparr I Ors. gtt'lrsparry Dju. 
Nås gEr`lsparry Jä. gEt`lwarrva III Mal. girlemarr- 
v(e) Li. 'finkfågeln Emberiza citrinella / yellow 
bunting' (SAOB). Syn.: granköla, bet. 2; 
grönköla, bet. 2; grönsvala; gulspinke; 
körsparv. 

gul-spinke m.IIIa go"ltc7,spikk Ve. gö'lrspikk Soll. 
gö'lrspettje Li. =föreg. (jfr SAOB gulspink 1). 

gul-spira f.IVa go'lspi'ra öMor. girlspira Ors. 'hög-
vuxet stånd av åkersenap (Sinapis arvensis) el. 
åkerkål (Brassica campestris) / tall growth of 
Sinapis arvensis or Brassica campestris'. 

gul-toppa f.IVa ggiktuppa Ore Leks. girktuppa 
Bju. Dju. Nås gå'lluppa Jä. Äpp. `växt med gul 
blomma / plant with yellow flowers' (särsk. 
Taraxacum officinale och Tussilago farfara). Jfr 
bockblad, bet. 3; gulblomma; gulkrag-
kulla m.fl. 

gul-tröja f.IVa Oktrgja Mal. `kvinnotröja av 
gult vadmal (färgat med björklöv och alun), i 
äldre tid buren jämte gulkjortel vid särskilda 
högtider / woman's jacket made of yellow ho-
mespun (dyed with birch leaves and alum), 
worn in earlier times with a yellow skirt on 
certain festive occasions' (ÖDB IV 314 f.). 

gul-ärla f.IVa gä'lårla Jä. 'gul ärla, Motacilla 
flava / yellow wagtail'. 

gumbedel-kona f. gu'inmbik •-s,gu'mmbikkun (jfr 
bedelkona) Älvd. <hustru till farbror el. mor-
bror, som tillika är fadder / wife of uncle who is 
also a godfather'. 

gum-bedle m.IIIa gtemmbik Älvd. (jfr bedle, 
gumme) 'farbror el. morbror, som tillika är 
fadder / uncle who is also a godfather'. 

gum-gåva f.IVa gtemmgåv Älvd. (jfr gumma, 
bet. 3, gumme) 'faddergåva / gift from godpa-
rent'. Jfr fadderslant; gudfader-, gudmo-
der-gåva; gumpenning. 

gum-karl m.Ia glemmkall Älvd. (jfr gumma, 
bet. 3) <gudmoders man / godmother's husband'. 
Syn.: gudmoderman. 

gumma f.IVa glemma Älvd. Våmh. (gen. Tient-
mes dat. ack. gtemmå Älvd.) gtemma Mor. Soll. 
Ore Leks. Ål g& mma 	mm,1 Ors. gu' mma 
Rättv. Bju. Dju. Nås Mal. (Y.) (dat. gu'mmå 
Rättv.) (jfr gudmoder). 1. <gammal kvinna/ 
old woman' (SAOB gumma' 1) Leks. Bju. Dju. 
Nås Mal. (Y.). Jfr gammelkäring. 2. 'hustru, 
husmoder / wife, housewife' (SAOB gumma' 2) 
Leks. Dju. gu`mma villa fal hö', jä skull hä' 
Leks. 'husmodern i gården ville nog, hon, att 

jag skulle ha honom'; kntebbgumma Leks. 
`hustrun i Knubbgården'; mo'rrbrosgumma Leks. 
'morbrors hustru'; ä vä hannomås gu`mma didå'r 
Dju. <det var hans hustru, det där'. Jfr bedel-
kona, bet. 1; fru, bet. la; gudfader, bet. 3; 
gudmoder, bet. 2. Syn.: käring, bet. 2; 
moder, bet. 3; mona, bet. 2. 3. 'kvinnlig 
fadder, gudmor / godmother' OvSi. Rättv. 
Leks. Dju. Nås 4 i wentma a ntj Våmh. o e 
gtemma a mi öMor. o ä gu`mma a må Leks. 
'hon är gudmor åt mig'; du ska fl' om wpa 
gtemmå öMor. `du skall följa honom till gud- 
mor'; wån å' do far gu`mmo då Ore <vad har du 
för gudmor då?'; jä a vorti glimma a fces(s)tsr- 
kallån Rättv. 'jag har blivit gudmor åt fasters 
flicka'; ke'sst@gtpmm Älvd. `(min) gudmor Kers-
tin'; ku'llgumm4 öOrs. 'ogift kvinna, som står 
fadder'; ry'ssgumm Soll. 'gudmor i Ryssgården'; 
(gen. som beteckning för gård, där gudmor bor 
el. har bott:) gumfes öMor. gù mmur Ors. 
glernmss nöLeks. Jfr lill-, stor-. Syn.: gud-
moder, bet. 1. 4. 'grovvuxen gran / thick fir' 
Soll. 5. (senare ssgsled:) 'kvinna, som biträdde 
vid förlossning / midwife' nvMor.; se jord-. 

gumme m.IIIa gt.emme (gen. oentmes) Älvd. 
gtemmå (best. glemmjn)Våmh.; best. gtemmsn 
gu`mmen Ors. (VII, Gotl.Ordb., Danell Nuckö 
gumme; jfr Sdw. gumigumme; Fr. gumi). 
a. 'manlig fadder, gudfar / godfather'; spristt- 
.Inndes i gtemm a mk Älvd. 'Spritt Anders är 
gudfar åt mig'; dajt a gtemm.lm öOrs. 'till gud- 
far'; gq`mmgumm die kollcle Älvd. `(en man, som) 
de kallade gammelgudfar'. Jfr poj k-. Syn.: 
gubbe, bet. 9; gudfader, bet. 1. b. (senare 
ssgsled:) 'person, som följer med en annan till 
avträdet / person who accompanies s.o. to privy' 
Älvd.; se lort-. 

gump m.Ia gtimmp Älvd. gummp vMor. Ve. Soll. 
Rättv. Bju. Dju. Nås Jä. gomnvp Mal. ÖVd. 1. 
'bakdel, särsk. på häst / hind quarters, esp. of 
horse' (SAOB a) allm. li'aistummpen kam gu'mm-
pen te gå' Nås 'den lilla stumpen kommer gam- 
pen att gå' (gåta om handkvarnen); spå go'mm-
pam Mal. `på bakdelen (på häst)'. 2. 'övre höft-
parti, länd / upper hind quarters, loin' vMor. 
Soll. Jä. — Avla snä`gummpa adj. Jä. (om häst:) 
'som har ena länden högre än den andra i (of 
horse:) with one hind quarter higher than the 
other'; svi`ngummpa adj. Jä. (om häst:) 'som har 
sluttande bakdel / (of horse:) with sloping hind 
quarters'. 

gumpa sv.v .1. glemmipa ifilvd. (om häst:) 'skumpa/ 
(about horse:) jog' (SAOB).— Särsk. förb. (av:) 
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gtfmmped-å'v Älvd. 'han (o: den gamla hästen) 
skumpade i väg'. Jfr guppa; skumpa. 

gum-penning m. Ib gtemmpeni'vvg Älvd. gtemm-
pgning Våmh. (jfr gumma, bet. 3; gumma, 
bet. a) 'faddergåva, bestående av ett mynt / 
god parent's gift, consisting of a coin'. Jfr gud-
fader-, gudmoder-, gum-gåva. Syn.: fad-
derslant. 

gumsa sv.v.l. gtemm(b)sa. Älvd. gzemmsa Dju. 
Ga. gosmms- Li. 1. 'skaka, guppa / shake, jog' 
(t.ex. i en kärra) Älvd. gifmm(b)s i-wå'g 'fara 
guppande iväg'. 2. 'harva med gumse, / harrow 
with gumse' (se gumse, bet. 3 a) Dju. Ga. — 
Särsk. förb. (av:) gzovm(b)s-å'v Älvd. 'fara 
skakande i väg'; (till:) go`mms-tå .5.‘t dem Li. 
'stöta till dem med huvudet'. 

gums-ball m.Ia gssmmsball Mal. go‘mnt8bs11 Li. 
'testikel på gumse / testiele of ram'. 

gums-band n. Ta gu`mmsbannd Flo. 'hemvävt 
band med figuren gumse i mönstret / homespun 
band with design depicting ram'. Jfr gumse, 
bet. 6. 

gums-barr n.Ia gtemmsbår sÄlvd. (jfr gumse, 
bet. 2) `tall(barr), som gavs åt nybliven barna-
fader / pina twigs, given to a new father'. 

gumse m.IIIa gtentm(b)se Älvd. gtemmsä Våmh. 
gtemmsä Mor. Ve. Soll. Ors. Ore Leks. (Silj.) Bju. 
Ål Dju. Ga. Mock. Flo. Nås Jä. ( ,,,gtemms 
öMor.) gs`mms vSoll. gtem(m)ss vRättv. gu' m(m)-
ss Rättv. (Bi.) gu`mmsa Leks. gs`mmsä Äpp. 
gs`mmsa Mal. gömm.se  ÖVd. 1. 'hane av tam-
fåret / ram' (SAOB gumse' 1) allm. jändru`ttjin 
Zrä`lcksanskall jän 	gtemmsä Soll. 'en 
drucken leksandskarl (är lika vanlig som) en 
luden gumse'; n`mmbelgumms öOrs. `tredjeårs-
gumse'; irsgumms öOrs. `förstaårsgumse'. Jfr 
ball-, gäll-, gällings-, knoller-, knyller-, 
stall-, stövel-, task-, troll-, tyskulls-, ull-, 
vall-. Syn.: bässe; fåre, bet. 1; knore. 2. 
'nybliven barnafader; man vars hustru ligger i 
barnsäng / new father; man whose wife is eon-
fined' Älvd. Våmh. Mor. Ors. Ore Tra. 3. a. 
<trekantig åkerharv, snokharv / triangular 
harrow' Leks. Ål Dju. Mock. Tra. b. 'harv med 
gumsträ och fasta skalmar / harrow with 
gumstr ä and fixed shafts' (ÖDB I 384) Ga. 
4. 'tygbom i vävstol / fabric-beam of boom' 
Leks. Ål Nås Jä. Syn.: se bult', bet. ib. 5. 
'akleja, Aquilegia vulgaris / columbine' Ga. Syn.: 
kloekarros; klock-rosa, -toppa; lopprosa; 
munktoppa; muntoppa; stälptoppa. 6. 
'mönsterfigur i knypplad spets el. vävt band / 
design in lace or woven ribbon' Ga. Mock. Flo. 

Jfr gums-band, -knytning, -udd. 7. 'de 
båda samhörande risthornen på ett timmerdrag/ 
the two horns of an iron implement used when 
forming one log after another in wall of timber 
house' (S. Erixon Rig XVI s. 29) Ors. Jfr bock, 
bet. 4. 8. 'handens fingrar, satta ett efter ett 
över varandra (två personer med på samma sätt 
satta fingrar tävla genom att »stångas» mot va-
randras händer om vem som längst kan hålla 
fingrarna samman) / (in game:) about the fingers 
of a hand put one on top of the other, after 
which the two persons in game try to make each 
other separate their fingers by poking at each 
other' Mal. 9. (senare ssgsled:) 'skum på vatt-
net / surf, foam on water' Tra.; se vit-. 10. 
(senare ssgsled:) 'hård knuff / hard push' Leks.; 
se ränn-. 

gums-gröt m.Ia glemm(b)sgrik Älvd. (jfr gumse, 
bet. 2) `gröt, som gavs åt barnsängskvinna / 
porridge given to woman in childbed'. Syn.: se 
barnkonemat. 

gums-hals m.Ia gtemm(b)sås Älvd. 1. `gumses 
hals / the neek of a ram'. 2. 'skrovlighet i rösten 
på grund av lätt heshet / roughness in voiee 
due to slight hoarseness'. 

gums-hosta LIVa gtemmsosst vMor. gù mmsossta 
Ors. gz.ent(m)sos(s)ta Rättv. gu`mmshossta Leks. 
gtemmshossta Dju. Jä. Ga. gs`mmshossta Äpp. 
Mal. gömmshossta öVd. 'ihållande torrhosta / 
persistent dry eough'. 

gums-hosta sv.v.l. gu‘mmsossta öMor. 'hosta 
torrt och ihållande / eough dryly and persis-
tently'. 

gums-kick m.Ib glemm(b)stjikk Älvd. 'litet, 
oslaget parti av eljest slagen slåttermark / 
small unmown part of hayfield'. Jfr kick, bet. 1. 
Syn.: se get, bet. 7. 

gums-knul m.Ia gtemmbsknauk Älvd. 'liten el. 
ung gumse / small or young ram'. Jfr knul, 
bet. 5. 

gums-knytning f.Ib gu'mmsvOniv Mock. 'spets 
med figuren gumse i mönstret / laee with design 
depicting ram'. Jfr gumse, bet. 6. Syn.: gum s-
u d d. 

gums-kylla f.IVa gtemmstjyll Älvd. gu`mmstjilla 
öMor. Ors. `scrotum av gumse / serotum of 
ram'. Syn.: gums skräppa; gumstaska, bet. 
1. 

gums-kätte m.IIIa glemm(b)stfitt Älvd. gtemms-
tjittä Våmh. gu`mmstjitt Mor. gu`mmstjittä Ore. 
1. 'tillfälligt inhägnat betesområde, på vilket 
gumsen hölls skild från honfåren / temporary 
pen out in field, in whieh ram was kept from 
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ewes' Mor. 2. (i förb. med ligga, vara etc.; 
jfr gumse, bet. 2:) allm. 4n, a kgmiö up i 
gtemmetjittqn Våmh. `han har blivit barnafader 
(eg. han har kommit upp i gumskätten) / he 
has become a father'; an ligg i gu‘mmatjittam 
öMor. `han har hustrun i barnsäng'. 3. a. 
'litet, oslaget parti av eljest slagen slåttermark / 
small unmown part of hayfield' Älvd. Syn.: 
se get, bet. 7. b. 'litet, oskuret parti av eljest 
skuren åker / small unploughed part of field' 
Älvd. 

gums-pinne m.IIIa gu`mmspinna Ga. 'tinne på 
harv, s.k. gumse / tooth of harrow, called 
g um se'. 

gums-skalma f.IVa gtimmaykalrma Ga. 'skakel 
på harv, s.k. gumse / shaft of harrow, called 
gumse'. 

gums-skjuts m.Ia gu'Inmastfite öMor. `färd med 
nyfött barn till prästen / journey with new-
bom n child to see parson'. 

gums-skräppa f.IVa ge`mmaskräppa Mal. `scro-
tum av gumse / scrotum of ram'. Syn.: gums-
kylla; gumstaska, bet. 1. 

gums-sup m.Ia gienim(b)ssftp Älvd. gu`mmasitp 
Mor. 'sup, på vilken den nyblivne barnafadern 
(se gumse, bet. 2) bjöd besökande / drink of-
fered by new father to visitors'. 

gums-taska f. IV a gu'inmstaeek Soll. gu'inmstasska 
Ors. ge`mmataaska Mal. go`mmatasska ÖVd. 1. 
`scrotum av gumse / scrotum of ram' (jfr ÖDB 
III 283) allm. Syn.: se gumskylla. 2. <efter-
hängsen individ / persistent person' Ors. 

gumstra sv.v.l. ge`mmstra Mal. `hantera farligt 
föremål så, att ngn kan skadas / handle dange-
rous object carelessly'. Syn.: gäms a; gämstr a. 

gums-trä n.V geentmstrd Ga. 'ram till harv, s.k. 
gumse (bet. 3 b) / framework of harrow, called 
gumse' (ÖDB I 384). 

gums-tämmel m. Id gientm(b)atemmbek Älvd. 
`lamm av hankön / male lamb'. Jfr tacktäm-
mel; tämmeli. 

gums-udd n.Ia gu`mmaudd Mock. =gumsknyt-
ning. 

gum-tytta f. g4'mmtytt Älvd. (jfr gumma, bet. 3) 
<faster el. moster, som tillika är gudmor / aunt 
who is also a godmother'. Jfr gumfaster. 

gunga f.IVa gusvva Mal. ÖVd. `inrättning vari 
el. varpå man kan sitta och gunga / swing'. Jfr 
villgunga. Syn.: se dingla, bet. 2; fjuckai; 
huska. 

gunga sv.v.l. gu'vvga Ve. gu'vva Mal. ÖVd. 'för-
sätta(s) el. vara försatt i svängande rörelse uppåt 
och nedåt el. fram och tillbaka / sway, swing'. 

Syn.: brocka, bet. 2; fjuckai; fusa; fussan; 
huskai; Foga; ruga; rugga', bet. 1. 

gung-ijucka f.IVa gu`v(g)/jukk(a) Ve. 'karusell-
gunga / merry-go-round'. Syn.: se galenget, 
bet. 2; villgunga. 

Gunn-Mats m. gu`nn-mä'a Li. <fiktivt väsen att 
skrämma olydiga barn med / fictitious creature 
used to threaten disobedient children with'. Jfr 
brunnsgubbenm.fl.; böse; bet. 1; Golvaren. 
Syn.: se Bö (e). 

Gunnus-Erik m. gifnue-errk Mal. `(personifika-
tion för) solhettan, som gör ngn matt och sjuk / 
(personification of) heat of sun making s.o. ill 
and exhausted'; an Onse-errk tö'a  mil sa 'sol-
hettan gör mig så trött (eg. han G. tager mig 
så)'. 

gunstig adj. I gu`nnatv, Ve. 'snäll, hygglig / kind, 
decent' (SAOB 1 a y); då e du ad gu`nnatti, å gö' d å 
djtrr å 'då är du så snäll och gör det (dvs, gör 
som jag säger)'. 

gunås interj. gunå'a Bju. Mal. ,-'gunå's 88 Vi'88t 
Mal. 'beklagligtvis, olyckligtvis, tyvärr / un-
fortunately' (SAOB b). 

guppa f.IVa gu`ppa Soll. gu`ppa Rättv. Flo. Nås 
Jä. Mal. 'gupp, grop i väg / bump, hollow in 
road'. Syn.: se doppanc. 

guppa sv .v .1. gusppa Rättv. Bju. Flo. Jä. 'röra 
sig upp och ned / jog, jolt, bump' (SAOB gup-
pa' 1). Jfr gumpa; skumpa. 

gurgla av. gu'rrgka Ål gu'rrght —gru'gglra Jä. 
`gurgla, bubbla! gargle; gurgle' (SAOB gurgla'). 
Jfr gluddrai, bet. la  och refl. 

gurka LIVa gu'rrka Leks. 'knäpp, lätt slag med 
fingrarna / flick with fingers' (SAOB 2c) je 
katta i gu'rrka `ge katten en knäpp på nosen'. 

gurkmeja f.IV a guirma`ja —gaIrma`ja Rättv. 
gu'rrkmöja Jä. `rot av Curcuma longa, nyttjad 
som färgmedel / turmeric root used as dyestuff' 
(SAOB). 

gurpa sv.v.l. ge'rrpa ÖVd. (Torp gurpa). 1. 
<rapa (el hicka) häftigt / belch (or hiccough) 
violently' ÖVd. Jfr gorr -rep a. Syn.: rapa',  
bet. 1; repa; roppa. 2. 'svälja luft (om krub-
bitare) / swallow air (about crib-biter)' ÖVd. 
3. 'gruffa, gräla, gorma / grumble, quarrel' Tra. 
Syn.: se galma, bet. 2; garma, bet. 2; gorma', 
bet. 1. 

gusse m. gu'see ÖVd. 'lockrop till hankatt / name 
used when calling tomcat' (stundom som smek-
namn och lockrop anv. form av gosse, bet. 7). 
Syn.: niasse; misse. 

gust 	 gasat f. Leks. Nås Jä. Äpp. Mal. 
pest m. Al Ga. ÖVd. göta f. Flo. (SAOB). 1. 
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'pust, fläkt / gust' allm. e va'rrma ge' ast Mal. 
(Y.) 'en varm fläkt'. Syn.: hå,s, bet. 1; tos, 
bet. 1. 2. 'dunst, stank / fumes, smell' allm. ä 
kå'mm en gs'sst från gry'kksbo Ål 'det kommer 
ett illaluktande vinddrag från Grycksbo'; ä 
ka'mm äjn gs'sst, ssib kunn add ståt Civu Li. 
'det kom en elak lukt, så man kunde ha fallit 
baklänges (eg. stälpt avig)'. Syn.: hås, bet. 
2; tos, bet. 2. 

guds sv .v .1. gu`ssta Leks. Al gs'ssta Mal. ÖVd. 
1. 'pusta, fläkta, ånga, dunsta / blow, evaporate, 
steam' allm. ä a gsssta bå'rrt Leks. 'det har 
dunstat bort' (om moln, dimma, vatten etc.); ä 
gs'sstä as va'rrmt a`ta Al 'det ångar el. gassar så 
varmt ute'. Jfr gyssj a; gåva. Syn.: gasan, 
bet. 2; gåna; gåsaI, bet. 1. 2. 'stinka, komma 
dunster / smell, give out fumes, odours' allm. 
ä VA' ss ä gs'ssta å-v, Leks. 'det luktade på långt 
håll av honom (eg. det var så det luktade av 
honom)'; ä fjä'sgssst å kkeism Li. 'det kommer 
dunster av ladugårdslukt från kläderna'. Jfr 
gyssja; gåva. Syn.: gasan, bet. 3; gåsa,I, 
bet. 2. 

gustaf(s)-drag n. II gu`satavdräg Ve. gu`sstafsdräg 
Jä. Mal. (Öje) `skeddrag av koppar och tenn 
med fast krok i bakre änden (tillverkades i 
Gustafs sn) / spoonbait from the parish of 
Gustafs'. Jfr gustafskrok. 

gustafs-knapp m.Ia gu`ssta(f)sknapp Ore get' 8(8)-
tafsknapp Rättv. gu`sstafsknapp Al Nås Jä. 
gu`sstakknapp Mal. 1. 'metallknapp från Gustafs 
sn, anv. i olika plagg i mansdräkten / metal 
button from the parish of Gustafs, used on 
various male garments' (ÖDB IV 44, 46, 377, 
396 f.; Dal. Hemb. tidskr. 1926, s. 149 ff.). Jfr 
brack-knapp, -knepe. Syn.: gustafsknep, 
-k n e p a, -k n ö p. 2. (skämts. beteckning på) 
`person från socknen Gustafs / person from the 
parish of Gustafs' Jä. 

gustafs-knep m.Ia gustä,' fsknåp öMor. =föreg., 
bet. 1. 

gustafs-knepa f.IVa gu'ssta(f)sknfep Älvd.; pl. 
gussstafsknEpur Mor. =föreg. 

gustafs-knöp m.Ia gu`s(s)tafsknöp Rättv. (Bo.) = 
föreg. 

gustafs-krok m. Ib gussstafskrök nvMor. Ore 'krok 
till gäddrag, förfärdigad i Gustafs sn / hook of 
spoon-bait, made in the parish of Gustafs' (Dal. 
Hemb. tidskr., s. 149 ff.; ÖDB 172). Jfr gus t af s-
drag. 

gut m.Ia gajt Ors. gat -gutt Mal. gfit Li. (jfr 
Torp gut). 1. 'pojke, gosse / boy' Mal. Li. i va-92,t 
ga'mnuar Trav, då' int Mal. `jag var inte så gam- 

mal (eg. gamla guten) då inte'; kvernngåtly, Mal. 
(namn på känd spelman) 'Kvarn-guten'. Syn.: 
gosse, bet. 1; gute, bet. 1. 2. 'stor, tung och 
lat karl el. pojke / tall, heavy, lazy fellow' Ors. 
Jfr gute, bet. 2. 

gute m.III a ga'jtä öOrs. gfete Li. 1. 'pojke, gosse 
/ boy' Li. Syn.: se gorre, bet. 1; gut, bet. 1. 
2. `karl som går och slår dank' öOrs. Jfr gut, 
bet. 2. 

guva 	-st.v., se gåva v. 
gvat adj., se vat. 
gvatig adj., se vatig. 
gyckel-gubbe m.IIIa jy`kkälrgubbä Jä. 1. <led-
docka, sprattelgubbe / puppet'. 2. 'gyckel-
makare / joker, jester'. 

gyckla f.IVa dig`ökira Våmh. 'fumlig el. vårdslös 
person (man el. kvinna) / furnbling, clumsy per-
son'. Jfr vänster-. 

gyckla sv.v.l. dig`ökka ( -49`5käir)Våmh. dji`kkka 
(-djiskkälr) Ve. jrklra Rättv. js'Ickka Bju. (jfr 
SAOB). 1. 'bete sig valhänt, fumligt el. vårds-
löst / be clumsy or careless' (jfr SAOB 1) Våmh. 

'tala oredigt; ställa till krångel / talk incohe-
rently; get up to mischief, make trouble' Bju. 

'föra skoj, skoja / joke' (SAOB 4) Ve. Rättv. 
an sitt å dji` kklrä min de Ve. 'han sitter och gycklar 
med dig'; ta-tf å dji`kkäk ata bä' dä Ve. 'börja skoja 
vid (mat)bordet'. - Avi.: js'kkält n. Bju. 'ore-
digt el. oredligt tal el. handlande / incoherent 
speech, illogical actions'; dj7'61drtkn ,,,djgsöklren 
adj. Våmh. 'fumlig, tafatt, opraktisk / furnbling, 
unpractical'; s' kkku js'Ickkugän adj. Bju. 
<krånglig, ej fullt ärlig / not entirely honest, 
involved'. 

gylta f.IV a djy'llta Älvd. Våmh. vMor. Ore dji'llta 
öMor. vSoll. Ors. jy'llta Leks. jy'llta Flo. Jä. 
Äpp. djö'llta Mal. dji'llta ÖVd. 1. <sugga / sow' 
(jfr SAOB gylta 1) OvSi. Flo. Mal. ÖVd. 
hs`kkicler a du nä' täj, gs'llt äll dji'llta Li. 'vilket-
dera har du nu tagit, galt el. sugga?' (brukade 
grannar fråga varandra, då ngn köpt en små-
gris). Jfr kvant-. Syn.: sudda; sugga, bet. 1. 

`fet, lunsig kvinna / fat, clumsy woman' (SAOB 
gylta' 1 b) OvSi. Mal. drgedjyllt Älvd. `dets.'; 
hukke djö'llta Mal. `vilken fet kvinna!' Jfr dret-. 

'liten flicka / little girl' (vanl. som smeknamn) 
vSoll. Leks. Jä. Äpp. Jfr gylting. 4. 'omanlig 
man / effeminate man' Våmh. du fr djy'llta 
tä kä'r 'du är ingen riktig karl' (anses grovt 
förolämpande). 5. '(fröhus av) näckros (Nym-
phaea el. Nuphar) / water-lily' Jä. Mal. ginjylltur 
s vrtjylltur Jä. 'gula och vita näckrosor': ndttji-
djöllta Mal. 'fröhus av näckros'. Jfr gris, bet. 3, 
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m.fl. Syn.: se blädderkanna. 6. (senare 
ssgsled:) a. `stor simbagge el. dykare / big 
diving-beetle' Mal.; se bäck-. b. `gråsugga, 
Oniscus / wood-louse' Mal.; se bänk-. 7. `mönster 
i det slags kattun (gylttyg), som stundom an-
vändes i kvinnodräktens kjolliv / pattern in the 
kind of calico (gylt tyg) sometimes used for 
bodice of woman's garment' Mal. — Ssg: djö'llt-
tgg n. Mal. 'kattun, vars dominerande mönster-
figur kallades gylta / calico with gylta pattern.' 

gylta sv.v.l. jy'llta Äpp. 'gå klumpigt / walk 
clumsily'; han jy'lltär ssm en gr' s 'han går så 
klumpigt som en gris'. 

gylling m.Ib jy'lltiv Äpp. gy'lltiv Mal. 'liten 
pojke / little boy'; ps' jjktjylltiv Mal. 'dots:. Jfr 
gylta, bet. 3. 

gylt-trav n.II djy'lltträv Våmh. 'ett slags lun-
kande galopp / jog-trot'. Jfr grisk ut; gylt-
trava. Syn.: svintrav. 

gylt-trava sv.v.l. djy'lltträvå Våmh. `galloppera / 
gallop'. Jfr griskuta; gylttrav. 

gylt-unge m.IIIa jy'lltuvve Flo. 'gris av första 
kullen / pig from first litter'. 

gyssja sv.v.1. ge' ffa gå' fa Bju. (jfr gå s a) 1. 'ånga, 
lukta svett o. dyl. / fume, steam, smell of sweat 
etc.'. Jfr gasa", bet. 2, 3; gusta; gån a; gåsai, 
bet. 1; gåva. 2. 'andas, blåsa, pusta (på någon) 

breath out, blow (on s.o.)'; an gå'fa rö'k på na 
`han blåste rök på henne'. 

gyttja f.IVa dy`ttja Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
di'ttja öMor. Ve. dji`ttja 	Ors. drtja 
vRättv. l'tja Rättv. (Bi.) jy`ttja Leks. jy‘ttja 
Bju. Jä. Äpp. ji`ttja Dju. Ga. Mock. Nås jö'ttja 
Flo. djö'ttja djö'tja Mal. djå'tja öVd. (se L. 
Levander i Sv. Lm. 1942, s. 95) `starkt vatten-
haltig jordart / mud' (SAOB). Jfr b lö t-; dye. 
Syn.: dye, bet. 2; görj a; lort, bet. 5. — Avi.: 
dyttj-ni'd v. Våmh. (Bon.) 'smutsa ned med 
gyttja / dirty with mud'. 

gyttjig adj. I dy`ttjun vMor. disttjun öMor. dy`ttjån 
Soll. djisttjun Ors. drtju vRättv. jy`ttju Bju. 
ji`ttju Nås djb'tju Mal. djå'tju Tra. 'med gyttje-
botten; nedsmord med gyttja / muddy' (SAOB). 

gå sv.v.3. g4 Älvd. nVåmh. (prost. gi'dde; sup. 
gif' gå Älvd.) g4 	Våmh. (Bon.) gå vMor. Mal. 
öVd. (pret. gei'dd; sup. gå'i, Mal. öVd.); obef. 
Ors. (Torp gaa; Fr. Bl. gå; styr dat.). 1. 'lägga 
märke till, ge akt på / notice' allm. g4' 6u int 
dOclå, kwi`nnfäytje Älvd. 'ser du inte den där 
kvinnan?' (till en, som ej såg skogsrået); g4' 
au-t ivgu eld Våmh. 'hör du inte vad jag säger?'; 
i gå'cld int i'vv0 vMor. `jag märkte ingenting'; 
då gå'dd je bka'sstummnam Li. 'då fick jag syn på 

blästerugnen' (som jag aldrig lagt märke till 
förut). 2. 'taga vård om, sköta / take care of, 
look after' Våmh. (Bon.) ./n g4'-tb,t i'vvgu 
'han tar inte vård om någonting nu'. — Särsk. 
förb. (åt:) i gådd-å't didå` på in mierit Mal. `jag 
märkte det där på Marit'. Jfr åtgålig. 

gå st.v. gö Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. (pret. 
djikk Älvd. Våmh. Ve. Soll. djikk -,gikk Mor.) 

(pret. djikk) Ors. g «gå (pret. gikk) Ore gå 
NeSi. NeVd. (pret. gåk gekk vRättv. jekk 
Rättv. (Bi.) Bju. Ål Dju. Ga. Flo. Nås Jä. 
fåk ,-,, jekk Leks. gekk Äpp.) gå Mal. öVd. (pret. 
gikk sup. gä'nni ,,,genni -gti`nnji Mal. pret. 
gekk -,cljekk Li. djekk Tra.); övr. böjningsformer, 
se LD II 230-231, 248-249, 250, 252, 253 (jfr 
gänga). 1. a. `förflytta sig gm att föra fram 
fötterna på visst sätt / walk' (SAOB A I 1) 
allm. rapp de gå', inna 4`r8buttjen kum s nit'gg 
de Ore 'skynda på att lära dig gå, innan du 
fyller ett år! (eg. innan årsbocken kommer och 
stångar dig)'. Syn.: gånga. b. 'förflytta sig 
med annan kroppsdel än fötterna / move using 
part of body other than feet' (SAOB A I 1 d) 
Soll. 0 å röven <hasa sig fram på bakdelen'. 
gå å hä'nndom Mal. gå, på hti`nndsm Li. 'gå på 
händerna'. Jfr knä-. 2. `förflytta sig till fots 
längre el. kortare sträcka / walk a long or short 
distance' (SAOB A I 2) allm. gok i b4'8 Älvd. 
(till ko:) 'gå i bås'; ä i fu'lli i llrkom så gö' 
Våmh. (Bon.) 'det är fullt av sådana, som gå (o: 
stryka efter vägarna) nu'; i skulld wa fe'jn um 
du gendje Ve. 'jag skulle vara glad, om du 
ginge'; gåsgir 	Son. gs`nndji 	Ors. 
gssnndje rifil Ore `gån nu!'; gå'r i då,' s ku'mm 
i me'rrgo Ors. <går i dag och kommer i 
morgon' (om senfärdig person); we gv'mm då we 

Ore 'vi gå, då vi vilja'; ga'kk-no Mal. 
'gå!' (äv. uppmaning till häst att sätta sig i 
rörelse och börja dra); ga'kk but te vm hu'itig 
Tra. 'gå till Hurtig!'. Syn.: gånga. 3. (åtföljt 
av adj., uttryckande resultat / `go, walk', fol- 
lowed by adj. expressing result; SAOB A I 2 h:) 
len kci'v djik tr,d'tt Älvd. 'en kalv gick sig trött'; 
ve gikk trö'tt mi'lla Pdre a flrOtninin Mal. 'vi 
gingo, tills vi blevo uttröttade och måste stanna 
mellan Idre och Flätningen'. 4. a. 'gå i viss 
avsikt / go, walk with some special purpose in 
mind' (SAOB A I 2 i; jfr ordb. by oböjl. subst.) 
Älvd. Våmh. Ore gö' bri`nndspftsre Älvd. 'följa 
älgspår'; gö gå'usgn, Älvd. gö gå"sgn Våmh. (Bon.) 
<gå gärdsgårdssyn'; gå hå' estskög Ore 'gå i skogen 
och söka efter hästen'. b. 'färdas fram över el. 
fram på / go, walk across' (SAOB A 1 2 k) 
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allm. di er ad ga'jö V ek tjg' ökv, Älvd. `de hade 
gått hela (vägen över) ödemarken'; gö 8k4'rån 
Soll. <gå på skaren'; jä gåk ga‘m(m)bsk vå'jsn 
Rättv. 'jag gick den gamla vägen'; ja jekk 
sta'rjolrbäsmira Dju. 'jag gick över Storjord-
bärsmyren'; ga rö'na Mal. <gå Renen (namn 
på väg)'; ä va: ss ks'llt da-i li'mdän v ka`tton 
gekk rä'jtjin 	 Li. 'det var så kallt 
i Limadalen, att katterna gingo på röken 
mellan gårdarna'. 5. a. 'tjäna (som), arbeta (i 
egenskap av) / serve (as), work (as)' (SAOB A I 
2 p cc) Älvd. Våmh. Mal. Li. gö för ( ,,,nest) Nes 
Älvd. 'arbeta, tjäna utom hemmet, i främmande 
gård (eg. för el. hos annans)'; gö da"gåpig Älvd. 
'arbeta som da gpiga'; gö dr4'jvg Våmh. 'tjäna 
(som) dräng'; gö o'llsm4n8 Våmh. 'utföra oav-
lönat gemensamhetsarbete'. b. 'vara klädd / be 
dressed' (SAOB A I 2 p y) Älvd. Mal. ÖVd. 
ig e'dd 'tt nytta 8i4' du e'dd ga'j 85' nå"ktgn 
`jag tål inte (el. skulle inte vilja) se, att du 
går (ginge) så lätt klädd'; ga'kk int 85 nå'ku 
Mal. `gå inte så lätt klädd!'. c. 'befinna sig i 
sjukdomstillstånd; gå havande / be in a state 
of ill-health; be pregnant' (jfr SAOB A I 2 p 3) 
Älvd. Mal. mi`kkke hinn gö' min 4n og 'tt 
wi"tå d'ier a"vå 4n Älvd. 'många kunna gå 
med den (a: sjukdomen) utan att veta, att de 
ha den'; o gå'a  mä nenti'vv Mal. 'hon är med 
barn'. d. 'hålla till, vistas, finnas / be (to be 
found)' (SAOB A I 2 p 	jfr A I 3 b cc) 
Älvd. Äpp. Mal. ÖVd. wå't du zon ira'kkstt 
gör i snasjptgn Älvd. 'vet du, om det finns 
lax i Snipån?'; ti'vvra går ti om Äpp. 'det finns 
mask(ar) i den (o: osten)'; en, ka`mnvpskrutt sem 
dvvran gi'kk ti Mal. `ett hästkadaver fullt med 
fluglarver'. 6. (gm konj. och samordnat med 
ett verb, på vilket huvudvikten ligger/ (go) used 
together with another verb; SAOB A I 2 p x) 
allm. ig a gajd o grå'« mi fe dY ööå'r Älvd. 'jag 
har gått och gruvat mig för det där'; ä-vt 
va'rrt du går på vi'nndv, å ju`sstsr Leks. 'det 
är inte lämpligt att du går på vinden och lyser 
med bart brinnande ljus'. 7. 'förflytta sig, 
vara i rörelse (i allm.) / move, be in motion' 
(SAOB A I 3) allm. 80ra gär i mä'kv, Mal. <solen 
går i moln'. a. 'förflytta sig till lekplatserna, leka 
(om fisk) / spawn' (SAOB A I 3 b f3) OvSi. Jä. 
Mal. Li. dem tög dem mes dem dji'vvgå nvMor. 
'de togo dem, då de lekte'; fi'88tjän gå'r Jä. 
'fisken leker'. Jfr gå från; leka, bet. 5. b. 
'flyta, rinna (om flod, å, bäck o.d.) / run (of 
river etc.)' (SAOB A I 3 f) Älvd. Mal. ÖVd. 
ii‘v§ a gajd u'ppin 'älven har varit (brukat vara) 

gå 

öppen, isfri'; bd/ekan gikk u`ppi mi'tt i vi'nntram, 
Mal. 'bäckarna voro isfria mitt i vintern'. 
Jfr öppen. c. 'röra sig (om dörr på grund 
av att ngn går gm den) / move (about door 
when s.o. goes through it)' (SAOB A I 3 k) 
Älvd. Mal. ÖVd. ./n å'rd de,"rä dji'vvga 'han hörde, 
att det gick i dörren'. d. 'draga, fara fram, blåsa, 
strömma (om vind, oväder, luftdrag o.d.); 
komma från visst håll (om väder); förnimmas 
som rörelse (om kroppsförnimmelser) / blow, 
stream (about wind, storm, draught etc.); come 
from a certain direction (about weather); be felt 
as movement (about bodily sensations)' (SAOB 
A I 3 1 y) Älvd. Äpp. Mal. e djikk ri"gåv jär i 
wå'res svÄlvd. 'det drog fram ett skydrag här i 
våras'; e go wa'rrm fr4 sma"lråfjj,se Älvd. 'det 
strömmar in varm luft (eg. går varmt) från 
småkreatursfähuset'; e gö rg'sur Älvd. 'det går 
rysningar (gm kroppen)'; sa Was ä gå'r /ro 
vä'ddjin Mal. `så kallt det drar från väggen!'. 
e. 'jäsa (om vört och brännvinsämne) / ferment 
(about wort and spirits)' Mal. Li. ä tög te gå' 
Mal. 'det började jäsa'. Jfr gå upp, bet. 6. 8. 
'rätta sig efter, följa / follow, go by' (SAOB 
A I 5) Rättv. Mal. ÖVd om je a nå tä gå' åtar 
Rättv. <om jag har ngt (mönster) att gå efter'. 
9. 'härja, grassera (om sjukdom) / raga, be rife 
(of disease)' (SAOB A I 8) Älvd. Mor. Leks. 
Äpp. Mal. ÖVd. nå lläjkt så gö'r Mor. nu 
tukks sem gå'r Leks. 'en epidemi (eg. ngt 
sådant som går)'; hä å'rä rii'söta gekk Äpp. 'det 
året rödsoten gick'. 10. a. `vara i gång (om 
maskin, verktyg o.d.) / be going, working (of 
machine, too! etc.)' (SAOB A I 10) Älvd. Våmh. 
Äpp. Mal. ÖVd. lerä u4rn kwenni gö'r Våmh. 
'hör du, om kvarnen går?'; trö'0.8, går i töm» 
Mal. 'kvarnens matarverk ger ingen säd'; nå`lra 
dje'kk 88 fre'est 88 Li. 'nålen gick så friskt så (o: 
var i ständig rörelse)'. b. (om kroppsdel, 
kroppsligt organ och andhämtning:) 'vara 
i verksamhet, arbeta (häftigt) / work (hard)' 
(SAOB A I 11) Älvd. Mal. ÖVd. 
lrat gö' .2lä"vrif svÄlvd. 'sluta att låta mun-
nen (eg. slavran) går; 49% gö M fel 4'nndv 
ä'nn svÄlvd. <han andas i alla fall än' (om döds-
sjuk); benin å' am dje'kk ssm an add sätti 
vg‘js Tra. 'magen på honom gick, som om den 
hade suttit på en vidja'. e. 'ringa (om kyrk- 
klockor) / ring (of church bells)' (SAOB A I 12) 
Mor. Mal. i'vvgär klu'kkur fivg gö' öMor. 'inga 
klockor fingo ringas' (vid självmördares be- 
gravning); dam ka'mm, mä tjä`ätjikkskkon gi'kk 
am jfekmåron Mal. <de kommo, medan kyrk- 
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klockorna ringde på julmorgonen'. 11. (opers.:) 
'förlöpa, ske, hända; lyckas; gå för sig, vara 
möjligt / pass; happen; succeed; be possible' 
(SAOB A IV 1-2; jfr ordb. död m., bet. 2) 
allm. e gör sakt tri"lrå wiå ennda irk4n Älvd. 
'det går minsann att tala med vem som helst 
(eg. med vånda vilken; a: ingen är högfärdig)'; 
e gör i' emmt 4'mm Älvd. 'det går jämnt upp'; 
fkr gi'kk e min mjöljän öMor. 'hur gick det med 
mjölken?'; e djikk int nå"gules Ve. 'det gick inte 
på något vis'; ä gör te gö akå"rån nu Son. 'det går 
(för sig) att gå på skaren nu'; å sa e ge`nndj int å' 
mi Ors. `det är, som om det inte ginge (a: ville 
lyckas) för mig'; ä alldelras rilektit sam ä gå'r 
Leks. 'det är alldeles riktigt, som det går' (uttr. 
för fatalism); ä je'  går alltet  vä' jin Mal. 'det här 
kommer aldrig att gå lyckligt (eg. vägen)'; ä 
gå'r int ätt di' häll å.'l gasyvää  Mal. 'det följer 
inte den regeln alla gånger'; hå' vii' jt je tör fal 
gisvvg Li. `det skulle väl kanske kunna gå 
för sig (eg. det vet jag torde väl ginge)'; 
ä dji'vvg fal ä-då', baro du dree j Tra. `det 
ginge väl, det där, bara du droge'. Jfr 
fara, bet. 11; gå an, bet. 1; gå för, bet. 1; gå 
till, bet. 6. 12. <erläggas av / be paid by' 
(SAOB B V 3) Mor. Mal. ä djikk upå rfeta 'det 
(o: ett skattebelopp) påfördes rotarna'. Syn.: 
gå ut, bet. 5. 18. a. `dö, gå hädan / die' 
(SAOB B VI 1 c) Mal. Li. på håta`nn å'r a ä 
gä'j tri' tu ma`jagältam `på halvtannat år har tre 
personer dött i Majagården'. Syn.: draga av, 
bet. 2; dö, bet. 1; fara, bet. 3 b; lämna, bet. 4. 
b. <bryta upp, lossna och ge sig i väg (om is) / 
break up, move (about ice)' (SAOB B VI 4 a) 
Älvd. Li. 8t4'mmne gö'r Älvd. `fördämningen i 
älven av upptornade isflak lossnar'; i'sratje ge'kk 
da-i a'rran Li. `isen (eg. isr åk e t) gick i (ån) Äran'. 

`avgå (om exkrementer; om semen) / be 
voided, ejaculated (of excrement or semen)' 
(SAOB B VI 4 b) Älvd. Rättv. Mal. ÖVd. ä 
gi'kk i'nna an nådd botål Mal. `det (a: säden) 
(av)gick, innan han hann börja samlaget (eg. 
nådde bortåt)'. Syn.: fara st. v., bet. 12 b. 

`finna avsättning, gå åt / be in demand, be 
consumed' (SAOB B VI 9) Ve. Rättv. wend e ä 
för kråld så gö be'sst nu' Ve. `vad är det för 
laggkärl, som gå bäst nu?'; kom s h.ö'm, nog gå'r 
Rättv. (Bo.) `kommer det hem, så nog går det 
(åt) blir det drucket'. 16. (åtföljt av prep. + 
sbst.:) a. ̀ bege sig någonstans för visst ändamål, 
för att utföra viss syssla / go somewhere for a 
certain purpose, in order to carry out certain 
work' (jfr SAOB B VIII 1) allm. gö' mgn 

tjyri Våmh. gö' min tffri Mor. `leda kon till 
tjuren'; i a ge`nn,clji i gro"vun Ors. `jag har 
arbetat i gruvan'. b. `gå på frieri hos / go 
courting' Rättv. Mal. an gå'r bårt nä di"-da 
Rättv. `han går på frieri hos den där (flickan)'. 
Syn.: frian. 17. `sträcka sig (så långt som till), 
hota / extend as far as, threaten' Älvd. Våmh. 
Mor. diem ad lrät e gö' up4 	lritä ö'g Våmh. 
`de hade tagit litet av halmen också (till mäld, 
eg. låtit det gå på halmen)'; å nod så gör a 
Ira`jvQ Våmh. (Bon.) `hon har en livsfarlig 
sjukdom (eg. ngt som går åt livet)'; (äv bildi.:) 
e gör a lrasjvei a mig svÄlvd. `jag blir nedstämd, 
bedrövad'. Syn.: taga. 18. a. <hänvända sig 
till / tum to, address o.s. to' (jfr SAOB gå 
B VIII 8 a, rådm  18 b) Älvd. w Mm go i 
rå' ?e <vi få rådslå'; ig alr go i rå' min 4m 
`jag skall rådgöra med honom'. b. `leta efter, gå 
ut för att finna / search for, go out to find' 
(jfr SAOB B VIII 8 f) Våmh. naug 4m i ga'jå stä 
blr(1"ber4m `visst ha vi brukat plocka blåbär'. 
e. (senare ssgsled:) <taga reda på, utröna / find 
out, ascertain' Mal.; se e f ter-. 19. a. <föra, leda 
(om väg) / lead (about road)' (SAOB B VIII 12) 
allm. gä'vu an 8 yvy ba`kkää  ma`vv I vä' fin 
a vä'nnam vott alläa  la' vv Mal. 'ginge den än 
över många backar, / bleve vägen till vännen 
aldrig lång'. b. (med saksubj.:) 'skickas, 
sändas / be sent' (SAOB B VIII 13) Ve. 
nu a bo"kaväk genndji `nu har budkavle gått'. 
c. 'nå el. räcka (upp) till / reach up to' (SAOB B 
VIII 14) Älvd. Mal. ÖVd. e dji' kk bå'r up4 å' v4n 
skft'sn Älvd. 'det (o: vattnet) nådde bara upp på 
halva skon'; snjö'n gå te knä'ss Tra. 'snön når 
(upp) till knäet'. d. <vara riktad åt ett visst 
håll / be placed in a certain direction' Älvd. 
Mal. ÖVd. ka`bbe dji'vvg Zr4'jvg8ete <stockarna 
lågo längsefter (bron)'. 20. (om klocka:) 
'närma sig, snart vara / approach, soon be' 
(SAOB B VIII 22) Leks. Mal. ÖVd. klrå`kka 
går på å'tta 'klockan är snart åtta'. 21. 
`rymmas, innehållas / be contained, hold' 
(SAOB B VIII 23) Mal. ÖVd. sa  liennji ä gikk 

brö'aa  ti e lasvvh,ätta, skull dam .214', 8 ss 
lä`nnji ä fjö'l tri' strå' fö ll'am <så länge det gick 
sju bredor (av hö) i en (lång) toppluva, skulle 
man slå, och så länge det föll tre strån för lien' 
(skämtsamt talesätt); ä gå‘ int mäjti' nä Li. 'det 
ryms inte mer el. går inte mer uti (kärlet) nu'. 
22. 'undervisas el. förmanas av präst / be in-
structed by, be admonished by parson' Våmh. 
Soll. Mal. Li. i fik gå' fe 4'vvg Våmh. 'jag 
fick gå i nattvardsskolan, fastän jag ej uppnått 
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stadgad ålder'; gö' flest pre'sstim Våmh. `besöka 
prästen för att förmanas för okristlig vandel'; 
gö' nä(8t) prässstim Soll. `gå i nattvardsskolan'. 
Jfr fredag. 23. (om trampning i väv, benämnd 
efter den till olika vävnader brukade vävnads-
arten / about treadling a bom:) gå lå'rtä Ore 
'trampa tuskaft'; gå bkå'gann Ore `trampa 
fyrskaft, kypert diagonal'. 24. 'övergå i el. 
till / tum into'. a. (om kolmila:) 'kolas, övergå 
till kol / tum into charcoal' allm. ml'Zra gör brå,' 
a'ut4min Våmh. `milan kolas bra i de yttre 
delarna'; lana a gänni fellut Mal. `milan är 
utkolad'. Jfr gå ut, bet. 7. b. (i uttr. gå i 
gro:) go i grfc's Älvd. `överdragas av moln, 
mulna / grow cloudy'. Jfr gro sv.v., bet. 3. c. 
(senare ssgsled:) 'beväxas med buskar och snår-
skog / be covered with bushes and brushwood' 
Älvd. Jä. bu`sskgånnji Jä. 'bevuxet med buskar'; 
se ris-. d. (senare ssgsled:) 'beväxas med skog 
/ be covered with forest' Mal.; se skog-. 25. (om 
tid:) 'draga ut / take a long time' Äpp. Mal. 
10 går på ti' a inna ho kem-i'nn frå fiö`sa `det 
drar ut på tiden, innan hon kommer in från 
fähuset'. — P. pr.: rttje ir e gö'eincl da'jter 
svÄlvd. 'inte kan man gå dit' (för att få hjälp); 
i käla gö'end Ve. vSoll. ja Utan& gå'vdäs Bju. 
je kamm gå'rtcle Li. lag kom gående'; an vä, 
gå'ndets Dju. 'han gick till fots'; gå'ondes 
/ankar Li. 'gående hållkarl (vid älgjakt)'. 
— P. pret.: ja, dem ä gå'dcle Leks. <ja, de äro 
gångna' (om mjölkkrukor, som blivit hämtade); 
mila ä gå'dd Dju. `milan är färdigkolad'. — 
Särsk. förb. (an:) 1. `gå för sig, vara lämpligt, 
passande el. möjligt' (SAOB 11) allm. ä gikk 
ful a'ndn fö om få', sem fikk tå' o mö' Mal. 'det 

var väl inte svårt för far, som fick ta mor' 
(sagt av blyg yngling på tal om frieri). Jfr gå, 
bet. 11. Syn.: gå för, bet. 1; gå till, bet. 6. 
2. (i uttr. (det) går an;) 'som tur är, dess 
bättre' (jfr SAOB 11 b) allm. ja gor-4'nnd i ska 
dg wa i'em,a i då'g Våmh. (Bon.) 'som tur 
är, skall jag då vara hemma i dag'; ä go"r-
annd i a fä'nndj-upp perroni då Soll. `dess 
bättre har jag fått upp potatisen'; går-
a'nn då, at kfilnär kåra hä'm Rättv. (Bo.) 
'gudskelov, att korna kommo hem!'. Syn.: gå 
till, bet. 9; (av; styr dativ:) 1. ̀ gå bort, försvin-
na' (SAOB 5; äv. bildi.) Älvd. Mal. Li. si'nneö a 
gajö-erv 4m ng' Älvd. 'hans ilska har gått över 
nu'; ä a fall tf' te gå'-å att Li. (om sjukdom:) 'det 
skall väl ändå kunna bli bra igen (eg. har väl 
tid att gå av)'. 2. (om klockan:) 4 a gajö-å'v 
a'lev-tri' nti Älvd. `klockan är över halv tre nu'. 

3. 'brista sönder i två delar' (äv. om  känsla av 
att ens rygg liksom vore avbruten; SAOB 10) 
Älvd. Våmh. Jä. Mal. ÖVd. ry'ddjin gor-å'v 
Våmh. `jag känner det som om min rygg vore 
avbruten' (vid stor ansträngning); pa'ss dä, se 
i'nnt ä gå,r-å' Mal. `akta dig, så att det inte går 
tvärs av'. 4. (om dryck:) 'slå av sig' Våmh. 
Rättv. Leks. bret`mmine e å'gått Rättv. 'bränn-
vinet är avslaget'; ä ha gått-å' dri`kkanä altvå'k 
Leks. 'drickat har slagit av sig alldeles'. 5. (om 
konsekvens av handling etc.:) Soll. Mal. ÖVd. ä 
dji`kk-åv alldeZräs 18' (ritt a di', etan Soll. `du 
slapp undan det där alldeles för lindrigt'; ä 
gå fel int å' me di-då' int Tra. 'det är väl inte 
nog med det där, inte'. 6. (refl.:) e gö itt å'v si 
min i'vvg crvå krrtgrei elld svÄlvd. 'det kräver 
inte litet (i fråga om dagligt arbete) att ha 
kreatur, heller'; (bort:) 1. ̀ gå sin väg' (SAOB 1) 
allm. 2. (jfr SAOB 1 c:) `gå vilse' (refl. el. ej) 
Älvd. Mal. ÖVd. qn a gaj-bro'tt Älvd. 'han har 
gått vilse'; gakk int be' tt ciä nä int Mal. `gå inte 
vilse nu, inte!'. 3. `försvinna; gå till spillo' 
(SAOB 6) Älvd. Våmh. Leks. Mal. ÖVd. e gö 
bro'tt eda ga`mmbkestad Älvd. `det går ur bruk, 
det där äldsta'; ä jekk-bå'rrt allt dem a`dde 
Leks. `allt de ägde gick förlorat'; (bor tmed:) 
gö-båjtmi'nn Ve. gå-bettmå' Mal. 'kunna gå med 
stöd av möblerna etc.'. Syn.: gå frammed; gå 
utmed; (bortur:) »linan a gått-bet' Jä. 
'svullnaden har givit med sig'; (b or tåt:) <gå 
fram till visst (förut nämnt) ställe' Mal. ÖVd. 
ve  går-balrå't e fb't Mal. `vi gå dit bort och se 
efter'; (efter; styr dat.; jfr eftergå:) 1. a. (om 
ex. bortglömt namn:) e gör-e'tter Älvd. 'det kom-
mer fram (i medvetandet) senare'. b. (om 
minne av ohyggligt intryck:) 'förfölja, ansätta' 
(jfr SAOB 1 a) Älvd. e Mr a gajö-etter eirnim sö' 
pa'as so-v del`gd int sa"vå 'det lär ha gjort ett så 
hemskt intryck på honom, att han inte kunde 
sova'. 2. (abs.:) `slå in' (om spådom etc.) Älvd. 
Soll. Ål Dju. Mal. Li. ed a gajd-etter, gr.flr 
sos-v, sa`ggde Älvd. <det har slagit in, alldeles så 
som han sade'. Syn.: gå åt eri. 8. `gå och 
hämta' (SAOB 2) allm.; (emellan:) gå-imi'lla 
Ål <åtnjuta födoråd omväxlande hos de olika 
barnen'. Syn.: fara mellan; gå mellan; 
(fram:) 1. 'stiga fram; färdas framåt' (SAOB 
1) allm. die djivvg-fra'mm, Älvd. `de vandrade 
vägen fram'; gendje-fra'mm Ore `gån fram (och 
tagen för eder)!'. 2. 'bli konfirmerad' (SAOB 
1 a) allm. 8. 'utveckla sig, mogna' Älvd. Våmh. 
Rättv. Mal. tim 4`vvyä go-fra'mrn brå.' Älvd. 'om 
(tjäder)ungarna gå till bra'; vd`rräivn går int 
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fra'mm Rättv. 'vårrågen mognar ej'. Jfr gå till, 
bet. 1. 4. (om tid:) <förflyta, gå till ända' 
(SAOB 8) Älvd. å'ö a gaj-frq'mm (nog hade jag 
många motigheter i yngre dagar, men) `den 
tiden har gått förbi'; (frammed:) go-frammi'nn 
Soll. `kunna gå med stöd av möblerna etc.'. 
Synagåbortmed; gå utmed; (från; styr dat.:) 

'avlägsna sig från, lämna' (äv. bildi.; SAOB 
gå ifrån 1) allm. e wå-it göend-fr4' 4nu'm Älvd. 
<man vågade inte lämna honom ensam'; ed a 
gaj-1r4' di ö'd Våmh. <du har glömt det (eg. det 
har gått från dig, det)'; i djiskk-frå wåsttum 
svMor. `jag gick ifrån, glömde kvar vantarna'. 

a. `avträda (sin egendom) på grund av iråkat 
obestånd' (SAOB gå ifrån 2 b) Älvd. Rättv. 
Leks. Mal. ÖVd. an  vatt gås-frö åsgändömam Tra. 
`han måste avträda sin egendom'. b. gå' 41,1 gek-
frå' däm Rättv. 'egendomen gick förlorad för 
dem'. 8. (refl.:) `neka till' (jfr SAOB gå ifrån 3) 
Rättv. kan du gå-frå' dä di' 'kan du neka till 
det?'. 4. (refl.:) `göra ifrån sig, sluta' (om skola 
o. d.) allm. tvi addum gendji-frö' was smösskölan 
Ors. `vi hade genomgått småskolan'. 5. (ref 1.:) 
`leka färdigt' (om fisk; jfr gå, bet. 7a) Ve. dåm 
a tel snå't gendj-frå' si, lerkår `de ha väl snart 
lekt färdigt, lakarna'; (för; styr dat. el. ack.:) 
1. (refl.:) `gå an, vara möjligt; vara uthärdligt' 
(SAOB 5 d) allm. å' giv ful fcl'r så Rättv. (Bo.) 
`det läte sig väl göra'. Jfr gå, bet. 11. Syn.: 
gå an, bet. 1; gå till, bet. 6. 2. `(omisstänk-
samt) gå i fälla' Li. dem gekk-fg deskktut, 
bjäsnnan `de voro lätta att fä att gå i gillrat, 
björnarna'. 8. `svara för, få skulden för; ta 
på sig skulden, erkänna' Älvd. Li. Etn fikk go-
fö'rr ed ( ,-,clr) 4nn Älvd. <han fick skulden för 
det, han'; an djekk ful fås di te 	Li. `han erkände 
det väl till slut'. 4. (i uttr. gå för det:) mein ur 
a dfs' gaj-15'r ed svÄlvd. `men vad (vilket miss-
öde) har du råkat ut för?'; (föråt:) `gå framför, 
gå i förväg' Mal. h,cenn gikk /'rät, v hö' kamm, 
kna'llon ätt `han gick före, och hon kom knal-
lande efter'; (g en om:) 1. `genomleva, utstå' 
(SAOB gå igenom 2 d) Soll. Ve. Mal. Tra. å'llt 
så du a gendje gessmun Ve. `allt som du har ge-
nomlevat'. 2. `överleva sjukdom' (SAOB gå 
igenom 2 e) Mal. ha'nn va sv små% 88 an gikk 
djöinnom 'han var så smal, att han gick igenom' 
(skämtsamt yttrande om tillfrisknad, mager per-
son). 3. `tränga igenom' (SAOB gå igenom 3c) 
Mal. smäsanina gå,ä-djösnnom (skinnet är för 
mycket räckt, så) `smörjämnet tränger igenom'. 
4. (om förslag o. dyl.:) 'antagas' (SAOB 4) Mal. 
ÖVd.; (hem:) `gående bege sig hem' allm. gs-ö'm 

Ors. ga-hi'm Mal.; (gå h e m-
å t e r:) = föreg. Mal. ÖVd. ga-hi'mmatte Mal. 
gås-Mimat ÖVd.; (i; styr ack.:) 1. `fastna i 
utlagd fångstsax' (jfr SAOB 1) Älvd. Mal. ed a'cld 
gajd-i' en rri'v ad 4m <det hade gått i en räv 
för honom'. 2. `rymmas' (SAOB 2 a) allm. e 
gör-i' twå' k4'nner i isla flrasssku Älvd. `den här 
flaskan rymmer två kannor'. Jfr gå nedi; gå 
uppi, bet. 2; gå uti, bet. 2. 3. `vara gott nog 
åt' (SAOB 2 b) allm. ä djikk int ena f' an Soll. 
`ingenting annat dög åt honom' (om en kalv, 
som kommit in på åker och ätit); (ifrån:) `av-
lägsna sig från, lämna' (SAOB 1) Leks. du få 
då vi'sst int gå ifrå' må 'du får då visst inte gå 
ifrån mig'; (igen:) 'spöka' (SAOB gå igenn  1) 
Bju. Äl Dju. Flo. Syn.: gå tillbaka; gå upp-
daga(d); gå åter, bet. 5; (ihop:) 1. `träffas, 
samlas' (jfr SAOB 2) Våmh. Mal. ÖVd. 2. 
'organisera gemensamhetsarbete' Våmh. Mal. 
ÖVd. gö-g' ap (si) Våmh. 3. gd-iö'p si nvMor. 
`kalva nästan samtidigt'. 4. 'nätt och jämnt 
stämma, gå jämnt upp; låta sannolikt' (SAOB 4) 
Mal. clvm få'r ä -nt te ga ihö'p, 	dem få'a  `de 
får inte debet och kredit att stämma, hur de än 
bär sig åt'; vm an lasi då, sv ä gävv ihö'p åt om 
`om han ändå ljöge, så att det läte sannolikt (eg. 
ginge ihop åt honom)'; (ilag:) 1. `gå, vara till-
sammans (med ngn)' Ors. Leks. (Silj.) an pr-
ilå/g mi dem-da krisppuma Ors. <han går till-
sammans med de där barnen'. 2. <förena sig 
(om ett arbete)' Soll. gö-ikå'g um je nö't `förena 
sig om en not'; (in:) 1. (jfr SAOB 1:) an jekk-
i'nn på skö'na Dju. `han nötte skorna mest på 
insidorna'. 2. `gående bege sig in' (SAOB 3) 
allm. gok i'nn å sä'tt di öMor. `stig in och sitt 
ner!'; i dra-v,4 wo"n-i go i'nn Ve. `jag kan inte 
förmå mig att gå in'; o efter int ö' g-i'nn Ors. 
<hon ger sig inte tid att gå in'. 3. 'gå i gryt etc. 
(om jagat djur); gå i vinteride (om björn)' 
Våmh. Mal. ÖVd. et  a gajd-fnn Våmh. <han 
(o: räven) har gått i gryt'. Jfr gå ned, bet. 5; 
gå under, bet. 1; (inefter:) gö-inestt(är) Ve. 
`gå (längre) in'; gök-inestt /rå dö"rurn `gå in (i 
stugan) från dörren!'; (ini:) 1. `tränga in' Mal. 
ÖVd. ä festa vålri-vt ga-ini' nå' Mal. <fettet (eg. 
det feta) ville inte tränga in (i skinnet)'. 2. gå-
ing' Rättv. `gå inåt med tårna'. Jfr gå uti, bet. 3; 
(må:) jä går int må' nä ny Leks. <jag förmår inte 
äta mycket av det (o: fläsket)'; (inåten) <gå in; 
(ÖVd. äv.) gå in igen' Ors. Mal. ÖVd.gv-i'nnat 
g-i'nnat Ors.; `gå in'; gakk-isnnate Mal. ga`kk-
i'nnat Li. gaslck-iknat Tra.; `gå in (igen)'; (isär:) 
ga-is0 Mal. ga-iså'r ÖVd. `gå isär; falla sönder'; 
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bri3'ä gikk-isä'a  fä' sst ä ka'mm, tå fji:Vlriz Mal. `(nöd-) 
brödet (hängde inte ihop utan) föll sönder, strax 
det hade lämnat brödspaden'; (k u 11: ) 1 :stjälpa' 
(SAOB gå omkull 2) Mal. Li. ä gikk ka'll fö`sst 
an kgcl stå' Mal. 'det stjälpte, så snart han 
började köra'. Syn.: stälpa; välta st.v. 2. 
gå-ku'll skö'när Jä. 'gå snett på skorna'. Syn.: 
gå uppned; (lös:) kvä'nna a gännji-lö's sä 
Mal. 'kvarnen har gått lös sig (o: det har blivit 
glapprum mellan kvarnsnesen och träet i buss-
ningen)'; (med:) 1. 'gå åt; stupa (i strid)' 
(SAOB 5) Våmh. (Bon.) Äpp. e djik-mj'nn o'llt-
g'öp Våmh. (Bon.) 'det strök med alltihopa'; 
han gekk-mä' då' Äpp. 'han stupade där'. 2. 'gå 
med barn, vara havande' Älvd. 4 a byrt-4' go-
mj'nn 'hon är med barn'; (mellan:) 1. 'träda 
emellan i kritisk situation' (SAOB gå emellan 
2) Mal. i va tt ga-mi'lla s ta-fra' få in 'jag måste 
träda emellan och freda henne'. 2. gö-mi'llg 
Våmh. (Bon.) go-mi'llå Mor. gö-mi"lå Ve. Soll. 
gå-mi'lla Rättv. Dju. Flo. Jä. (om födoråds-
tagare el. vallhjon:) 'underhållas i tur och ord-
ning av olika personer (barnen; fäboddelägarna)'. 
Syn.: fara mellan; gå emellan; (mot(a); 
styr dat.:) 1. <gå till mötes' (SAOB 1) allm. 
gakk-mö't-n dit Mal. `gå henne till mötes, dur. 

'vara motbjudande för' (SAOB 1 f) Älvd. 
öOrs. e gå-ml:est mj sa,' j no .21a'jkt Älvd. <det bär 
mig emot att säga ngt sådant'; (ned:) 1. (refl.:) 
gå-nå'r säg Bju. g-n" så Mal. gå,'-nå se ÖVd. 
'plumsa gm svag is; sjunka ned i sank myr' 
(SAOB 1 a). 2. 'sjunka; sänkas ned' (SAOB 2) 
Mor. Ors. Mal. ÖVd. akö'm a gendji-ni'd Ors. 
`skummet har sjunkit (ned i mjölken)'; ä a gä`j-
nå Tra. 'det (o: säden) har runnit ur tuten'. 

(om ur; SAOB 2 b) allm. o gå, snål 	nö 
klts`kka Tra. <klockan går snart ned nu'. 4. 
'falla i pris' (SAOB 3) allm. stji'n,na a gännji-nå'ä  
Mal. 'skinnen ha gått ned i pris'. 5. (om björ-
nen:) wi ga'llus gör .191 ni't Älvd. <vid Gallus 
lägger han sig i ide'. Jfr gå in, bet. 3. 6. 'gå 
omkull' (om affärsföretag) Mal. an gikk nå'r an-
da fabri'tjin i ö`sstnöä  'den där (symaskins-) 
fabriken i Östnor gick omkull'; (nedi:) 1. go-
ni"di si Soll. <gå ned sig på svag is'. 2. ga-nårl' 
Mal. gå-ng' ÖVd. 'rymmas'. Jfr gå i, bet. 2; 
gå uppi, bet. 2; gå uti, bet. 2; (nedåt:) kW/eka 

gänni-nerå't Mal. <klockan har stannat (dvs. 
lodet har gått ända ned till golvet)'; (när:)1. 'gå 
nära' Älvd. eö jr it gö'ijnd ntfr svÄlvd. `det är 
inte möjligt att gå nära (ex. getingbo)'; ig resa 
it /4 go nlf tjg'm svÄlvd. 'man säger att jag inte 
får komma nära (o: sköta) korna'; ga'kk int (no` m- 

mo) nää  di Mal. 'gå inte nära det!'; ga'kk int 
nä`r am Li. 'gå inte nära den (tjuven)r. 2. lira ngn 
wil go-ng' r di Våmh. (Bon.) <om ngn vill be dig om 
hjälp'; (om:) 1. `gå förbi; ta en omväg' (SAOB 
7) allm. go-'mm dar eö a we ö irvtrevgt svÄlvd. 
(vid klövjningen ha hästarna haft förstånd om 
att) 'ta en omväg, när det har varit för trångt'; 
an jekk-o'mm fa'nnsträ jän Leks. 'han gick förbi 
fönstret här'. 2. 'upphöra, gå över' (SAOB 9) 
Rättv. Leks. Mal. nu hal a å går-o'mm Rättv. 
(Bo.) 'nu håller det (a: sjukdomen) på att bli 
bra'; (äv. refl.:) e gör-u'm,m, sig Älvd. 'det går 
över'. Syn.: gå omåter; gå över, bet. 3. 
3. (om tid:) 'förflyta, dröja' (SAOB 10) Älvd. 
Rättv. Äpp. Mal. ÖVd. ed a gaja-4'mm it å'r 
Älvd. 'ett år har gått'; ha lä`nndje ska ädä:' 
gå'-am då Li. 'hur länge skall det där dröja då?'; 
(omåter:) 'upphöra, gå över' ÖVd. ä gå fal 
s'mmatt Li. <det går väl över (blir bra igen)'. 
Syn.: gå om, bet. 2; gå över, bet. 3; (på:) 1. 
'röra sig framåt' (SAOB 1) Äpp. Mal. gå-på' nö 
Äpp. 'gå på nu!' (maning till häst). 2. (om fisk:) 
'komma in i fångstredskapen' (SAOB 2:) då 
skull allt fi'sstjin gå på' ri'lektit Mal. 'då 
skulle allt fisken gå i näten i stora mängder'. 
8. ̀ döda och äta' Mal. hä' går an på' sisa (det som 
björnen först får smak på om våren) `det dödar 
och äter han sedan'. 4. (opera.:) 'ta på' Äpp. 
nö går ha på' grä'sä <nu börjar gräset mista sitt 
fodervärde'. 5. `sitta (hårt) åt' Li. hå gekk 
he På 'det satt hårt åt'. 6. ra'ttjin gaä-nt på' an 
Mal. `rocken är för trång och går inte på honom'; 
(stad:) 1. `röra sig från ett ställe, komma i 
rörelse' (jfr SAOB gå åstad 1) Äpp. Mal. 
ÖVd. he'sstn, gekk int stå' Äpp. `hästen gick 
inte ur fläcken'. 2. 'ge sig till att, gå' (SAOB 
gå åstad 2) Leks. Jä. Tra. an jekk sta å m,ett 
o'pp dannda a`bbarn Leks. 'han (gick och) 
matade upp den där abborren'; va-pt je gå te 
gå'-sta å ghisjm-å brisnbattam hä'jm Tra. `min-
sann råkade jag inte glömma brynfodralet 
hemma!'. 3. `gå till, arta sig, gå bra' Mal. 
då vålri-nt ha ga-stå' nå' fö om <då ville det inte 
gå bra för honom'; (sönder:) 1. `bli söndrig' 
Ve. Son. Ore Rättv. Leks. Mal. ÖVd. ä 
smäkk-tå' sö'n å går-sa'nnd Leks. `det smäller 
till så där och går sönder'; då ä a gel`j-sonnd 
nå`ran Tra. `då ngt har gått sönder'. Jfr brista 
sönder. Syn.: fara sönder. 2. 'bli sårig' 
Rättv. Mal. hi'a(a)tn, a gått-sa'n(n)d får må inund 
å'n sirkelpun(n)jäm, Rättv. (Bo.) 'hästen har 
blivit sårig (för mig) under den ena selputan'; 
(till:) 1. ̀ nå fullgod utveckling, växa till, trivas' 
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(SAOB 3) Älvd. Mor. Ve. Rättv. Leks. Flo. Mal. 
ÖVd. påsrur a"vå gaj-Wir Älvd. `potatisen har 
givit god skörd'; om å' tet går-tå', då går fi's(s)tjun 
å' tå' Rättv. `om skadedjuren (ex. ormarna) 
frodas rikligt, då frodas fisken också rikligt'; 
svi'nsn vill int gå tå' n8 Leks. `grisen vill inte 
växa'. Jfr gå fram, bet. 3. 2. (jfr SAOB 7:) 
gås-rd Tra. `gå åt, förgås (ex. av skratt)'; je va 
ss hå`gfäks, ss je tekkt je skull gä.` -tö 'jag var så 
högfärdig (för mina nya, fina kläders skull), så 
jag tyckte jag skulle förgås'. Jfr gå åt, bet. 3. 
3. 'tillgå, förlöpa' (SAOB 9) allm. u 	e` dd ar uka 
gö' svÄlvd. (nu veta vi) 'hur det borde ha gått 
till'; um ä må nu a kunna gä`nn,clj-tik 85' Soll. 
'om det nu verkligen kan ha gått till så'; hur ä 
tå' fe'kk Flo. `hur det nu än gick till'. 4. (jfr 
SAOB 9 e:) dsmr'åsst i hi/nn, ss hå' gikk vå'lr 
tö' Mal. <de (o: vallkullorna) blåste i horn, så 
det stod härliga till'. 5. `gå lyckligt, lyckas' 
(SAOB 10) Älvd. f6'r ci"vå dier åspe wänå"nqn so 
ed a gaj-ti'k ad 	svÄlvd. 'förr ha de hjälpt 
varandra, så att det har gått lyckligt för alla'. 
6. `gå för sig, gå an, vara möjligt' (SAOB 11) 
Älvd. e djikk int ti'k sa`j nod ad 4m 'det gick 
inte (an) att säga ngt åt honom'. Jfr gå, bet. 11. 
Syn.: gå an, bet. 1; gå för, bet. 1. 7. ̀ gå med 
skor så länge, att de få passform' Älvd. Mal. Li. 

8ken4 Älvd. 8. (refl., om kreatur:) 
<vänja sig vid att gå' Älvd. dier u`lld 14 go-ti'k si 
nekn dål g `de (o: kreaturen) skulle få vänja sig 
vid att gå ngn dag'. 9. (i opers. uttr. går (det) 
till:) 'som tur är, lyckligtvis' Mal. ÖVd. gäa-t' 
du kum-a'tt, bän Mal. <gudskelov, att du kommer 
tillbaka, barn!'. Syn.: gå an, bet. 2; (tillbaka:) 
go-tebå"kår Ve. gå-täbå`ksr Äpp. `gå igen, 
spöka'. Syn.: gå igen; gå uppdaga(d); gå 
åter, bet. 5; (undan; styr dat:) 1. `gå ur 
vägen' (SAOB 1) allm. gok-g`nnclefra'kkqm Älvd. 
`gå undan för hunden'; gsnndji-u`nndå Ors. 
gsndje-u`nnda, Ore `gån ur vägen!'; gakk-o'nndå 
me, å`pinja Li. `gå ur vägen för mig, odygds-
påse!'. 2. 'fortskrida raskt' (SAOB 3) allm. lat ä 
gå u`nna Leks. 'låt det gå undan!'; ä skull gå' 
o'nna Mal. 'det skulle gå undan så till den grad'; 
(under:) 1. (om jagat djur:) `gå i gryt el. lya' 
Ve. Ål an a genndje-u'nndär Ve. 'han (o: gräv-
lingen) har gått i gryt'. Jfr gå in, bet. 3. 2. 
i djikk-u`nnde min d'986ä/r Älvd. <jag misslycka-
des med det där'; (upp:) 1. 'gående bege sig 
upp, stiga upp' (SAOB 1, 3) allm. g8-u'pp 
Ors. ga-8'pp Mal. g.å` -upp ÖVd. 'stiga upp ur 
bädden'; di`mmbq gör-u'pp Våmh. (Bon.) 
'dimman höjer sig'. 2. (om pris:) 'stiga' (SAOB 

4c) Älvd. Mal. ÖVd. ska'vgpn gör-u'pp Älvd. 
'skogen ökar i pris'. 8. `gm gående åstad-
komma' (SAOB 6) Våmh. Ve. Ors. Mal. Tra. 
go-u'pp rå'd Ve. gs-u'pp rå'd Ors. 'utmärka 
gränsen mellan tegarna vid slåtter'; dem dje`kk-
8pp rci'ä Tra. `de trampade upp rågången (mel-
lan slåttermarkerna)'. 4. 'börja blöda' (jfr 
SAOB 7 d) Jä. Mal. å'ra jek-s'pp 'ådern började 
blöda'; så'rä gikk-s'pp Mal. 'såret började (åter) 
blöda'. Jfr gå uppåter. 5. (om is el. snö; 
SAOB 7 e:) allm. um ö'stn„ Mr e sna`j o go-u'pp 
tritl'e-gevg Älvd. 'om hösten bör det snöa och 
snön åter smälta tre ggr'; å'na ha gått-o'pp Dju. 
'älven har befriats från is'. Jfr gå uppåter. 

'jäsa upp' Mal. Li. få'tt sm jä'sstn ge'kk-spp Li. 
'se efter, om jästen jäste upp!'. Jfr gå, bet. 7 e. 

`gå igenom, i tur och ordning besöka' Älvd. 
go-u'pp disemcla Orda dar `i tur och ordning 
besöka alla de där gårdarna (där)'. 8. 'ej lyckas, 
dra det kortaste strået' Li. äin ga'nng gekk an 
s'pp likvei'lr 'en gång drog han likväl det kor-
taste strået'; (upp daga (d):) 1. `göra ngt så, 
att alla märka det; (om djävulen:) gå lös' Ors. 

gär alldeles u`ppdågå öOrs. 'han gör det så, att 
alla märka det'; e 88 ljo'tt fä', ss i tisttjar ljö`tn, 
skuld g8 u`ppdågåd 	vOrs. 'det är så fult här, 
så jag tycker att djävulen skulle kunna gå lös 
här'. 2. `gå igen, spöka' Älvd. Våmh. 4 tis gö' 
u‘ppdågå Älvd. 'hon lär gå igen'. Syn.: gå igen; 
gå tillbaka; gå åter, bet. 5; (uppi:) 1. gakk 
pi 8 träkk8 Mal. `gå upp (i b e tk ar et) och trampa 
(skinnen)!'. Syn.: giva, refl., bet. 8. 2. e 
djikk-u'ppi nä' mi`kklrer Älvd. (sängarna voro 
så stora, så) `det rymdes många'; ä gikk pi' ma' vv 
Mal. `det rymdes många'. Jfr gå i, bet. 2; gå 
nedi; gå uti, bet. 2; (uppned:) an gä'-uppnå 
å skö`sm Tra. 'han går el. trampar snett på 
skorna'. Syn.: gå kull, bet. 2; (uppunder:) 
r'd'jor går-pu'nndä Jä. 'tjäderhönorna gå i giller 
och snaror'; (uppå:) o .2lå`prär å går-upå' vSoll. 
'hon sladdrar och står i'; (uppåt:) ä jek-opä' 
Leks. 'det nådde upp till en viss nivå'; (upp-
åter:) `gå upp, isär, sönder (igen), brista' (ex. 
om  svetsfog, sår, isbelagt vatten) Mal. ÖVd. bå'iä 
djekk-stppat Tra. 'svetsfogen (jfr bädj a sv.v.) 
gick upp (igen)'. Jfr gå upp, bet. 4, 5; (ur:) 
1. (med saksubj.:) `gå bort, försvinna; (råka) 
falla ur; glömmas' (SAOB 2) Älvd. Ve. vSoll. 
Bju. Mal. do'ddjei a gajd-9'r svÄlvd. då'ddje a 
gendj-i'r Ve. `daggen har gått ur (gräset)'; hä a 
gått-fer ä'ddja Bju. 'det har fallit bitar ur eggen'; 
tji`Zran gikk 44  Mal. 'kilarna föllo ur'; i trök 
a`llär 	går-u'r om Mal. 'jag tror inte, att han 
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någonsin glömmer det där'. Jfr fara ur, bet. 1. 
Syn.: gå utav, bet. 2; gå utur, bet. 2. 2. 
`blekas' (SAOB 2) Rättv. Mal. kvåskar e alldelss 
Crgeidds Rättv. 'linningarna äro alldeles urblekta 
(av mycken tvättning)'. Syn.: fara ur, bet. 2. 
3. 'bli föråldrad' Ors. Ore e gr-'r .2la`jko na'mmr„ 
vOrs. 'sådana namn bli föråldrade'; (äv. om  
släktskap:) ä går-'r Ore 'det räknas ej släktskap 
längre' (efter fjärde led). Syn.: gamlas ur; gå 
ut, bet. 6; gå utur, bet. 7; (ut:) 1. (omsko och 
päls:) 'bli rymligare, töjas' (jfr SAOB 2) Mal. 

gaa  sko'nn fet, bärs du a a' fft dam et tå'g 
'nog bli skorna vidare, bara du har haft dem 
en tid'. Syn.: giva, bet. 9; tågna. 2. 'gående 
avlägsna sig' (SAOB 3) allm. an  gikk ö'jt min 
snå'd åviil öMor. 'han gick ut med bart huvud'; 
dö' fikk-n, g-a'jt vOrs. 'då fick han gå ut'; am je 
gi'vng än filt i slikkfsrfättsm Li. `om jag också 
ginge ut i strumplästen'. 3. <gå i land (med)' 
(SAOB 6) Älvd. Leks. Mal. itjägö dift a'ut min 
dY 4åå'r Älvd. 'inte går du iland med det där'; ta 
sä tå' rna ~Hy sam 'Print an går-iilt rna Leks. 
'börja arbeta med ngt som man inte går i land 
med'; trö'k clu du går-ft't må di å' Mal. 'tror du 
att du klarar det också?'. 4. (om tid etc.; 
jfr SAOB 8 a:) Älvd. Ve. Soll. Rättv. Mal. 
ÖVd. å dfikk-å'jt igå'r Ve. 'hon (a: kon) gick 
ut (o: skulle ha kalvat) i går'; o gör ful å'ut 
tu'nvglrä Soll. 'hon går väl månmånaden ut' 
(om kalvko); o e filtgån(n)jin nå', jetgåta Rättv. 
'turen att valla getterna har gått till byns alla 
gårdar nu'. 5. (jfr SAOB 11 d:) ä djik-ö'jt upå 
rfiltan öMor. ä gikk-filt på röstarn Mal. 'det på-
fördes roten'. Syn.: gå: bet. 12. 6. (om släktskap; 
jfr SAOB 16a:) Mor. Ve. Äpp. Mal. ä a 
gaj6-å'jt vMor. slä'kkta a gått-filt Äpp. 'det räk-
nas ej längre släktskap'. Syn.: gamlas ur; gå 
ur, bet. 3; gå utur, bet. 7. 7. (om kolmila; jfr 
SAOB 16c:) Soll. Ors. Ga. my'lro go"r-åut i 
lrå`gsäjdon Soll. 'nollan är slutkolad på lågsidan.' 
Jfr gå, bet. 24a. 8. 'taga slut' (SAOB 16) 
Våmh. Jä. Äpp. Mal. ä a wölr gajd-a' ut min jästå 
a ii88 Våmh. (Bon.) 'det har alldeles tagit slut 
med maten för oss'; ä ha gått filt må jä'sstn, Jä. 
'det har tagit slut med jästens kraft'; dzilmm 
trär je då re'nnt e filtgåddä Äpp. <de (o: rapphön-
sen) ha då rentav dött ut, tror jag'; snö'a  gikk 
filt da-i ti`on stpen Mal. `snedet tog slut i 
tionde störparet' (vid gärdsgårdsbyggande). 9. - 
(opera.; jfr SAOB 17:) 'det går bakut för' Våmh. 
Rättv. ä e vcrIr iiltgått får-n, Rättv. `han är kon-
kursmässig'. 10. (om tid; jfr SAOB 18:) ä jekk 
int filt mer än en haskvtima hå Leks. 'det tog inte  

mer än en halvtimme, det'. 11. (om ngt, som 
skall bredas ut:) <rymmas' Älvd. e gö-nt a'ut jå'r 
Älvd. `det ryms inte här' (om hö, som skall 
bredas ut på ett änge); (utanpå:)gcl-filtapå Dju. 
'brinna synligt' (om kolmila); (utanå:) 'vara 
stor el. vid nog att sättas utanpå ngt' Mal. 
ÖVd. ä-da su'lckpärä går u'ttan-X Mal. <de där 
strumporna går utanpå (de andra)'; (utav:) 1. 
`stiga av' (SAOB gå av 2) Mal. ÖVd. stå'na, s 
la`tt må ga-tå' Mal. <stanna, och lät mig stiga 
av!'. 2. 'gå bort, försvinna; nötas av' (ex. om  
dagg, fläck, snö, hud) Nås Mal. ÖVd. s'pp s 
.flå', i'nna da'ddjä ge-tå' Mal. 'upp och slå, 
innan daggen går ur gräset!'; snrd'n dje`kk-tå på 
fjo'llo Mår Li. <snön töade bort på fjorton 
dagar'. Syn.: gå ur, bet. 1; gå utur, bet. 2; 
(utefter:) go-a'utär Våmh. 'gå hem till byn' 
(från fäbodar och slåttermarker i socknens 
nordliga del); (uti:) 1. gå-t2' Nås Jä. ga-ti' Mal. 
'gå i vattnet, bada'; je (h)a visr it a hiillrå s 
gått-ti' Jä. 'jag har varit till Hulån och badat'. 
2. 'rymmas' Leks. Mal. ÖVd. ä går två' så'r ti 
sta`mmfåtä Leks. 'det ryms två såar i stånd-
fatet'. Jfr gå i, bet. 2; gå nedi; gå uppi, 
bet. 2. 3. gå-uti' Rättv. 'gå utåt med tårna'. 
Jfr gå ini, bet. 2; (utmed:) gå-utmå' Flo. Jä. 
(om barn:) 'kunna gå med stöd av möblerna 
etc.'. Syn.: gå bortmed; gå frammed; 
(ut (e)ur:) 1. 'gående avlägsna sig ur' Tra. 

å'Iram 'gå bort från eldskenet (eg. el-
den)!'. 2. (med saksubj.:) 'gå bort, försvinna' 
Mal. ÖVd. dum gikk iVtuä  nå' mi'nnde h.änn 
två' tu'mm fro ka'nntam Mal. <de (a: ränderna på 
kvarnstenarna) upphörde (togo slut) ngt mindre 
än två tum från kanten'; nös a da`ddjä get' j-til 
grå' si Tra. 'nu har daggen gått ur gräset'. Syn.: 
gå ur, bet. 1; gå utav, bet. 2. 3. (om sädes-
korn vid tröskning) Mal. Tra. såsä gå'-ta binter, 
då ä e ks'llt Tra. 'sädeskornen falla ur bättre, 
då det är kallt'. 4. (om trä, som skall klyvas 
men ej är rätkluvet i fibrerna) Våmb. Soll. 
Mal. ÖVd. 'spjälka sig men ej klyvas till slut'; 
ä gör-u"tyr Soll. 'det spjälkar sig men klyver 
sig ej riktigt'. 5. 'gå utför, gå på tok' Älvd. 
Mal. ÖVd. ä gikk 88 VIV k filtlffi fö om Mal. 'hans 
ekonomi blev (så) fullständigt undergrävd'. 6. 
'förlora sin kraft' (ex. om  syrämne; om växt) 
Älvd. crb..ate6 a gajd-a'uty för iil888 Älvd. 'vårt 
tätämne har förlorat sin förmåga att bilda tät-
mjölk'. 7. 'bli föråldrad' (ex. om  benämning; 
om sed) Våmh. Li. i'nnt gå.' ä då filtu hä'll Li. (om 
häxtro och trolldom:) 'inte försvinner då det 
heller'; (äv. om  släktskap:) Älvd. Våmh. Ve. 
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Soll. Mal. ÖVd. nö` ta ä tå ga-fetii Li. `nu börjar 
det bli slut på släktskapen (mellan våra familjer)'. 
Syn.: gamlas ur; gå ur, bet. 3; gå ut, bet. 6; 
(vid:) 1. 'erkänna, bekänna' (SAOB 1) Älvd. 
Mor. Ve. Leks. Syn.: vidgå. 2. 'gå med på' 
Älvd. spristt-lass wild int a'lls go-wi'd at eå a 
fiennes no lla'jkt <Spritt Lars ville inte alls gå 
med på att det har funnits något sådant'. 8. 
`åtaga sig betalning' Leks. å så fe/ck få'rr, g4-v' 
nä 'och så måste fadern åtaga sig att betala det'; 
(å:) 1. `gå på, stå i' Älvd. Våmh. Soll. go"k-å, 
dfc å Soll. `gå på du bara (och prata)!'. 2. (refl.;) 
e olld o få go-4' si men fa'söri Våmh. `det börjar 
bli nätt med fodret'. 3. (ref!.:) stji't te kå'r så 
kat go-5' si dv kekindjen Våmh. (Bon.) 'strunt 
till karl, som låter hustrun råda!'. Jfr gå åt, 
bet. 5. 4. e gör-4' fisked Älvd. 'det går hål (på 
böld, is etc.)'. 5. 'ligga, taga mot; gå trögt, 
kärva' Älvd. e gör-4' ska`kkkq 'kälken ligger mot 
skakelslån (i medlut)'; (äv. refl.:) d4' djikk eå 
si åar (om otillräckligt bilad stock vid knut-
timring:) <då kärvade det där (a: i det under-
liggande knuthaket)'. 6. (refl., om ko vid kalv-
ning:) <krysta' Älvd. sif yor 4 g5-4' sig <sedan 
började hon krysta'; (åt:) 1. 'behandla ngn el. 
ngt så el. så' (SAOB 1) Älvd. Mal. Li. itjä 
kärum wir uk go-å' di 85' ko'lldskki Älvd. 'inte 
skola vi väl behandla dig så ovänligt'; dam gikk 
hå' t å't om Mal. `de ansatte honom hårt'. 2. <för-
brukas, konsumeras; tryta, taga slut' (SAOB 3) 

mErberi a ge`f -å svMor. <hjortronens tid 
är förbi'; a'llt-ihö'p jekk-å't Dju. `alltihop gick 
åt'. Syn.: gå åtåt er. 8. <gå förlorad, stryka 
med, dö' (SAOB 4) allm. e djikk-å' mi`kkek 
Älvd. 'det gick åt många (o: rådjur, p. g. a. hård 
vinter)'; i grå`stsst 88 i kunnd a gendji-å' vOrs. 
'jag skrattade, så jag höll på att dö'; gikk int 
hann å't da-i 4'n Mal. 'drunknade inte han i 
älven?'. Jfr gå till, bet. 2. 4. 'nå, räcka (ex. 
om  kroppen); passa (ex. om  dörr i karm)' 
svÄlvd. ru'ttjin gör it å' å <rocken går inte om 
(kroppen)'; dd"rä gö it å' å `dörren passar inte 
i karmen'. 5. kat go-å' sig Älvd. 'vara efter-
given (eg. låta gå åt sig)'. Jfr gå å, bet. 3; 
(åter:) 1. `gå baklänges' (jfr SAOB 1) ÖVd. 
gà kk-att 'back!' (maning till häst). Jfr gå åt er-
efter, bet. 1. 2. (om dörr o. dyl.:) <kunna 
stängas' Älvd. Ve. Mal. ÖVd. dö"rär gö-tt 
a'tt Ve. då'ran går-td a'tt Mal. `det går inte att 
stänga dörren'; (om klädesplagg:) 'nå, räcka 
omkring, kunna knäppas etc.'; pä'llsn gi/ck int 
a'tt smkri'vv an Mal. 'pälsen nådde inte om-
kring honom'. 3. (om vattendrag:) `fullstän- 
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digt beläggas med is' Älvd. dar Ti've gör-a'tt 
kjit'at 'då älven fryser till riktigt hårt'. 4. 'åter-
komma i samma form' Mal. Li. ä a gä`j-att 
a'fftass Li. 'det (o: samma slags folktro) har 
gått igen (dykt upp) på andra ställen också'. 
5. ̀ gå igen, spöka' sÄlvd. Mor. Ve. Soll. Ors. Oro 
Rättv. Jä. Mal. ÖVd. Ekn djikk-a'tt Älvd. an 
gök-a'tt ätt sä Rättv. 'han gick igen'; ga-a'tt Mal. 
gå'-att Li. `gå igen'. Syn.: gå igen; gå till-
baka: gå uppdaga (d). 6. 'hämna sig' Ors. 
ä gär-ztt ss le`nndjä /eld ä går-a'tt 'det dröjer inte 
så länge, innan det hämnar sig'; (åter e f t er:) 1. 
'gå baklänges' Äpp. Mal. han gekk-a'ttär bak a 
då'rn Äpp. <han gick baklänges till dörren'; an 
går-a'ttätt Mal. `han (o: hästen) går baklänges'. 
Jfr gå åter, bet. 1. 2. (om köp:) 'återgå' (jfr 
SAOB gå åter 2) Våmh. tja'päd djikk-a'ttär 
<köpet gick tillbaka'. 8. gs-a'tter 	öOrs. 
`gå tillbaka (samma väg man har kommit)'. 
4. tinder få go"-attär Soll. 'garn från varpen på 
bommen, som inte fått rum i skeden, får nystas 
upp allteftersom vävningen framskrider'; (å t e r- 
i:) 	Tra. 'gå som det förutsagts, slå in'. 
Syn.: gå efter, bet. 2; (ätåter:) ä ga fsll Xtatt 
Li. 'det går nog åt (konsumeras)'. Syn.: gå åt, 
bet. 2; (över:) 1. 'gående bege sig över' (SAOB 
1) Älvd. Ve. Ors. Mal. ÖVd. i djik-g'ver Ors. 'jag 
gick över (bäcken)'. 2. 'taga väldet över' (jfr 
SAOB 14) Älvd. dar 4 få gö-Y"vy di, kelinndje 'då 
hon börjar ta väldet ifrån dig, gumman'. 3. 
'upphöra' (SAOB 17) Älvd. Våmh. Leks. Ga. Mal. 
Syn.: gå om, bet. 2; gå omåter. 4. (om kalvko:) 
<gå med kalv längre än den normala tiden' 
Älvd. Våmh. Mor. Ve. så gör-it rvyr int 
Våmh. (Bon.) (om man leder kon till tjuren, 
när månen är i ny) 'så går hon ej över normal-
tid'. Jfr full adj., bet. 5. - Avla gö'niyg Våmh. 
(Bon.) gä`nin Mal. gä'ing Li. f. 'gående; vandring; 
sätt att att gå/ walking; walk; way of walking'; 
gå'on n. Mal. 'vandring / walk'. Jfr gånga f. 

gå-lög adj. I ga`Zraug Li. (jfr gålös) 'som ej ser 
(upp), liknöjd, ovarsam / eareless, uninterested'; 
e du 85 gå'kuug `har du så svårt att se (el. få syn 
på det) el. att se upp?'. - 	gå'ksuge n. (jfr 
öga n.) Li. 'slö, liknöjd person, som ej ser 
upp med tingen omkring sig / lazy person, 
indifferent to what happens around hirn'. 

gå-lös adj. I g4"kös Älvd. nVåmh. g5"kös Våmh. 
(Bon.) gå"kös 	grisk& vMor. Ve. gå'ksus (jfr 
gålög) Li. (Aasen gaalaus; Fr. gålau.ss) 'oakt-
sam, liknöjd, vårdslös / careless, uninterested'; 
an va gåsksus, an så' int ä, sm ä vå` än i ssugsm å' 
am Li. lian var (så) ouppmärksam, han såg det 
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inte, även om det var mitt för ögonen på honom'. 
— Ssgr: g4nro8k1rubb m. Våmh. 'vårdslös manlig 
individ / careless man'; geiroseksteig m. Älvd. 
`dets.'; gekosstygga f. Våmh. 'vårdslös kvinna 
/ careless woman'. — Avi.: gcrkösa Älvd. gekösa 
Våmh. (Bon.) f. 1. <vårdslöshet, liknöjdhet / 
/ carelessness, indifference'. 2. `vårdslös el. 
liknöjd kvinna / careless, indifferent woman'. 

gåna sv.v.l. gå'ne Mal. (jfr Torp göna f.) 'komma 
(varma) luftdrag el. vindpustar, ånga / occur 
(of warm air, gusts of wind, steam)'; ä girnv 
ss va'rrmv 'det kommer så varma pustar, det 
ångar så varmt (ibland)'. Jfr g ys s j a; gåva. 
Syn.: gasa", bet. 2; gusta; gåsai, bet. 1. 

gång m.Ib gag Älvd. Våmh. gåvvg Mor. Ve. 
Soll. gsvvg Ors. Ore gemv Rättv. - Äpp. gavv 
(pl. ga`vvär ,--ga`vv) Mal. gag (best. gå'in) 
öVd. (pl., se äv. gånga f.). 1. 'sätt att gå / 
gait, way of walking' (SAOB I 1 d) allm. qn 
tar-å'v diem n'undjin Älvd. 'man berövar dem 
(o: hästar, som få springa för mycket) det rätta 
gängsättet'; skyn ks'nnstug gå'vv an hå'r Leks. 
'en sådan konstig gång han harr; ukgn 814mm-
pägevg Anda e'sstn, år Våmh. 'ett sådant mak-
ligt sätt att gå den där hästen harr; gå må 
liissgåvv Ål `gå söligt'; gå brfigånnjän Dju. `gå 
sakta som en brud.' Syn.: gånga, bet. 1; 
gånglag. 2. `(regelbundet) gående, vandring / 
walk' (SAOB I 2) alka. ä la'a  få å' sån ga'vv Mal. 
`det måste få ha sin gång'; fusggekavvg å 
fesstjegavvg, hå e äjn ö'vess ga'vvg Li. 'att gå 
efter fågel och fisk leder till ovisst resultat'. Jfr 
gruvgången; gänga, bet. 1. Syn.: gånga, 
bet. 2. 8. (i förb. hava sin gång; SAOB 
I 2 e:) <tillhåll, viste, färd, led, stig / haunt, 
place to stay, way, path' Mal. ä e dile gutt 
te vätts vää hå'ren å' sänn, ga'vv `det är 
aldrig gott att veta, var haren har sin gång' 
(jfr bet. 14a). 4. 'verksamhet, syssla, arbete; 
rörelse, drift, ström / occupation, work; move-
ment, operation' (SAOB I 2 e-f; I 9) allm. e wa 
i fu'll ga'uvvg Älvd. 'det var i full verksamhet'; 
sett i-g4' uvvg kwenni Våmh. 'sätt kvarnen i 
rörelse!'; han ha två' i gå'vvje Flo. <han har två 
(o: arbeten) i gång'; je a bö'lrä på gå' vv Äpp. 
'jag har bordet under arbete'; e o i gasnn(j)i (ob. 
dat. sing.) rå`dan odå trå`ja Mal. 'är den under 
tillverkning redan, den där tröjan?'. Jfr bäck-, 
dagsverk-, lämpar-, mjöl-, nattvards-, trä-
des-. 5. (om häst; jfr SAOB I 3 b:) 'skritt / a 
walking pace' Leks. Mal. elVd. an  tjö'rd i gå'vv 
Leks. 'han körde i skritt'; an gå'a  bärs i ga'vv 
Mal. 'han (o: hästen) går bara i skritt'. 6. 'av- 

stånd mellan hjulen på en vagn el. medarna på 
en släde / distance between wheels of a cart or 
runners of a sleigh' (SAOB I 9 c) allm. am.i'lr i 
n'undjin Älvd. ~ål i ga'nn(j)am Mal. 'smal i 
gången' (om kärra el. släde); bra' i ga'nn(j)am, 
Mal. `bred i gången'. Jfr med-. 7. 'repris, till-
fälle, tur / repetition, oceasion, tum' (SAOB II 1) 
allm. N'sgevg Älvd. 'två gånger'; i by'ggd int 
då,'r o'lla gevga Våmh. 'jag bodde inte där 
alla gånger'; 	n'uvvg i wi"kl.kn Våmh. 'en 
gång i veckan'; rast), gå'nndjen Ve. 'den här 
gången'; tri' gs`vvga får da'jn Ors. `tre gånger 
om dagen'; bd e'nn v två' ga`vv (-ga`vvgäa ) 
Mal. 'både en och två gånger'; sv'mm-ga'vvger 

Li. 'somliga gånger så'. Jfr ettsin adv., 
bet. 1-2; annan-, först-, någon-. Syn.: se 
färd, bet. 8; gånga, bet. 2; tag; vända. 8. (i 
särsk. prep.förb. i el. uppå el. med en gång:) 
'samtidigt el. genast / at the same time or 
at onee' (SAOB II 1 b 11, 9) allm. upo je'nn 
gs'vvg Ors. i (på) sci'mu gal 	Mal. i sa`m- 
mu ga'vvg Li. 'på en gång, samtidigt'; vi 
tagom-t' ma e'nn gå'vv Rättv. `vi taga i alla 
samtidigt'; je kämm-att me å'jn ga'vvg Tra. <jag 
kommer omedelbart tillbaka'. 9. (pl.; vid mul-
tiplikation / in multiplication:) `gånger / times' 
(SAOB II 2 a) allm. fenim gage femm Älvd. 
fc'mm gevga /'mm Våmh. '5 x 5'; (äv. substan-
tiverat:) a du Zrå'rt di get'vvgär Våmh. (Bon.) 
'har du lärt dig multiplikationstabellen?'; råkin 
gasvvää  Mal. råkne ga`vvger Li. `räkna multipli-
kation'. Jfr gånga v.; gång(er)tabellen. 10. (i 
förb. någon gång:) 'omsider, äntligen; någonsin 
/ at last; ever, sometime' (jfr SAOB II 3) allm. 
besst fi'sstjen i a nå'nn gå'vv fä'jj svMor. '(den) 
bästa fisken jag någonsin har fått'; vm du minn-
gag ta`ggd Li. 'om du äntligen ville tiga!'; 
gs`nndje nsn gs'vvg Ore `gå(n) någon gång!'; då 
an då nv'nn ga'vv ka'mm Mal. 'då han (då) 
äntligen kom'. Jfr någongång. Syn.: ett sin 
adv., bet. 3(-4). 11. (i förb. något var gäng:) 
'litet då och då / now and then'; an a were jö't 
ny wä'nn gs'vvg Ore <han har varit hit litet 
då och då'. 12. (i förb. inte en gång:) 'ej ens / 
not even' (SAOB II 3 e) Mor. Soll. Mal. Li. an 

ti`o jen gå'vvg vSoll. 'han är inte ens tio 
(år)'; an vi'sst-nt hua  ga`mmsk an vå,' en ga'vv 
Mal. 'han visste inte ens, hur gammal han var'; 
an heijit int åjn ga'vvg Li. 'han hör inte ens 
på'. 18. (i förb. i en gång el. med en gång:) 
a. 'utan avbrott, oupphörligt /without interrup-
tion, continuously' Älvd. Rättv. Jä. Mal. Tra. 
an sfep rna e'nn gå' vv Rättv. 'han super i ett'; 
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a-nt ä fö' i jä'nn gå'vv Jä,. ̀ har det ej kokat utan 
avbrott?'. b. `omedelbart, genast / at once' 
öVd. djå'r ä i ä'jn ga'vvg Li. 'göra det genast'. 
c. `i en enda omgång, vända fin one go'; i e'nn 
ga'vu Mal. `dets.'. 14. a. `gångväg, stig / path' 
(SAOB III 1) allm. en smä`lv,, gå'vv mala ha'som 
Dju. 'en smal väg mellan husen'; rusttgavv Mal. 
`underjordisk gång, grävd av råttor'; dum a 
tråkku-s'pp en ga'vv da-i grå‘sr, Mal. `de ha 
trampat (upp) en gång (där) i gräset'. Jfr har-, 
myr-, v a n d-. b. (senare ssgsled:) `utrymme, 
sträckning, fåra, hålighet, rör, ledare / room, 
stretch, furrow, hollow, pipe, conductor' (SAOB 
III 1 e) öMor. Leks. Al Dju. Vd.; se eld-, mjöl-, 
varm-, vattu-, å-, ör (on)-, älv-, ös-. c. (senare 
ssgsled:) `avgränsad led el. mark, visst (land-) 
område / special way or area' Ore NeSi. öVd.; 
se g is t-, 1 ö t-, s p ö-. 15. a. ̀ dörröppning, passage, 
trappgång, svalgång etc. / doorway, stairease, 
gallery etc.' (SAOB III 1 c) allm. en li`tti, ga'vv 
da mi'lla ha'som Mal. `en liten smal passage 
mellan husen' (C1DB III 16). Jfr dörr-, trapp-, 
trappel-. b. `passage mellan bänkraderna i 
kyrka / aisle of church' (SAOB III 1 b) allm. 
sta`nnd i gendjem Älvd. stå i gå'nncljen Ve. 
stannd på gä'jam Tra. (om läsbarn:) `stå i 
gången'; o ska sta`nnd da-i ga'nn(j)am Mal. `hon 
skall undergå konfirmationsförhör'; sta'rgunn-
djen Ors. `stora mittgången i kyrkan (upp mot 
altaret)'. 16. `glidyta på slipsten / slide-face of 
grindstone' (jfr SAOB III 4) Ors. 17. 'sats, 
omgång / set' (SAOB III 7a) allm. en g4'ung åv 
trenum Älvd. jen tåsngåvvg Ve. jän gåvvg 
suskktåna öMor. en ss`kkstikgåvv Jä. Äpp. 
su`kkstikgavv Mal. sti'kkjälffgåvu Jä. `en omgång 
strumpstickor'; fkö'r set`kkstikkgåvvar Leks. 
`flera omgångar strumpstickor'; nåsvårgsvvg 
Ors. nå"vårgåvv Rättv. nä'värgåvv Bju. Al 
nä`vargåvv Dju. `uppsättning borrar'; sti'vvklräs-
gåvv Leks. `omgång sängkläder (fårskinnsfäll och 
lappåkläde)'; hei'sstskogåvv Nås `omgång häst-
skor'; en ga'vv sö'm Mal. 'en omgång hästsko-
söm'; h,å'gavv Mal. `ett par årfästen el. årtullar 
i roddbåt'; ä tjö'g gånger i så'mkuppam Li. 'ett 
tjog omgångar av hästskosöm i sömpåsen'. Jfr 
dörr- (bet. 2), gärd-, hus-, hå-, lan-, matt-, 
ro-, röst-, skaft-, solv-, söm-, tand-, ten-, 
år-. 18. `så stor kvantitet av en dryck som 
serveras i ett tag / one serving of a particular 
drink' (SAOB III 7 b) NeSi. Äpp.; obef. Mal. 
öVd. en gå'vv dri'kka Rättv. en gå'vv drä'kka 
Äpp. `så mycket dricka som bjudes på en gång'. 
19. (senare ssgsled:) 'onormalt blodflöde vid men- 

struation / abnormally heavy flow of men-
strual blood'; se blod-. Jfr jäs, bet. 1. 

gånga f.IVa gu'vvga Ore ga'nva Mal. ga`vvga 
Li.; pl. gå'vvur Mor. Ve. gå'uvgor Soll. gå'vvur 
Bju. gävygor Flo. (SAOB gånga, under gång; 
Sdw. Fr. ganga). 1. `sätt att gå / way of 
walking, gait' Mal. CoVd. o &cid e o'nnlä ga'nga 
Mal. 'hon hade en märkvärdig gång'. Syn.: 
gång, bet. 1; gånglag; gå (n)ing. 2. <vandring 
/ walk' Ore Mal. Li. ä två. jeno lu'vv(g) gu'vvga 
ädä:' Ore `det var en lång väg att gå det där!'. 
Syn.: gång, bet. 2; gå (n)ing. 3. (pl.:) `till-
fällen, vices / oceasions, times' allm. nå jennd 
get'vvgur svMor. `några enstaka gånger'; mikål 
gå'vvgur öMor. `många gånger'; tri' (,..,trå') 
gå'vvgor Soll. trä' gå'vvur Bju. tre' gå'vvor Flo. 
`tre gånger'. Syn.: gång, bet. 7. 

gånga st.v. get`vvg(a) Mor. Son.; obef. Älvd. 
Våmh. Ors. (jfr dock p. pr.); pret., sup. o. imperat., 
se gå (SAOB gånga, under gå) `gå / walk' allm. 
i em åjt å gå'vvgum öMor. `vi äro ute och prome-
nera'; nfig skum då vi'r gå'vvg(a) Soll. `nog skola 
då vi gå till fots'; gå'vv .  om vi Rättv. 'nu gå vi'. 
Syn.: gå, bet. 1 a, 2. — P. pres.: get'vvgänd Ve. 
Soll. gu'vvgendes Ors. get'vvundu(s) Rättv. gå'-

ande Leks. Leks. Dju. gå'vvandäs Bju. 1. 'som går 
till fots / on foot'; an två get'vvgänd Ve. `han gick 
till fots'. 2. `gå, vandra / walk'; kom dä' 
gei'vvundus Rättv. <kommer du vandrande?'. 3. 
`i stånd att gå / able to walk' Leks. om jä ha väni 
get'vvancle 'om jag varit i stånd att gå'. 4. 
(gerundivum:) ä e int gå'vvgänd nå'r onum Soll. 
`det är ej rådligt att gå honom för nära / it is 
not wise to go too near him'; e i-tlt gs`vvgendes 
a'jtä nfe Ors. `det är omöjligt att gå ute nu'. 
— Särsk. förb. (ihop:) gåvg-iö'p vMor. `utföra 
gemensamhetsarbete'; (om:) ä gåvvg-u'nym öMor. 
`det går över'. 

gånga sv.v.l. ga`vva Mal. (jfr gång, bet. 9) 
`multiplicera / multiply'; ga'yv ä mä tri"multip-
licera det med tre'. 

gångbar adj. I gå'un bär Jä. gasvvb.iä  Mal. ga`vvbår 
Li. `(allmänt) gängse / general, accepted' (SAOB 
3); o da amå`rikvisa, hö va full ga`vvbår, hö, ma 

va bala Li. <den där amerikavisan (den) var 
väl (allmänt) gängse (den), när jag var ung 
flicka'. Jfr gångl ig. 

gång-ben n. Ta gu'vv(g)bön Ore 'nedre extremi-
tet / lower extremity' (i motsats mot `del av 
skelettet'). 

gång-bro f. Vila gåsvvbrö (pl. -brögär) Äpp. `bro 
av halvkluvna stockar, anlagd över myr och 
främst avsedd för kreaturen under färd till och 
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från fäbodarna / bridge across marsh, made of 
split logs and above all intended for cattle on 
way to and from summer pasture'. Jfr gång-
spång. Syn.: se fäbro. 

gång-brodd m.Ia ga`uvbradd Mal. `brodd att vid 
halka spänna fast under sko / spike fastened 
under shoe during icy weather'. Syn.: se 
broddjärn. 

gång-bräde n. III geivnbrIldå Leks. `bottenbräde 
i båt / foot-plank of hoat'. Jfr bottenbräde. 
Syn.: tilja. 

gång-bröd n.II ga'vvbrö Mal. 'jäst, tjockt bröd 
/ thick, risen bread'. 

gång-dagarna best. m. pl. geevvdågan Bju. ga`vv-
digon Mal. 'söndagen och de två dagarna när-
mast före Kristi himmelsfärdsdag / the Sunday 
and the two days preceding Ascension Day'. 
Jfr gångsöndagen. Syn.: gångdagsveckan; 
gångveckan, bet. 1. 

gångdags-veckan f.V best. gå`vvdasvikko Nås 
Äpp. =föreg. (jfr SAOB). 

gång(er)-tabellen m.Ia best. gEt'uvgetabellzi Älvd. 
geivvgårtabälln Son. get`vvtabällv„ Dju. (jfr gång, 
bet. 9) 'multiplikationstabellen / multiplication 
table'. Syn.: tabula. 

gång-fisk m.Ib gevgfisek Älvd. (Aasen gang-
f isk; jfr SAOB gångsfisk) `lekande fisk / 
spawning fish' (Vägv. för Rots Skans 1940, s. 
100). Jfr dragfisk. Syn.: lekfisk. 

gång-glas n.II g8`vng/rå8 Ore (Aasen g angglas; 
jfr SAOB gångfönster) `fönster, som kan 
öppnas / window that can be opened'. Syn.: 
knäppfönster; täppglas. 

gång-hacka LIVa gs`unghakka Ors. 'slipstens-
hacka / pick-axe for grindstone' (se 

gång-hull n.Ia, se gagnhull. 
gång-järn n.Ia ge`vgienn Älvd. Våmh. geenvg-

jånn Mor. get`vvfår Bju. Ål get‘vviårp Jä. 
gå'vviårn Äpp. ga`vvi'dn(-jdan) Mal. ga`vvgjän 
ÖVd. 'rörlig, vanl. av järn förfärdigad fogning i 
dörr, grind, lock etc. / hinge of door, gate, lid 
etc.' (se ill.; SAOB; ÖDB II 151) allm. Syn.: 
lamm f.; lamma; lammjärn; lan', bet. 1; 
lan et; la nj ä r n. — Ssg: ga`uvgienare'åår n. 
Våmh. 'starkt läder, anv. i gångjärn till spån-
korgar / tough leather used as hinge of basket'. 

gångjärns-krok m. Ib gå'vvfårnskrö'k Äpp. 'krok 
el. tapp på vilken gångjärnshängslets hylsa (på 
dörr, grind etc.) hängde, gångfäste / hook or 
lmob onto which hinge was fastened'. Jfr lamm-
järn. Syn.: lamm-, lan-krok. 

gång-lag n.II geivviåg Dju. Flo. Jä. ga`vv/åg 
Mal. (om person el. häst) 'sätt att gå, gång el. 

tramp / way of walking, gait' (Aasen ganglag); 
å minns 4 get`vvlajå Jä. 'det syns på gången (vem 
det är som kommer)'; i hVei ä va ga‘vvlåjä haass 
Mal. 'jag hörde att det var hans sätt att gå'. 
Jfr fotlag. Syn.: gäng, bet. 1; gånga, bet. 1. 

gång-lanar f.pl. gclivvg/iinå'r öMor. (jfr lan', 
bet. 2) 'gångjärn till dörr etc., vanligen bestående 
av hängsle och krok / hinge of door, normally 
consisting of hinge-joint and hook'. Syn.: lan', 
bet. 2; langång. 

gång-led m.II geevu/å Jä. ga‘vv/E Mal. gasvvg/å 
Li. 1. 'i skiftesarbete fullgjord skyldighet för 
sockenbor att utföra dagsverke vid bygge el. 
reparation av kyrka / completed work of build-
ing or repairing church, carried out by parishio-
ners in shifts as part of their duty to parish' 
(SAOB 1) Mal. Li. 2. 'ledgång / joint' (SAOB 2) 
Jä. 

gånglig adj. I ga'vvg/in Ors. 'användbar, brukbar / 
fit for use' (t. ex. om  spirinrock); nug i de`nncla 
gs`vvglin e'nn 'nog kan den där begagnas ännu'. 
Jfr duglig, bet. 1; gångbar. 

gång-låt m.Ia get‘vvg/råt Soll. ga`vv(g)/clt Ore 
geevutat Ga. Jä. ga`vvidt Mal. ÖVd. 'melodi, 
spelad el. sjungen under procession el. marsch 
/ melody played or sung during procession or 
march' (SAOB). 

gång-sirka f.IV a gå'vvsirrka Jä. Äpp. ga`vvsirrka 
Mal. (jfr särke m.; Torp saarke m.) `skavsår 
mellan låren, uppkommet av mycket gående 
under stark värme (och fukt) / chafing between 
thighs, due to walking for too long in very hot 
(and damp) conditions'. Syn.: gång -sår, 
-sårke. 

gång-spång f.Ib ga'uvgapauvg Älvd. Våmh. 
get`vvgapåvvg Ve. ga'vvapavu Mal. ga`vvgapavvg 
ÖVd. `över bäck el. myr lagd(a) stock(ar) att gå 
på, spång / logs laid across brook or swamp and 
acting as bridge, foot-bridge' (se ill.; SAOB). Jfr 
gångbro. Syn.: gångträd; lägja; spång, 
bet. 7. 

gång-spår n.II gåsvugspör Soll. ga`vvspiia  Mal. 
'smal, upptrampad gångstig / narrow trodden 
path' (såväl i skogens ris som i djup snö); an 
fikk få'rs da-i, gasvvaygrorn Mal. 'den (0: hästen) 
fick följa de i snön upptrampade stigarna mellan 
gårdarna'. Jfr gång, bet. 14 a. Syn.: se g a d 
bet. 1; gång-stig, bet. 1, -väg, bet. 1; väg-
spår, -stig. 

gång-stig m. Jo gevgstig Älvd. geivngatig Mor. 
get`vnetig Leks. Dju. Jä. ga`vvstIg Mal. ga`vvg-
agg ÖVd. 1. 'upptrampad stig, som kan använ-
das endast av fotgängare / narrow trodden path 
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for people on foot' (SAOB) allm. Syn.: se 
gångspår. 2. 'stätta / stile' Leks. (Silj.). 

gång-stol m.Ia gå'yvatök Bju. Jä. 1. 'med hål 
försett säte el. pall, avs. för barn, som lär sig 
gå / chair with hole in it, used for children learn-
ing to walk' (SAOB). Syn.: borr-, gång-, 
hål-, spring-säte; hål-, spring-stol, bet. 1. 
2. `stång, vridbart fästad mellan golv och tak i 
stugan samt försedd med tvärträ och vidjebåge, 
vari barn placerades för att lära sig gå / pole 
fastened between floor and ceiling of cottage, 
to which was fixed a cross-piece and withe ring, 
in which child was placed to barn how to 
walk' Jä. Syn.: gångstång; kringel-roga, 
-stol; kringla, bet. 7; krippklave; springam; 
springstång. 

gång-stång f.Ib gå'vvstetvv Äpp. =föreg., bet. 2. 
gång-syn f.Ia gs`vv(g)sgn Ore 'synförmåga, till-
räcklig för att vägleda sig, ledsyn / locornotor 
vision' (SAOB). 

gång-sår n. gå'vv.sår Jä. ga`vuscia Mal. ga`vngaår 
ÖVd. 'skavsår mellan låren, uppkommet av 
mycket gående under stark värme el. fukt / 
chafing between thighs, due to walking for too 
long in very hot, damp conditions'. Syn.: 
gång-sirka, -sårke. 

gång-sår adj. I Omsår Äpp. ga'vvgsår Tra. 
'hudlös och öm i skrevet gm mycket gående / 
sore and chafed between legs because one has 
walked a lot'. 

gång-sårke m. ga`vvsådtji Mal. (Torp saarke) 
'sårighet mellan benen el. i skrevet, som uppstod 
under mycket gående i stark värme / chafing 
between legs or in erutch, due to too mueh 
walking in very hot conditions'. Jfr s å rk e. Syn.: 
gångs irka. 

gång-säte n.III gå'vvscite Jä. =gångstol, bet. 1. 
gång-söndagen m. best. ga'nvaann,cläin Mal. 'sön-
dagen närmast före Kristi himmelsfärdsdag el. 
bönsöndagen / the Sunday preceding Aseension 
Day or Rogation Sunday'. Jfr gångdagarna. 

gång-träd n. V ga'vvgtrå Tra. `till spång utlagt 
träd, spång / tree trunk acting as bridge'. Syn.: 
gångspång; lägja; spång, bet. 7. 

gång-veckan f.V (best.) geevyvikku Dju. Ga.; 
obest.pl. gå'vvvikkur Leks. 1. 'måndagen, 
tisdagen och onsdagen av den vecka, under 
vilken Kristi Himmelsfärdsdag inföll / Monday, 
Tuesday and Wednesday, of week during which 
ascension Day occurred' (SAOB) Dju. Ga. em 
gå'vvvikku ä ka'11, bi ä va'rrm an`mmar Ga. 
`om gångveckan har kall väderlek, så blir den 
följande sommaren varm'. Syn.: gångsdags- 

veckan. 2. (pl.:) 'två veckor efter Olsmässan 
(29/7), då man flyttat hem från sommarfäbodarna 
och vallade hemma invid byn / two weeks 
after St. Olof's Festival (29/7) when the cattle 
grazed near the village after being brought 
home from the summer pasture' Leks. Jfr hem-
äng(s)veckorna. 

gång-verk n. Ib gåsvugwerrk nvMor. gà vvvärrk 
Mal. `urverk, som drog klockans visare (till 
skillnad från sla gverket) / works of dock (not 
striking mechanism)'. Jfr slagverk. 

gång-väg m.II gevgugg Älvd. gå'vvgwåg vMor. 
gå'vvväg Bju. ga`vvvåg Mal. ÖVd. 1. <endast 
upptrampad väg, som bara kan användas av 
fotgängare, gångstig / path for pedestrians only' 
(SAOB 1); i gevgweg4'm Älvd. 'på gångstigar-
na'; bli`rs då'kägan ga‘vgvåg Mal. 'bara sämre 
gångstig'. Syn.: se gångspår. 2. 'av körkarlar 
upptrampad väg på vardera sidan om hjulspå-
ren / path trodden by earters on either side of 
wheel-tracks' vMor. Jfr hästväg. Syn.: karl-
väg. 

går adv. (vanl. endast i förb. i går:) i-gå'r allm. 
(e-gå'r Ore) går Soll. 'under dagen före den inne-
varande dagen / yesterday'; i gå'morgua Älvd. 
gå'r i md`rrgeta Soll. i gå'r i må'rrg ås vSoll. i 
gå'ä  nui`rsat(a) Mal. 'i går morse'; gå'r i kvä'as 
Soll. 'i går kvälls'; varrken i nå't äld gå'r um 
nå't Son. 'varken i natt el. i går natt'. — Ssgr: 
gå"rdåjän m. best. Son. 'föregående dag(en) / 
yesterday'; gOrkvälkk m. best. Soll. 'föregående 
kväll(en) / yesterday night'. 

gåra f. IVa gå'ra Mal. ÖVd. (SAOB; jfr Bl. gär a). 
1. 'hårdare, upphöjd rand (el. rygg) av årsring i 
trä(stycke) / hard, raised ridge of annual ring 
in (piece of) wood' (SAOB 1); e vä' tig hå' t å .211'ke 
gcl`rar i' ss ga ä te'tt te atjå'-o Li. *(om) virket är 
hårt och (har) sådana hårda ränder (el. partier) 
i (sig), så går det lätt att skära sig (dvs, kniven 
slinter)'. Syn.: gåre, bet. 1. 2. `upphöjd, smal 
rand i väv / narrow, raised rib in fabric'. Mal. Li. 
Syn.: gåre, bet. 2. 

gård m. Ja går Älvd. gårå - gård Våmh. gård 
Mor. Soll. Ors. gåd Ve. gå k Ore-Jä. gåk Äpp. 
Mal. ÖVd. 1. a. <hägnad, stängsel / enclosure, 
fenee' (SAOB 1) Äpp. Mal. ÖVd. ata`vv gå'k 
krivsm lig'atattjen Äpp. 'uppföra stängsel om-
kring höstacken'; tå'gåk Li. <gärdsgård på ömse 
sidor av tået'. Jfr dyng-, fall-, finn-, gatu-, 
golv-, gärds-, hässj-, krakstör-, kryckel-, 
ky-, löt-, medel-, mellan-, plank-, ris-, rod-, 
ränn-, röd-, skid-, sotved-, sten-, stolp-, 
stäng-, tå-, ut-, vattu-. b. (pl.:) `gärdsgård / 
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wooden fence' Älvd. Våmh. frvet ggr64 Älvd. 
`ovanför bygärdsgården'; pg‘nnt gä'r4 Våmh. 
`laga gärdsgården'. 2. (senare ssgsled:) `antal 
nära varandra befintliga föremål, som begränsa 
något / number of adjacent objects together 
limiting soinething' (SAOB 2 a); se skär-, tand-. 
8. (senare ssgsled:) a. `hårfäste / edge of scalp, 
the roots of someone's hair' (SAOB 2 c) allm.; 
se hår-. b. `kanthår mot hästhovens övre del / 
hair at edge of upper part of horse's hoof' Våmh.; 
se hov-. 4. a. `färgad ring omkring solen el. må-
nen / halo round sim or moon' (SAOB 2 d) Mor. 
Rättv. Leks. Jä. Tra. ed e ggrdv, ikriv tu'vvgkä 
svMor. `det är en ring (eg. gården) omkring 
månen'. Jfr ring, bet. 1; går da v., bet. 1; 
gärda v., bet. 2; sol-, tungel-. b. `ring skuren 
omkring figur, som ristats på träföremål / ring 
round ornamental figure, carved on wooden 
objekt' Li. 5. (senare ssgsled:) `stängsel som 
del av anordning för fångst av djur / fence or 
part of device for trapping animals' (SAOB 3); 
se fågel-, mjärd-, snar-, trutt-. 6. (senare 
ssgsled:) `för visst ändamål inhägnat område / 
area fenced off for certain purpose' (SAOB 4); se 
fä-, fähus-, humle-, kryckel-, krydd-, kyrk-, 
kål-, nöt-, plank-, päron-, svin-, tad-, träd-. 
7. `inhägnat el. avgränsat område intill bygg-
nad(er) el. omgivet av byggnader / enclosed area 
next to building or surrounded by buildings' 
(SAOB 5) allm. at 4 ggrögln Älvd. ut å gå'käm 
Rättv. `(ute) på gårdsplatsen'; hgl är in-å 
gå' kam Mal. (till barn) `håll(en) er inne på gårds-
platsen (el. -planen)'. 8. `gård(splats)ens bo-
stadsbyggnad(er) och uthus / house(s) and out-
houses of a farm' (SAOB 6 a) Älvd. Våmh. Mor. 
Soll. Ors. Rättv. Leks. Dju. Nås-öVd. tar a 
ggraum Älvd. `springa i gårdarna med skvaller'; 

i fel bot i ggrdum Våmh. `han är väl i ngn 
av gårdarna'; go a (el. käjt i) gå' dum, Ve. `springa 
omkring i gårdarna'; därn a fu'll Ord Soll. `de ha 
full uppsättning av gårdshus'; lå‘var-ggrdtb Ors. 
`Olovs gård(sbyggnader)'; vi halom-å' fåm kkå'n 
gå'k Rättv. `vi hålla på att få dåliga hus på 
gården'; tjör tä gå'ks Leks. `köra (fram) till 
gården'; gå'ti de'mmäs gå'k mä didä'r Dju. `gå 
till deras hem med det där!'; liösniv8 genti Leks. 
`(hemma) på gårdsplatsen'; kiv i gå'ka å skva'l-
lsr Leks. `springa i gårdarna och skvallra'; ja 
ha-tt' två' he'rnman män ha a'ssint bestglla ti 
gå'lra Dju. `jag har del i två egendomar, men 
ingen del i dithörande gårdsbyggnader'; gri"mål 
i gå'ks Rättv. ga`mmul å gå'kä Jä. 'gammal i 
gårde'; begrgvningsgåk Leks. `sorgehus'; få'bo- 

gåk Al `uppsättning hus i ett fäbodställe'; ä va 
li`kkää  må't da-i dsm mi'nndää  tyg ggkom, Mal. 
`det var bättre mat i de gårdar, som voro 
mindre' (ansåg skinnare på arbete i Norge); 
djtessbasgäk Mal. `gård där bröllop firas'. Jfr 
gästgivar-, hem-, kaplan-, ny-, präst-, 
stam-, stor-, svär-, vii-, ödes-. Syn.: hus-
gång. 9. `familj, som bebor en gård, hushåll / 
family living on a farm, household' (SAOB 6 a ix) 
allm. Vek ggrdv, a fö‘ a bgöum Våmh. `hela fa-
miljen har farit till fäbodarna'; i isem-jå' gå'kem 
Ore `i det här hushållet'; ö"pigåkar (gtigåkar) 
Rättv. `folket i gårdarna längre upp (ned) i 
dalgången'. Syn.: bo, bet. 1; hus, bet. 6; hus-
folk, bet. 2; hushåll. 10. '(jord)egendom (med 
åbyggnader) / landed property, farm' (SAOB 
6 b) allm. uken förmögän gä'd dem ä' Ve. `vilken 
förmögen jordegendom de ha'; Ord s gru'nnd 
Ore `gård och grund'; ä wa full ö'tjöp på n-drs' 
gå'n, Ore `det var (väl) alltför dyrt pris på 
den där gården'; gå'Itzb gek-/rå' däm Rättv. 
(Bo.) `egendomen förlorades'; sätt-bårt gå'kn på 
argnndä Leks. `arrendera ut egendomen'. Syn.: 
hemman. 

gårda sv.v.l. ggda Ve. ggira Mal. Li. 1. (jfr gård, 
bet. 4:) `bildas färgad ring omkring solen el. 
månen / form halo round sim or moon' Mal. Li. 
ä Ok krivgsrn to'vugke Li. `det bildas en ljus-
ring omkring månen'. Syn.: gärda', bet. 2. 2. 
(jfr gård, bet. 8:) `besöka grann(gård)arna / visit 
the neighbouring fanns or the neighbours' Ve. 
åjt å gå' d(a) `gå på besök i granngård, där man 
samlats för gemensamt (kvälls)arbete och sam-
kväm'. Jfr gårdfolk; lucianatt, bet. 2; uppe. 
sitta etc. — Pass.: ä a täj te ggkes smkriv 
tu'vvirti Mal. `det har börjat bildas en ljusgård 
omkring månen'. 

gård-baka sv.v.l. gä'rdbåkå' öMor. gå'kbäka Leks. 
(Silj.) `baka i ngn granngård / do the baking on a 
neighbouring farm'. 

gård-bjäll(r)a f. IV a ggrdbjälla ,,,ggrdbjällravSoll. 
ggrdbjalla Ors. gåskbjälla Ore (jfr bjälla, bet. 
9; bjällra, bet. 6) `kvinna, som springer i 
gårdarna och pratar / woman who goes round 
the farms gossiping'. Jfr bråk-, rall-, skvaller-
käring, m.fl. Syn.: bygås, bet. 1; gård-
ranka, -ränna. 

gård-blad, se gård (s)blad. 
gård-böter f.VI pl. gäsrdbötär vMor. `böter för 
underlåtenhet att laga gärdsgård / fine payable 
when one did not repair fence'. Syn.: gårds-
synböter. 

gård-Daniel m. 0'rd-danad Ors. `fiktivt väsen, 
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personifikation av yrvädret / fictitious creature, 
personification of snowstorm'. 

gård-del m.Ia gäskdälr Äpp. Mal. (jfr gård, bet. 
la) 'viss gårds andel i gemensamt underhållen 
gärdsgård / certain farm's share of fence main-
tained jointly'. Syn.: gårdstump; rodgårds-
flake, -räcka, -stump. 

Gårdela f. proprium gåskila Mal. 'den månmånad, 
som följer närmast efter Gö j a / the lunar month 
following Göja (February)' (jfr Björklund i Sv. 
Lm. 1948, s. 83 f.); ä e aty'kkt vö'a då o gåskila e 
furh,a'nnd 'det är dåligt väder, när månmånaden 
närmast efter Göja är inne'. Jfr Aprila (under 
april); Disa; Göja m. fl. Syn.: Gårdfylla; 
Mal; maltunglet. 

gård-far adv. gå'rdfår 	Våmh. Ors. gåsrd- 
f år vMor. gå'Zrfår Ore (jfr SAOB går df ari; en-
dast i förb. med fara el. gå:) 1. 'gå från gård 
till gård / go from farm to farm'; i fWi gåsrdfår 
nVåmh. 'jag gick ur gård i gård'; ä djikk gåsrdfår 

ba"sun öOrs. 'brandvaktsluren flyttades från 
gård till gård i tur och ordning'; we gåmm gcl'Irfår 
få sjå' um ä wkisvykea ns Ore 'vi gå från gärd till 
gård så få vi se om det bjuds (eg. vankas) något'. 
Syn.: gård-farom; -fart, bet. 1. 2. 'idka 
gårdfarihandel / °any on a pedlar's trade' 
nvMor. an  a gäjj gåsrdfår 'han har gått med 
gårdfarihandel'. Jfr handel. 

gård-fare m.IV gå'rdfari' Älvd. (jfr SAOB går d-
f ari adv.) 'gårdfarihandlare / pedlar' (ÖDB II 
341). Syn.: gärdfari-, gårdfars-, matsäck-, 
säck-handlare; handlare, bet. 2. 

gårdfari-handel m.I d gå'Irfarihanndäl Mal. 'kring-
förande och salubjudande av smärre varor i säck 
(väska el. ask) / peddling' (SAOB; CIDB II 341). 
Syn.: gårdfars-, matsäck-handel. 

gårdfari-handlare m. Ilie gå'Irfarihann(d)lar Näs 
gåstrfarihanndkiä Mal. 'person, som driver gård-
farihandel / pedlar' (SAOB). Syn.: se går df ar e. 

gård-farom adv. gå'rdfårum vMor. gardfaru'(m) 
öMor. (i förb. med gå:) 'gå från gård till gård! 
go from farm to farm'; an dji'kk gåsrdfarum å 
tälräd-u'mm ed vMor. <han gick ur gård i gård och 
talade om det'. Syn.: gård-far, bet. 1, -fart, 
bet. 1. 

gårdfars-handel m. Id gåsklaghanndäl Äpp. 'gård-
farihandel / peddling'. Syn.: gårdfari-, mat-
säck -handel. 

gårdfars-handlare m. Ilie gåslrfaghann(d)lar Äpp. 
'gårdfarihandlare / pedlar'. Syn.: se gårdf are. 

gård-fart adv. gerdfårt vMor. Soll. 1. (i förb. 
med verb med bet. 'gå, färdas':) `gå ur gård i 
gård, överallt i gårdarna / go from farm to 

farm'; köjjt ga"rdfårt vMor. reenn ga"rdfårt Soll. 
'kuta el. ränna från gård till gård'. Syn.: 
gård-far, bet. 1, -farom. 2. (i förb. med verb 
av annan innebörd:) 'här och vari gårdarna / here 
and there on the farms' Soll. däm byrd-å Iri`gg 
grrdfårt Soll. det började ligga folk (sjuka) 
litet varstans i gårdarna'. 

gård-flugen a. III gaskflrujin Jä. 1. (om ko el. häst:) 
`som flöjer över hägnader / fence-jumping'. 
Syn.: g år d f lå g. 2. (om person:) `som gärna 
vill springa omkring i granngårdarna / who 
likes going round to the neighbouring farms'. 

gård-Håg adj. I gåslrflag Äpp. 'som flöjer, dvs. 
hoppar över hägnader'; han då he'astn e gå'lrflräg 
'den där hästen flöjer över hägnaderna'. Syn.: 
gårdflugen, bet. 1. 

gård-Höjd adj. I gå'lrfiröggd Äpp. gåskflröjd Mal. 
(Aasen Rosa gardfloygd) <som flöjer över 
hägnader'; gåsirfiröggdä kö'r tipp. 'kor, som 
hoppa(de) över stängsel'. 

gård-folk n.Ib gåsdfåZrIrk Ve. (jfr gårda v., bet. 2) 
'folk på tillfälligt besök i (grann)gård / people 
visiting neighbouring farm'. 

gård-fosk m.Ib gå'rdfassk Ors. (jfr gård, bet. 
la) 'murket gärdsgårdsvirke / rotten fence 
timber'. 

Gård-fylla f. proprium 	ÖVd. <den mån- 
månad, som följer närmast efter Göj a' (jfr 
Björklund i Sv.Lm. 1948, s. 83 f.); ä e-nt la'vnt 
å't än gåskfilla Li. 'det är inte långt till månmå-
naden Gårdfylla (eg. åt henne G.)'. Syn.: 
Gårdela. 

gård-hönor f.IVa pl. gå'Irhånsr Tra. 'käringtand, 
Lotus cornieulatus / babies' slipper' (jfr Färje, 
Transtr. flora, s. 104). Syn.: se björnblomma, 
bet. 2; kickelarsor, m.fl. 

gård-jucka f.IVa gåsdjukka Ve. (jfr gårda v., 
bet. 2) 'kvinna, som springer i gårdarna i stället 
för att sköta sitt hem / woman who goes out 
gossiping instead of looking after her home'; 
e-nt dem Usm, dåman gåsdjukkur 'äro de inte 
hemma, de däri gårdarna rännande kvinnorna?'. 
Syn.: gård-piska, -racka; gårdskuta. 

gård-kavle m. III gåskkavvIra Mal. 'karvstock el. 
trästycke, vari tecken skurits in, som angav 
byamännens andel i underhållet av gemensam 
gärdsgård / piece of wood in which signe were 
eut indicating the amount of work each man in 
the village had to do to maintain the common 
fencing'. Syn.: gårdssticka, bet. 1; rod-
gårds-kavle, -längd. 

gård-klase m. IV gåsrdklrasi' Älvd. gå'rdklrå'så 
Soll. gåsIrklråas Jä. gåsIrkUsu Mal. 'grupp av tätt 
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sammanbyggda gårdar / cluster of farms'. Syn.: 
se gränd, bet. 1 b; gård-kriss, -tal. 

gård-krias m.Ia gcl'Irkrgs 	-kryas) Ål `gårds- 
klase, samling gårdar i by / cluster of farms'. 
Syn.: gård-klase, -tal. 

gård-kvart(?) m.Ia gli`kkvät Dju.; obef. Leks. 
`trampgräs, Polygonum aviculare.' Syn.: gö d-
gräs. 

gård-kälke m.ma gå`rdtjdk Älvd. gä`rdtjåket Ors. 
(jfr gård, bet. 8). 1. 'individ, som springer i 
gårdarna (och skvallrar) / person who goesround 
the farms gossiping'. Jfr gårdlöpare, m. fl. 
Syn.: gårdskank. 2. gö min gä`rdtjåkan ,-,war 
a't min Ordtjåkan, <springa med skvaller (eg. 
gå med el. vara ute med g år dk ä lk en) /gossip'. 

gård-lapp m. la Ordrapp Våmh. (Bon.) Soll. 'in-
divid (man el. kvinna), som springer i gårdarna 
i stället för att sköta sitt arbete / person who 
spends a great deal of time unnecessarily visiting 
different farms'. Syn.: gårdlöpar e. 

gård-löpare m.IIIe gä`rdläper öOrs. 'person, som 
i onödan sprang (på besök) i byns gårdar'. 
Jfr går dkälke, bet. 1, m. fl. Syn.: gårdlapp. 

gård-mellan adv., se mellan prep. 
gård-piska LIVa gä'clpiask(a) Ve. <kvinna, som 
springer i gårdarna i stället för att sköta sitt 
arbete'. Syn.: gård-jucka, -racka. 

gård-plats m.Ia, se gård(s)plats. 
gård-racka f.IVa g(l'Irrakka Rättv. Dju. gå'Irrakka 
Leks. 'kvinna, som springer i gårdarna i stället 
för att sköta sitt arbete'. Syn.: gård-jucka, 
-piska. 

gård-ranka f.IVa gä.`rdrevka Älvd. (jfr gård, 
bet. 8) 'kvinna, som springer i gårdarna och 
pratar'. Syn.: se gårdbjällra. 

gård-rask n.Ib gä`rdraask Våmh. Mor. (jfr gård, 
bet. la) 'gammalt gärdsgårdsavfall / waste 
material (lumber or litter) from old fence'. Syn.: 
gård-risk, -tras. 

gård-rev f.Ia gä`rdriev Vårah. Ordråv vMor. 
gä`lrröv Mal. gä'Irräiv ,,,gä`rräjv Li. 1. `uppmät-
ning av gemensamt ägd gärdsgård och fördel-
ning av underhållsskyldigheten mellan olika 
delägare (efter jordtal) / measuring of jointly 
owned fence and allocation of maintenance re-
sponsibility among joint owners (according to 
arnount of land owned)' Våmh. Mal. Li. tlfIrret 
gä`rdrievi el. gö i gä.‘rdri% Våmh. `förrätta (eg. 
göra el. gå i) fördelning av underhållsskyldighet 
för gemensamt ägd gärdsgård'. Syn.: r od-
gårds-mätning, -rev, bet. 1. 2. <gärdsgårds-
längd el. lista, innehållande uppgifter om det 
parti av gärdsgården, som varje gård hade att 

svara för (med underhåll) / list showing which 
part of joint fence each farm was responsible 
for maintaining' Våmh. vMor. Mal. Li. Jfr 
gårdkavle; rodgårdslängd. Syn.: gårds-
synslängd; jämkningslängd. 

gård-risk n.Ib gii`rdrajak Våmh. (jfr gård, bet. 
la) 'avfall (rester) av gammalt gärdsgårdsvirke'. 
Syn.: gård-rask, -tras. 

gård-ränna f.IVa g<1‘krtinna Ore (jfr gård, bet. e) 
`kvinna, som springer i gårdarna och pratar 
(skvallrar)'. Jfr skvallerkäring. Syn.: se 
gård-bjällra, -ranka, m.fl. 

gård(s)-blad n. II V gcl'Irblråd 	 gå'- 
biråd Rättv. gå'Olrå (pl. gå'gblränär) Ål 'groblad, 
Plantago / hoary plantain, waybread'. Syn.: 
se dock-, fot-blad, bet. 2; gro-, gås-, läk-
blad; gård(s)gräs, bet. 2; läkblomma. 

gårds-fnask n.Ib gå'Itafnaaak Leks. `gubbe, som 
håller sig hemma på gården och pysslar med 
småarbeten / old man who stayed at home on the 
farm and did odd jobs'. 

gårds-fogde m. Illa gcllsfog(g)da Rättv. `högväxt 
ört med grov stjälk nära gårdens hus / very tall 
plant with thick stem, growing near the houses 
of the farm'. 

gårds-folk n.Ib gå' ffulrk Bju.; best. gå'Irgfattgä 
Mal. `folket i en gård, familj / family, people on a 
farm' (SAOB 1). Syn.: sj älvfolket. 

gårds-fågel m. Id gå'itfitgälr Jä. gä'lrgiuggäZr Mal. 
gå'Irgfak Tra. `fågel, som höll sig framme vid 
gården el. på särskilt sätt var förbunden med 
och ansågs nyttig för den (såsom väktare) 
/ bird which stayed near the farm and was 
con,sidered to be connected with it in some 
special way, thought by some people to be good 
for the farm (e.g. as a guard)'. 

gård(s)-gräs n.II g(l'Irsgrita Leks. (Silj.) gcrlrgrlia 
Jä. gäskr.i.9 Mal. 1. 'på gårdsplanen växande 
gräs, bestående av flera olika arter / grass of 
different kinds grovving in courtyard' (SAOB) 
Jä. Mal. Syn.: gårdtada. 2. 'groblad, Plan-
tago major / waybread' Leks. (Silj.). Syn.: se 
gård(s)blad. 

gård-sjuk adj. I gä'rclajök Soll. (jfr gård, bet. 8) 
`som gärna vill springa i gårdarna och prata / 
gossiping'. 

gård-skank m.Ib gä`rdsketuvk vMor. (jfr gård, 
bet. 8) `individ, som springer i gårdarna (och 
skvallrar)'. Syn.: g årdkälke, bet. 1. 

gård-skuta LIVa Orclaköjta öMor. 'kvinna, som 
sprang i gårdarna (och pratade) i stället för att 
sköta sitt arbete hemma'. Syn.: se gårdj uck a. 

gård-slått(er) m.Ia gåsk.21ått Mal. <slåtter närmast 
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omkring gårdens byggnader / haymaking all 
round the farm buildings'. 

gårds-mot n.Ia ga'ssmfet Älvd. Våmh. (jfr gård, 
bet. 1) <ställe på gärdsgård, där två av olika 
gårdar underhållna partier av gärdsgården möt-
tes / place in a fence where two parts of fence 
maintained by different farms met' (se 	Jfr 
rodgårds-mot, -möte. 

gårds-namn n.I a —d gillsnamn Soll. gäls-
nammsn Leks. gä'lrgnamn Mal. gä`lrgnamn ÖVd. 
'släktnamn. / family name'; nicks vår ä o hi'tta 
tä gå'lesnammen Leks. 'vad var det hon hade 
för släktnamn' (eg. hette till gårdsnamn)?'. 
Syn.: släktnamn. 

gårds-orm m.Ia gclUrssrrm Leks. grIrttsrrm Mal. 
'snok / grass snake'. Syn.: dyng-, dyngstack-, 
ung-, sken-orm; snok. 

gård(s)plats m.Ia Ordplass öMor. gä'dplrass Ve. 
gå'Irsplrass Leks. gåsfplrass Flo. grlrgplrass Mal. 
'tomtområde, där en gårds fasta byggnader 
(boningshus, stall, ladugård och förrådshus) 
äro belägna / area where the house(s) and the 
outhouses of a farm are situated'; å a fe`vvge 
gä'dpkassn Ve. <hon har fått (gårds)tomten'; 

sä fet en gä'Irsplrass Mal. 'utse en lämplig 
plats att bygga en gård på'. Jfr gård, bet. 8. 

gård(s)-skifte n. III gå'sstjifitä Våmh. gå'kstjyfft 
Soll. gcl'ksfifftä Leks. 'mark, tilldelad gård i sam-
band med storskiftet / land, farm acquired in 
connection with partitioning of land'. 

gårds-sticka n. IV ga'sstikk (best. -stikkaö) Älvd. 
(jfr gård, bet. 1). 1. `träkavle, på vilken de 
olika gårdarnas andelar i byns el. fäbodställets 
gemensamma gärdsgård voro angivna / wooden 
tally on which were inscribed the obligations of 
each farm as regards the common fence of the 
village or summer pasture' (se ill.). Syn.: gård-
kavle; rodgårds-kavle, -längd. 2. 'påle i 
den ena änden av en gärdsgårdsandel, på vilken 
den underhållsskyldiges bomärke och initialer 
voro inristade / pole at the end of part of a fence, 
on which the mark and initials of the person 
responsible for the upkeep of the fence were 
inseribed'. 

gård(s)-stör m.Ia ga'sstör Älvd. ga'sstör Våmh. 
ga'astör vMor. gastö'r öMor. gestör Soll. ga's-
står Ors. ga'astör Ore gä`lrggtör Äpp. gä'f9t(r — 
grksigia  Mal. ̀ gärdsgårdsstör / fence pole' (SAOB 
går dstör); fnnviöågassiöir Våmh. 'mycket håll-
bar gärdsgårdsstör, tillverkad av inre kärnvirke 
av furustam'. Syn.: gärdsel-, gärdsgårds-, 
rodgårds-, skidgårds-stör. 

gårdsstör-par fl. II ga'ssto(r)pär Älvd. Våmh. 

gastö'rpär öMor. <par gärdsgårdsstörar / two 
fence poles'. Syn.: störpar. 

gård(s)-syn f.Ia ga'ssgn Älvd. gOsyn vMor. 
gå`sin —gasi'n öMor. 	Soll. gå`ksin Rättv. 
gtt'lrgn Mal. (jfr gård, bet. la) 'inspektion av 
gärdsgårdar för att fastställa behovet av lag-
ning, gärdsgårdssyn fence inspection'; gö ga's-
nn Älvd. gö grsgn Soll. 'förrätta gärdsgårds-
syn'. Syn.: rodgårds-, stängsel-syn. — 
&gr: gå`siinsbrännvin n. öMor. 'brännvin, an-
skaffat och bjudet för pengar, som betala-
des i böter för underlåtenhet att reparera gärds-
gård / alcoholie spirits obtained with money 
paid by way of fine for neglecting to repair fence'; 
gå`slinsstikka f. öMor. 'träskiva, på vilken gårds-
synböter antecknades och senare vid verk-
ställd betalning ströks med ett streck / wooden 
board on which gårdssynböter were noted 
and erossed off when paid'. 

gårdssyn-böter f.VIpl. ga"synbötär vMor. 'böter 
för underlåtenhet att laga gärdsgård / fine for 
failing to repair fence.' Syn.: gårdböter. 

gårdssyn(s)-karl m.Ia gesynkall vMor. gä'sinskall 
—gasfnskall öMor. 'man, som är utsedd att be-

siktiga gärdsgård / man chosen to inspect fence'. 
gårdssyns-längd f.Ia 08I'n8länvd ,,,gasi'nsläyvd 
öMor. 'förteckning el. lista, där det stod angivet 
vad varje delägare el. gård hade för underhålls-
skyldighet i gemensamt ägd gärdsgård / list 
showing which part of joint fence each farm was 
responsible for maintaining'. Syn.: gårdrev, 
bet. 2; jämkningslängd. 

gårdssyns-stämma f.IVag.C.9Iinsstämmna —gasl'n-
stämmna öMor. 'stämma angående gärdsgårdar, 
hållen på midsommaraftonen / meeting to dis-
euss fences, held on Midsumnier Eve.' 

gård-stad m. II gä`rdstiö Våmh. gälw: Äpp. Mal. 
'plats, där gärdsgård står el. har stått / place 
where fence is or was' (Aasen Ross gardstad; 
Fr. garöstaör); jå'r f4r e gö' etä g4`rnmbka 
git`rdstadim Våmh. 'här får det (o: rået) gå efter 
den gamla gärdsgårdssträckningen'. Jfr stom-
man. Syn.: gårdstöde; rodgårdstad. 

gårds-tjuv m.Ia gå'Irstfiv Ve. gci'lrstjlv Rättv. 
'hustjuv / burglar' (SAOB). 

gårds-tomt f.Ia gcl'ftsnimt Bju. (Magnevill s. 50, 
160) 'plats, där en gärda byggnader stå / place 
where the buildings of a farm are' (SAOB). 

gårds-träd n. V gcl'lrströjd Soll. 'vårdträd / big tree 
in the courtyard (in front of a farm)'. 

gård-stump m.Ia gä`lrgtumnsp Äpp. (jfr gård, 
bet. 1 a) <viss gårds andel i gemensamt under-
hållen gärdsgård i certain farm's share of fence 



gårds-täkt 	 784 	 gås 

maintained jointly'. Syn.: går ddel; r o dgårds-
flake, -räcka, -stump. 

gårds-täkt f.I a gä'kstäk(k)t Rättv. gå'Irstäkkt Leks. 
`inhägnat område intill gårdshusen, gårdsskifte / 
enclosed area next to farm premises' (SAOB). 

gård-stöde n.III gåsksta Mal. (Aasen gardst ode) 
'plats, där gärdsgård står el. spår synes av att 
den har stått / place where fence is or was' 
(jfr SAOB gård(s)stod). Syn.: gårdstad; 
rodgårdstad etc. 

gård-tada f.V gä'Irtödu Mal. gå,'lriåu (best. sg. 
-teio) ÖVd. (Rose gar dt oda) 'flera olika arter 
lågt gräs, växande på gårdsplanen (el. gårds-
rutan mellan husen) / grass of different kinds 
growing in courtyard'; dem 115' gå'Irtöo, 88‘172M, 

å brie kkt o te brä,' säjga Li. 'somliga slogo det fina 
gårdsgräset och beredde därav br ö dsega'. Syn.: 
gård(s)gräs. 

gård-tal n.II gå'Irtålr ÖVd.; obef. Soll. Rättv. 
(Bo.) 'grupp av tätt sammanbyggda gårdar, 
granngårdar / group of farms built close to-
gether, neighbouring farms'; o gå bäsro i gå'Irtölri 
'hon går bara i de närmaste granngårdarna'. 
Syn.: se gränd, bet. 1 b; går dklase etc. 

gård-tras n.Ia gå'Irträs Äpp. (jfr gård, bet. la; 
Torp trast) `gärdsgårdsavfall / wa.ste material 
from fence'. Syn.: gård-rask, -risk. 

gård-trås n.II gå'ktrås Mal. gå'lrtrös Li. (jfr trås; 
Torp tros n.) =föreg. 

gåre m.IIIa gå're ÖVd. (SAOB gåre, under 
g år a; jfr Aasen Rose g a ar e, Bl. går i). 1. 'hår-
dare upphöjd rand av årsring i trä / hard, raised 
ridge of annual ring in wood' (SAOB 1). Syn.: 
gåra, bet. 1. 2. 'upphöjd, smal rand i väv / 
raised narrow rib in woven fabrie'. Syn.: går a, 
bet. 2. 

gårig adj.I gåsru Mal. Li. (jfr gåre m.). 1. (om 
trä:) 'som har hård, upphöjd rand av årsring (i 
ytan) / (of wood:) which has hard, raised ridge 
(in surface)'. 2. (om tyg:) 'som har upphöjd, 
smal rand i väven / (of material) which has 
raised narrow rib in weave'. 

gårlig adj. I gå'lig 	nÄlvd. 
Våmh. gni,n ,,,gå`lin Mor. gå'len Ve. gå'lin 

Soll. Ga. gä'rlin gållin Ors. gåsen Ore Flo. Jä. 
gå'rlin -gcrrlijin vRättv. gå'rlin Leks. Bju. Ål 
Dju. gå'lin Nås 01,en Äpp. ÖVd. gå'lä Mal.; n. 
gå'li Rättv. (Bi.) (se Hesselman, Sveamålen, s. 
24). 1. (n. i förb. göra gårligt:) `färdigt, ord-
nat, städat / ready, finished, tidied up' Ga. Nås 

jör-gå'li Nås jär-gd`le Jä. 'städa och göra i 
ordning'. Jfr boförs-, lort-, midsommars-, o-. 
2. (endast negerat el. i frågesats:) 'god att tas 

med, lätt att ha att göra med / easy to get on 
with' (n.: 'gott, tillrådligt, riskfritt / easy, ad- 
visable, safe') allm. 4n, 1-17,t 	4ndå'r Älvd. 
an eibt gå'rlin dä`nnda int Rättv. da'nn e-nnt 
gå'lin h,a'nn int Nås 'han är inte lätt att ha att 
göra med, den där (mannen)'; ä i-tit 	fl' 
.2104m, Våmh. (Bon.) `det är inte riskfritt att 
följa med sådana där (individer)'; ä va-nt 	tå 
nä`jka öMor. 'det var inte rådligt att neka'; ä 
(e)-13t gå'lregär så'kär Ore 'det är inte lätta saker'; 
må-r-s vä gå'rli tå ji-8ä-å ut å Vo,/ Rättv. (Bo.) 
'är det månne råclligt att begiva sig ut på isen?'; 
s ä-nt gå'li nå int an få va fre's(s)k Rättv. (Bi.) 
'det är inte (så) gott, då man inte får vara frisk'; 
ä-nt gå'rli a'ssint fur så'da, ner ä Kemin sön 
Leks. 'det är inte alls bra för säden, när det 
regnar så'; ä e-nt gåsle djEr nåran å' di hä'll Li. 
'det är inte tillrådligt att göra något åt det 
heller'; se i'nnt å' ä se gå'le te ä'jtt fi'llkällivg 
Li. `så att inte är det så trevligt att heta fyll- - 
käring heller'. Jfr o-, ut-. 3. (endast negerat:) 
'bet, som ej reder sig, dålig / at a loss, unable to 
manage, poor' Son. Mal. Li. ä vå' -nnt 	e"ta 
Son. `det var inte dåligt, det där'; han 6-nt gå'lä 
Mal. 'han är riktigt duktig'; o e fen int ss gå'len; 
o e fu'll pisga snå't 71,ö Li. 'hon är inte så bet; hon 
är fullgod piga (nu) snart'. 

gå(r)4111(-så-visst) interj. 	 -se-vi'sst 
Mal. gå' -te-ss-ve'sst Li. `gudskelov / thank good-
ness!'; gaa-tå'-se-vi'sst du e hismma att Mal. 
'gudskelov att du är hemma igen!'. 

gås f.VI -Ia g4s Älvd. Våmh. (pl. g' ser -9,4`ser 
Älvd. 	djäss n. Våmh.) gös-'g8 Ors. gås 
övr. (pl. djäss n. -gå`sär Mor. Ore gä'ssär Ve. 
gå'sär 	Soll. jä'sser 	Rättv. gå'sär 
Al. jä'sser Mock. jä'ssär -gå'sär Nås Jä. gå'sää  
Mal. gässer r.,gå'aer ÖVd.). 1. (pl. vanl. enl. f.VI 
el. neutralt) 'vildgås, Anser / wild goose' (jfr 
SAOB 1c) allm. gå'sä kirmå 	Våmh. gtesan 
kå'mm nö' Tra. `vildgässen komma nu'; djä'sser 
fky`tta Ore `vildgässen flytta'. 2. a. `öknamn på 
invånare i Järna / nickname for inhabitant of 
Järna' (jfr SAOB ib 3, e) Ve. Nås Jä. Mal. 
jå'rna je'ss Ve. järkär jit'ssa Nås jå'rna jä'ssar 
Jä. jå' a-gåsää  Mal. 'Järna-gäss(en)'. b. (senare 
ssgsled; nedsättande benämning på person / 
derogatory reference to a person:) se by-, drön-, 
ränn-. 3. 'flytande märke för långrev, mjärde 
el. nät / float for long-line, fish-trap or net' 
(ÖDB I 98, 118) Leks. (Silj.). Jfr nät-. 4. 
'smörklimp / lump of butter' (SAOB 4) Ve. Soll. 
Jfr känn-, kärn-, lill-. Syn.: gåskamp. 5. 
'smör / butter' (SAOB 4) Mal. ÖVd. grö't s gå's 
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Mal. `gröt av bästa mjöl jämte smör, varmed 
barnsängskvinna trakterades av grannkvinnorna 
i byn' (jfr gr ö t, bet. 1; Skinnarbygd 1948,s. 88f.); 
gå's å kit'ku Li. `smörgås'; gti's å fia- å bri`ner 
ÖVd. `smör och fågel och brynen' (vanliga 
bytesvaror förr att medföra vid marknads- och 
stadsbesök); sätt gå`sä ta sa'n Tra. <flytta smöret 
ur solen!'; dFluv gå's ( ,--,dgiuvgåe) ÖVd. `osaltat 
smör' (jfr döv adj., bet. 2); gi'ttgås Tra. `getsmör'. 
Syn.: smör, bet. 1. 6. (pl. enl. f. Ia:) `smörgås / 
piece of bread and butter' (SAOB 4) allm. 
brö'jclgås öMor. `smörgås av mjukt bröd, som 
åskådande barn fick av bruden'; bu'llgös vOrs. 
fTvgå,s Flo. `smörgås av mjuk brödskiva'; tjet`lck-
bullgås Rättv. <smörgås av mjukt, tjockt bröd'; 
mi".suemåsgås Rättv. misssmesgås Dju. my's-
smö(r)sgås Jä. `smörgås av bröd och messmör'. 
Jfr gåstoppa; boförs-, fet-, flott-, flöt-, bet. 
1, klena-ut-, kåt-, päron-, rågdegs-, salt-, 
smör-, timling (s)-, tum-. 7. `naturabetalning 
av smör, ost och messmör, som tillkom vallhjo-
net på hösten efter kreaturens hemkomst från 
fäbodarna / payment in kind, consisting of 
butter, cheese and whey-cheese, given to herds-
maid in autumn after return from summer pas-
ture' Våmh. 8. (senare ssgsled:) `traktering åt 
skvalleraktig person / food and drink for a 
gossip'; se klago-, skvaller-. 9. a. (senare 
ssgsled i konamn / second component of 
cow's name) OvSi. Rättv. Leks. Dju. Flo. 
Jä. Äpp. Mal. ÖVd. bke`rnmgås Mal., briz`n-
gås Mal. 'namn på fläckig resp. helt brun 
ko'; bit'gås Mal. `namn på ko, född i fä-
bodarna; frrgås Soll. frisgös ••••• fri`gOs Ors. 
frrgcls Rättv. Dju. frå'gå,s Mal. `namn på ko, 
född på en fredag'; få'rdgås nvMor. `namn på ko, 
född under färd'; ga`tnntelrgås Mal., gra`nngås 
Äpp. Mal., gu'llgås Mal. `namn på äldre resp. 
finare och högmj ölkande ko' ; j-ievIrgcleÄlvd. jö`lrgås 
nvMor. Soll. Ve. jöVgös vOrs. Kik& Leks. Mal. 
`namn på ko, född vid jultiden'; tji`nngås Tra. 
`namn på ko med mörk färgteckning på huvu-
dets sidor, kinderna'; kna`ppäkgås Dju. <namn 
på ko av sämre sort'; kra'sgås Mal. ÖVd. `namn 
på brokig ko' (jfr krusig, bet. 1); li`ssgas Mal. 
`namn på ko, som någon gång varit den minsta 
el. yngsta i besättningen'; ö'gås nvMor. ko"gås 
Soll. 19`08 Ors. lg"gå's Rättv. läsgå's Dju. `namn 
på ko, född på en lördag'; du sir-ö'jt sårn e 
ö'gås nvMor. 'duser ut som en lördag-gås' (sa-

des till barn, som ej tvättat sig kring ögonen); 
meivvgås Ve. må`ngås ,,,må'ngås Son. må`vvOs 
Ors. Ineenng ås Rättv. mc'ng4s Dju. Inö'ngås 

(äv. i smelmamnsformen ma`nyge) Mal. Li. 
`namn på ko, född på en måndag'; ni'gås Tra. 
`namn på nyköpt ko'; pri`kkgås Mal. `namn på 
prickig ko'; rtenngås Mal. `namn på ko, som var 
benägen att ränna omkring' (jfr app. ränngås); 
räsrinsäZrigås Mal. `namn på ko, född i fäbodarna 
och benägen att ränna omkring' (jfr säl f.); 
sngås Flo. så`lgås Mal. ÖVd. `namn på ko, vars 
rygg hade mörkt mittparti'; 8nj4'8g4s Älvd. 
snjo"gås Son. snjö'gås Leks. tinö'gås Äpp. 8n(j)i3' - 
gås Mal. `namn på helvit ko'; sussmårgäs Soll. 
se`mmergas Jä. `namn på ko, född under som-
maren'; sliVrigås Mal. `namn på ko, född i 
fäbodarna' (jfr säl f.); seisnng48 Älvd. su`nngås 
nvMor. eu`vvgde Soll. su'vvgös ,,,susnnOs Ors. 
se`nngås Rättv. Leks. Dju. sä`ngås Mal. `namn 
på ko, född på en söndag'; ti"gets Våmh. (Bon.) 
ti"gås ,,,ti`dgås Soll. ti`gös -41`08 Ors. 
Rättv. ti'gew Mal. `namn på ko, född på en tis-
dag'; vängås ,,,Igngås Mal. `namn på ovanligt 
vacker ko' (jfr vän adj.); trIrgås Äpp. `namn på 
grå ko' (jfr älg m.); e"pälrgås Soll. ti`ppetkgås Mal. 
`namn på apelkastad ko'. b. (senare ssgsled:) 
`ko med viss egenskap / cow with special habits'; 
se by-, knappel-, ränn-. 

gåsai sv.v.1. gireå Älvd. gu"so Ore gii`sa Ål gki`ett 
Dju. Ga. go`se Nås Jä. gås» Mal. get'aså ÖVd.; 
obef. Våmh. vMor. Soll. Rättv. Leks. Äpp.; 
jfr gasau; gyssj a (SAOB gäsa; Rz Gotl. Ordb. 
V11 gåsa; Torp gosa gusai; jfr Rz gosa; 
Bogren Torpm. 	Pihlökm I gösa uppå). 
1. (med det- subj.:) `ånga, gå ett luftdrag / be a 
draught, a current of hot air' Ore Ål Dju. Nås 
Jä. Mal. ÖVd. ä gu"stir va`rrmo frå spissem Ore 
`det går ett varmt luftdrag från spisen'; ä ggi'sä 
bala Ål `det går ett kallt luftdrag'; ä gåse 
vasrrme Mal. `det ångar varmt'; ä e sr t sr ä 
gåssså Tra. `det är så varmt, så det ångar'. Jfr 
gyssj a; gåva. Syn.: gasa'', bet. 2; gusta, bet. 
1; gåna. 2. `lukta starkt; stinka / smell strong' 
Dju. Ga. Jä. Mal. ÖVd. hä gå`se byty 	å-n 
Jä. `det stinker ur halsen på honom'; essetn, e 
sta'rrk, se ä get'aså pi nåsve Li. `osten är så stark, 
att det sticker i näsan av den'. Jfr gy s s j a; gåva. 
Syn.: gasa'', bet. 3; gusta, bet. 2. 3. <huttra / 
shiver' (jfr Gotl. Ordb.) Älvd. i bä' g irsär o 
frjfess `jag bara huttrar och fryser'. — Särsk. 
förb. (in:) ä gäse-i'nn vcirrenaJä. ̀ det kommer in 
varm ånga'. — Ssg: 0'81:armt adj. n. Nås 
`gassigt / boiling hot'. 

gåsau sv.v.l. gå`sa Mal. (Y.) (jfr gås, bet. 6) 
`breda smörgåsar (med mycket smör) / make 
sandwiches (with a lot of butter)'. 
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gås-blad( ?) n. Ja gå`sblråd Leks. (jfr gård( s)-) <gro-
blad, Plantago / plantam'. Syn.: fot-, bet. 2; 
gro-, gård(s)-, läke-blad. 

gås-brunn m.Ia gå`sbrsnn ÖVd. (jfr gås, bet. 5) 
'smörklick i varm gröt / lump of butter in hot 
porridge'. Syn.: smörbrunn. — Ssg: gå`sbrenn-
gråt m. ÖVd. 'gröt med smörklick / porridge 
with a lump of butter'. 

gås-bytta f.IVa gå`sbytt Soll. gå`sbetta ÖVd. (jfr 
gås, bet. 5) 'smörbytta / butter-tub'. Syn.: 
smörbytta. 

gås-fot m.VI gå`sföt Al Ga. Mock. 1. a. 'fot på 
gås / foot of goose' (SAOB 1) allm. b. 'framåt-
böjd spets på harvpinne av järn, liknande fot 
på gås / curved iron harrow-peg reminiscent of 
a goose's foot' (SAOB 2; ÖDB I 383 f.) Leks. 
(Silj.). 2. `gåsfotsharv / triangular harrow' 
(se ill.; ÖDB I 384; jfr SAOB 2) Al Ga. Mock. 
Syn.: se billsnoka. — Ssg: gå'sfötpinna m. Ga. 
`harvpinne av järn, i spetsen framåtböjd och till 
skär utplattad, liknande foten på en gås / iron 
harrow-peg, curved and flattened like the foot of 
a goose'. Jfr tinne. 

gåsfot-harv(a) f. la IV a gå'sfötha'rrvaMal. gå`s-
föthairro ÖVd. (trekantig) åkerharv med framåt. 
böjda järnpinnar / (triangular) harrow with 
curved iron pegs (bent forward)' (se ill.; ÖDB I 
384). Jfr rättpinn-, åker-harva. Syn.: se 
billsnoka; gåsfot, bet. 2; gåsharva. 

gåsfot-lycka f.IVa get'sfotlittia Ga. 'framtill på 
gåsfotsharv fäst järnögla, i vilken skaklarna 
hakades / iron bop fastened at front of harrow, 
in which shafts ware hooked' (se ill.). 

gås-gnutta f.IVa gå`sgnutt Soll. (jfr gås, bet. 5) 
`helt liten kvantitet smör / small quantity of 
butter'. Jfr gåsstack. 

gås-harva f.IVa gli`sarry Älvd. gåssarrva nvMor. 
`gåsfotsharv' (ÖDB I 384, med ill.). Syn.: se 
billsnoka; gåsfot, bet. 2; gåsfotharv(a). 

gås-kamp m. Ta gcl'skåpp Soll. 'smörklimp / lump 
of butter'. Syn.: gås, bet. 4. 

gås-penna f.IVa gå`spänna Mal. 'vingpenna (av 
gås), vässad och använd vid skrivning med bläck 
/ quill-pen' (SAOB). 

gås-stack m.Ib gå`sstakk Soll. (jfr gås, bet. 5) 
'större kvantitet smör / fairly large quantity of 
butter'. Jfr gåsgnutta. 

gås-sär f.II—Ia gåsssäv Ve. vSoll. gåsssåv Li. 
'veketåg (Juncus) eller flaskstarr (Carex), åts 
av korna vid kärrkanter om försommaren / 
types of grass or sedge eaten by cows in early 
summer at edge of bog'. 

gåsta sv.v., se gu st a. 

gås-toppa f.IVa gå'stupp Soll. (jfr gås, bet. 5) 
'hoprullad el. hopviken, mjuk tunnbrödsbit med 
smör inuti / piece of folded, rolled-up flatbread 
with butter inside it' (jfr gås, bet. '6; toppa f.). 
Jfr bete, bet. 5. Syn.: blötbrödstoppa. 

gåstra (?) sv.v.l. get'stra Ors. gå`sstra Mal. 1. 
'blänga åt olika håll under kastningar med hu-
vudet / glower in all directions, tossing one's 
head at the same time' Mal. 2. 'springa om- 
kring meningslöst, fjäska, jäkta / run around 
pointlessly, fawn, fuss' Ors. Mal. 3. `gå stelt 
och klumpigt; hantera ovarsamt / walk clumsily 
and with stiff legs; handla carelessly' Mal. — 
Avi.: gå'ster öOrs. gå'sstär m. Mal. <jäktande, 
fjäskig man / fussy, fawning man'; gå`stra Ors. 
gå'sstra Mal. f. <jäktande, fjäskig kvinna / fussy, 
fawning woman'; gå`strun Ors. gå`sstru Mal. adj. 
'jäktande, fjäskig, slamsig / fussy, fawning, 
sluttish'. 

gås-tugga f.IVa gå‘stugga Jä. (jfr gås f., bet. 6) 
'liten, raskt förtärd smörgås / quickly eaten 
small piece of bread and butter' (vanligen tidigt 
om morgonen vid slåtter). 

gås-unge m.IIIa ga'slovg Älvd. gd`sunvd Äpp. 
'gässling / gosling' (SAOB 1) allm. (bik11.:) 

an old-4' prusess min g4'surnvgum nÄlvd. 'han 
håller på och processar med gåsungarna, dvs. 
får det första skäggfjunet' (om yngling). 2. 
'yngling, som har endast fjun på hakan / young 
man with downy chin' Äpp. 

gå-sysslor f.IVa pl. gli'syssler Leks. 'sysslor, som 
fordra, att man går (t. ex. sopning el. utfodring 
av kreatur) / activities that demand movement 
(e.g. sweeping or feeding cattle)'. 

gåt f. VI — l a g 4t Älvd. Våmh. (pl. g g' ter Älvd. ge tär 
Våmh.) göt 	gåt (pl. gå'tsr '.-g'ter gnyr) 
Ors. gåt ( —gtitt)Mal. gåt övr. (pl. gå'tär vMor. Mal. 
gå'tär '-.'gå'tär 	öMor. gä'ttär Ve. Jä. gå'tär 

gå'trär —gå'tär Soll. gå'tär Ore Al gå 'tsr Rättv. 
gå'tar Leks. geiter ÖVd.). 1. 'vertikalt sido- 
stycke i dörr- eller fönsteröppning, infällt i 
väggstockarna och bidragande till att hålla 
dessa i läge, sidopost el. regel i dörr el. fönster / 
door- or window-post' (SAOB 1; ()DB III 123); 
ä'rrbäsgditi Soll. 'dörrposten till härbret'; glri`ggåt 
Rättv. (Bo.) 'gåt i glugg till trösklada'; lä'cludsr- 
gåt Leks. `sidopost i ladudörr'. Jfr drag-, dörr-, 
far-, fjäder-, fönster-, gammal-, kinnung-, 
klöver-, mats-, mitti-, mjärd-. Syn.: gåta'. 

(best.:) 'det stycke vägg mellan förstugudör-
ren och kammardörren, där h an dklädet hade sin 
plats/the piece of wall between the front-door and 
the room-door, where handklädet was found' 
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(Liv. Älvd., s. 16) Älvd. 3. `sandstensstycke av 
slipstensmaterial, anv. vid murning av spis 
hällar och spiskåpor / piece of sandstone used 
when laying chimney piece or hood' Ors 
.211spstäsffl öOrs. 

gåta' f.IVa gerta OvSi. Leks. Ål Osta övr. NeSi 
Vd. 1. 'till lösning medelst gissande framställd 
tankeuppgift / riddle' (SAOB 1) allm. djäv 
gåstur nvMor. `förelägga folk gåtor'; sätt-fa' om 
je gå'ta öMor. 'förelägg honom en gåta'; sätt-på' 
vass i gåsta Leks. <säg oss en gåta att gissa'; tåska 
i gåstsä Mal. 'uttrycka sig dunkelt el. obegripligt'. 
Syn.: gissa'. 2. '(osannolik) berättelse, saga, 
historia/ unlikely tale, story' (VII gåta'; Aasen 
gaata 3) OvSi. Nås ed e 1).i` gåstur nvMor. 
'det är bara lögnhistorier'; ä läsikn,tkr jenär geist° 
Ore 'det förefaller mycket osannolikt'. Jfr sko-
makar-, student-. Syn.: historia, bet. 1; 
ragla, bet. 2; ravalja; regla, bet. 3. 

gåtan f.IVa gåsta Dju. Nås Jä. 'vertikalt sido-
stycke i dörr' (SAOB under gåt). Jfr dörr-. 
Syn.: gåt, bet. 1. 

gåt-hugga st.v. g4stogg(a) Älvd. (abs.) 'hugga 
inskärning för gåt i de mot dörr- el. fönster-
öppning vända ändarna av väggstockar / cut 
into wall-logs to make space for door- or window-
post' (jfr ÖDB III 123). 

gåt-hål n. II ga`task Älvd. gåsthgak Mal. ÖVd. 'hål 
för gåt i tröskelstock och dörröverstycke / hole 
for doorpost in threshold or lintel' (jfr ÖDB III 
123). 

gåt-klack m. Ib gåstlarakk Älvd. 'tapp dels upptill, 
dels nedtill på dörrgåt (fjädergåt) / tenon at 
top and bottom of doorpost or rabbet'. 

gåt-skruven m. Ja best. Otskraven Älvd. 'fiktivt 
föremål, som man sände nyfikna småpojkar 
efter, då de störde en i timringsarbete / fictitious 
object that little boys were sent to fetch when 
they were being a nuisance to earpenter'. Jfr 
rump drag, bet. 2. 

gåva f.IVa gåsva Älvd. Ve. Ors. Leks. gåsva 
Rättv. (Bi.) Bju. Flo. Nås Maj. ÖVd. 1. <pre-
sent / present' (SAOB 1) allm. Jfr brud-, 
fadder-, friar-, fäst-, fästmans-, gudfader-, 
gum-, morgon-, näv-. Syn.: skänk. 2. 
(sg. 	'förmåga, begåvning / ability, gift' 
(SAOB 2 b) Rättv. Nås Mal. ÖVd. dä'nnkla ha 
gösda gåsvor Rättv. (BL) 'den där (mannen) har 
god begåvning'; j a-nt fäsj ngfo a'nn gåsva Li. 
'jag har inte fått någon annan förmåga (än att 
vara elak i talet)'. Jfr tal-. 

gåva sv.v.l. 	gäsva gösva (vret. gösv -,ga'uv; 
sup. Osv) ÖVd. (V11 We. gåva, Multrå 

g uv a, Burträsk g o va, Torp g ö va) <ånga; 
dunsta / pour out, emit in the form of 
vapour or steam; have a nasty smell, stink'; ä 
gö'v pi nåsve å diclå. klrösna Li. 'det stiger upp 
dunster i näsan (på en) av det där illaluktande 
ämnet'. Jfr gasa", bet. 2, 3; gusta; gyssj a; 
gåna; gåsai, bet. 1, 2. — Särsk. förb. (utav:)ä 
a gösv-tå' di no Li. <stanken har dunstat bort från 
det (o: aset el. liket) nu'. — Avla gv m. Li. 'illa-
luktande dunst, stank / stench'; ä kam äjn gi3'v 
sa klrå'n `det kom en så illaluktande dunst'. 

gäck m.Ib djäkk öMor. Mal. ( ,,, jäkk, bet. 3) Li. 
jäkk Bju. Nås. 1. `dum och narraktig person, 
narr / fool' (SAOB gäck' 1) öMor. Syn.: narr, 
bet. 1; skälm, bet. 1. 2. (i förb. med driva el. 
göra:) 'göra narr av, driva gyckel el. spe med / 
make fun of' (SAOB gäck' 3) Nås Mal. Li. 
driv-jä'kk Nås driv djä'kk Li. `dets.'; nä djå (lem 
bäsro djä'kk å' di Li. 'nu göra de bara narr av det'. 
Syn.: narr, bet. 3. 8. 'misslyckande, resultatlöst 
företag / failure' Li. M va tt jä'kk å aslltihöp 'det 
hela blev misslyckat'. 

gäcka sv.v.l. djeskka Ors. jäskka Leks. djäskka 
Mal.; pass. djä`kkas Våmh. Mor. Soll. djeskkes Ve. 
djeskkas Ors. jäskkas Rättv. Leks. Nås jäskkäs 

jäskkes Äpp. djäskkes Mal. Li. 1. 'driva 
gyckel (med) / make fun of' (SAOB 1) Ors. Mal. 
du ska-t djä`kka mä .21i'kkt Mal. <du skall inte 
gyckla med sådant!'. 2. <sätta krokben för och 
så bringa att falla omkull / trip s.o. up' Leks. — 
Refl.: jäskk-sä Leks. `snava / trip'. — Pass.: 1. 
'driva gick, gyckla / make fun (of)' allm. 4n 
djäskkäs min ffestji Våmh. 'han hånar folk'; 
diets/ekas dieg öMor. 'driv gäck du bara!'; djeskkes 
min gu'ssodä Ve. jäskkas ma öslri Rättv. 'driva 
gäck med Guds ord'; i djeskkast m'-num Ors. 
'jag gycklade med honom'; i ki'r int jä`kkes mä 
go' f/ar Äpp. `ni få inte gyckla med Godfader, 
dvs. åskan'; ä dä.' e isvnan djäskkes mä Mal. 
<det där är ingenting att gyckla med'. 2. 'sätta 
krokben / trip up' Leks. — Särsk. förb. (kull:) 
an jäkka-ku'll må Leks. 'han satte krokben för 
mig, så att jag föll omkull'. 

Old n.II gå ÖVd. (Fr. Bl. ges; jfr SAOB gädig, 
gädlös) 'underlig, under kortare tidrymd be-
stående sinnesförfattning, lynnesanfall / fit of 
temper, strange mood'; nä' å' ä fal ny gå' på` än 
att Li. `nu har väl ett underligt humör kommit 
över henne igen'. Jfr stoll-. Syn.: se dygn, 
bet. 3; gäde; åtkom, bet. 2. 

gädda f.IVa gesdda Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
gås dda öMor. Soll. Ore gäsdda Rättv. Mal. ÖVd. 
jä'dda Leks. Al jä`dd,a Bju.-Äpp. 1. 'fisken 
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Esox lucius pike'; snå`rugädda Tra. `gädda, 
fångad med snara'; int is enntla gerdda vMor. 
'inte en enda gädda'; ska du titisp nå Odd° öMor. 
'skall du köpa någon gädda?'; ljö`stär geddur Ve. 
'ljustra gäddor'; nö ska ve stä å fe' ggtjesöslrgädder 
Tra. 'nu skola vi i väg o. fiska gäddor, som stå 
stilla på ställen, där solen gassar'; sts`ppnålrgäcl-
der Tra. 'gäddor små som stoppnålar'. Jfr 
gräs-, is-, kloss-, knivskeds-, lådigs-, löv-, 
pil-, punds-, skarp-, sol-, sur-, tjäl-. 2. 
`långsträckt, horisontell molnbildning / long, 
horizontal cloud formation' Älvd.; obef. Äpp. 
Mal. ÖVd. ed i ge'cld.1 Mit i tacksisgräv `det är 
ett långsträckt moln i Ugsjödälden (av berg-
kammen).' Jfr vattu-. 3. (senare ssgsled:) 
'vindens hastiga krusning på vattenytan /ripple 
caused by wind on surface of water' Tra.; se 
väder-. 

gädd-bett n.II jteddbett Rättv. 'bett hos häst, där 
tänderna kommit att sitta snett emot varandra [ 
set of horse's teeth, the lower and upper teeth 
at an oblique angle in relation to one another' 
(jfr SAOB). 

gädd-drag n.II geddräg Älvd. jtedclräg Bju. Näs 
Äpp. gli'ddräg Mal. ÖVd. 'drag, som användes 
för att fånga gäddor / trollingspoon used to 
catch pike' (se ill.; SAOB; ÖDB I 72). Jfr drag, 
bet. 3. 

gädd-gräs n. geddgräs Våmh. gäscidgräs Mal. 1. 
'vattenväxt, sannol. Potamogeton natans'. Jfr 
ab b o rrgräs. 2. 'art av igelknopp, Sparganium' 
Mal. 

gädd-hala f.V ge'ddearå1  Älvd. 'liten gädda [ 
small pike'. Syn.: gädd-skata, -slida, 
-slynga, -snalla, -snipa; knivsked(s)-, pil-
gädda. 

gädd-klypa f.IVa geddkirip(a) nvMor. 'tånglik-
nande redskap för gäddfiske / pincer-like imple-
ment for catching pike' (vanligen bestående av 
en i änden kluven käpp; ÖDB I 61). 

gädd-krok m. Ib ge'ddkrä8k Älvd. jä'ddkrök 
Äpp. gäscldkrök Mal. ÖVd. 'krok, anv. vid gädd-
fångst / hook used for catching pike' (SAOB). 

gädd-käse m. III a gteddkäse Li. (jfr käse). 1. 
`gäddmage, använd som råvara för att åstad- 
komma ostlöpe / pike's stomach, used as raw 
material for rennet'. 2. 'ostlöpe, framställt 
med hjälp av gäddmage / rennet produced with 
the aid of pike's stomach'. 

gädd-nät n.II jä'cldna Äpp. `nät använt vid gädd-
fångst / net used for catching pike' (SAOB). 

gädd-rev f. la geddriev Älvd. gti'ddröv Mal. gä'cld-
räjv ÖVd. 'rev, anv. vid fångst av gädda medelst 

ståndkrok / ledger-line used for catching pike' 
(SAOB). 

gäddrevs-kota f. IV a ger ddrövskötaMal.gteddräivs-
köta Li. 'på handtag roterande vinda att linda 
upp reven på / winder for trolling-line' (ÖDB 
I 72). Syn.: se draggrind. 

gädd-rycka f. IVa gä'ddrettja ÖVd. 'spö med snara 
(av mässingtråd) i änden, varmed gädda fånga-
des och rycktes i land / rod with loop of brass 
wire at the end, with which pike was caught and 
brought in' (ÖDB I 60). Jfr ryckspö; snar - 
käpp, -spö. 

gädd-sax f. Ja ge'ddsakks Älvd. 'uttersax (ÖDB I 
41), tillfälligt anv. för fångst av gädda / otter-
trap sometimes used for catching pike'. 

gädd-skata f. V ge'ddskåtål Älvd. (Lo.) 'liten, smal 
gädda / small pike'. Syn.: se gäddhala. 

gädd-slida f.IVa jä'cld.211a —.21ga Äpp. 'liten 
gädda'. Syn.: se gäddhala. 

gadd-slynga f.IVa ge'dd.21inndj Ve. git'ddllynn(j)a 
Mal. `liten gädda'. Jfr gräsgädda. Syn.: se 
gäddhala. 

gädd-snalla f.IVa gä'ddsnalla ÖVd. `liten gädda'. 
Syn.: se gäddhala. 

gädd-snara f. V ge'ddsnerå'Älvd. ge'ddsnöra Våmh. 
ge'ddsnöru nvMor. jä'cldsn,äru Dju. iti'ddsniru 
Äpp. gteddsnäru Mal. gä'dclenåru ÖVd. `(ränn-) 
snara, anv. vid gäddfångst (running) noose 
used for catching pike' (SAOB gädd - sn ar a 
och -snärja; ÖDB I 60). 

gädd-snipa f.IVa ge'ddsn4jp Älvd. ge'ddsnip 
vMor. gteddsnip Soll. gäscldsnäjpa Ore jä'dd-
snipa Leks. jä'ddsnipa Ga. Nås Äpp. gäscldsnipa 
Mal. `liten gädda' (SAOB). Syn.: se gäddhala. 

gädd-snärja f., se gäddsnara. 
gäde n. III gå' Mal. (Roas gjede) 'underlig, under 
kortare tidrymd bestående sinnesförfattning, 
lynnesanfall fit of temper, strange mood'. Jfr 
stoll-. Syn.: se dygn, bet. 3; gäd. 

gäla sv.v.l. jEka Ga. Jä. (Wennberg gela, 
Multrå gäla, Gotl. Ordb. 	VII We. gel a, 
Danell Nuckö gäla) `rensa (bort gälar och innan-
mäte på) fisk / clean, gut fish' (SAOB gäla'); 
jält fi'ssk Jä. <rensa fisk'. Syn.: se gilla". 

sv.v.l. gira Älvd. gåska Ve. (jfr? SAOB 
gäl adj.; Torp g ilj a). 1. 'stirra, gapa / stare, gape' 
Älvd. we'rr ge öft' åte'r 'vad stirrar du efter?'. 
Jfr hip as. 2. 'spärra ut benen, sitta med benen 
åtskilda / sit with one's legs apart' Ve. — Särsk. 
förb. (isär:) går-iser bö'nä Ve. 'spärra ut benen'. 
Syn.: gilvla v., bet. 1. — Avi.: geka f. Älvd. 
'fånigt stirrande flicka / girl staring stupiclly'. 

gälb-gjutare m. Ilie cljtaldjittär nvMor. 'person, 
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som sysslade med gälbgjuteri / brazier' (SAOB; 
jfr ÖDB II 104 f.) 

gäld f. -n. Ta gelld Ve. jälld Rättv. jäll n. Leks. 
Bju. Dju. Ga. Nås Jä. 1. (pl.:) 'skatt, tribut / tax, 
tribute' Rättv. (Bi.) betrz`lr jä'lldär 'betala skat-
ten'. 2. `(penning)skuld / debt' (SAOB 2) allm. 
få'rr få jä'llclä stå' Rättv. `hellre får skulden 
vara kvar'; jör sä rä'n frå jä'llan Leks. 'göra sig 
skuldfri'; an stå' ti jä'lla Nås 'han har skulder'; 
du kumm byt' jä'lla Jä. `du blir skuldfri'. Syn.: 
skuld, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) `straff för 
olämpligt tal / punishment for unsuitable 
speech' Älvd.; se 1 äp p-. 

gälda sv .v.1. fälla Jä. (om skuld:) `betala / pay' 
(SAOB gälda' 1). Syn.: betala. 

gäld-fri adj. VI 	Dju. Ga. 'skuldfri / free of 
debt' (SAOB). Syn.: oskyldig, bet. 2. 

gäld-skyldig adj. I jä'llfyllu Bju. 'skuldsatt / in 
debt' (SAOB). 

gäll-stuga f.V Kellstugu Rättv. (Bo.) jä'lldstuggu 
öVd. `bysättningshäkte (i Falun) / debtor's 
prison'. — Ssg: jealdstugguclöm m. öVd. 'dom 
att gå i häkte för obetalda skulder / sentence of 
imprisonment in debtor's prison'. 

gälja sv.v.l. 	öMor. 	Ors. git'Irja Ore 
gä'Irja Rättv. (Bo.) glislrja Jä. (jfr( ?) gala) 'ropa, 
vara högljudd / shout, be noisy'. Jfr golj a. — 
Av!,: glIskjandä n. Jä. 'ropande / shouting'. 

gäll n.Ia gäll Mal. (jfr gälla st.v.) 'starkt gen-
ljud, eko / echo'. Jfr berg-. 

adj. I djäll Älvd. öMor. djell vMor. Ve. djall 
Ors. iti// Rättv. Leks. Äpp. gäll Mal. (jfr dels 
Fr. gj allt, dels ordb. gälla st. v.) 'kraftigt 
ljudande, ljudlig / bud' (SAOB); däm a djä'llt 
må'l jaså klu`kkur öMor. `de ha stark klang 
de här (kyrk)klockorna'; dje'll å mål. Ve. 'som 
har gäll el. starkt ljudande röst'; in/ i må'Irs 
öLeks. 'som har en ljudlig stämma'; o i ss dj'all 

we'll, d2d4 stja'lla ss Ors. 'den ljuder så gällt o. 
långt, den där skällan (så)'. Syn.: väll. 

-gäll" adj. (endast som senare ssgsled) 'hämnd-
lysten / revengeful' Mal.; se hämnings-. 

gälla f.IVa gelkla Våmh. Ors. gä'lla Rättv. 
(jfr Torp gjeld) <ko, som ej kalvat på ett år, 
ofruktsam ko / cow that had not calved for a 
year'; su'nnOs i ge'llda i å'r öOrs. Sunngås (jfr 
gås, bet. 9a) har ej kalvat i år'. Syn.: se galla, 
bet. 1; gallko, m.fl. 

gälla st.v. jä'lla Bju. Ga. Nås gen/a Äpp. Mal. 
öVd. (pret. gall Mal. öVd.; sup. gs'll Mal. öVd.; 
jfr gäll n.). 1. 'ljuda starkt; giva genljud / 
resound' (SAOB gälld); ä ga'll i berrrgom Mal. 
`det ekade i bergen'; an rö`p d6 88 ä gä'll i so`mmn 

Li. 'han ropar då, så det ger eko i (hela) socknen'. 
Jfr gala, bet. b. Syn.: glamma, bet. 3; gläm-
ma. 2. (om den känsla i tänderna, som uppstår 
t. ex. av ngt kallt el. surt:) <ila (i tänderna) / 
have shooting pains in one's teeth'Bju. Ga. Nås; 
ä jä'llär i tä'nndra Bju. ä jä'll i tä'nnan Ga. 'det 
ilar i tänderna'. 

gälla' sv.v.3. ••••• 1. ge' lida Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Ors. (sup. gellt Älvd.; p. pret. ge'lldadv, Våmh. 
Ors.) 	öMor. Soll. Oro (pret. get'lldä öMor.) 
gäslla Rättv. Äpp. Mal. 	öVd. (pret. giald 
Mal.; sup. gäslla Rättv. gällt Mal.) jä'lla Leks. 
Ål (pret. jäsilda Leks.) jä'lla Bju.-Jä. (pret. 
jä'lla Flo. Kikut Nås). 1. 'kastrera / castrate' 
(SAOB gälla"; styr ack.) allm. ge'lld gu`msär, 
he'sstär Ve. 'kastrera gumsar, hästar'; vi am 
,gä'lla gu`m(m)sr, Rättv. `vi hava kastrerat gum-
sen'; jä'll grl'san Al 'snöpa grisarna'. Jfr va-
lacka. Syn.: göra om; laga om; skära, bet. 
7; skära ut; snöpa; ändra (om). 2. (bildi.:) 
'värma sig (framför brasan) / get warm (in front 
of the fire)' Ve. (i förb. gälla möss:) ge'lld 
me'jsär Ve. `dets., sitta sysslolös och gona sig 
framför spisen' (klandrande). Jfr fittkors. 3. 
(bildi. med sakobj.:) 'jämna, hyfsa / even out' 
Älvd. ge'lld e'ss4 'jämna (vinter)hässjans undre 
yta' (Liv.Älvd., s. 66); ge'lld ll'vreö <hacka av 
de söndriga och hoprullade kanterna på gammalt 
taknäver'. — P. prat.: 'kastrerad / castrated' 
allm. gä'lltgumms Soll. 'kastrerad gumse'; ge'llt-
bukk Ors. `kastrerad bock'; fi"sgellt Älvd. ö`jälld 
Flo. 'osnöpt'. 

sv.v.3. djä'lla (pres. djäll; prat. djä'llde) 
Älvd. jä'lla Rättv. Bju. (pres. jä// Rättv.) dkella 
Mal. Li. (pass. djä'lls Tra.). 1. 'hava ett visst 
värde, vara värd / be worth, have a certain 
value' (SAOB 1) Bju. 2. 'vara giltig / apply' 
(SAOB 2) allm. e djä'll int 1r4V3ger e so sa`ggdes 
Älvd. 'det gäller inte längre, det, som sades'; 
mi'nnta djä'll ful ä'nn Li. `mynten gälla väl än'. 

`vara fråga om, röra sig om / be a question of' 
(SAOB 5) Rättv. Mal. öVd. e erna va'r(r)v 
kanstje a Pill rds Rättv. `en annan gång kanske 
det blir frågan om er'; am i Vi' 88t då hån ä cljä'lld 
Mal. 'om jag bara visste vad det var fråga om'. 

(om färdmål:) <avse, föra till / be bound for' 
(SAOB gälla" 5 b,) Mal. hatt djä'll rå`sa 'vart 
skall resan gå?'.—P.pr.:dje'llan(a)Mal.djä'llancle 
Li. `som står högt i pris, värdefull / valuable'; 
vå då dem vå, djä'llande e'll 	Li. 'det var, 
när alla skinn stodo så högt i pris'. Jfr dyr; 
ko stal, bet. 1; kostbar. — Pass.: 'vara giltig / 
be valid'; ä djä'lls int ns Tra. 'det gäller inte' (t. ex. 
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om underskrift). — Särsk. förb. (an:) då i h,i3'clä 
tög-t' djäll-a'nn Mal. 'då jag hörde att ned-
komsten började närma sig'. 

gällare ra.IIIc galder Älvd. ge'lldår Våmh. Mor. 
Ve. ge'lldör vOrs. gälldärä Ore -jällär Leks. (Silj.) 
gä'llätt  Mal. glam. ÖVd. (jfr gälla' v., bet. 1). 
1. `kastrerare (av hästar) / person who eastrates 
horses' (SAOB) allm. Jfr häst-. 2. (senare ssgsled:) 
'liten, slö kniv (anv. vid kastrering av hansvin) / 
small, blunt knife (used for castrating boar)' 
OvSi.; se mus-. 

gällar-käring f.Ib gtelldärkelivg öMor. 'kvinna, 
som utförde kastrering / woman who was respon-
sible for castrating animals'. Syn.: gällkäring. 

gällar-pack n.Ib gä'llarpakk Mal. (Y .)gäslläapakk 
övr.Mal. (jfr gällare; koll.:) <dåligt folk, pack, 
tattare / rabbla, riff-raff, gipsy-like vagrants'. 

gäll-bock m.Ib ge'lldbukk Älvd. Våmh. Ors. 
gealdbukk öMor. Soll. jä'lldbokk Dju. 'kastrerad 
bock / castrated he-goat' (SAOB). Syn.: gäl-
lingsbock. 

gälld-, se gäll-. 
gäll-galt m. la jä'lldgallt Leks. (Silj.) liastrerat 
hansvin / castrated boar'. Syn.: gris, bet. 2. 

gäll-gumse m.IIIa ge'lldgumm(b)s Älvd. Våmh. 
Ors. ge'lltgumms svMor. 	 Soll. jä'll- 
gurnmsä Ga. Nås Jä. 'kastrerad gumse / castrated 
ram' (SAOB). Syn.: gällingsgumse. 

gäll-hätta f.IVa gä'lldätta öMor. 'fiktiv huva, 
som barn sades få bära över huvudet om det 
kom för nära den plats, där gumsar, svin etc. 
kastrerades (el. där bröd bakades, om pojke) i 
fictitious cap that child would have to wear 
on its head if it came too close to the place 
where he-goats, boars etc. were being castrated 
(or where bread was being baked; about boy)'; 
i ska sätt-å' di gä'lldättu öMor. 'jag skall sätta 
på dig gällhättan!'. 

gälling m. Ib 	Våmh. gä'lldivg Ore /ä/Uv 
Jä. gä'lli,v Mal. gcV/ivg ÖVd. 1. `kastrerat djur / 
castrated animal' (SAOB 1) Våmh. Jä. Mal. 
ÖVd. Jfr en', halv-, mus-. 2. 'impotent man / 
impotent man' (jfr Fr. geldingr 1) Ore. Jfr en-. 
3. (jfr gälla,' v., bet. 1:) 'kastrering / eastration' 
Mal. ÖVd. 

gällings-bock m. To gtellivsbokk —glininsbokk 
Rättv. jä'llivsbokk Bju. Ål Ga. kalingsbakk 
Nås Jä. gä'llivsbakk ,,,gti'lliugsbokk Mal. glislivgs-
bukk ÖVd. 'kastrerad bock' (SAOB). Syn.: 
gälldboek. 

gällings-gumse m.IIIa gtakivagum,(m)ss Rättv. 
iäTivsgummsa, Leks. jtativsgumnisä Bju. Al 
Ga. Nås Jä. gä'lliusgamrnsä Äpp. gtelligsgsrnmsa 

Mal. gniygsgornmse ÖVd. 'kastrerad gumse' 
(SAOB). Syn.: gällgumse. 

gällings-klypa f.IVa gä'llinskkgpa Mal. gåsliugs-
kltipa ÖVd. (jfr gälla', bet. 1) 'klämma, anv. 
vid kastrering / clamp used in castrating'. 
Syn.: gäll-klypa, -klämma. 

gällings-oxe m.IIIa gialivsok(k)ss Rättv. gä'l-
livsokksa Mal. gcrlivgsokkse ÖVd. 'kastrerad 
tjur, oxe / castrated buil, ox'. Syn.: gälloxe. 

gällings-pöre m.IIIa gerlivgspöre Tra. 'under 
första levnadsåret ka,strerat får / sheep castrated 
during its first year'. 

gäll-klypa f.IVa gä'lldklipa öMor. ge'lldlaripa Ve. 
(jfr gälla', bet. 1) `klämma av trä, anv. vid 
kastrering (att hålla ihop såret med) / wooden 
clamp used in castrating (to keep the wound 
together)'. Syn.: gällingsklypa; gällkläm-
ma. 

gäll-klämma f.IVa ge'lldkkemm nvMor. (jfr 
gälla', bet. 1) `träklämma, som användes vid 
kastrering (av häst) / wooden clamp used in 
castrating (horse)'. Syn.: gällings-, gäll - 
klyp a. 

gäll-kniv m.Ia gialdknåjv öMor. (jfr gälla', bet. 
1) 'kniv, anv. vid kastrering / knife used for 
castrating'. 

gäll-ko f.VII ge'll(d)tjgr Älvd. 	Rättv. 
gerlkU" Tra. (jfr gälla' sv.v., bet. 1) 'ko, som ej 
kalvat på ett år, ofruktsam ko / cow that had 
not calved for a year, barren cow'. Syn.: se 
galla, bet. 1; gallko, m. fl. 

gäll-koppe m.IIIa ge'lldkuppä Ve. 'påse för för-
varing av kastreringsredskap / bag for keeping 
implements used for castrating' (brännjärn, 
klämmor, salva etc.). 

gäll-käring f.Ib yentjäriv Al (jfr gälla,' sv.v., 
bet. 1)=gällarkäring. 

gäll-oxe m.IIIa geslidukks Älvd. Våmh. vMor. 
ge'lldukksä Ors. glokkse Tra. 'kastrerad tjur, 
oxe / castrated bull, ox'. Syn.: gällingsoxe. 

gäll-sol 	 djii'llsfo(r (pl. -80,8Zräir) Älvd. 
dje'llsöfr Ve. Mal. djä'llsök ÖVd. (jfr VII gall', 
gallei; We. galla) 'bisol, vädersol / bright 
circular light in the sky, halo phenomenon'; ä e 
je dje'lls* Ve. ä stannd dje'llsält Mal. <det syns 
en vädersol'; ä jö`sr, å e diens* Mal. 'det syns 
ljus från en vädersol' (vilket betydde omslag i 
väderleken). Syn.: vädersol. — 	djä'll- 
siiskå' 	 Älvd. `synas vädersolar 
/ appear (of bright circular light in the sky)'; ä 
dje'llsolrär på hi'mmelem Ve. `det syns väder-
solar på himlen'. 
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