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gälma sv.v.l. jearma Rättv.gäskma Flo. (Rz 228b, 
V11; jfr ordb. galma). 1. <ropa högt / shout 
loudly' Flo. 2. 'prata, pladdra / talk, chatter' 
Rättv. Jfr j amla, bet. 1; j ämla, bet. 1. 

gälpa sv.v.l. ga'kv- ÖVd. (jfr galp a v.;? Torp 
gjelv; endast i särsk. förb. med utur:) geekv-ti21  
86 'vräka ur sig (hårda, onda ord) / pour out (a 
stream of angry words)'. 

gämsa sv.v.l. gemmsa Ve. gä'mmsa Äpp. Mal. 
(Y.) Li. (Fr. gemsa; jfr Torp gamsa) 'oförsik-
tigt hantera farligt (skarpt) föremål, så att ngn 
skadas/ handla dangerous object earelessly'; ska 
du stå så 8 gä'mmsa må kni'vam Äpp. 'skall du 
stå och hantera kniven så där vårdslöst?'; la'-ve 
gä'mmsa .211'k me sa`kks, Li. <låt bli att handskas 
så där ovarsamt med saxen!'. Syn.: gumstra; 
gämstra. — Särsk. förb. (uppå:)gemms-uppå' 
Ve. 'slarva / be careless (about sth.)'. — Avi.: 
genims f. IV Ve. 'slarvig kvinna / careless 
woman'; ge`mmsun Ve. gä'rnmsu Äpp. adj. 1. 
'slarvig / careless' Ve. 2. 'skojfrisk, skämtsam, 
trevlig / pleasant, full of fun' Äpp. 

gämst-ra sv.v.l. giemmstra —ge`mmstra Mal. 'av 
fumlighet hantera farligt föremål så, att ngn 
kan skadas'; an gemm,ställ  må' di Mal. 'han 
hanterade det så vårdslöst, slängigt och oför-
siktigt'. Syn.: gumstra; gämsa. 

gänga f.IVa dj4'juga (bet. 2) Älvd. Våmh. 
djei'vyga (bet. 2) Mor. gä'nndja (bet. la) „,  jä`vv-
ga (bet. 2) Ore gei`vva (bet. 1 a) ,,, jä`vva (bet. 2) 
Rättv. jä`vva (bet. 2) Bju. Ga. Nås gänn(j)a ,--,  
genn(fla (bet. la) —ditevva (bet. 2) Mal. 
ditevv(g)a (bet. 2) ÖVd. 1. a. 'stråk, efter 
vilket ngn brukar gå; stig; gående / path s.o. 
usually follows; track; walk' (SAOB 1) Ore 
Rättv. Mal. ä bki tya ri`kktig geenndja ti kum 
skösgwäist up e d'sly, Ore 'det blir ej så lämpligt 
(eg. ingen riktig stig) att gå tvärs gm skogen 
upp till Åsen'; jå'n a älvar e gäsvva Rättv. 
'här hava älgarna ett stråk'; vår å' dfe di'n 
gennjur sam a'llär en fö'r Mal. 'var håller du 
till, eftersom man aldrig ser dig?'; rg'vin a 
gä'nn(i)a 8i u'tta då'ran da-nä 8'88 Mal. 'räven 
har sin passage utanför dörren hos oss'. Jfr 
gång, bet. 2; har-, räv-. b. 'trakt el. landsdel, 
där viss skinnare, skomakare el. gårdfarihand-
lare bedrev sin verksamhet / skinner's, shoe-
maker's or pedlar's district' Mal. ä va mö`sakä-
rams gä'nn(f)a <det var Mosa-skinnarnas verk-
samhetsområde'. Jfr skinnar-. Syn.: distrikt; 
gränd, bet. 2; streck; stråk, bet. 1. 2. <skåra 
el. balk i skruv el. mutter / groove in screw or 
nut' (SAOB 2) allm. 
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gänga sv.v.l. dyk`kga Våmh. (Bon.) jet`yva Bju. 
djä`vva Mal. diti'vv(g)a ÖVd. `göra el. anbringa 
gängor / thread, make grooves' (SAOB 1); qn olld-
ådjsfjgä Våmh. (Bon.) 'han håller på och gängar'. 
— Särsk. förb. (upp-åter:) diti'vvg-e'ppatt äjn 
ms'tter Li. 'tillverka nya gängar i en mutter'. — 
Av!.: jä`vvniu Leks. djä'vvg(n)ivg ÖVd. f. 
'gängande /threading, making grooves'. 

gäng-don n. Ja dj4sindjdfi8n vÄlvd. jä'vydön 
Mock. `gängverktyg (anv. bl.a. i bössmidet, 
Älvd.) / s2rew-cutting tool(s)' (ÖDB II 73; 
SAOB). Jfr gängnavare. Syn.: gängdoning. 

gäng-doning f.Ib c/ki'vudönivg ÖVd. 'gängverk-
tyg, gängdon / screw-cutting tool' (jfr ÖDB II 
73; SAOB gängdon). Jfr gängtapp; skruv-
moder; svängjärn. Syn.: gängdon. 

gänger adj. V ge'vvgält vMor. Ve. (Sdw. g mn g er 
Fr. gengr 1; jfr Aasen, Boss gjengd) i stånd 
att gå; som kan vistas uppe / able to walk; able 
to be up' (jfr SAOB gäng adj.); o e ge'vngäk 
nä' svMor. 'hon kan vistas uppe (från sjuk-
bädden) nu'; wur e ge'vugält Ve. 'vi kunna gå 
uppe (efter en tids sängläge)'. Syn.: gänglig'; 
uppegänger. 

gänglig' adj. I ge'vygkin vMor. (jfr SAOB gäng-
lie; Fr. gengiligr) =föreg. 

gänglig” adj. I jä'yv/ru Ål (om person:) <lång och 
smal / lanky' (SAOB gänglig" 2). 

gäng-järn n. Ta dj.k`kgienn Våmh. `gevindjärn 
för gängtapp (varmed invändiga gängor utför-
des) / tap-wrench' (ÖDB II 73). Syn.: sväng-
järn. 

gäng-navare m. III b dj.l'fndjnetvei'r vÄlvd. 'gäng-
borr (anv. bl. a. i bössverkstad) / screw-die' (se 
ill.). Jfr gängdon; gängtapp. Syn.: skruv-
fader. 

gängse adj. 	 ge`vvsi n. (pl. ge'vusiger ,- 
ge'vv.sigsr) Ors. diä`vv.se  Mal. 1. (om mynt o. d.:) 
`gångbar / valid' (SAOB 2 e) allm. 2. (om vara:) 
'eftersökt, lättsåld / (about an artiele:) easily 
sold, in demand' (jfr SAOB 3) Ors. ä mr& ge'vusi 
öOrs. <det är mycket eftersökt'; 2:4 dem så' 
ge'unsigsr Ors. `voro de (a: slipstenarna) så 
lättsålda?'. Syn.: gäv, bet. 1. 8. (om yngling 
el. flicka:) 'som har lätt att bli gift / (about boy 
or girl:) easily married' Ors. Syn.: gäv, bet. 1. 

gäng-skiva f.IVa 	 vÄlvd. 
Våmh. djä'vvgstilva svMor. dje'vvgatiiv 

Ve. jä`vdiva Leks. Ål jä'unfiva Mock. djti'vv(g)-
Kiva ÖVd. 'verktyg för åstadkommande av 
gängor / screw-plate' (se ill.; ÖDB II 73). Jfr 
snedtyg. Syn.: skruv-moder, bet. 1, -mona, 
-sk i v a. 
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gäng-tapp ra.I a dj4shgtapp Våmh. (Bon.) dje'vvg-
tapp Ve. jå'vvtapp Al Mock. djåsvv(g)tapp ÖVd. 
'gradtapp (i gängdoning el. gängskiva) / screw-
tap' (se ill.; ÖDB II 73; SAOB). Jfr gängna-
vare. Syn.: tapp. 

gäppla sv.v.l. geppelr Älvd. get`ppka Li. (V11 
gäppl a). 1. 'prata strunt; skrävla / talk nonsense; 
boast' Älvd. 2. 'härja, bråka, stoja (om barn) / 
run wild, make a noise (of children)' Li. an 8/cell 
te gti`ppek å lei‘jk me dem-da 	Li. 'han 
skulle börja stoja och leka med de där flickorna'. 
Syn.: se gasa'; grassera, bet. 1. — Av!.: 
ge'ppelr n. Älvd. 'struntprat nonsense'. 

gäpplig adj. I gepplrug 	 Älvd. (Noreen 
Ordl., s. 70 gäplog; VII gäpplog) 'pratsam, 
pladdrig; skrytsam; hädisk / talkative; boasting; 
blasphemous'. Syn.: gapig, bet. 1; gaplig. 

gäpälde n.; se under gap ald. 
gärd' f.Ia gårå Älvd. gård Våmh. gård ,,,gerrd 

gård ,--.gärrd Mor. gåd Ve. gård Soll. gård ,,,gtkrrd 
Ors. gär Rättv. ÖVd. jålr Leks. Flo. Nås Jä. Äpp. 
gå lr Mal. (SAOB gärd'). 1. 'görande, gärning, 
arbete / work , activity' (SAOB 1) OvSi. ig ä so 
mi"tjiå i gråum Älvd. ä så mitji i glerdum 
Mor. 'jag har så mycket att göra'; a du nsga 
suskku i gå'rclv, Ors. 'har du ngn strumpa under 
arbete?'. Jfr illgärdig; illgärds-kreatur, 
-kropp; eld-, mat-, skrift-. 2. 'arbetsför-
måga / working capaeity' Flo. i bet'sst jå'Ira 'i 
sina bästa år, på toppen av sin arbetsförmåga'. 
3. `ngt att göra, göromål / sth to do, activity' 
Ve. Soll. 0 e-t hu"geick, upå nå'gu gå'd Ve. 'hon 
har inte lust med ngt arbete'; å &Att enär gå'd 
el te slå på få'Irk Ve. <hon har inte annat att 
göra än att se på folk'; int tri'tår gä'då intå Ve. 
'inte saknas det arbete (eg. tryter gärden) inte'; 
i'vvgs gå'rd vSoll. <ingenting att göra'. 4. 
'arbete, som utföres el. har utförts, arbetsstycke, 
handarbete / work carried out, needlework' (ex. 
stickning, spinning, tillverkning av hakar och 
hyskor) allm. djcl" gå'råg Älvd. `sticka (eg. göra 
gärden)'; i"ta e ma'j ge'rrd i dä'g vMor. 'det 
här är allt vad jag har åstadkommit i dag'; få 
sjå' uku gå'd du ä Ve. 'få se, vad du har för 
handarbete!'; du skull add täj gå'lra må'-dåg 
Mal. (Öje) 'du borde ha tagit handarbete(t) 
med dig'; nä' ks'mm an gs`nnmon-töittman mä 
gearn, Mal. 'nu kommer Gudmund-tyttm an (o: 
fasters el. mosters man från Gudmunds) med 
sitt handarbete' (om man, som brukade gå 
efter vägarna och tillverka hakar och hyskor, 
medan han gick); knndgårå Älvd. 'bandflät-
ning'; e'sstjgårå Älvd. <tillverkning av ett äske'; 

ws`ttgärrd öOrs. `vantstickning'. Jfr enomänd-, 
flät-, luv-, ring-, sock-, bet. 1 och 2, stick-, 
ten-, tvånomänds-, uti-. Syn.: gärde", bet. 
1; hand-gärd, bet. 1, -göra. 5. 'sätt att utföra 
ett arbete; snitt el. fason på ett utfört arbete / 
way of doing work' Våmh. Soll. Ors. Leks. Äpp. 
Mal. ÖVd. ä i-t 4snumås gå'rd nVåmh. 'det syns 
på fasonen, att korgen ej är gjord av honom'; 
u"Iråjk geirdär Soll. 'olika metoder att utföra 
ett arbete'; du a ss fa'ssta gå'rd vOrs. 'du arbetar 
så, att stickningen blir så hård'; ss`mmIrig fekk ss 
fi'n jå'Ir på få'da Leks. 'somliga fick så vackert 
snitt på skeden'; å'g ivvo vi'dagtta  gå'Irpå' di Mal. 
<det är inte så särskilt väl utfört'; hyran å ädä 
fe åj gå'Ir på ss`kka Tra. 'vad är det där för sätt 
att sticka en strumpa?'. Jfr sockgärd, bet. 3. 
Syn.: gärden, bet. 2; handgärd, bet. 2. 6. 
<sort, slag / kind, type' Leks. en brå`kmakar utå 
va'ssta ( ,,,va'sste ,,va'sstede) jå'lr 'en bråkmakare 
av värsta sorten'. 7. (i förb. i sista gärden:) 
nu kamm du i si'ssta jå'Ira Jä. 'nu kom du i 
sista minuten / you are in the nick of time'. 

gärd" f.Ia ård 	Ors. (SAOB gärd") 'vört / 
brewer's wort'; Knbesård 'vört av enbär'. Syn.: 
söta; vört; öt. 

gärd" f.Ia går å Älvd. gitt Jä. djålr Mal. djälr ÖVd. 
(jfr dels Fr. ger5, dels ordb. gjord). 1. `vidje-
band, varmed locket på ett äske hölls fast 
withe -band with which lid of äske was kept on' 

(se ill.) Älvd. 2. laggkärlsband av trä el. järn / 
withe or iron hoop round cask' Mal. ÖVd. Syn.: 
band, bet. 5a; gjord, bet. 2a; gjorda. 3. 
'järnring omkring övre kvarnsten / iron ring 
round upper millstone' Tra. jä`ndjillr Tra. 'dots?. 
4. a. 'färgrand i väv el. garnhärva, på grund av 
ojämn färgning / stripe (in fabrie or skein of 
yarn) due to uneven dyeing' Li. å e de' gge djä`lrer 
i gasnna 'det är fula partier med avvikande 
färg i garnet'. Syn.: gj alg, bet. 1. b. 'gles 
rand i väv / loose stripe in woven fabric' Jä. 

gärda' sv.v.l. 3. gå'råa Älvd. gå'rdavOrs.djärda 
—djterrda öOrs. 	(pret. ga'lld (se LD II s. 
77) —gå'; sup. gallt) Tra. 1. (abs.:) 'uppföra 
hägnad / build enclosure' (SAOB gärda" 1) 
Tra. sysmm ga'lld me tri' å ss`mm me fi`rs svå'g 
<somliga byggde gärdsgård med tre och somliga 
med fyra vidjeringar el. harkar'. Syn.: stänga 
bet. 2. 2. (med det-subj.; jfr gård, bet. 4 a:) 
<bildas en färgad ring omkring solen el. månen / 
form a coloured ring round sun or moon' Älvd. 
Ors. e gö'råe rivgum tu'vvglrea Älvd. å gärder 
irivg tu'vvgsl vOrs. <det är en färgad ring om-
kring månen'. Syn.: går d a, bet. 1.— Särsk. förb. 
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(från:) a du ga'llt-frö de Tra. 'har du avslutat 
uppsättningen av gärdsgården?'; (uppåter:) ve 
vå'lt fel te gelr-sppat ditt`män Tra. 'vi få väl 
lov att bygga upp gärdsgården pånytt'. 

gärdar' sv.v.l. (endast refl.:) gel`cl-si Ve. `göra sig 
besvär / bother, take the trouble to do sth' 
(jfr gärd' f.); stä`11-innt å gå'd-di minn nå 
.21ä'kkt `gör dig inte besvär med ngt sådant'. 

gärdam  sv.  .v .1. djå'lra Mal. djä`tra ÖVd. (jfr g ä r dm, 
bet. 2) 'förse laggkärl med band / hoop a eask'; 
djec`k äj betta Li. 'sätta band kring en bytta'. 

gärda" sv.v. jålr- Dju. (endast i förb. med uti:) 
gar-t!'drygas ut, göra till / eke out, eontribute'; 
få ja dihå'r, ss jcilr ä ti"får jag det här, så gör det 
något till'. 

gärdad adj. I gädack Ve. 'flitig, arbetsam / dili-
gent, industrious' (jfr gärd' f.); an e så gå`dadv, 
så an e-nt li"dun jä"tå <han är så flitig, att han 
inte har tid att äta'. 

gärdare m.IIIe gå'Irar Tra. (jfr gärda' bet. 1) 
'person, som är sysselsatt med att uppföra 
hägnad / person occupied with building en-
closure'. 

gärdas sv.v.l. gå'rdas svMor. (jfr gärd', bet. 3-4). 
1. 'vara arbetsam / be industrious'; ur du 
gå'rdes 'så flitig du är!'. 2. <syssla med hand-
arbete / do neecllework'. 

gärd-band n. la lrbannd Rättv. (Bo.) (jfr g ä r dm) 
'gran- el. envidja, anv. som nedersta hank om-
kring störpar i gärdesgård / bottom withe round 
pair of hurclle-stakes'. Syn.: fot-sveg, -vidja. 

gärd-björk f.Ib OrdbOrrk Älvd. (jfr gärde', 
bet. 1) `frodvuxen, starkt grenig björk av det 
slag, som växer företrädesvis på inhägnade by-
områden / thickly-branehed birch of the kind 
that grows especially in the fenced-in area of 
the village'. 

gärde' n. III gröe Älvd. gröä 	Våmh. 
gå'rdtt Mor. Sol!. Ors. gö'dä ,-gåsdä Ve. grdä 
Ore jå'Zr8 Rättv. öLeks. Flo. jälrä vLeks. Bju. 
Dju. Nås Äpp. gerk Mal. gä'Ire öVd. r. 'större, 
ursprungligen inhägnat, uppodlat område, bru-
kat som åker / originally enelosed, cultivated 
area' (jfr SAOB 3; ÖDB I 178, 331) allm. 
Ordeö uld wa temt Älvd. `det inhägnade by-
området skulle vara tomt (dvs. avbärgat)'; 
fa`rrfar ödla-o' pp myttjy jå'Irsr bak i ba'rrj8 öLeks. 
'farfar odlade upp många smååkrar borta på 
berget'. Jfr kätte, bet. 4; hamp-, lin-, mark-, 
rov-, råg-, trädes-, ärt-. 2. `färgad ring 
omkring solen el. månen / coloured ring round 
sim or moon' Våmh. e i gråä kringttm menadr,, 
'det är en färgad ring omkring månen'. Jfr 

ring, bet. 1; sol-, tungel-gård; gärda v., 
bet. 2. Syn.: gård, bet. 4a. 

gärden  n. III gå'rdä Våmh. (Bon.). 1. 'utfört ar-
bete, för hand tillverkat föremål / work done, 
Object made by hand'; a'ssmorgärdä <av Ass-mor 
förfärdigat arbete'. Syn.: gärd', bet. 4. 2. 
'individuellt sätt att utföra ett arbete / special 
way of doing work'; i sir e i ö'npmils Ordä 'jag 
ser på fasonen, att det är hans arbete'. Syn.: 
gård',bet. 5. 

gärdes-band n. Ja jä' ffbannd Bju. 'gärdsgårds-
hank / withe, keeping pair of vertical fence-
poles together' (SAOB). Syn.: gärdsel-, gärd-, 
stäng-vidja; sveg. 

gärdes-gård m.Ia, se gärdsgård. 
gärdes-rod n.Ia jä'ffrö Bju. 'gärdsel / fencing-
material'. Jfrgärdsel;gärdselvirke; gärdsle; 
rod; rodgårds-rod, -trod, -virke; stängsel-
rod; stängvirke; trod, bet. 2. 

gärdes-roda f.IVa jä'ffrekt Bju. 'gärdselstång / 
slanting fence-pole'. 	Syn.: gärdselr oda; 
gärdsgårdsröda; rodgårds-roda, -röda; 
trodskida. 

gärd-flod f. Ta grdfköö nvMor. 'högvatten, som 
under vårfloden nådde upp omkring gärds-
gårdarna / high water reaching up as far as the 
fences in spring'. Syn.: gärdflö d. 

gärd-flöd f. I a gErdflröö vMor. föreg. 
gärd-gång m.Ib jå'lrgåvv Nås (jfr gärd', bet. 4) 
'omgång strumpstickor (5 st.) / set of knit-
ting-neeclles for stockings'. Syn.: so ok stick-, 
ten-gång; tenpar. 

gärdigl  adj. In. gåsdut Ve. gli`rdot vSoll. 'överfullt 
av arbete / overburdened with work'. Jfr gärd', 
bet. 1. Syn.: görig, bet. 2. 

gärdigll  adj. I djäsIr8 Li. 1. <rund / round' (jfr 
gärd'', bet. 2); då skett an s'pp å så' på' me 
me dem-da tjä`vv8konniv5'ug8m djearsna <då 
tittade han (a: höken) upp och såg på mig med 
de där runda kängskoningögonen (a: ögon som 
remhålsskoningarna på kängor)'. 2. `två- el. 
flerfärgad; ojämnt färgad / multicoloured; un-
evenly dyed' (jfr g ä r dm, bet. 4a); je ska djå'r me 
djä`Irs 88`kkur 'jag skall göra mig strumpor i 
två färger (ex. grått och rött)'; 8`11träja e djä`k8 
'ylletröjan är gjord av ojämnt färgat garn'. Syn.: 
skördig, bet. 3. 

gärdkopp-band n. la get'Irksppbann,d sMal. 'hem-
vävt band, fästat i gärdkoppen, vilken man 
bar vid vallgång / handwoven ribbon fastened 
in gärdkoppen whieh was worn when herding' 
(ÖDB IV 73). 
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gärd-koppe m. Illa Ordkupp Älvd. gå'Irkeppa 
sMal. gel'kkoppa nMal. (jfr gärd', bet. 4). 1. 
'påse av tyg, i vilken stickning el. annat hand-
arbete förvarades / knitting- or needlework-bag' 
allm. Syn.: gärdtaska; led-koppe, -väska; 
naankoppe. 2. `person från byn Gärdet i 
Malung / person from the village of Gärdet in 
Malung' Mal. 

gärd-lös adj.I gädkös Ve. (jfr gärd', bet. 1) `utan 
arbete, sysslolös / idle, inactive, without work'. 
Synafåfäng,bet. 1; gör-,göromåls-,görs-lös. 

gärdsel n. Id ga'2.21 ÖVd. liggvirke som användes 
till uppförande av gärdsgård / fencing-material' 
(SAOB 2 b). Jfr gärdesrod m. fl. 

gärdsel-fång n.Ib jerss/frivu Jä. jä(r)21feivn Äpp. 
'skog, där gärdsgårdsvirke togs / forest where 
wood for fencing was obtained' (jfr SAOB 2). 
Syn.: stäng(sel)fång. 

gärdsel-roda f. IV a jä`2.21(n)röa Ga. 'gärdselstång / 
slanting fence-pole'. Syn.: se gärdesroda. 

gärdsel-stör m.Ia jä.2.21(n)st6r Ga. 'gärdsgårds-
stör / vertical fence-pole' (SAOB). Syn.: se 
gård(s)stör. 

gärdsel-vidja f.IVa jä.221(n)via Ga. '(till) gärds-
gårdshank (avsedd vidja) / withe, keeping pair 
of vertical fence-poles together' (SAOB). Syn.: 
se gärdesband. 

gärdsel-virke n. III jässirvarrtji Dju. jä.2.21(n)-
va'(r)ttji Ga. 'kluvet virke jämte störar, som an-
vändes till uppförande av gärdsgård / split 
wood and poles used for fence' (SAOB). Jfr 
gärdesrod m.fl. 

gärds-gård m.Ia jä'esgåk Bju. Dju. jä'w,å/r ••••• 
(r)ssOrÄpp.djä'ässgälr ,-, jäassgåk Mal. jägegälr 

Li. djämgåk Tra. 'hägnad av (kluvet) virke, som 
med viss längd och lutning lagts mellan i marken 
lodrätt ställda störpar, sammanhållna med hop-
vridna (gran-)vidjor/ fence of (split) wood placed 
slantwise between vertical poles kept together 
by (fir-)withes' (SAOB). Jfr stång-, ut -gård; 
rågångs-. Syn.: gård, bet. 1; rod-, skid-gård. 

gärdsgårds-röda f. IV a jäggga(eråa Li. 'gärdsel-
stång / slanting fence-pole'. Syn.: se gär de s-
roda. 

glirdsgårds-stör m.Ia jäsegetlrestör Bju. jä'ogag-
ftör Mal. (Y.) jäässgälrgoå'a övrMal. jämä19-
gtellhr ÖVd. 'i marken lodrätt nedsatt stör i 
gärdsgård / vertical fence-pole' (SAOB). Syn.: 
se gård(s)stör. 

gärdsla sv.v.l. jässla Bju. 'lägga (det kluvna) 
virket mellan störarna i en gärdsgård / place the 
(split) wood between poles of fence'. Jfr gärda', 
bet. 1. 

gärdsle n.ILI jäs (r).2.21 Äpp. 'virke till gärdesgård / 
fencing-material'. Jfr gärdesrod m. fl. 

gärd-spåne m.IV Ordeplinii Älvd. (jfr gärd', 
bet. 4) 'stickgarn / knitting wool'. 

gärd-spännare m.III djäkspännar Li. (jfr 
gärda, bet. 2) 'verktyg varmed band bändes 
på laggkärl / hoop-eramp' (jfr ÖDB II 172). 
Syn.: se bandhake m.fl. 

gärd(s)-trä n.V gärdtrejd svMor. gärdträj 
gästräj öMor. gädtrej Ve. gär(d)tröjd Son. 'till 
not hörande, vertikalt ställt trä, i vilket notreven 
var fäst / vertical piece of wood belonging to 
seine, to which drag-net line was fastened' 
(ÖDB I 129). Syn.: genträ. 

gärd(s)trä(s)-lott m. II gärträfelöt—gästräflöt 
öMor. gå'dtrejlröt Ve. ger(r)dtröjdalröt Soll. 'del av 
notarm närmast gärd(s)träet / part of seine 
nearest gärd(s)träet' (ÖDB I 129). 

gärd-taska f.IVa jel'Irtasska Jä. (jfr gärd', bet. 
4) 'påse av tyg, i vilken stickning el. annat 
handarbete förvarades / knitting- or needlework-
bag'. Syn.: se gärdkoppe. 

gärd-vidja f.IVa Ordwi Älvd. Ordwiaa Våmh. 
gärdwidi nvMor. gärdvidi Soll. gärdwija Ors. 
gädwidja Oro gelnyla Rättv. Nås Jä. Äpp. 
gå'lrvia —gå'lrvia Mal.; pl. gä(r)dwidjur svMor. 
gri'dwidjur Ve.; obef. ÖVd. 1. a. (jfr gärda', 
bet. 1) '(till) gärdsgårdshank (avsedd vidja) / 
withe, keeping pair of vertical fence-poles 
together' allm. bäst, gälrvisa Mal. 'värma gärds-
gårdsvidjor över öppen eld för att mjuka upp 
dem'. Syn.: se gärdesband. b. 'vidja, var-
med stängerna i vinterhässja höllos ihop /withe 
keeping poles of winter hurdle together' Rättv. 
(Bi.) Jä. Äpp. Mal. 2. 'ögla av vidja el. järn, 
fäst i skakelslå,n / withe or iron bop attached 
to crossbar of shafts' Äpp. Syn.: j ärn.vidj a; 
skakelvidja. 

gärma f.IVa ge'rrma Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
gärrma öMor. Soll. Oro 	Ors. gärrma 
Äpp. Mal. ÖVd. (jfr Aasen Ross garm). 1. 
'redskap, gm vilket linet drogs, för att agnarna 
skulle skiljas från tågorna, stångklyfta / de-
vice through whieh flax was drawn to get rid 
of the chaff' allm. Syn.: gärmskäkta; klyftan; 
klyp a, bet. 3; rata, bet. 1. 2. (senare ssgsled, 
pl.:) 'avfall, som uppstod vid linets dragning 
gm gärm a / waste produced when flax was 
drawn through gärma' Soll.; se neder-gärmor. 
3. (jfr gärma v., bet. 2:) `kältande kvinna / 
nagging woman' vSoll. 

gärma sv.v.l. gerrrna Älvd. Våmh. gerrma 
gärrma Mor. gärrm(a) Soll. Ors. järrma Rättv. 
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Bju. Dju. Ga. gä'rrma Mal. ÖVd. 1. `bearbeta 
lin med stångklyfta / work flax with gärma' 
(styr ack.) OvSi. Mal. ÖVd. Syn.: klyfta; 
rata". 2. (jfr garma, bet. 2) `kälta / nag' 
Våmh. 3. 'jämra (sig) / complain, whine' NeSi. 
— 	jä`r(r)m sä Rättv. Bju. Ga. `jämra sig, 
beklaga sig i jämrande ton'. — Pass.: geerrmes 
Mal. ÖVd. (om lin: ) `bearbetas med stångklyfta'.—
Siirsk.förb. (uti:) gä'rrm-tf se Li. 'glupskt sluka, 
glupa i sig'; (å:) gerrm,-4' Våmh. 'prata ilsket och 
gällt'; (åt:) geerrna-ät å brfek ms`nn Li. `gormar 
och träter'. — Ssg: gerrmkwelld nvMor. `kväll 
då man satt uppe och bearbetade lin / evening 
set aside for working flax'. — Av!.: gä'rrmug adj. 
Ore 'bråkigt pratsam / garrulous'. 

gärm-skäkta f.IVa geerrmskäkkta öMor. =gärma 
f., bet. 1. 

gärna adv. denn(a) Älvd. Våmh. dje`nna 
djeenn(a) Mor. djenna Ve. djä`nna Soll. Ore 
dja`nna dj.1'nn4 Ors. jå'ra Rättv. Dju. Ga. 
Mock. jå'ra Leks. jErna ,,, jåsra Bju. feerna Flo. 
Nås ,,, jå'rn Äpp. djä`nna Mal. (Y.) djesnn(a) 
övrMal. djä`nn,(a) ÖVd. (komp. djesnnagää  Mal.; 
sup. ibl. äv. djennagäst Mal.). 1. `villigt; med 
nöje / willingly; with pleasure' (SAOB 2) allm. 

1-0 du så dffenna Våmh. (Bon.) `det får du 
så gärna'; va`nnt-ä tä vill jå'ra ji'fft-8ä Leks. 
'tänk, att vilja så gärna gifta sig!'. Jfr o-. 2. 
(negerat:) `ogärna, helst inte / not willingly; 
rather not' (jfr SAOB 2 a) allm. i wi// nt denn 
go åa'jt Älvd. e will djä`nna int gå di't Ore 'jag 
vill ogärna gå dit'; nå' j, djä`nna i'nnt vå,' je Li. 
`nej, det var jag ogärna'. Syn.: gärnt. 3. 
(förb. så gärna i bet. 'lika gärna; hellre / just 
as weil; rather':) lim du ed aft we rema så denna 
Våmh. (Bon.) `om du hade varit hemma i 
stället!'; gå'vvgum jå'n så djä`nna, öMor. `låt oss 
hellre gå här!'; ka'nn du-nt es djenn sä` j 88M ä å' 
Mal. `kan du inte lika gärna säga som det är 
(o: hålla dig till sanningen)?'. 4. (negerat:) 
`knappast, näppeligen / scarcely, hardly' (SAOB 
5) Rättv. Mal. ÖVd. jä a jå'ra int nå ti'd tå sött-
dttsr Rättv. `jag får svårligen ngn tid till övers'; 
an hinn djenn int säj a'lläs Mal. `han kunde 
knappast säga annorledes'. 5. `troligtvis, säkert, 
väl / probably, certainly, surely' Mal. ÖVd. an  
vi'sst full djenn å' di Mal. 'han visste nog av 
det'; di't add an gä'j fs'kv djä`nn Li. `dit hade 
han troligtvis gått själv'. 

gärning f.Ib djå"rnivg Våmh. jrrniv Rättv. 
(Bo.). J. `tillverkning / production, making' 
(jfr SAOB 3; Sdw. 4) Rättv. (Bo.) mör hal-å' rna 
dri`kksjårniv `mor håller på med brygd av 

dricka'; o e då ti jå'rninjvn `den (o: byxan) är 
då under arbete'. 2. `arbete som ngn håller på 
att förfärdiga el. har förfärdigat / work being 
done or completed' Våmh. /ven i "-da fä djå"rnivg 
`vad är det där för ett klumpigt utfört arbete?'. 

gärnings-folk n.Ib grnivsfsIrk Rättv. järnivs-
fsIrk Äpp. djå'anivsfslrk Mal. djEkivsfskk ÖVd. 
1. `lejt arbetsfolk / hired hands' (jfr SAOB 
gärningskarl, bet. 1) Äpp. Syn.: lejfolk, 
bet. 1. 2. `(vandrande) hantverkare / (itinerant) 
craftsmen, artisans' (särsk. om  skomakare, 
skräddare och skinnare) Rättv. Mal. ÖVd. 

gärnings-karl in. la jäsrnivskär Rättv. djäänivs-
kää  Mal. 'yrkesman, hantverkare / tradesman, 
craftsman'; vi skum få jå'rnivskårar i ineer(r)go 
Rättv. 'vi skola få (hit) hantverkare i morgon'. 

gärnings-lön f. Ta djåsnivslön Mal. (Y.). ̀ lön för 
utfört tröskningsarbete i form av viss andel av 
den tröskade säden / wages in kind paid for 
threshing, consisting of a certain amount of 
the threshed grain' (jfr SAOB). 

gärnt adv. djennt vMor. Ve. djännt Soll. Ore 
(Sdw. giärnt; V11 gärnt; endast negerat:) 
'ogärna, helst inte / not willingly, rather not'; 
dåm kan då dje'nnt int slå' mi Ve. `de kunna då 
inte gärna slå mig'; å' vill i då djä'nnt i'nntä 
Soll. `det vill jag då ogärna'; e skulld ont djä'nnt 
wilr djå'r ädä,' Ore `jag skulle helst inte vilja 
göra det där'. Syn.: gärna, bet. 2. 

gärpa sv.v.l. gierrpa vMor. Ve. (jfr Ross garp a). 
1. 'äta glupskt / eat greedily' vMor. 2. `tala 
högmodigt och oförskämt / speak haughtily or 
insolently' Ve. — Särsk. förb. (upp å;) gärrp-
upå' vMor. 'äta glupskt'. — Av!.: gäsrrpun adj. 
vMor. Ve. 1. `glupsk / greedy' vMor. 2. hög-
modig och oförskämd / haughty, insolent' Ve. 

-gärs m.Ia, se dret-, slarv-, snor-; jfr girsa f. 
gärsa f.IVa, se girsa, hällgärsa; snorgärsa. 
gäspa f.IVa gä'jspa Li. Tra. 'löstagbar bakgavel 
i gödselvagn / detachable back-flap of manure 
cart'. Jfr dyng-. Syn.: se bakbräde'; dyng-
kara. 

gäspa sv. v. 1. djä`sspa Våmh. dja'sspa Ors. 
jä`sspa Bju. Flo. Nås gä'jspa ÖVd. 'ofrivilligt 
spärra upp käkarna samt andas djupt / yawn' 
(SAOB 2). Syn.: gapa, bet. 1 b. —Avi.: gå' jspin 
gå ma`nnmilla ÖVd. `den ene efter den andre 
börjar gäspa / one after another starts yawning' 
(eg.: gäspen går manmellan). 

gässel-ask m.Ib girlassk Ore `svepask, avsedd 
för vallhjonets dagsranson av smör och messmör / 
turned box, in which herdsmaid kept daily 
ration of butter and soft whey-cheese' (se ill.). 
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Syn.: gässel -äska, -äske; gässelkarläske; 
herdeask. 

gässel-bet f .Ia g 2bfet Älvd. 'mark el. område 
med gräsväxt lämplig för bete men ej för slåtter / 
ground or area with grass suitable for grazing 
but not for haymaking'. Jfr bet' f. 

gässel-bonde m.VI ggs nit' %cl Älvd.; pl. On, 
benndrsr vOrs. `delägare i (medlem av) ett vall-
ningslag (gässellag) /member of herding group'. 

gässel-butt m. Ta ge'llibutt Ve. gå'llsbstt gå' iii-
bytt Mal. ga'llsbstt ga`2.21bstt ÖVd. laggat kärl, 
rymmande vallhjonets dagsbehov av mjölk / 
cask containing herdsmaid's daily ration of milk' 
(ÖDB I 170); då nå' `ka 688 la' vvg sam la' vv fivvgre 
ska gåt-talt a fks`uter ti g&ll8b8tti Li. 'då nålen 
(Scirpus cfflspitosus och Carex-arter) är så lång 
som långfingret, skall vallhjonet ha grädde (visst 
antal skedar grädde) i gässelbutten (dvs, för 
att detta skall firas)' (jfr ÖDB I 170 not 2); 
tvi' gålsbstt Mal. laggat kärl, stort nog att 
rymma dagsbehovet av mjölk för två vallhjon'. 
Jfr ask-, flöt-butt. Syn.: gät-, herde-butt. 

gässel-byte n.III gg'2bgte Älvd. ga'llsbite 	.21- 
Ute Tra. 'sådan anordning två vallhjon emellan, 
att de valla viss tid var / arrangement between 
two herdsmaids meaning that they tended the 
cattle for a certain period each'. 

gässel-bälg m.Ic g4'.2bög Våmh. (Bon.) 'liten 
skinnsäck, i vilken vallhjonet förvarade maten 
och vallhornet / small leather bag in which 
herdsmaid kept food and horn'. 

gässel-bälte n.III 	Älvd. 'smal skinnrem, 
som vallhjonet bar om livet, och i vilken kniv-
slida och slekkop p e voro fästa / narrow leather 
belt which herdsmaid wore round waist and in 
which knife-sheath and slekkoppe were fast. 
ened'. 

gässel-dag m. Ja Måg — .2clä g Älvd. 
Ve. 'dag, då man var i tur att valla kreaturen i 
fäbodarna / day when it was one's tum to herd 
the cattle at the shieling'; i 4m djört 
grk`1dågå svÄlvd. <jag har vallat mina vissa 
dagar (enligt överenskommelse efter antalet 
kor)'. Syn.: gätdag. 

gässel-fjärdsman m. gä`21fjåksman svMor. 'för-
troendeman inom ett fäbocllag, fäbodförestån-
dare / manager of shieling'. Syn.: se bodbys-
man. 

gässel-flaska f. IV a gOfkassk(a) Älvd. ge' .2.2-
gellfkasska Ve. git'.2.2flasska öOrs. gli`2fkasska 

Oro 'runt el. trekantigt, laggat el. av näver för- 
färdigat kärl, som rymde omkring 1/2 stop, och 
vari vallhjonet förvarade sitt dagsbehov av 

mjölk / round or triangular cask or bark con-
tainer holding about an eighth of a gallon, in 
which herdsmaid had daily ration of milk' (se ill.; 
ÖDB I 170). Syn.: gässelkarl-, herdekarl-
flaska. 

gässel-horn n.Ia get`.2.21hann Mal. 'vallhorn / 
shepherd's horn'. Jfr b o c k-, bet. 2, skall.. 
Syn.: horn, bet. 4; kul-, lek-, låt-, spel-horn; 
strut', bet. 2. 

gässel-hund m. Ta ge`2.2hunnd ge'llihunnd gen-
hunnd Ve. <vallhund / herding dog' (ÖDB I 158). 
Syn.: se fähund, bet. 1; herdehund. 

gässel-karl m. Ta 	gE`2kall Älvd. 
nVåmh. —0.21kallVåmh. (Bon.) ge'.2.2kall gä'2.2-
kall vMor. ger .2kall öMor. Soll. ge`.2.2kall ,••• ge`.2.21- 
kall — gellkall Ve. gå' .2kall 	Ors. 

gtalkall Ore; obef. NeSi. Vd. 'vallhjon (man-
ligt el. kvinnligt) / shepherd (mab e or female)' 
(ÖDB I 140, 141, 157, 170); stftsgåikaill nvMor. 
'kvinna, som vid gemensam vallning hade många 
kreatur och alltså måste valla många dagar'. 
Jfr efter-, häst-, karl-. Syn.: gätare; gät-
karl; herd; herdare; herde; herdekarl. 

gässelkarl-flaska f.IVa 0`11kalfkasska gå'llkal-
fkasska Våmh. (Bon.) `träkärl, vari vallhjonet 
förvarade sitt dagsbehov av mjölk'. Syn.: 
gässel-, herdekarl-flaska. 

gässelkarl-kalas n.Ia gå` lkalkalås Soll. 'trak-
tering, varpå vallhjonet bjöds av kreaturens 
ägare efter vallningsperiodens slut / food and 
drink offered to herdsmaid by owner of cattle 
at end of herding period'. Syn.: he lgd,bet. 3; 
herdekarlkalas. 

gässelkarl-stil m. la gg'2kalst l Älvd. gtalkalstgl 
Våmh. 	 glenalstil Mor. gä`.2.21cal8til ••••• 
gästlkalstil Ors. 'skrift, bestående av (runor el.) 
kapitäler, som av vallhjon el. andra personer 
med kniv el. yxa ristades på träd, vissa väggar 
och vissa föremål / (runic letters or) capitals cut 
into trees, certain walls and other objects with 
knife or axe by shepherds or others' (ÖDB I 174). 
Jfr runstil. Syn.: gässel-, gätar-, herde-
karl-, kniv-, tall-, täljknivs-stil. 

gässelkarl-stycke n. ur gå' 1.2kalstyttjä nvMor. 'del 
av slaktad kalv el. ko (ÖDB I 157, 309), vilken 
vid slakt tillkom det vallhjon, som under somma-
ren vallat gårdens kreatur / part of slaughtered 
calf or cow due to herdsmaid who had looked 
after cattle during summer'. 

gässelkarl-yxa f. la 951`2kaläkks öMor. gånkalekks 
öOrs. 'liten yxa, anv. av vallhjon / small axe, 
used by herdsmaid'. Syn.: gässel-, herdekarl-, 
herde-yxa. 
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gässelkarl-äske n. III 0.21kalesstj(ä) ,,,gä'llkaleas-
tjä Våmh. (Bon.) 'svepask, i vilken vallhjonet 
förvarade dagsransonen av smör och messmör / 
turned box, in whieh herdsmaid kept daily ration 
of butter and soft whey cheese'. Syn.: se gäs-
selask. 

gässel-kjortle( kjortel) m. Illa ( la) gff.itjo.2.2 
öMor. ga'11.2itjottil Tra. 'kjortel av grov blaggarns-
väv (el. gammal sliten vanlig kjol), anv. vid 
vallning / skirt made of coarse homespun tow 
(or old wom skirt), used when herding' (ÖDB I 
156; IV 73 f.). Syn.: herdekjortel; hårkjor-
tel. 

gässel-klubba f. IVa gOkkubb —0.21kkubb Älvd. 
<budkavle av trä, vilken överlämnades till den 
gård, som vid gemensam getvallning befann sig 
i tur att valla / wooden tally sent to the farm 
whose tum it was to herd goats' (ÖDB I 182). 
Jfr getklubba. Syn.: gätklubba. 

gässel-kläde n. III gå'2kirö4 Soll. 'huvudduk, som 
vallhjonet fick som gåva utöver sin naturalön / 
headscarf, presented to herdsmaid in addition to 
her payment in kind'. 

gässel-kniv m. la ga'2.21kniv Tra. 'liten kniv, anv. 
av vallhjonet / small sheath-knife, used by 
herdsmaid' (ÖDB I 171). 

gässel-kont m. Ja gd.2.21kennt Mal. ga'.2.21konnt — 
ga'llskonnt Li. <ryggsäck av näver, anv. av vall-
hjon / rucksack made of birch-bark, used by 
herdsmaid'. Syn.: herdekarlkonte; herde-
kont; herdesäck. 

gässel-koppe m.III a gg'2kupp Älvd. gä'llkuppä 
Våmh. ge`2.2kupp ,,,gå'21kupp vMor. ge'.2.2kupp(ä) 
-,ge'llkupp Ve. gå'2kepp vSoll. gälkuppä Ore 
ga'2.21keppe Tra. <större matsäckspåse av tyg, 
anv. av vallhjon / fairly large material bag for 
food, used by herdsmaid' (ÖDB I 170). Jfr 
gätar-matsäck, -säck. Syn.: gät-, herde-
karl-koppe; gätsäck. 

gässel-kulla f. IV a gg'.2kull Älvd. gä'llkulla nVåmh. 
öMor. Soll. gälkulla ••••gä'llkulla Ors. 

'ogift kvinna, sysselsatt med vallning / 
unmarried herdsmaid' allm. Syn.: se bodkulla. 

'visst vinkelformigt ben i gäddans huvud / 
certain angular bone in head of pike' (jfr Skans-
vakten 1960, s. 27) Älvd. 

gässel-käring f.Ib get`21kglivg —gä'llkålivg sOrs. 
'kvinna som på ett fäbodställe skötte (hushålls)-
arbetet på fäbodvallen men ej deltog i vallnings-
arbetet / woman who did housekeeping at the 
summer pasture but did not help with herding'. 
Syn.: se bodmor. 

gässel-lag n.II 0.214 Älvd. gä'2.214 Våmh. 

0'114 vMor. gå' .21å g ••••• gä'.2.214 Ors. ga'.211å,g Li. 
<grupp av bönder (gårdar), som lejde gemen-

samt vallhjon el. som på annat sätt gemensamt 
ordnade vallningen / group of farmers (fanns) 
that together hired herdsmaid or otherwise ar-
ranged for cattle to be tended' (ÖDB I 140, 152, 
154) allm. Jfr bodlag. Syn.: se fäbodfölje. 

`vallningskamrat / fellow-herdsmaid' Älvd. 
gässel-led f.Ia ga'.2.2läj ÖVd. 1. 'område, 
sträckande sig i viss riktning från en säter och 
lämpligt till storlek och läge att låta kreaturen 
beta på under en dag / area extending from 
shieling, suitable for cattle to graze on for one 
day' (ÖDB I 151); hå vål äj brå.' ga'2.21‘g, fe-di 
då' fanns ä btejte Tra. <det var ett bra vallnings-
område för en dag, för där fanns det bete'. 
Syn.: dagsgässla; gässelstreck; gässla, bet. 
2.; lö tg äng, bet. 1. 2. <det avstånd, som man 
normalt kan hinna avlägsna sig med hjorden 
under en vallningsdag / the distance covered in 
one day with the herd'; em du drå` te ä'j ga'2.21äj 
ifrö då', se keimm du bett-a jö'rennivsbättjam Li. 
'om du vandrar ut en gäs selle d därifrån, så 
kommer du till Jorönningsbäcken'. 

gässel-lete n.III ga'.2.21åjte Li. 'hela det område 
som fick brukas vid vallning utifrån viss säter, 
vallningsområde / the whole grazing area belong-
ing to a certain summer pasture'. Jfr le t e, bet. 1. 
Syn.: se bodlöt; gässelställe. 

gässel-matsäck m.I b ger 1.21masäi kk get' lisma-
säikk Mal. <ryggsäck av skinn, anv. av vallhjon 
att förvara matsäck m.m. i / leather rucksaek, 
used by herdsmaid to keep food etc. in' (ÖDB I 
170). Jfr gätarmatsäck. Syn.: gässelsäck; 
gätarsäek. 

gässel-ost m. la gå'lwesst Ors. 'vallhjonets ost / 
herdsmaid's eheese'. 

gässel-pojk m. Ib gg'2.73åjk Älvd. gå` .2peijk nvMor. 
`vallpojke / boy who acted as herdsman' (ÖDB I 
158). Syn.: gätar-, gät-pojke; herde-gosse, 
-pojk; lillgätare; sälbodgosse. 

gässel-raeke m. Illa gg'2rakk Älvd. gå'lrakk Ors.; 
pl. gä'.22rakkär öMor. 'vallhund / dog used for 
herding' (ÖDB I 158). Syn.: se fähund, bet. 1; 
gässel-, herde-hund. 

gässel-skål f.Ia ge`2.218ked• Mal. (Öje) 'skål (av 
alträ), varur vallhjonet drack vatten / bowl (of 
alderwood) from which herdsmaid drank water'. 

gässel-sovel n.Ia gä'.2.2sajl Ors. `fäbodprodukter, 
som efter vallningsperiodens slut av kreaturs-
ägaren överlämnades till vallhjonet / summer-
pasture produce given to herdsmaid by owner 
of cattle at end of herding period'. 
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gässel-stieka f. n. IV 0.2stikk •-•,g8'.2stikk Älvd. 
'avlång träkavle, anv. vid gemensam vallning 
och försedd med de deltagande gårdarnas bo-
märken / rectangular wooden tally, inscribed 
with farm-marks, used when several farms were 
together responsible for herding' (ÖDB I 182). 
Jfr gät-, gätar-lista. Syn.: gätsticka. 

gässel-stil m.I a 0.28t9/ Älvd. `(run)skrift, som av 
vallhjon el, andra personer ristades med kniv el. 
yxa på träd, vissa väggar och vissa föremål / 
(runie) letters, carved with knife or axe by 
herdsmaid or others, in wood, certain walls or 
objects'. Syn.: se gässelkarlstil. 

gässel-streek n. II ge`.2.2strå1c svMor. `betesmark 
(vallningsstråk), varpå kreaturen betade under 
en och samma dag / grazing-area covered in 
one day'. Syn.: se gässelled, bet. 1. 

gässel-ställe n. III gäs2.2stellä Våmh. <hela det be-
tesområde, som hörde till ett visst fäbodställe, 
vallningsområde / the whole grazing area be-
longing to a certain summer pasture'. Syn.: 
se bodlöt; gässel-lete. 

gässel-stämma f. IV a gä'llstemmna -gäs.2.28t§mmna 
Våmh. gå'.2stemmn vMor. 'stämma av deltagare 
i gemensam vallning, varvid vallningsskyldig-
heten fördelades / meeting of members of herding 
group at which eaeh member was allocated cer-
tain herding duties' (ÖDB I 141, 159). Syn.: 
käringstämma. 

gässel-säck m. Ib ge`.2.2sekk Ve. gä'2.21säkk Mal. 
gas.2.2säkk Tra. `ryggsäck av skinn, anv. av 
vallhjon att förvara matsäck m.m. i / leather 
rucksack, used by herdsmaid to keep food etc. 
in' (ÖDB I 170). Syn.: se gässelmatsäck. 

gässel-täna f.IVa ga'.211tåna Li. <av näver för-
färdigad ryggkorg, i vilken vallhjonet förvarade 
sin matsäck m. m. / birch-bark basket carried on 
back, containing herdsmaid's daily ration of 
food etc.'. 

gässel-visa f. IV a ge'.2.2wej8 svMor. 'vallvisa / herd-
ing song'. 

gässel-yxa f.III -Ja gg'2ökk8 Älvd. Våmh. (Bon.) 
gå'.2ökk8 -ge'.2.2ökks vMor. ge'2.2ökks Ve. gå'21ökk8 
Soll. gäs2.2(l)ekks Ors. gä'2.21ökk8 Mal. ga'.2.4Kikkee 
ÖVd. <liten handyxa, anv. av vallhjon / small 
axe, used by herdsmaid' (ÖDB I 170). Syn.: se 
gässelkarlyxa. 

gässel-äska f.IVa gä'2.21ässtja Mal. ga'.2.2lässtja 
ÖVd. 'svepask, i vilken vallhjonet förvarade 
dagsransonen av smör och messmör / turned 
box, in which herdsmaid kept daily ration of 
butter and soft whey-cheese' (ÖDB I 170). Syn.: 
se gässelask. 

gässel-äske n. III glesstj Älvd. ge`2.2esstj svMor. 
-ge'llesstj Ve. =föreg. 

gässj a sv. v. 1. gä'ffa Rättv. (Bo.) (jfr g as aI) 'bete 
sig ystert el. vårdslöst, stoja / gambol, jump 
about noisily; behave earelessly'; bå'när gä'ffa så 
låvv dä'jen å 'barnen springa och stoja hela da- 
gen'. Syn.: se g a s 	- Särsk. förb. (till:) jä 
gäffe-tå' å .2leg-i'r 11r6 'tår Rättv. (Bo.) <jag be-
tedde mig så vårdslöst, så jag slog ut grädden'. 

gässla f.IVa 	Älvd. gä'.2.2la Våmh. Ors. 
Ore r,,ger.2la Mor. ge'2.21a Ve. gå'21(a) Soll. gör.211a 
Mal. ga'.2.21a Li. (SAOB gätsla). 1. `vallnings-
arbete, vallning / herding' (jfr SAOB) allm. 4 wa 
c)a'jt o tä8g-4' si gOlek svÄlvd. `hon var dit och 
åtog sig vallningen'; o wil wa-mi'nn i gå' .2lun 
nvMor. <hon vill vara med i vallningen'; då' fikk 
då ku'nn ng'mödi gä'2.21a, då trö'skicriguibbin 
gä'tt Mal. <då fingo korna i alla fall nymodig 
vallning (o: blevo vallade på nytt sätt), när 
Troskarigubben, vallade'. Jfr söndags-, bet. 1. 
Syn.: gät, bet. 2; gäta f.; gät(n)ing. 2. 'betes-
mark (vallningsstråk), som avbetades på en dag / 
grazing area covered in one day' (ÖDB I 151) 
OvSi. Mal. lå'te e så stfer så ä blri så lå`vvgär 
gä'2.2lur Ore 'betesområdet är så stort, så det 
blir så långa vallningsstråk'; da-i vå`ro 
Mal. 'på ett skogsområde, där vi brukade gå och 
valla'; åsvelrggilur sÄlvd. <på försommaren an-
vända vallningsstråk, eg. hävelgässlor'; be`g-
g4ng2lur sÄlvd. 'på eftersomrnaren använda 
vallningsstråk, eg. b j ug ga n d g äs sl or'; m4'jgg.2-
lur Älvd. 'myrgässlor, på försommaren använda 
vallningsstråk'; bjäsrrgglur Älvd. `berggässlor, 
på eftersommaren använda vallningsstråk'. Jfr 
söndags-, bet. 3. Syn.: se gässel-led, bet. 1. 
3. 'avkastning av till utfodring mottaget djur / 
yield from hired cattle' nvMor. 

gässling m.Ib 	öMor. 	Ors. 
gå'2/ivg Ore 	Rättv. jä'2.2liv Leks. (jfr 
gåt; Fr. Bl. g aetti) 'icke hellång väggstock, 
gående mot fönster el. dörr / less than full-size 
wall-log running against window or door' (se ill.). 
Syn.: kapitel', bet. 2; kinning; kinnung(e). 

gäst' m.Ia djässt Älvd. djasst (pl. dja'sstrur r•-• 
djasstrer) Ors. djässt Mal. ÖVd. (jfr LÄlvd. 13). 
1. 'inbjuden person / guest' (SAOB gäst' 4) 
Älvd. Ors. Mal. ÖVd. i ad mi"tji dja'sstra när mi 
i-gå'r öOrs. 'jag hade många gäster hos mig i 
går'; ik a mi`kkla dja'sstra sOrs. 'jag har många 
gäster inbjudna'. Jfr annans adj. (sbst.). 2. 
<tjuv / thief' (jfr SAOB gäst' 5e) Mal. ÖVd. ä 
culd full vyry djä` Me da Mal. 'det hade väl varit 
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(objudna) gäster, dvs, tjuvar, där (i fäbodstu-
gorna)'. Jfr gästa, bet. 3. 

gästu  sbst. oböjl. —m.Ia. 1. (endast i förb. å 
g ä s t:) 'för att gästa, på bjudning fasa guest, at a 
party' (jfr SAOB gästn); dier åvå feå ei-diå'ast 
nord i bfesked Älvd. `de hava farit till Bol-gården 
på bjudning'; ig a we å 4-dfa'88t up i pårias 
Älvd. 'jag har varit på bjudning i Perols-gården'. 
2. (som senare ssgsled:) 'naturaförmåner som sol-
daten fick (i form av mat och brännvin) till 
jul(aftonen) / payment in kind to the soldier at 
Christmas (Eve)' Älvd. Rättv.; se jul-. 

gästa sv .v .1. djet'ssta Älvd. Soll. clja`ssta Ors. 
cljeisssta Mal. Li. 1. `bli bjuden på traktering / 
be offered food' (jfr SAOB 3a) Älvd. Soll. Ors. 
14 djet'sst l'i'te min dig Älvd. `får jag en liten 
smakbit av dig?'; i fikk dfasssta de 88 rå' skli sa 
öOrs. `jag blev bjuden på så mycket gott där'. 
2. (i förb. med giva; jfr SAOB 3 b:) 'bjuda ngn 
på traktering / give s.o. some food' Älvd. ig a 

twe'mm sket' jerum 'jag har bjudit två 
tattare på traktering'. 3. 'taga, stjäla / take, 
steal' Mal. Li. Jfr gäst', bet. 2. 4. (bildi. i förb. 
med släpphänt adj.:) 'släppa, tappa / drop, 
fall out of one's hands' Älvd. a du djåsssta .21e`pp-
ennt eld 'kan du inte hålla i (föremålet), eg. har 
du gästat släpphänt?'. Jfr släpphänt adj., 
bet. 2. 

gästabud n. II —Ja III—V cljet'sstbiind (best. sg. 
dat. djti`satbiisN') Älvd. diers8tbil8å nVåmh. 
clfiessbitsd Våmh. (Bon.) dile ~bad —clie'ssböd 
clitt'ssbd (best. sg. nom. dkr ssboni) Mor. die asböd 
,,,djåsssböd Ve. clfti`ssböd Soll. clia'sstb9 (best. sg. 
dat. clja'ssibäni) Ors. cljä`ssbil Ore ki`s(s)psd 
vRättv. Leks. ii:V.9(8)238d Rättv. (Bi.) idessps 
Bju. Dju. Ga. Flo. Jä. (obest. pl. jtesspsn Bju.) 
itesspå fteaspu Ål jlt`ssbe Nås Äpp. (best. pl. 
kessbsnar Nås) cljet'ss(t)bo —cljet'ssbg Mal. cljet'ssbii 
ÖVd. 1. `kalas, bjudning / party' (SAOB) 
Våmh. Jfr kör-. Syn.: bjudning; kalas. 2. 
<bröllopskalas; bröllop / wedding' (SA0Bc) 
allm. (utom Våmh.); et-djit'sstbiiers Älvd. Ut-
få' s(s)pss Rättv. Leks. Bju. Dju. Jä. te cljersabsss 
Li. *(bort) på bröllop'; vi skum på jä`sspsds å 
skrä"23 lg'når Rättv. (Bo.) `vi skola på bröllopet 
och skrapa benen' (sade de efterbjudna); knå`pp tå 
itt's.spss Rättv. 'knäppa el. häkta ihop klädes-
plagg fel och sålunda varsla om kommande 
bröllop'. Jfr gästabudsståt; annandgas-, 
brödskåls-, dubbel-, grann-, grön-, skam-
fläck-, stamhätt-, svarthätt-. Syn.: bröl-
lop, bet. 1. 8. 'utrivning av kolmila / raking 
out of charring-stack' (ÖDB 1 522) Älvd. Soll. 

Ors. Ore Ål Dju. Syn.: harkning. 4. <stäm-
ning inför rätta / summons (to court)' Tra. n5 
vålr an fel te-cljtessbss 'nu måste han väl till 
tinget'. Syn.: bröllop, bet. 2. 5. (i förb. 
bjuda till gästabuds:) 	te-clitt'asbss Li. 
'en sällskapslek / a party game'. — Ssg: iti‘88-
bssbatb, Nås dills ssbssbildin Mal. ditt' ssbssbitin 
ÖVd. adj. `bjuden till bröllop / invited to wed-
ding'. — Avi.: jli`sspa sv.v. Dju. 'fira bröllop 
/ marry'. 

gästabuds-bock m. Ib dflesstbils(d)sbukk vÄlvd. 
'bock av trä, svept i fårskinn och försedd med 
bockhorn på huvudet samt två påsar klövjade 
över ryggen; bars runt i gårdarna för att till 
bröllop insamla gåvor åt brudpar / wooden goat 
covered with sheepskin, with horns on its head 
and two bags fastened over its back; earried 
round farms to collect gifts for bride and bride-
groom'. 

gästabuds-bord n. Ja få`sspssbök Leks. Ål diless-
bssbök Mal. ÖVd. 'särsk. långt (i anderstuga 
el. gästabudsstuga placerat) bord, anv. vid 
bröllop / very long table used at weddings' 
(SAOB). 

gästabuds-bröd n. Ja cljet'ssbosbrö Soll. flissspssbr6 
Leks. (Silj.) jåssspassbri3 Jä. 'mjukt tunnbröd 
(vikt sex gånger) el. jäst bröd (bulle), bakat av 
det bästa mjölet och ätet på bröllop etc. / soft 
flatbread (folded six times) or risen bread 
(loaf), baked with the best flour and eaten at 
weddings' (ÖDB III 434, 436). Jfr helgdags-, 
söndags-bröd. 

gästabuds-bulle m.III a jlesspäsbulla Leks. (Silj.) 
iä`sspasbulla övr. Leks. <mjukt högtids- el. bröl-
lopsbröd av rågmjöl / soft bread made of rye 
flour, eaten at weddings or on important occa-
sions' (ÖDB III 436). 

gästabuds-dans m. Ja djåsssbosda,nns öMor. 'dans-
tillställning i bröllopsgård, i vilken vem som 
helst fick deltaga / dance at farm where wedding 
was being celebrated, which anyone could at-
tend'. 

gästabuds-duk m.I b ilesspssdak Leks. 'duk, fäst 
i taket över brudparets plats i bröllopsgården, 
brudbaldakin / bridal canopy placed in the 
ceiling over bride and bridegToom at the wed-
ding reception in the house from which bride was 
married'. Jfr brudhimmel. 

gästabuds-folk n. Ib ditisssbosfök Son. clia'sstbapfök 
Ors. diti`ssbssfslrk Ore itt's(s)pssfskk Rättv. Leks. 
(Silj.) Bju. iti`asbssfslrk Flo. Nås Jä. clitessbssfekk 
Mal. ÖVd. (koll.:) 'bröllopsgäster, bröllopsfolk / 
wedding guests'. 
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gästabuds-gosse m.III a ki'sspasg8ssa vLeks. 
jä‘aspusgussä Bju. 'ogift ung manlig deltagare i 
bröllop / unmarried young male guest at a 
wedding'. Jfr gästabudskarl. Syn.: gästa-
budspojk. 

gästabuds-gran f. II jtesspsagrån Leks. <gran som 
ngn av bröllopsdagarna restes framför bröllops-
gården / fir-tree, set up in front of house on 
farm where wedding was to take place'. Jfr 
brudtall; gästabuds-malla, -oxe etc. Syn.: 
brud-, kryck-gran. 

gästabuds-gred n. Ja diä`sstbiissgrajd Älvd. 'alla 
tillbehör, som krävdes för anordnande av ett 
bröllop / everything needed for celebrating a 
wedding'. 

gästabuds-grimma f.IVa jä`881388grima Al 'särsk. 
grant prydd hästgrimma (med inässingstift och 
tofsar), anv. vid bröllop / beautifully decorated 
halter for horse, used at a wedding' (se ill.). 
Jfr norgesrem. Syn.: brudgrimma. 

gästabuds-junge m.III a yesspssjuvva Jä. <bords-
kniv med tunt och brett, i spetsen rundat blad 
(samt skaft av mässing) / table-knife with thin 
broad blade, round at tip (and with brass handla)' 
Syn.: bords-kniv, -junge; gästabuds-, ka-
las-kniv; junge, bet. 1. 

gästabuds-kanna f.IVa ditesstbOskqnn Älvd. 
jä`sapsskanna Dju. `drickskanna, grannare ut-
styrd än den vardagliga och anv. vid bröllop / 
specially decorated jug used at a wedding' (se 

Jfr funkerkanna. Syn.: se brudkanna. 
gästabuds-karl m.Ia iä`ssp8skeir Leks. itessbuskår 
Flo. 'gift manlig deltagare i bröllop /married male 
guest at a wedding'. Jfr gästabuds-gosse, 
-pojk. 

gästabuds-kjortel m.Ia jä`ssputjä(r)til Dju. 'hög-
tidskjol, använd vid bröllop / special skirt used 
at weddings' (CoDB IV 94, 185). 

gästabuds-kniv m.Ia iä`8(8)buskniv Rättv. iä‘88-
~kniv Al Bju. Ga. Dju. 'bordskniv med tunt, 
brett, i spetsen rundat blad / table-knife with 
thin broad blade, round at tip' (se ill.). Jfr 
fälljunge. Synabords-kniv, -junge;gästa-
budsjunge; junge, bet. 1; kalaskniv. 

gästabuds-kock m. Ib dja`sstbsskskk Ors. jäwsspss-
kokk Dju. 'kokerska vid bröllop / cook at wed-
ding'. Syn.: gästabudskäring, bet. 2; kock, 
bet. 2; kokerska; kokmoder. 

gästabuds-korg m.Ib dja`sstbsskarrg nOrs. dja`ss-
poskurrg sOrs. jä`sspssksrrg Leks. jässsbask8rrg 
Flo. <flätad korg, anv. vid bröllop / plaited 
basket used at wedding' (ur korgen bjöds bröd 
som tilltugg till brännvin, Ors.; i dens. medförde 

gästabuds-skål 

gästen förning till bröllopsmåltiden, Leks.). Jfr 
gästabudsskål. Syn.: brudkorg. 

gästabuds-krona f. IV a ditessbaskrecuna Soll. 
`prydnad av näver som vid bröllop hängde i 
taket i brudens hemgård / birch-bark ornament 
hanging from ceiling in bride's home' (Sv. 
kulturbilder 1, s. 252 f.; Gruddbo, s. 468, ill.). 

gästabuds-käring f.Ib ditessboskäli'vvg öMor. 
Ksspsatiåriv Leks. jeessbustjäriv Flo. 1. `gift 
kvinna, som deltog i bröllop / married female 
guest at a wedding' Leks. Flo. Jfr gästabuds. 
karl, -p oj k. 2. 'matlagerska vid bröllop / cook 
at a wedding' öMor. Syn.: se gästabudskock. 

gästabuds-lag n. la jä`sspssläg Bju. 'bröllopsfölje 
/ wedding guests walking in procession' (jfr 
SAOB). Syn.: brud-färd, -skara; brudkarl-, 
gästabuds-rad. 

gästabuds-malla f.IVa djässabosmålla öMor. jet' s(8)-
pssmalla Rättv. idssp8smalla Leks. 'träd, som 
ngn av bröllopsdagarna restes framför (el. drogs 
in på) bröllopsgården / tree set up in front of 
house on farm where wedding took place'. Jfr 
gästabuds-gran, -oxe etc. Syn.: krycka, 
bet. 3; malla, bet. 1. 

gästabuds-mat m.Ia djä`ssbasmåt Mal. Li. 'sär-
skilt god och riklig föda, som bjöds vid bröllop / 
especially goodfood in abundance, offered at wed-
dings' (SAOB); dam add lädv-ng'a  bögrä mä råsn 
djä`8,9bssmåtam Mal. 'man hade fyllt (eg. lastat, 
ladat ned) bordet med rena rama bröllopsmaten'. 

gästabuds-narr m.Ia djä`ssbosnarr Mor. 'särskild 
person, som med lustiga upptåg och infall under-
höll bröllopsgäster / special person who enter-
tained wedding guests with tricks and jokes'. 

gästabuds-oxe m. Illa ites8p8sokksä Bju. 'björk 
el. asp, uppbruten med rötterna och framforslad 
samt uppställd vid bröllopsgård / birch or aspen 
pulled up by roots and taken to and placed in 
front of farm where wedding took place' (Forss-
lund, Bjursås-Ål 76 ff.). Jfr gästabuds-gran, 
-malla etc. 

gästabuds-pojk m. Ib jä`ssiosapåjk Leks. 'ogift ung 
manlig deltagare i bröllop / unmarried young 
male guest at a wedding'. Jfr gästabudskarl. 
Syn.: gästabudsgosse. 

gästabuds-rad f. la jä`8(s)p8sräd Rättv. 'bröllops-
följe / wedding-guests walking in procession'. 
Syn.: brud-färd, -skara; brudkarlrad; gäs-
tabudslag. 

gästabuds-skål f. la jässgps8s1cii1t Leks. diä`ssbas-
8k6k Mal. ÖVd. 1. 'skål, vari gåvor lades till 
brudparet vid bröllop / bowl, in which presents 
for the bridal couple were placed at weddings' 
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Mal. ÖVd. Jfr brudskål. 2. 'flätad rund skål-
formig korg, vari gästen hade förning till bröl-
lop / round plaited basket in which guest ear-
ned his contribution to the party' Leks. Jfr 
gästabudskorg. 

gästabuds-sticka f.IVa cljet'ssbusastikk svÄlvd. 
jet'sspässtikka,  Leks. (Silj.) 'träspjäla el. fyrsidig 
stav med anteckning om bröllopsgästers bomär-
ken, sänd som inbjudan runt i byn (med uppgift 
om vars och ens förning och bordsplats: Älvd., 
eller del i tillredelser för bröllopet: Silj.) / wooden 
lath or four-sided staff with wedding guests' 
marks carved on it, sent round the village by 
way of invitation (with information on what each 
guest was to bring with him as a contribution and 
where ho was to sit: Älvd., or what part he was 
to play in wedding preparations: Silj.)' (jfr Sv. 
kulturbilder 1, s. 239 f., 242 f., med ill). 

gästabuds-stop n. Ta jästtspesstöp Leks. 'dryckes-
kanna, laggkärl el. tennstop, med uppfällbart 
lock och sidohandtag, anv. vid bröllop / jug, 
either of wooden stavas or of pewter, with a lid 
that could be lifted and a hanclle on one side, 
used at weddings'. 

gästabuds-stuga f.V cljet'sstbitssstugå' Älvd. cljtess-
bosstuigu Soll. jit's(s)pttastugu Rättv. iti‘88p88- 
8tuggu Leks. Ga. djä'asbusstuggu Mal. ÖVd. `(del 
av) byggnad, i vilken bröllopskalas brukade 
hållas, vare sig byggnaden uppförts för detta 
ändamål el. ej / part of building in which wed- 
ding reception was usually held, whether built for 
the occasion or not' (se ill.; Sig. Erixon i Sv. Kult. 
II 239 ff.; SAOB). 

gästabuds-ståt m. Ta 0~04 Jä. <bröllops-
fest, firande av bröllop / wedding'. Jfr gästa-
bud, bet. 2. 

gästabuds-tal n. Ta jit'sspsstäk Leks. 'tal för brud-
paret, bröllopstal wedding-speech'. 

gästabuds-tall m. Ja djit'ssboatåll Soll. jä`sspsstall 
Leks. 'tall, anv. som bröllopsträd / pine used as 
wedding-tree' (jfr gästabudsmalla). Syn.: 
björn-, brud-tall. 

gästabuds-trilla f.IVa Kaspsstrilla Al 'fyrhjulig 
med fjädrar försedd vagn, anv. vid brudparets 
färd till och från kyrkan / four-wheeled sprung 
oart, used by the bridal couple on their way to 
and from the church'. 

gästabuds-tröja f.IVa kesspsstrga Leka. jä`sspss-
tröja Dju. `blå långrock för man, högtidsplagg, 
prytt med silkesbroderier / man's long blue coat, 
festal attire with silk embroidery on it' (Alm., 
Dräktalm. f. Leks. s. 92 ff.; ÖDB IV 407). Jfr 
blå-tröja bet. 1. 

gäst-fri adj. I djit'sstfri Mal. `gästvänlig, generös 
mot besökande gäster / hospitable' (SAOB); 
ntä,'kun te cljet'sstfri fs'kk skull an &när ctdd fe'tt 
'maken till gästfria människor skulle man aldrig 
ha (eg. haft) sett'. 

gäst-givare m. III e cljtess(t)djäväir Älvd. cljtesstjy-
vär Våmh. cljersstjyvär —cljesstjivär vMor. djestii-
vär Soll. djä`sstdjivsr vOrs. cljä`ssdjivärä 
cljersesdjgvärä Oro jers(s)tjivsr jit's(s)tjever 
vRättv. jä'ffivsr Rättv. (Bi.) Kffivar Leks. 
Dju. Nås jä'ffövar Äpp. djit'sstjivair —djet'sstsiväa  
Mal. ditt' ggdivar ÖVd. 1. 'person, som mot betal-
ning tillhandahöll husrum, mat, dryck, stallrum 
och skjuts / inn keeper' (SAOB 2) allm. 2. 
(anv. som gårdsnamn:) 'gästgivargården / the 
inn' Rättv. Mal. jö'n a vorrti stju'sspåjk ti j i i,' 8(8)- 
Oivsr Rättv. Von har blivit skjutspojke på gäst- 
givargården'; an djä‘sstctiväröirik Mal. `Gästgivar 
Erik'. Syn.: gästgivargård. 

gästgivar- gård m.I a djit'ss(t)djävägärö Älvd. 
dje"stjivärgärd Soll. cljä`sstjivärgäd vSoll. jäss(8)-
tjivsrglik Rättv. jä'ffivargeik Nås cljet'sstjivargäk 

djä'astcriväågåk Mal. djet'ffdivargåk ÖVd. 'gård, 
i vilken man mot betalning tillhandahöll hus-
rum, mat, dryck, stallrum och skjuts / farm 
which functioned as an inn' (SAOB). Syn.: g ä s t-
g iv are, bet. 2. 

gästnings-säd f. Ta jä'sstnivssåd Dju. (jfr SAOB 
gästning, bet. la; ordb. julgästning) 'viss 
kvantitet havre, som soldaten hade att vid jul-
tiden utfå hos varje bonde i roten / certain 
quantity of oats due to local soldier from every 
farm in the district at Christmas'. 

gäst-rum n. Ja djässtrtlym Älvd. jöt'estrsmm Flo. 
'för resande avsett rum på gästgivargård / room 
intended for traveller at an inn' (jfr SAOB). 

gät m.Ia /dt Leks. Ga. jätt Flo. OU Äpp. Mal.; 
obef. OvSi. 1. `(vallad) kreaturshjord / (tended) 
cattle' Ga. Flo. Jfr hop, bet. 3, m.fl. Syn.: fä, 
bet. 1; fälad, bet. 1; fänad; kreatur, bet. 2; 
svärm, bet. 2. 2. 'vallning, vallgång / tending 
cattle, herding' (ÖDB I 169) Leks. Flo. Äpp. 
Mal. dam akkoclö'r em gä'ttv, Mal. 'de överlade om 
vallnin.gen'. Syn.: se gässla, bet. 1; gäta f. 

gäta f.IVa ge`tta Ve. glrta Rättv. Otta Mal. 
gastta Li. (Fr. g aeta) 'vallning, vallgång / 
tending cattle, herding' (jfr gäta sv.v., bet. 3, 
sbst.); då wur kam-a'tt frå getts. Ve. 'då vi 
kommo tillbaka från vallningen'; an a jetgåta 
decto vi"ku Rättv. 'han har getvallningen den här 
veckan'; 	gä'tta Mal. 'komma överens om 
(eg. lägga) vallningens gång emellan de olika 
vallhjonen under den följande sommaren'; ss'nn- 
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dasjåta Leks. (Silj.) `vallningen på söndagen'. 
Syn.: gässla, bet. 2; gät, bet. 2; gätning. 

gåta st. v. dki"tå Älvd. Våmh. djä"tå ,-djestå Mor. 
(pret. gåt allm.; sup. djPetiä Älvd. djå"tiä ••••• 
tid Våmh.) Våmh.) djå"tå (pret. gåt; sup. ge"ti) Ors.; pret. 
gatt Ve.; obef. Ore 'omnämna, nämna, tala 
om / mmtion' (SAOB gätan, bet. 2; styr dat.:) 
itjä gåt 4'nn ing lla`jkå nÄlvd. `inte nämnde han 
ngt dylikt'; dem a ge"ti nugum stu"får Ors. 'de ha 
(då och då) nämnt en farfarsfar'. — Särsk. förb. 
(till:) djat-tI'l Ors. `påminna'; i gät-til ä å-num 
öOrs. 'jag påminde honom om det'; (om:) an 
gå't-umm at-n ad me'tt dem vOrs. <han nämnde, 
att han hade mött dem'; (å:) `försöka gissa' 
Ors. djå't-ö wen declä'n i vOrs. <gissa, vad det 
där ärr. Syn.: gitta å, bet. 1. 

gåta sv.v.3. 1. gg`ta (pret. gette)-,gö'ta Älvd. 
gnu, ••••• geeta Våmh. gcrta Mor. Soll. Ors. Ore (pret. 
gå'tä öMor. gtettä Ors.; sup. gå'ta öMor. gått Ore) 
getta (pret. gettet) Ve. geita (sup. gått ,,,gå'ta) ,,  
gö'ta Rättv. geta Leks. Ål (pret. fäetts; sup. jätt 
Leks.) jå'ta Dju. Ga. jet`tta Mock. Flo. Nås Jä. 
(pret. jä'ttä; sup. fä' tta Nås Jä.) geetta Äpp. Mal. 
(sup. get' tta Äpp. gä'tt Mal.) ga`tta (sup. gått) 
ÖVd. 1. `följa med ögonen, iakttaga / notice, 
observe' (jfr SAOB gätai, bet. 1; styr dat.) 
Våmh. (Bon.) öMor. Ve. Mal. sg5  u e'sstn gertä 
di min ö`gum Våmh2(Bon.) 'se, hur hästen följer 
dina rörelser med ögonen!'; u du gå'tä o'llu-så-l' 
Våmh. (Bon.) `hur du iakttager (ser) allting!'; 
gåt fö'tji öMor. 'iaktta folk'. 2. (om människor:) 
`passa på, vakta/follow, attend (someone)' (SAOB 
gätai, bet. 2a; styr dat.) Älvd. Ve. Jä. Mal. ur 
gnclå/ gett ma'rrgit i °Tum wenndum Älvd. 'hur 
den där (o: ynglingen) svansade efter (eg. vak-
tade) Margit, vart hon gick (eg. i alla vändor)!'; 
an will fell ge'tt wåss Ve. `han ville vakta på oss'; 
en ska' då lär gä'tt dä hå`k ti'n Mal. <man ska då 
vara tvungen att passa på dig hela tiden!'. 3. 
(om husdjur:) `vakta boskap, valla / (of domestie 
animals:) guard cattle, herd' (SAOB gåta', bet. 
2b; styr dat.) allm. gg`t tyYm Älvd. å't ka'non 
Ga. gä'tt kö' m Äpp. gä'tt ku'nnom Mal. ga'tt kä'um 
ÖVd. `valla kor(na)'; gett he &står Ve. `valla hästar 
(i skogen)'; uhfm fik get degum Älvd. `vi skola 
väl valla vårt bestämda antal dagar'; gett då'göm 
Ve. on da"gum Soll. gä'tt då'gom Mal. 'valla 
ett visst antal kor ett avtalat antal dagar' 
(jfr Rz 81 a; Burträsk; We. dag om); i då'g skum i 
gåst nor i krevuOndji Våmh. `i dag skola vi 
valla (föra boskapen) norrut till Krävängena'; 
ge'tt Kgetdåg Ve. 'utföra en dags vallning, om 
en person'; (substantiverat:) i 4m kfm-rem fret 

(bort o) geta Våmh. 'vi hava kommit hem från 
vallningen' (jfr gäta f.). Jfr junt-, karl-, tve-. 
4. (om gräs el. grä,sbikrande mark / about grassy 
area:) 'låta kreaturen beta (av) / let cattle graze' 
(styr ack.) Ve. Soll. Li. gett li`nndur Ve. 'låta 
kreaturen beta av vallarna'; gett grö`dn Ve. 
ga`tt grön Li. `låta kreaturen beta det efter 
slåttern (skörden) nyspirade gräset'. Jfr lö t a'. — 
P. pret.: i e gä'tt n hv'tt i gå'a  Mal. 'jag är iakt-
tagen (övervakad) vart jag går'. — Särsk. förb. 
(av:) 'avbeta' Ve. Rättv. 	te'kktä Ve. 
'avbeta fäbodtäkten (före hemfärden på hösten)'; 
gät-å/ töt`k(k)tom Rättv. 'låta kreaturen beta fä-
bodtäkterna'. Jfr gåta ini; (bort:) ga'tt-butt Li. 
'förlora kreatur vid vallning'; (från:) ig a get-
fr4' mig Älvd. 'jag har avslutat vallningen'; 
(hop:) dum jätt-hö'p Jä. 'de gjorde arbetsbyte 
vid vallningen'; (in:) jåt-i'nn Leks. 'föra in 
boskapen från vallningen'; (in - i:) 
öÄlvd. gåt-ini' Våmh. 'låta kreaturen beta på 
inhägnat område'. Jfr gåta av. Syn.: lötai; 
(mot (a):) <valla så, att man möter andra vallan-
de' Älvd. Jä. Mal. g?-mie8t åsbiisum Älvd. 'valla 
så, att man möter de vallande från Hedbodarna'; 
jätt-mö't (h)ukä'n Jä. 'valla så, att man möter 
varandra'; (s t a d: ) jåt-stå' Leks. (Silj.) <följa 
kreaturen till betesmarken för att sedan låta 
dem beta utan vallhjon'; (upp:) Ot-u'pp 4ndä 
fi'n da'jk4n för Ass Älvd. 'låta kreaturen beta av 
den där lilla fina (slåtter)myren för oss'; (ut:) 
1. fåt-ii't nöLeks. 'följa kreaturen till betesmar-
ken'. 2. däm geits-fet Rättv. 'de vallade så, att 
slåttermarkerna trampades ned'; (ut a v:) tå` gättn 
Mal. tå'gattn, Li. tei`gatt p. pret. Tra. 'avbetat'. 

gätare m. III c gå'ttaa  —gei`ttåa  Mal. ga`ttar ÖVd.; 
obef. Äpp. 'vallhjon (vare sig manligt el. kvinn-
ligt) / person who tends cattle (mab e or female)' 
(SAOB, bet. 1). Jfr bod-, säl-kulla; get-, 
häst-, lill-. Syn.: se gässelkarl. 

gätar-horn n. la ga`ttarhunn Tra. 'vallhorn / shop-
herd's horn'. Syn.: se gässelhorn. 

gätar-kniv m. Ta gä'ttääkniv Mal. 'liten kniv (gam-
mal och nedslipad) brukad av vallhjon / small 
knife used by shepherd'. 

gätar-lag n. II ga'ttarlåg Li. 'grupp av vallhjon, 
som gemensamt ordnade vallningen1 group of 
herdsmaids sharing hercling duties' (ÖDB I 
169). Syn.: gätlag, bet. 3. 

gätar-lista f.IVa gä'ttaälissta Mal. 'brett träspån 
med uppteckning av vallhjonens namn och vall- 
ningsdagar / broad lath with herdsmaid's name 
and herding dates on it'. Jfr gäss el-, gät -stick a. 
Syn.: gätlista. 
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gätar-matsäck m.Ib ga'ttarma,ssäkk Li. 'föda för 
en dags vallning, som vallhjon medförde i rygg-
säcken / the daily ration of food which herds-
maid kept in her rucksack'. Jfr gätarsäc k. 

gätar-pojke m. Illa gä'ttaapsjtji Mal. ga`ttarpsutje 
Tra. `vallpojke / boy who acted as herdsman'. 
Syn.: se gässelpojk. 

gätar-sten m.Ia giettatistön Mal. ga`ttagtäjn Li. 
'sten, på vilken vallhjon ristat inskrift (vanl. ini-
tialer och årtal) / stone on which herdsmaid ear-
ved an inscription (usually her initials and the 
year)'. Jfr gätarstil. Syn.: herdesten. 

gätar-stil m. Ja gä'ttaästil Mal. ga`ttaftil ÖVd. '(ver-
sal)skrift, som av vallhjon el. andra personer 
ristades med kniv el. yxa på träd, vissa väggar 
och vissa föremål / capitals eut into trees, cer-
tain walls and objects with knife or axe by 
shepherds or others'. Jfr g ätarsten. Syn.: se 
gässelkarlstil. 

gätar-säck m. Ib gtrttaasäkk nMal. 'ryggsäck av 
läder, vari vallhjon medförde föda för en dags 
vallning / leather rucksack, used by herdsmaid 
to keep her daily ration of food in'. Jfr gässel-, 
herdekarl-koppe; gätarmatsäck; gätkop-
pe. Syn.: gässel-matsäck, -säck. 

gät-butt m.Ia görtbutt Ve. 'litet laggkärl, rym-
mande vallhjonets dagsbehov av mjölk / small 
cask containing herdsmaid's daily ration of milk'. 
Syn.: gässel-, herde-butt. 

gät-dag m.Ia jerttag Flo. gefttcläg Mal. 'dag, då 
man är i tur att valla / day when it is one's 
tum to tend cattle'. Jfr engät-, tvegät -dag. 
Syn.: gässeldag. 

gäting f.Ib, se gät(n)ing. 
gät-karl m.Ia görtkall Våmh. (Bon.) vMor. Soll. 

jörtkäl Ål `vallhjon (manligt el. kvinnligt)'. Syn.: 
se gässelkarl. 

gät-klubba f.IVa jå'tklrubba Bju. `budkavle av 
trä, vilken överlämnades till den gård, som vid 
gemensam vallning befann sig i tur att valla' 
(SAOB; ÖDB I 182). Jfr getklubba. Syn.: 
gässelklubba. 

gät-koppe m. Illa görtkopps Rättv. 'större mat-
säckspåse av tyg, anv. av vallhjon' (ÖDB I 170). 
Jfr gätarsäck. Syn.: gässel-, herdekarl-
koppe. 

gät-kulla f.IVa görtkulla Ors. '(ogift) kvinna, 
sysselsatt med vallning / (unmarried) herdsmaid' 
(SAOB). Syn.: se bodkulla. 

gät-lag n. II —I a gåstläg Ors. Rättv. jå'tläg Leks. 
jästtläg Mock. gtrttläg Äpp. 1. 'grupp av gårdar, 
som voro delägare i samma fäbodställe / group 
of farms that were part-owners of the same sum- 

mer pasture' Ors. Rättv. Syn.: bod-, fäbod-, 
säter-lag. 2. 'grupp av bönder (gårdar), som 
lejde gemensamt vallhjon el. som på annat sätt 
gemensamt ordnade med vallningen / group of 
farmers (farms) that together hired herdsmaid 
or otherwise arranged for cattle to be tended' 
Rättv. Leks. Syn.: se gässellag, bet. 1; hop, 
bet. 4; legokonlag, etc. 3. 'grupp av vall-
hjon, som gemensamt ordnade vallningen / 
group of herdsmaids sharing herding duties' 
Leks. Mock. Äpp. Syn.: gätarlag. 

gät-legokona f.V gå't16'kunu Rättv. `kvinna, som 
anställts för att sköta vallning av kreatur / 
woman employed to tend cattle' (ÖDB I 155; 
motsats: hemlegokona). 

gät-lista f.IVa gä'ttlissta Mal. 'förteckning (på 
träspån) över vallhjon och vallningsdagar (för 
en sommar)'. Syn.: gätarlista. 

gät-låt m.Ia jä'ttlä't Flo. 'melodi, som vallhjon 
spelade el. sjöng under vallgång med korna, 
vallåt / melody played or sung by herdsmaid 
while she was tending cattle'. 

gät(n)ing f.Ib gåstnivg Våmh. gå'tnivg öMor. 
gästtnivg Ve. giettiv Mal. ga`ttivg ÖVd. 'vallning / 
herding' (jfr SAOB gätningssätt). Syn.: se 
gässla, bet. 1. 

gät-pojke m. Illa jerttpsjtjä Mock. 'vallpojke / 
shepherd'. Syn.: se g äs s elp o j k. 

gätsel-, se gässel-. 
gätsla f.IVa, se gässla. 
gät-sticka f. 	gtstikk sÄlvd. 'avlång trä- 
kavle, anv. vid gemensam vallning och försedd 
med de deltagande gårdarnas bomärken' (ÖDB I 
182). Syn.: gässelsticka. 

gät-stig m.Ic görtstig Rättv. 'väg från fäbodställe 
till betesmark, vallningsled / path from summer 
pasture buildings to grazing ground' (ÖDB I 
169). Syn.: se fägadd; fälads-drag, -spår, 
-stig, -väg; fä-stig, -stråk;koväg;kreaturs-
-gata, -väg; nötgata, bet. 3, m.fl. 

gät-säck m.Ib gå'tsäkk Rättv. 'större matsäcks-
påse av tyg, anv. av vallhjon' (ÖDB I 170). 
Syn.: se gässelkoppe. 

gät-varv n.Ia gä'ttvarry Mal.; obef. ÖVd. <turord-
ning för vallhjon, vilka under viss tid voro skyl- 
diga att svara för kreaturens vallning i ett fä-
bodställe / place in rota for herdsmaids who were 
to be responsible for herding cattle on shieling 
for a eertain period'. 

gäv adj. I gåv OvSi. Rättv. Äpp. Mal. (n. gåvt 
Älvd. Mor. Ve. gåft Våmh. gällt Mal.) jåv Bju. 
Jä. (n. jåvt Bju.) gäv (n. gäft ,,,  gafft) ÖVd. 1. 
'begärlig, eftersökt, allmänt omtyckt, kär / de- 
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sirable, generally liked, dear' (jfr SAOB 4) 
allm. naug i «i gå'v a ku'llum Älvd. 'nog tycka 
flickorna om dig'; ä e så gcl'vt kl bedji'nn min Ve. 
'det är så kärt till att börja med'; ä va ga'fft fe 
må' te få knisptjåt Li. 'det var begärligt för mig 
att få andkött'; ä a vo'ii P ga' fft mulla dem då/ ss 
Li. 'det har blivit så kärt mellan de där (så)'. 
Jfr lopp-, o-. Syn.. gängse, bet. 2-3. 2. 'god, 
förträfflig / good, excellent' (SAOB 4 b) Ors. 
e wä, jen gå'v krö'k <det var en förträfflig krok'. 
3. <givande / profitable' (jfr Aasen gj 	1) 
vSoll. Jä. Mal. ÖVd. eda drä'jä wa gå'vt ä vSoll. 
'det där draget (vid fiske) var givande, det'; 
kvi'dd ä Kevärä än ma'kk Jä. 'kvidd är som bete 
på krok mera givande än mask'; jå'vsrså Jä. 
'riklig, givande säd'; gä'v fe djb'r Li. (om vissa 
bergstrakter) 'rikligt givande av djur, med riklig 
förekomst av villebråd, högvilt (älg etc.)'. Jfr 
fisklig, bet. 1; vänlig. 4. ̀ ödesbestämd / decid-
ed by fate' Mal. va-nt ä då brå ga' ft, då i va'ttclå 
tå å ha`kk mä i fö'tti 'var det då inte rätt ödesbe-
tonat, då jag skulle vara nödd el. tvungen att 
hugga mig i foten'. Syn.: giva p. pret., bet. 2; 
ödd. — Ssg: gå'vkull f. Älvd. 'mycket omtyckt 
och eftersökt flicka / very popular girl'. 

gliva sv.v.l. (defektivt; endast p. pret.:) djlevin 
Li. 	(jfr Bl. g wf aln) 'skrämd till tystnad / 
frightened into silence'; män ho'nnd, ha'nn vall 
djåwvin utå va'rrgsm 'men hunden, han blev 
skrämd till tystnad av vargarna'. — Särsk. förb. 
(ned:) näsdjåvin 'skrämd till tystnad'. 

gävel-bent adj. I djäväkbennt Mal. (jfr gävla v.) 
'bredbent / straddle-legged'. 

gäv-grop f.VI gcl`vgropp Mal. gä'vgröp Li. 'smil-
grop / dimple'. Syn.: se falskgrop. 

gävla f.IV gävlå' öMor. gevla Ors.; best. gevka 
Älvd. 1. (jfr gävla v., bet. 1:) `skrev, gren; 
blygdparti / crutch, private parts' Älvd. Ors. 
ä li'ssr up i grvlu Ors. 'det syns upp till blygd-
partiet'. Jfr dret-, lort-, skit-fall. Syn.: se 
fall, bet. 8; gren, bet. 1, m.fl. 2. (jfr gävla v., 
bet. 2:) 'gormande, skränig kvinna / noisy 
woman' öMor. 

gävla sv.v.l. gå'vka Våmh. (Bon.) gg"väir vMor. 
gävå'l öMor. gcPvLa Ore gesvvira Mal. glevira ÖVd.; 
pass.: gg"vitas Älvd. vMor. Soll. Oviras Våmh. 
gå'vlas Ors. (jfr gavla). 1. <skreva med benen, 
(upprepade gånger) spärra ut benen / stradclle' 
Mor. Ore Mal. ÖVd si'tt int å geväir sö'n svMor. 
sä't int 111'k å gli'vka Tra. 'sitt inte och spärra ut 
benen så där!' (sagt till ung flicka). Syn.: 
gaffla; gavla, bet. 1; gälan  isär. 2. 'gorma, 
skräna, pladdra, prata otidigt / shout and bawl, 

prattle' Våmh. (Bon.) öMor. däm gävå'l å gävå'l 
öMor. 'de prata och pladdra'. Syn.: gavla, bet. 
3. 3. <bildas öppning mellan förhänge (förlåt) 
och säng, glida isär / open, form gap between 
bed curtain and bed' öMor. aki gävlå'r å gävlå'r 
'det bildas oupphörligt öppning vid sängens 
förlåt'. 4. 'oupphörligt öppna och stänga dörr / 
open and close door all the time' Mal. täpp-att 
då'ran, s sta'nnd int s ge'vvka i dsm 'stäng dörren 
och stå inte och slå med den ideligen'. — Pass.: 
1. <skreva med benen / straddle' Älvd. Våmh. 
Mor. Soll. Ors. 4 gevires-evyr Älvd. 'hon sitter 
grensle över (sätet)'. 2. 'bågna, slå sig / east, 
warp' Soll. e"riskafftä a ge"vkas a di 'ditt räfs- el. 
ärjskaft har blivit vint'. — Särsk. förb. (av:)wa 
dfi' gåvkikr-å'v Ore <så du skrevar i väg!'; (till:) 
o gå'vek-lr å .21ö'-nå hiejke ri`nndja Li. 'hon 
spärrade hastigt ut benen och slog ned hela 
(mjölk)byttan'; (ur:) u dö"da gåvkär-g'r si o'llt-
så-i' Våmh. (Bon.) 'så den där (kvinnan) häver 
ur sig otidigheter av alla slag!'; (å:) gåväk-å' 
lägu'mm öMor. 'prata el. pladdra lagom!'. — 
Avi.: gävlu'nn öMor. grvkån Soll. adj. 1. 'öppen 
el. oknäppt i halsen (om blus) / open or unbut-
toned at the neek (of blouse)' öMor. 2. (jfr 
pass., bet. 2:) 'som blivit vind el. bågnat / 
warped' Soll. 

Gävle sbst. oböjl. djå'vek Älvd. djå'välr Våmh. Ve. 
Soll. Mal. jå'vsk Rättv. djåv'ke Li. 'staden G. / 
the town of G.'. — Sag: djå'välrhärrär m.pl. Mal. 
(Öje) 'strömming, anskaffad från Gävle / Baltic 

herring bought in Gävle'. 
gäv-led m.II gå'vkiö Älvd. Våmh.; obef. Mor.Ors. 
'öppning mellan jacka och byxor (bå,d och 
kjortel), där skjortan (särken) syntes / gap be-
tween jacket and trousers where shiit was vi-
sible'. Syn.: se braekled. 

gävle-hätta f.IVa djå"väketta Våmh. (jfr Gävle) 
'mansmössa av vadmal och skinn, med skärm 
och öronlappar, köpt i Gävle / man's cap made 
of homespun or leather with peak and ear-flaps, 
bought in Gävle' (ÖDB IV 447). Syn.: se buss-
hätta. 

gävle-väv m. II djå'väkvåv Mal. 'bomullsväv / cot- 
ton' (anv. till skjortor); hå tand 	i'nna 
dam fikk 0'23 djå'väkvåv te e stjo'lla 'det dröjde 
länge, innan de fingo köpa bomullsväv (från 
Gävle) till en skjorta'. 

göi  n. f6 Tra. (Aasen Torp gj on  f.) 'spårsnö / 
snow suitable for tracking animals'; nä e ä fi'nnt 
j13' på må`n, 'nu är det snö, lämplig att spåra upp 
mården på'. Syn.: spårsnö. 

gön  n. gu' u  ÖVd. (Aasen Ross Torp g au; jfr SAOB 
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g ö n.) 'högt rop el. stark klang, som ger skallande 
genljud / bud cry or sound which clangs or 
resounds'; bjei'llgsu Li. `klang av skällor'; 
.21ä`ugsu  Li. 'ljud av slagor'. 

göa sv .v. gssu- e!Vd. (Aasen Ross Torp gaua; jfr 
SAOB g ö v.) 'ljuda, ropa högt och skallande / 
resound, shout loudly'; ä gu'u Li. 'det ljuder av 
en koskälla'; an gs' å rei‘p jä'mmt Tra. 'han går 
an och ropar jämt'; ts`ppin to te p" å rö'pa 
Tra. `tuppen började gala för full hals'. — Avi.: 
gu'uivg f. Tra. 'ropande / cry, shouting'; hann ö' 
ä fe gs`uivg å rö'pivg å cw jä'inmt <vad är det 
för ett högljutt ropande (som hörs) från dig 
jämt?'. 

göda sv.v.3. —1. djgsööa (pret. cljgsödde) Älvd. 
djö`da Ve. Soll. Ore (sup. djö'cla Ve.) djä`da (sup. 
djett) Ors. jö`da (pret. jö`ds —jii`da) Rättv. jö`da 
(sup. jö`da jösda) Leks. jö'a (sup. jött) Bju. Al 
Mock. jö Nås Äpp. (pret. jö`ddä Nås jii'ä Äpp.) 
jörda Jä. djösa —djö (pret. djii'dd) Mal. dja öVd. 
(styr ack.). 1. (om människa el. djur:) 'göra fet / 
fatten' (SAOB 1) allm. 2. (om åker el. äng:) 
'tillföra gödsel el. andra gödningsmedel / fertilize, 
manure' (SAOB 2 a) allm. eåi diyött jå'r Älvd. 
'här har gödningsämne tillförts jorden'; 
tä'kkti Soll. <göda (fäbod)täkten (med dynga)'; 
ä vart jösda så cgarit Leks. (Silj.) `det blev så 
dåligt gödslat'. 3. (opers.:) 'vara bördigt, vara 
fuktighet (must) i jorden / be fertile, damp (of 
soil)' Älvd. e djg' öåe jå'r 'det är fuktigt och frukt-
bart här'. — Pass.: 1. ib'tis Al 'gödas / be fat-
tened'. 2. å, te djä`das Ors. <å, så de göda sig [ 
they eat a lot, have plenty of food (about 
people)!'. — Särsk. förb. (upp:) djed-u'pp Älvd. 
j8-s'pp Bju. Moek. Äpp. diet' -spp öVd. 'göda 
upp'. 

göda-tunglet, se göje-tunglet. 
göd-får n.Ia j' /r Bju. 'får, som inte gick på 
skogsbete utan fick beta på odlad mark omkring 
gården och i täkten / sheep which did not go out 
into the forest to graze, but grazed on cultivated 
ground round the farm'. 

göd-gris m.Ia djö'gris Mal. 1. 'gris, som göds el. 
blivit gödd till slakt / pig which was (being) 
fattened for slaughter'. 2. <mycket välfödd man / 
stout man'. 

göd-gräs n. Ta jö`dgräs Leks. 'trampört, Polygo-
num aviculare (äv. ogräs, t. ex. våtarv, Stellaria 
media, och svinmålla, Chenopodium album, som 
växer kring gårdar och företrädesvis vid gödsel-
staden)'. Syn.: gårdkvart. 

göd-gumse m.IIIa djgeirron(b)s Älvd. 'gumse, 

som göds el. blivit gödd till slakt / ram which 
was (being) fattened for slaughter'. 

gödgums-hö n. V (endast i förb. göra gödgums-
h ö e t:) djtkrå djytignpm(b)söt Älvd. 'hässja hö (et ), 
innan det är tillräckligt torrt / put hay on 
humlles before it is dry enough'. 

göd-kalv m.Ia dig`5c/kåv Våmh.. (Bon.) jö`kakv 
Bju. Nås djinakv Mal. 'kalv, som göds el. blivit 
gödd till slakt / calf which was (being) fattened 
for slaughter'. Jfr foder-, liv -kalv. 

gödnad m. jö`dna Leks. jö'nna Al 'näring för jord 
och växter, gödande verkan / nourishment for 
soil and plants, fertilizer'; ä jirdna ri`kktit dstta 
Leks. `detta ger god näring åt jorden'; ä bi 
jösnna åt ba‘kkän Al 'det blir gödning åt marken' 
(säges äv. om  regn). Jfr dynga, bet. 1 a; g ö ds el. 
Syn.: gödning; gödska. 

gödning f.Ib djö`dnivg Ore jö`nniv Nås dja`nin 
Mal. 'näring för jord och växter, gödande verkan' 
(jfr SAOB 2); ä fi'nns ivgo djö`dnivg ti 	Ore 
'det finns ingen näring i det där'. Jfr dynga, 
bet. la; gödsel. Syn.: gödnad; gödska. 

gödnings-hö n.V jö`nniush5 Ga. 'hö från över-
gödslad slåttermark / hay from unploughed 
soil, on whose surface manure had been spread' 
(jfr CoDB I 213). Jfr tada. 

gödsel f.I best. djö'lli 	vSoll. 'med boss el. 
strö uppblandad spilning / manure, dung, 
mixed with straw and chaff' (SAOB 3). Jfr 
gödnad; gödning; gödska. Syn.: dynga, 
bet. la. 

gödska f. IV a djg' äska Älvd. djesska Ors. 'näring 
för jord och växter, gödande verkan'. Jfr 
dynga, bet. la; gödsel. Syn.: gödnad; 
gödning. 

gödsla sv .v.l. jö'2.21a Nås 'tillföra gödsel; köra 
ut gödsel / spread manure' (SAOB 1). Syn.: 
dynga; mocka, bet. 2. 

Goja f. proprium djå'a öVd. (SAOB Gö j ai) 
'(personifikation av) den månmånad, som infaller 
närmast efter Disa / (personification of) lunar 
month following Disa'. Jfr dyngmånaden; 
Gårdela; Gårdfylla. Syn.: göje-månaden, 
-tunglet. 

göje-månaden m. best. djö'mön Mal. `den månmå-
nad, som infaller närmast efter D is a / the lunar 
month following Disa' (SAOB). Jfr dyngmå-
naden. Syn.: Göja; göjetunglet, bet. 1. 

göje-tunglet n. best. djös(d)tuv(v)ks Rättv. dia' - 
tuvvirti Mal. 1. 'den månmånad, som infaller 
närmast efter D isa / the lunar month following 
Disa' Rättv. Jfr dyngmånaden. Syn.: 
Göj a; göjemånaden. 2. 'den måne, som lyser 
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under gö j emånaden / the moon shining during 
göjemånaden' Mal. Jfr tungel. 

gök' m.Ib gk Ors. gauk Li. <fågel av göksläktet 
(Cuculus canorus) / cuckoo' (SAOB gök' 1); 
gä'tjan a gu`kkad o tjö't vOrs. 'göken har galit 
över köttet'; n 88 ltet sum-92, gö'k öOrs. 'han är 
så lat som en gök'; (i Li. brukades ordet gök 
endast i ramsa, som framsades när man första 
gången på våren hörde göken; lika många ggr 
som göken gol sedan ramsan lästs, lika många år 
skulle man få leva:) oacku, min gs'uk, sä't på 
kvi'sst I .9X me vi'sst I ha ma`vvg'dr je få lö'vå 
`gucku, min gök, / (som) sitter på kvist, / säg 
mig visst (o: klart, bestämt) / hur många år jag 
får leva'. Jfr feg-, flöt-, gift-, ler-, mat-, 
sädes-, ånger-. Syn.: gucku, bet. 1. 

gök' m.Ib djtik Soll. jak Ål Jä. 'ungt, ur marken 
uppskjutande skott av humle / young hop-
shoot' (SAOB g ö k"). Syn.: hu ml e - g ö k, 
-strant. 

gök-dämpen m.Ia best. jö'kdämmpen Ga. 'sista 
snön, som faller på våren / the last snow to fall 
in spring'. Syn.: se guckudännp. 

göl f. n. djglr f. vMor. djil f. —n. (best. dat. sg. 
öMor. dill f. Ors. (best. dat. sg. 

dji'l92,; pl. dffiler öOrs.) digir n. Ore fök 	f. 
Rättv. Pik f. Bju. Mock. Flo. Nås Jä. Äpp. (best. 
dat. sg. jö'Irnä Jä.) cljök —djölrg f. (best. dat. sg. 
djii'lrin) Mal. diat f. (pl. djö'Irer) CiVd.; obef. 
Älvd. Våmh. 1. <djupt ställe i vattendrag el. 
sjö / deep part of watercourse or lake' (jfr 
SAOB 1) allra. up i dji'li öMor. 'uppför vatten-
draget till det djupa stället'; a e ii:ep:Jr j5'lr dän 
Rättv. (Bo.) 'det är ett djupare ställe där'; hei'v 
an a jrd'Irnä Jä. 'kasta den (obrukbara plogen) i 
ån!'. Syn.: se djupa. 2. `lugnt ställe i vatten-
drag / calna part of watercourse' Ors. lu'vvsndjil 
`dots:. Jfr b ak g öl; flo(e), bet. 3. 3. ̀ vattensam-
ling, vattenpuss, pöl / puddle' (SAOB 2) Ors. 
Ore NeSi. Vd. dri"djil Ors. `gyttjepöl'; wä"tudjil 
Ors. `vattenfylld grop'. Syn.: gölj a, bet. 2; 
hölja, bet. 2. 4. `vak i is / hole in the ice' Ore. 
Jfr göla, bet. 2; råk". 

göl adj. I göl Mal. (jfr gel) `svagt bågböjd el. 
konvex (om slädmed och skida) / slightly curved 
or convex (of sled-runner and ski)'; gö'l i må'om 
`som har något svängda medar (om dröja; eg. 
böjd, svängd el. konvex i medarna)'. Jfr gel 
adj., bet. 1. 

göla f.V dig"ökå Älvd. cljg"lrå djP"Ira Våmh. 
cif önru ( dji"ku) nvMor. cljy"Itu Soll. (se äv. g öl j a, 
LIV; jfr SAOB göla under göl). 1. `djupt ställe 
i sjö el. vattendrag / deep part of lake or water- 

course' Våmh. Mor. Soll. Syn.: se djupa; göl j a, 
bet. 1. 2. `vak i is (över rinnande vatten) / 
hole or open channel in the ice (above stream)' 
Älvd. Jfr göl, bet. 4. 3. 'grop i marken / hole 
in the ground' Älvd. Våmh. (Bon.). 4. <ljust 
parti på himlen, ex. ned mot horisonten, vars-
lande regn / light patch in sky towards the 
horizon, a sign of min' svÄlvd. 

göla sv.v.3...,  1. cljg‘ ölra Älvd. Våmh. (pret. 
djg'älde Älvd. djg`qtic/ Våmh.) dja`ka —gö'Ira 
vMor. 	 öMor. gö'Ir(a) (pret. gti'lrät) 
Soll. eljä`la (pret. djö'ldä) Ors. djö'Ira Ore gra 
Rättv. (Bo.) (Fr., de Vries goela; Aasen Ross 
Torp gj 01a). 1. 'ha i knät; ta i famnen och 
smeksamt vagga / have on one's lap, rock in 
one's arms' (styr dat. el. ack.) OvSi. eljg`ök 
ku'll4n te6 Älvd. `tag flickan på knät och vagga 
henne litet!'; gt3'Ir kri`ppim (-,kri'ppen) vMor. 
'ha barnet i knät'; dem djö'Ir wero"där vMor. 'de 
sitta i knät på varandra'; djö'l kri'pptin öMor. 
<ha barnet i knä'. Syn.: dola, bet. 1. 2. ̀ syssla, 
pyssla (med) / busy oneself (with), potter (with)' 
Rättv. (Bo.). Syn.: d ola, bet. 2. — Pass.: 
gö'Iras Soll. 1. `ha varandra i knät (om flera 
par) / have each other on laps (about several 
couples)'. 2. `få sitta i knät / be allowed to sit 
on someone's lap'; vill du sö' cljeenn gö'Iras ä 
`vill du så gärna sitta i knäet?'. — Ssg: gti'lrejök 
adj. Soll. `som gärna vill sitta i knät / wanting to 
sit on someone's lap'. 

gölg f.Ib, se göl f. 
göll oböjl. f. gö'li Rättv. (Bi.) (jfr Stenberg Ordb. 
Umem. s. 47 Göli Gölu) `liten flicka (i nedsät-
tande uttr. och ssgr) / little girl (derogatory)'; 
lo`r(r)tgöli `liten, smutsig flicka'; .2lcir(r)vg3li 
'liten, trasig flicka'. Jfr Gudlög, bet. 2. 

gölja f.IVa diori vMor. djy"iri (best. djy"Irja)Soll. 
cljg`kja Ore Pada Rättv. Bju. jö'Irja Leks. 
js'Irja Ål jölrju Ga. (se äv. göla f.V). 1. `djupt 
ställe i sjö el. vattendrag / deep part of water-
course or lake' Soll. Leks. Syn.: se djupa; 
göla bet. 1. 2. `vattensamling, göl / puddle' 
allm. lörtjalrja. Ål `gyttjepöl'; vetujskja Rättv. 
'vattenpöl'. Syn.: göl, bet. 3; hölja, bet. 2. 3. 
`bakström i vattendrag / backward current in 
watercourse' Ore. Syn.: se bakeda. 

göljai  sv.v.l. jö'lrja Flo. (SAOB g öl j a) `röras upp, 
komma i rörelse (om vatten, t. ex. då fisk slår) / 
be stirred up, set in motion (about water, e.g. 
when fish are moving)'; ä jö'Irja tå -d`ro 'vattnet 
röres upp av årorna'. 

göljan sv.v.l. göljä/ öMor. (jfr bölja, böla' v.; 
gala bet. c; om ko:) `böla low (about cow)' 
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(jfr SAOB göla); je loft så göljå'r å rjö't så 'en 
ko, som bölar och råmar så'. Syn.: se b öl al, 
bet. 1. 

gölka f.IVa Kirk& Ål; obef. Leks. 'vattenfylld 
grop / hole filled with water'. — Av!.: å ju`kkut 
åt Kk'Zran Ål 'det är fullt av vattenfyllda gropar i 
hjulspåren / there are a lot of potholes filled 
with water along the cart-tracks'. 

gömma f.IVa Oma öMor. gyma Mal. 1. 'göm-
ma, ställe där ngn gömt ngt / hiding-place' Mal. 
å e-t gs'tt vätt vä va'nndan å' sin gg'msä  'det 
är inte lätt att veta, var sorkarna ha sina göm-
mor'; tig'vggina 'tjuvgömma'. Syn.: gömrum, 
bet. 1; gömställe. 2. (i förb. med blunda v.:) 
blrunnd-Oma svMor. blrunnd-Oma -Om° 
öMor. 'blunda-gömma, kurragömma(lek) / hide-
and-seek'. Jfr blunda v., bet. 1; kura-, 
kurkagömma v. (s.). 

gömma sv.v.3. 1. ge'ma Älvd. Våmh. (Bon.) 
ge`mma Våmh. gå'ma Mor. Ve. gebn(a) Soll. 
gå'ma 	Ors. gå'ma Ore jö'ma Rättv. Bju. 
Mock. ja`ma Leks. jö`mma Ål jö`mma Dju. Ga. 
Flo. Nås Jä. Äpp. ggsma Mal. gti`jma ÖVd. 
(böjn., se LD 11 236) `dölja / hide' (SAOB 3a; styr 
ack.); Om ri'vvg öMor. gå'm ri'vvg Soll. Ore Ona 
ri'vv Bju. jömm ri'vv Ga. ggm ri'vv Mal. <göm-
ma ring(en)' (lek); Om ö`gur öMor. 'dölja ansik-
tet i händerna'; e gli'md hän°. Ore 'jag gömde 
mössan'. — Refl.: Om sig Älvd. Om si Mor. Ve. 
gti'm se Ore gg'm sä Mal. gä'jm se ÖVd. 1. 
'gömma sig / hide' allm. 2. (skämt.:) `gå till 
sängs / go to bed' Älvd. — Pass.: gemmas i til'u 
irspa Våmh. (benämning på lek, ungefär motsv. 
"rymmare och fasttagare") 'gömmas i två ho-
par'. Jfr blunda, bet. 1. — Särsk. förb. (ned:) 
an gä'jmd-nä-v, då att Li. 'då stoppade han ned 
den i fickan igen och gömde den'; (undan:)dier 
åvå gOnt-tenndef tjfilsvin Älvd. 'de ha dolt tju-
ven'; (åter:) ggm-a'tt bfilstje Älvd. 'göm (lägg 
undan) boken!'; gem-a'tt stikå' öMor. 'gömma 
undan stegarna'; je vält gå' jm-att ga`mmbeIrskref fta 
Li. lag måste gömma undan den gamla hand-
lingen (eg. gammelskriften)'; (återom:) a'ttrnm-
ggmd Älvd. atu'mmgenad Våmh. (Bon.) dttum-
gåmd Ors. <dold, undangömd'. 

göm-rum n.Ia gå'mröm Soll. gtrjmröm ÖVd. 1. 
<gömställe / hiding-place' allm. Jfr göm-
ställe, -vrå. Syn.: gömma, bet. 1. 2. 'av-
stånd till gömställe (vid lek) / distance to hiding-
place (in games)' Li. er å' då ss la'vvt gtrjmröm 
å' ss `ni gå då så långt undan och gömma er 
också (eg. ni ha då så långt gömrum)'. 

göm-ställe n.III Omställ öMor. gIrmstell Ors. 
52— 724127 Dalmålsordboken Bd. II, H. 12 

ja`mställä Bju. jö`mmställä Nås gyntställ Mal. 
gå' jmställe ÖVd. 'plats, där man döljer sig el. 
döljer ngt / hiding-place' (SAOB 2). Jfr föreg. 

göm-vrå f.VIIa girmrå vSoll. <vrå, där man 
gömmer sig el. gömmer ngt / corner in which one 
hides something or oneself' (SAOB). Jfr göm-
rum etc. 

göpa' f.IVa gö'pa Mal. 'lodjur, Lynx lynx' 
(SAOB göpa'). Syn.: lo f. —n., bet. 1; lokatt. 

göpa" (?) f.IVa pl. gs`upsr Tra. (jfr? Torp 
gaup at  f.) 'djup grop el. sänka i väg / deep hole 
or hollow in road'; ä vå'lr Mike gs'upsr i vtrjam 
'det var sådana (där) djupa gropar i vägen'. 
Jfr knippan, bet. 1; knäppa", bet. 1. Syn.: 
se doppa". 

göpen f.Id gå'pän Mor. jö'ppän Bju. jö'ppen 
(best. jö'ppna) Äpp. <så mycket (av ngt) som 
kan omslutas av en hand el. båda händerna 
sammanlagda / handful' (SAOB 2); i gåv je 
gå'pän nvMor. 'jag gav (henne) en handfull'. 
Jfr gram, bet. 1; knäppnäve, bet. 2; näve, 
bet. 2. Syn.: göpna. 

göpna f.IVa —b gå'pen gå,`pin Älvd. gå' pn,a 
Våmh. vSoll. gä'pen (best. Opna) Ve. gå'pend — 
gö'pend Soll. gcrpna • • - • gå'pn4 Ors. gå`pna Ore 
ga`pna Rättv. gö'pina(Y .) r••• g8' fina — gö` fina Mal. 
gs`mmna ÖVd. (SAOB göpna, under göpen) 
'en hand (el. båda händerna), formad(e) till ett 
mått; så mycket av ngt som kan omslutas av en 
hand el. båda händerna sammanlagda'; dri`kk 
up i glepngn Våmh. (Bon.) 'dricka ur den skål, 
som bildas av de båda hoplagda händerna'; 
tå' di jeng gåspnu öOrs. 'tag dig en handfull!'; 
e gö'fina mrd'lr fö stji'nn Mal. 'en handfull mjöl 
per skinn' (vid betläggning av skinn); ställ-tå' 
gs'mmna 88 ska du få' ll't Tra. 'forma händerna 
till en skål, så skall du få litet!'; 74"ö1.rgåpen 
Älvd. 'handfull mjöl'; so'lltgåpen Älvd. 'hand-
full salt'. Syn.: göpen. 

göpna sv.v.l. gå`pgn Älvd. gli`pn4 öOrs. jöppen-
Äpp. g'/ina Mal. gs'mmn- Tra. 'taga el. ösa med 
handen (händerna), bildande en skål / take a 
handful' (SAOB 1); o tög-te' gö'fina ii sä'ttjam 
Mal. 'hon började ösa med kupade händer (ku-
pad hand) ur säcken'. — Särsk. förb. (bortur:) 
je ska jöppen-bslrg' heklå' je Äpp. 'jag skall ösa 
ur det där med händerna, jag'; (i:) gåpen-i' 

Älvd. 'med händerna ösa i havre'; (upp:) 
göfin-s'pp Mal. <hämta el. mäta upp med kupade 
händer'; (ur:) i gåpned-i'r ä öOrs. <jag öste ur det 
med de hoplagda händerna'; (uti:) ga`mmn-tf 
mjåslre ti ku`ppin Tra. 'med de båda hoplagda 
händerna ösa mjölet i påsen'. 
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göra' f.V djö'ru Mal. djäru Li. (Ross gj era) 
'gärning, som är mindre hedrande el. har farliga 
följder / deed which is rather clishonourable or 
which has unfortunate consequences'; nö å an 
full djott fäg e djE'ru an får a`vvra Mal. 'nu har 
han allt gjort (sig) en gärning, (som) han får 
ångra'; si an add dfolt alrke djerrur Li. <sedan 
han hade begått sådana handlingar'; äj .21i`kko 
djå'ru Li. 'en sådan (märklig) gärning'. 

göran  f.V, se görj a f. 
göra n. djä"rå (best. -obest.) Älvd. Våmh. djä"rå 
vMor. Ve. Soll. djärä' öMor. dje"rå Ors. jä"rå 
(best. jå"råns)Rättv. f rd`ra (best. jrfrans rd`ranä) 
Leks. jii`ra Bju. Dju. Ga. (best. jå'ranä Dju.) jå'r8 
Nås Jä. Äpp. djå'rs Mal. djä`rå -djä`ro ÖVd. 
'arbete; möda / work, toil' (SAOB 1); ig a so 

djä"rå Älvd. 'jag har så svårt arbete'; 
setts djlt"rå sig i kri`ppum Älvd. 'få el. skaffa sig 
mycket arbete med småbarn'; e wa mrtfi dfrrå 
i dg'öåa, Våmh. 'det var mycket göra med det 
där'; v e dri'g(g)t ma ferråni Rättv. 'arbetet är 
drygt'; n8 jä sl'r jö`ranä Leks. 'när jag ser vad 
som behöver göras'; ha-n, jott ny ä`na än kökks-
föra Dju. 'har han gjort ngt annat än tittat på?'; 
e'tt da`ggsfcirs Äpp. 'en dags arbete'; gå'vvjöra 
Dju. 'arbete, som man utför gående'; ka""rdjärå1  
Våmh. kcerrffira Dju. käsrjärs Jä. `mansarbete'; 
kwi`nnfoksdferå Ors. kvi`nnfsIrkjårs Jä. Äpp. 
tffi"riviårå vRättv. 'fruntimmersarbete'; sni'lc-
karfårs Jä. `träslöjd'; veisrdjäro Tra. 'vårarbete'. 
Jfr hand-, hop-, inne-, knåp-, kripp-, plot-
ter-, sitt-, slas-, sock-, stump-, tålamods-, 
ute-. 

göra adj. n. cljIrrå Älvd. dje"rå Ors. dgero Oro 
djerrs Mal. cljEt'rå Li. 'besvärligt / difficult, 
troublesome'; naug ir E' mitji djä"råera Älvd. 
'nog är det mycket besvärligare'; e wa dje"rå 
tä fö fänut i ra'pps Ors. 'det var arbetsamt att få 
(det) färdigt så med en gång'; ä va djå'rs få' ä 
ns'lläs Mal. 'det var besvärligt (nog) att få fason 
på det'. Jfr göra-nog. 

göra sv.v.3. djei"rå Älvd. Våmh. djä"rå vMor. 
Ve. Soll. dfärä' öMor. dje"rå vSoll. Ors. djå'ro 
Oro 	 jä"ra Rättv. jösra Leks. Ål fö'ra 
Bju. Dju. Ga. Mock. Flo. rd`rs Nås Kers Jä. Äpp. 
djå'rs Mal. djä'rå ,-,  djet`ro ÖVd. (böjn., se LD. II 
244-245). 1. (abs.:) <utföra (olika slags) arbeteido 
work' (jfr SAOB I 1) allm. såg å djår end -0' 
dfi Våmh. (Bon.) 'prata du, men arbeta på 
samma gång!'; kwi'kk te djä"rå vMor. 'rask 
att utföra arbetet'; an e bä'nndin tä djä"rå Soll. 
'han är händig i arbete'; va j-E'rug an ä ns-n får 
f'd'ra åt sä fs'Irv Leks. 'så flitig man är, då man 

får förfärdiga ngt åt sig själv!'; je jå'r då fel 
mä-n Jä. 'jag arbetar då väl med den (sjuka hand-
leden)'; djå' ä  fö ha'nnd Mal. 'sy för hand' (ej på 
maskin); får i hä'nnclar Jä. 'utföra handarbete'; 
ä E då ful vål. o 	gåte djå'r(s) i hänndorn 
Mal. 'det är (då) bra, att hon är i stånd att ut-
föra handarbete'; o stenond å djö'Ir i häsnndsm 
Li. 'hon sydde och handarbetade'. 2. (jfr gärd', 
bet. 4:) 'sticka (strumpor etc.) / knit (socks etc.)' 
Oro Mal. Li. djä`ro (-djå'r) me två`ännder Li. 
'sticka med två trådar'. 3. a. 'förfärdiga, åstad-
komma / make' (SAOB 1 ) allm. djå" su`kkur 
Älvd. djä"rå su`kkur vMor. djEro su`kkur Ore 
'sticka strumpor'; djä"rå ka'lla öMor. 'rita 
el. måla karlar (figurer, ex. i dalmålning)'; 
skuld dje"rå nrgärdn öOrs. 'han skulle bygga den 
nya gården'; djärå Irjö's Ve. jti'r jfesär Ål jä`r 
fril s Dju. 'stöpa ljus'; jå'r v å' g Dju. 'anlägga väg' ; 
djär b4'1er ÖVd. 'bygga båtar'; (p. pret.:) dem 
irå gVrä åv tilsem Våmh. `de (a: ljusen) äro gjorda 
av talg(en)'. b. (i förb. med räkning:) djå' a  
rå`kniv Mal. 'göra upp om betalning / settle 
(up)'. e. (i uttr. göra på stången:) djå' ä  på 
sta'nn(j)a Mal. djä'r-på sta`nndja Li. 'sticka, sy 
el. väva klädespersedlar, öka sitt klädförråd på 
stången i härbret el. klädloftet (för bröllop) / 
knit, sew or weave garments, add to one's 
wardrobe in the storehouse or clothes loft (for 
a wedding)'. 4. <bereda, tillreda / prepare, 
make' (SAOB I 2) allm. djå"rå mo'llteö Våmh. 
jö'r ma'llt Ål <bereda säd till malt'; djärå jen 
clE'g Ve. jär dä'g Jä. jär cre'g Äpp. 'sätta deg(en)'; 
dje"rå lritä brenndun Våmh. (Bon.) `bränna litet 
brännvin'; djerå ws'sstn, Ors. `ysta'; jö'r driskka 
Leks. (Silj.) jär dre' kka Jä. <brygga'; djärå-jä'lldn 
öMor. djerå j a'lldn, Ors. 'göra upp eld'; jår Werrvs 
sRättv. <stoppa korv'; dfår ö`beitt Mal. 'bereda 
skinn utan föregående betning'. Jfr mat-, skinn-. 
5. (i särsk. förbindelser med vissa subst. el. 
adj.:) 'åstadkomma, åvägabringa / produce, do, 
make'; dje"rå kwe'lldn Ors. jår 	Rättv. 
för kv:fik Dju. <avsluta arbetet för dagen'; jär 

Rättv. 'öva samlag'; en sCep, ä för li'v tf 
kry'mmplrivar Leks. 'en sup, det åstadkommer 
liv i krymplingar'; djär sks'cldje Li. `stå så att 
man bringar skugga över ngt'. 6. 'avla; alstra / 
beget' (SAOB I 3c) a. (om avlelsen:) 'avla 
barn, öva samlag / beget child(ren), copulate Ve. 
Mal. ÖVd. då an ska djä"rå kri'ppen Ve. <då man 
skall avla barnet'; äjn o' nndje ssm va df ö' Ir på nå`å-
nam Li. `ett barn som var avlat, när månen var i 
nedan (blev kroppssvagt)'. b. (om födelseakten:) 
`ge liv åt / give birth' Älvd. Våmh. ukin a Ort 
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up4 å'sion Älvd. 'vem i byn Åsen är du 
son till (eg. vem har gjort dig på Åsen)?'; 
y`nnda a Ort twå'r wa`ltpuvvga Våmh. 'hyndan 
har fött två valpar'. Syn.: barna; få, bet. 2; 
föda, bet. 2; krippa; krippgöra. 7. 'ställa 
till, anordna / arrange' (jfr SAOB I 5) Äpp. Mal. 
jä skull jä`r et litä bå'k Äpp. 'jag skulle ställa 
till ett litet bak'; djåa  bå'kudåg Mal. 'ställa till 
med bak' (överfört: 'göra tarv i kläderna'; jfr 
bet. 15b). 8. <skicka, sända / send' (i förb. med 
bud; jfr SAOB I 7a:) för bä' Flo. får 	Jä. Äpp. 
'skicka bud'. 9. (med obj. och predikatsfyllnad, 
bestående av ett adj. el. adjektiviskt uttr.; 
SAOB I 13-15:) 'göra, få (ngn till ngt) / make'; 
djå"rå an, a rå"tfi, vÄlvd. <försätta el. förvilla 
(honom)' (jfr rak" n.); o a diown  ä'tt-se Tra. 
'hon har gm magi gjort honom kär i sig'. 10. (om 
djur:) 'låta (viss kroppsdel) växa el. skjuta fram 
/ make (certain part of body) grow or stick out 
(about animals)' (jfr SAOB I 18f.) Älvd. 
Våmh. Ors. djå" jit'sred Älvd. diti"rå g'räd 
Våmh. diår-ti fö'r Ve. (om juvrets växande på 
ko); dje"rå ga'ddrj, Ors. (om geting). 11. a. <göra 
verkan; tjäna till, gagna / have an effect; serve, 
benefit' (SAOB I 19) allm. vän(d) djå'r å ålld-å 
sö'nå Soll. 'vad tjänar det till att hålla på sådär?'; 
jö'lrcl ä på ra'ppä dådda Leks. <gjorde det verkan 
genast det där?'; ä djö`lt int nå,'n Mal. 'det hade 
inte någon verkan'. b. (speciellt i förb. med 
lett adj. n.:) die le'tt Mal. djä lä'ftt Li. 'vara 
smärtsamt, obehagligt / be painful, unpleasant'; 
hå djE'a  mäg ss le'tt Mal. 'det berör mig så illa'. 
12. (i förb. med detsamma:) 'vara likgiltigt / be 
all the same' (SAOB I 19b) allm. um  i wå 
/'in di, 88 glerd ä dl' destemmu Ors. <om jag 
vore förtjust i dig, så gjorde det dig detsamma'; 
djär e-så'mu Mal. dfår ä-scemmu öVd. <kvitta'. 
Jfr kvitta, bet. 2. 13. (hjälpverb:) 'göra med 
att, behöva / need, have (business) to do' (jfr 
Lev. Älvd., s. 116, anm. 2; Aasen gj era, bet. 9) 
allm. 	ed d4 int gå'rt ci"vå ivg ska,' Mer Älvd. 'du 
gör då inte med några skidor'; innt j& du röspa 
sö'n fsr hå' int Leks. 'inte behöver du skrika så 
för det (inte)'; innt jö'r du åt 88 myttjy vä'llin int 
Leks. 'inte behöver du äta så mycket välling 
inte'; han jå'r 	vär feta Äpp. <han har 
ingenting ute att göra el. behöver inte gå ut'; 
däm dfö'k int vet' jä Li. 'de behövde inte vara 
här, de hade intet här att göra'; (speciellt, utan 
huvudverb:) int för du o`pps ä'nn int Leks. 'inte 
behöver du stiga upp el. vara uppe än inte'. 
14.a. 'företaga sig / undertake' (SAOB IV 1) allm. 
wen djå' öu jå'r Älvd. <vad gör du här?'; te'vvk 

at-v, Ord ä fast i säd-å'-ti öOrs. 'tänk att han 
gjorde det, fast jag sade till honom!'; i ss djå'rd ä 
sOrs. 'jag som gjorde det'; ve djölr på trå'ss Li. 
<vi gjorde det trots förbud'. b. (i uttr. hava 
(att) göra med; jfr SAOB IV 1 d:) 'ha sexuellt 
umgänge med / have sexual intercourse with'; 
huskkin a o afft djärv må då Mal. <vem har hon 
haft könsumgänge med då?'. 15. a. (om åt-
börd, miner:) <framställa, sätta upp / make' 
(SAOB IV 2 h); då' eljö o stör B'gsa  Mal. <då 
spärrade hon upp ögonen'. b. (om naturbehov:) 
'cacare / ense nature' (SAOB IV 2 i); a an 
djo'tt ni7`ran änn Mal. 'har han haft avföring 
än?'; djå ti bröstja Li. göra i byxorna' (jfr bet. 
7). Jfr göra på, bet. 4; ärende. 16. (pleonas-
tiskt i uttr. vara om att göra; SAOB IV 6a;) 
'gälla, vara fråga om / be a question of, be 
about'; e ä my`ttjy 85" 8 dgers Mal. <är det 
frågan om el. gäller det mycket (pengar)?'; ä 
va li've s'mm å dfCero månn ga`vnger Tra. 'det 
gällde livet många gånger'. 17. a. (i förb. göra 
rätt för; SAOB V:) djär-re'tt för Ve. djär-rä'tt fö 
Mal. djär-re'tt fe öVd. <göra skäl för el. vara värd 
(viss ersättning) / be worth, deserve (certain 
remuneration)'. b. (i förb. göra rätt uppå:) 
'betala (för) / pay (for)'; dfår-rä'tt upå sku'lldi 
Soll. 'betala (för) skulden'. e. (i förb. med väl; 
SAOB WO 'vara god el. vänlig / be good or 
kind' Älvd. Mal. djå' so wölr o tå'g edålr Älvd. 
<var så god och tag det där!'; djåa-vå'Ir v brd-tå 
fearp in Mal. 'göra sitt bästa och bjuda till att 
hjälpa henne'. d. (i förb. gott av:) 'göra slut 
på, förtära / consume' Ve. i edd skit dfot-gå'tt 
åv å 'jag skulle ha druckit upp det (p: bränn-
vinet)'. 18. 'betala i skatt/ pay in tax' (SAOBVI 
1) Ga. Jä. han förd ennriksdå'lår Ga,. 'han utgjorde 
en riksdaler i skatt'; (i förb. göra på sedeln:) 
djä"rå på se'ffln, Ve. 'betala skatten (som upp-
förts) på skattsedeln'; får ska'ttn, Jä. 'betala 
skatt(en)'. 19. (om dagsverken:) 'prestera / 
perform, carry out' (SAOB VI 2) Ål Äpp. Li. 
an fekk för lå`vu då,'gär Äpp. 'man måste 
prestera långa dagsverken'. 20. (utan själv-
ständig bet., ersättande ett förut förekommande 
verb / replacement for previously mentioned 
verb; SAOB VIII:) ja e dja'r an Älvd. ('skrattar 
han åt dig?' —) 'ja, det gör han'; li'gg fei'mmt jör 
få ner o kå'mm å Leks. 'jag ligger alltid, då hon 
kommer'; (h)å e vällut te bhi'sa å får i då'g Jä. 
`det är fasligt så det blåser i dag'; 	ä' an v 

o djö'r an Mal. 'elak är han, och han slår 
henne också'. 21. (pleonastiskt före annat verb:) 
allm. dem djä"rå då bå'r tra`mmp-nid vMor. 
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'de bara trampa ned'; fasat du djår bår blisvvkär 
öMor. 'fastän du bara blinkar'; an djår ba trä' vvgs 
Ve. 'han bara trängs'; ä djår bå'r rti'vvnitr Soll. 
<det bara regnar'; de'mm o'vvgan djå'r fvl bd 
svä'r å a`nn Li. 'de barnen både svära och göra 
annat fult'. 22. (i förb. g öra i handen:) 'vinka / 
beckon, make a sign' Ve. i djö`d-i-h,a'nndv, a an 
'jag vinkade (med handen) åt honom'. — P. prat.: 
hd va fs`gut vcittuledninja ssm valt jö'k h,ån Flo. 
'det var den första vattenledningen som blev 
gjord här'. — Refl.: 1. (om säd:) 'mogna / 
ripen' Leks. så'da jö'lrcl int Så nu naå'r två' 
vi`kkur fyr mettsmässa 'säden mognade ej mera 
två veckor före mikaelidagen'. Jfr gjord adj., 
bet. 3. 2. (med adj.:) a. 'ge sken av, bete sig, 
låtsas / seem, pretend'; du åk int djå" åi 
wi'llder el(d) du 	Älvd. 'du skall inte göra dig 
bättre än du är'; jr så lu'vvsn Leks. 'hålla sig 
lugn, vara lugn'; o jökd så nö'jd Leks. 'hon 
låtsades vara nöjd'; jör sä lä'd Leks. jår så lö`dn 
Ja. <tillåta sig elakheter, hämnas'; an jö'lrcl-sä 
ö' fälrug Leks. 'han låtsade sig vara halt'; djå'-
de-nt do`mmar äll du å' Li. 'gör dig inte dummare 
än du är'. b. o djä`rd si reddan ö' Ors. 'den 
(a: märren) blev rädd (den)'. 3. (med subst.:) 
<åstadkomma / make'; han jösk-sä en ri`kktin 
ska`mmfkäkk Ål 'han vanhedrade sig ordentligt'. 
4. (i förb. göra sig isär:) 'skifta, dela / share, 
part'; dum skull djä`a-säg-iså'a  laukkin ssm skull ä' 
gu'bbstökn Mal. <de skulle genom (arv)skifte 
bestämma vem som skulle ha kubbstolen (el. 
gubbstolen)'. Syn.: göra isär. 5. (i förb. göra 
sig till:) 'låtsas, ställa sig in / pretend, ingra- 
tiate oneself'; 	 sos 4n wås dru`ttjin 
Älvd. 'han låtsas vara drucken'; eö i-9t we'rrt du 
kagm o 	Våmh. 'det är inte värt att du 
kommer och försöker ställa dig in'; o tjå'pär å 
djär-sig-ti'l öMor. <hon vänslas och ställer sig in'; 
jä(r)-gä-tå' Jä. dgia-sä-tå' Mal. djå-ue-tå' ÖVd. 'stäl-
la sig in, vara inställsam, insmickrande' , 6. (i förb. 
göra sig till freds:) 'ge sig till tåls, lugna sig / be 
patient, calm down'; om du jår dä tä-fru'ss 
Rättv. 'om du ger dig till tåls'. 7. (i uttr. göra 
sig stunder:) djåksä sto'n,ndää  Mal. djci` 
sto'nnder Li. 'taga sig (ledig) tid'. 8. (i uttr. 
göra sig ute-ur:) djä` a-sii-92't-iia  Mal. diet' -m-
a' tu Li. 'göra sig omöjlig, försätta sig i onåd'. — 
Pass.: 1. 'utföras, tillverkas, beredas / be done, 
be made' allm. däm djärä's där öMor. 'de 
tillverkas där'; i'nnt ar e gä`rdast i me'nn ti'd 
Ors. 'inte har det gjorts i min tid'; s ska fsl 
jå"rås nå vå'd 8 nit' Rättv. <det skall väl göras 
något åt det nu'; har jö'kclas dsnada pi`pon Leks. 

<hur gjordes de där piporna?'; a'rrbetä jö'käs 
dä'n /örfilt Flo. 'arbetet utfördes dagen förut'. 

(om bär, om lagrad ost etc.:) 'mogna / ripen' 
Al Mal. Li. må ga`mmakssstv, djö'4 Mal. 'medan 
gammelosten mognade'; ga`mmbekssstv, sksll 
le'gg å djå'res Li. 'gammelosten skulle ligga och 
mogna'. 3. (i förb. med upp:) ätt dfisan ssna 
skull djåas-s'pp Mal. 'åtta dussin skinn som 
skulle beredas och sys upp'. Jfr göra upp, bet. 7. 
— Särsk. förb. (av:) 1. 'fullgöra, göra ifrån sig' 
(styr dat. el. ack.) allm. ila'jkt feEr i djär-å'v i 
a'veln Älvd. 'sådant (arbete) får jag fullgöra i 
försommartiden'; i djä"rd-I'v llå"nindji i o"där 
vi"kun Soll. 'jag gjorde slåtterarbetet färdigt i 
förra veckan'; kat i djer-av su`kktånim fö'sst 
Soll. 'låt mig sticka slut på den här strump-
stickan först!'; djälr-å'v kä'dv, nvMor. 'taga reda 
på säden i tröskladan'. 2. (i förb. göra av 
med:) a. <förbruka, göra slut på'; djår-21' mä 
Mal. djåsr-å me ÖVd. 'dots?. b. 'döda; slakta' 
allm. 4 a gart-ri'v min kri`ppim Våmh. 'hon har 
mördat barnet'; an a djo`tt-å me se Tra. 'han 
har begått självmord'. Jfr göra över, bet. 1 b. 

(i förb. göra av sig:) djår-å' -sä Mal. djii`r-å-
se Li. 'taga vägen'; (e f t e r:) 1. <göra efterarbete' 
allm. staä o djär-ette rivgion e'sstör4 Älvd. 'gå 
och gör efterarbetet omkring hässjan (eg. häs-
sjestörarria)!' jår-irttär Rättv. 'städa upp (efter 
vistelse i fäbodarna)'. 2. (refl.:) 'göra ngn till-
given el. kär i sig' Tra. Jfr göra åt, bet. 3; 
(fast:) dsm jök-faisst 	Mock. 'de fäste 
(garn)änden'; (f r ån; endast refl.:) 1. 'göra 
färdig(t), avsluta' (styr ack.) allm. djäfrå-frå" si 
öMor. djä"r-/rå si Soll. 'avsluta arbetet'; vi 
add-då jort-frå' V838 Leks. 'vi hade (då) avslutat 
arbetet'; ja ha då jort-frå'n-mä 'dra Bju. 'jag 
har då avslutat vårarbetet; män nä' ska du a 
djott-frö' dä te lö'n nän mä'r å må'g Mal. 'men nu 
skall du aldrig mer få låna något av mig'. 2. 
jär-frå'-sä Rättv. (Bo.) djåä-frö' -sä Mal. 'hava 
avföring'; (h o p: ) jör-hö'p Mock. (om deg:) 
`sätta'; (i:) 1. (om eld:) djå`r-i' att a`lta ÖVd. 
'göra upp eld igen (eg. göra i åter elden)'; je a 
djo' tt-i 	Li. 'jag har gjort upp eld'. Syn.: 
göra upp, bet. 6. 2. (om deg:) djärå-i' öMor. 
djär-i' Ve. 'sätta'. 3. (om soppa el. sås:) djä"rå-i' 
Soll. 'avreda'. 4. (om stickning:) djär-i' ni 
håskär å tå'när Ve. 'sticka vid nya hälar och tår 
(på ett par strumpor)'. Syn.: göra nedan, på, 
bet. 3, vid, bet. 2, å, bet. 1; (igen:) 1. jör-ijä'nn 
seekka Leks. 'avsluta stickningen av strumpan'. 
2. jör-jå'n Dju. 'hämnas'. Syn.: göra åter, 
bet. 3; (i h o p (a ) : ) 1. djär-y°23 svÄlvd. djer-ijö'p 
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Ors. jär-eh,ö'p Rättv. (Bo.) för-ihö'p -jör-ihö'pa 
Leks. `göra sammanskott (av mat, malt etc.)'. 
2. jör-ihö'p (-ihö'pa)sä Leks. 'göra arbetsbyte'. 
Syn.: byta ihop, bet. 2; (illa:) 'skada' (styr 
dat.) allm. du 14'-nt Mir-CU ka`ttlfn Älvd. `du 
får inte göra katten illa': (refl.:) ./ri a gart-i'll sig 
upi sko'llqm Älvd. 'han har skadat sig i huvudet'; 
djä"rå-i'll si vMor. <skada sig'; (in:)djär-i'nn-sig 
Älvd. djer-i'nn si vOrs. djerå-i'nn si öOrs. 'ställa 
sig in'; dennda i brå,' ta djer-i'nn-si mi if liUM 
vOrs. 'den där (mannen) har stor förmåga att 
ställa sig in hos alla': (isär:) 'skifta, dela, för-
rätta arvskifte' Mal. dem a djott-isö'a  säg `de 
ha delat arvet'. Syn.: göra refl., bet. 4; (lika-
om:) naug ed 4n, gärt-lra'jk-tk'mm lla`jk vetta 
Älvd. 'nog är han likgiltig för sådana rätter'; an 
djöd-lejk-u'm än Ve. <han var likgiltig för den'; 
(med:) 'hava användning för, behöva' (styr 
dat.) allm. du djår int mi'nn dö nå Son. `du har 
inte ngt behov av det'; an a a'ssint fot-må' 
nenti'nn Äpp. 'han hade inte varit i behov av 
att få ngt'; i djök int må' ne me-ra  Mal. lag be-
hövde intet mera'; du add i'nnan djott-må' Mal. 
`du hade inte alls behövt el. bort vara med'; 
(ned:) jör-nö'r-sä Dju. iår-nr-gei Flo. djå-n'itä 
sMal. 1. 'göra i byxorna'. Syn.: göra på, bet.4. 
2. (bilell.:) 'skämma ut sig' Flo. 3. 'grovt klandra, 
skälla ned' Mal.ÖVd.; (n e d a n:) 1. (om strumpa: ) 
'sticka vid (ny fot)' Mor. Ve. Soll. djär-ni"åå 
su`kku vMor. 'sticka vid strumpan'. Syn.: se 
göra i, bet. 4. 2. djärå'-nid' je ku'llo öMor. 
djdr(å)-ni"då je ku'lla Son. Ve. 'förföra en flicka 
och göra henne havande': (om:) 1. (om deg:) 
Mor. Soll. djär-u'mm dejen Mor. 'knåda i nytt 
mjöl i den ännu lösflytande degen'. 2. 'göra 
(ngt) ännu en gång' allm. 3. diår-e'mm Mal. 
'kastrera'. Syn.: se gälla', bet. 1; (om-gott:) 
djär vm-ge'tt mä Mal. 'göra slut på'; (om - åt er:) 
`göra om' Li. an skall ad fäj djo`tt-simmat ä 
'han borde ha fått göra om det'; (på:) 1. (om 
deg:) jär-på' då'jän Jä. `gm iknådning av mjöl 
öka ut degen till önskad storlek' (ÖDB III 416). 
Syn.: göra upp, bet. 4. 2. (om brasa:) djår-på' 
brrso Oro 'lägg ny ved på brasan!'. 3. (om 
strumpa:) <sticka vid' Rättv. jär-på' ena 
'sticka vid ny tå'. Syn.: se göra i, bet. 4. 
4. (refl.:) jör-pee-ssä Ål djår-på' sä Mal. `göra i 
byxorna' (jfr göra, bet. 15b). Syn.: göra ned, 
bet. 1; (slut:) djä-2112' t Älvd. ö(r)-.2lie t Flo. 'bryta 
trolovning': (till:) 1. (opers.: ) för-tå' Flo. 'bidraga, 
göra verkan'. 2. (opers.:) för-tå' Leks. 'mulna till 
regn, vara regndigert'. 3. (om mat:) 'tillreda' 
Älvd. 	ir e ti'kgärt 'nu är maten färdig'. 4. 

(om spånad:) djä"r-tf'lf dnndan Soll. för-tå' 
dnndn, Leks. (Silj.) 'tvinna ihop en begynnelse-
tråd'. 5. (om ko, tacka el. get:) 
Älvd. djä-ti'k Våmh. djär-ti' (se) Ve. djå"(r)-tik 
Soll. 	Ors. djäro-Wk Oro jär-tå' Rättv. 
jör-tå' Leks. Bju. Nås jö'ttäk Flo. dici-g' sMal. 
djä` -tö Li. 'visa tecken till att snart föda'. 6. 
(om lin och skinn:) 'bereda' Älvd. Mor. Son. Mal. 

diö-' 88 myttjy 	sMal. `jag beredde så 
mycket lin'; djåa-tå' dem-dä,' stfi'nna Mal. <bereda 
de där skinnen'. 7. för-tå' Dju. 'tota till'. 
8. du mdtt det fik ng' a gärt-t'k eå Älvd. 'nu har 
du minsann ställt till!'; (till -åter:) djd-tö-att 
brö'na Li. <återställa bron i dess forna skick': 
(undan:) djär-tenndek Älvd. 'göra ifrån sig (ett 
arbete etc.)'; (upp:) 1. (om timmer:) djär-u'pp 
Våmh. (Bon.) jär-o'pp Rättv. 'kvista, barka och 
kapa'. 2. (om säd:) djär-u'pp Älvd. Mor. djer-
u'pp Ors. 'rensa' (ÖDB I 467); djär-u'pp drå"sån 
vMor. 'kasta säden i den hopösta d r ås en'. 3. 
(om slaktat djur el. fisk:) `ta ut innanmätet (på), 
stycka, dela upp, ta tillvara' (ÖDB I 133) Ve. 
Flo. Jä. Äpp. Mal. ÖVd. ä e mi`ttji djterå me te 
djå'r-eipp äjn a'kg Li. <det är mycket arbete 
med att stycka upp en älg(kropp)'; je djö`k-erpp 
fesmjin Tra. 'jag rensade fisken'. 4. (om deg el. 
jäst:) 'utöka med mjöl, tillsätta mjöl' (ÖDB 
III 416, 522) Soll. Flo. Jä. Li. djä"r-upp jä'sstp, 
Soll. 'blanda upp jäst med vört och rågmjöl och 
låta den jäsa upp, innan den tillsättes brygden'. 
Syn.: göra på, bet. 1. 5. (om i ämnen sönder-
delad deg:) Våmh. Ve. Mor. djär-u'pp de-Ven Ve. 
`forma degen till kakor'. 6. (om eld:) allm. 
djär(å)-u'pp (jä'lldn,) öMor. djär(å)-u'pp je'lldn„ 
Ve. djer-u'pp (ja'lldn„) Ors. jör-e'pp ö'ln Flo. 
djdr-upp 	Tra. `tända (brasan)'. Syn.: göra 
i, bet. 1. 7. (om skinn, väv el. material vid 
kardning, spånad och stickning:) 'bereda och 
bruka för sitt ändamål, göra slut på' Soll. Rättv. 
Flo. Mal. ÖVd. jär-o'pp eda gdre Rättv. 'sticka 
slut på det där garnet; ve djök-e'pp ma`nn 
vdnnmåkrövdt  Mal. vi sydde kläder av många 
vadmalsvävar'. Jfr göra pass., bet. 3. 8. djär-
u'pp spö'räå vMor. 'lägga upp (skid)spår'. 9. 
(om överenskommelse el. affär:) för-e'pp Flo. 
djär-e'pp Mal. 'avsluta, få till stånd, sluta avtal, 
fastställa pris'. 10. 'avgöra gm slagsmål' Mal. 
11. `ta livet av, förgöra' Mal. ÖVd. dum skull 
djär-e'pp mä Mal. <de skulle (rent) ta kål på 
mig'; (upp - åt e r: ) djå'r-eippat &Pin Li. 'arbeta 
om degen': (ur:) 1. jör-12'r Flo. 'korsa ngns 
planer'. 	2. djekr-g' -sig g'ungq Älvd. `föda 
ungarna': (ut:) 1. (om visst moment i boll-lek 
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för flickor och pojkar; se b etm  f.:) djär-a'ut 
Våmh. (Bon.) 'studsa boll mot husvägg vissa 
turer, visst antal gånger'. 2. (i förb. göra ut 
sig:) 'förstöra sin förbindelse med, göra sig till 
ovän med; retas med' allm. djärå-ö'jt si öMor. 
djä"r-åut si min onum yvyr må'im Soll. <retas 
med honom för mågen'; du jör-å't då ma a'll 
må`nnifur Leks. `du gör dig till ovän med alla 
människor'; nö' å' du full djott-fet då da-nå' in 
Mal. `nu har du väl gjort dig omöjlig hos henne'; 
nö ä - t% ful dfo' tt-åt se rä'jnt då Tra. `nu har han 
väl gjort sig alldeles omöjlig där'; (utav:) jör-tå' 
sti`kka Åi jär-tå' 3W/eka Jä. `sticka så, att den 
udda stickan blir fri'; jör-tå' en va`nntä Flo. 
`sticka med tråd i st. f. med garn så lång sträcka 
av en vante som tummen är bred (för att få en 
öppning för tummen)'; (uti:) 	Dju. 'avreda'; 
(uti-åter:) djås-titat heilrn Li. `sticka vid en ny 
häl (på strumpan)'; (vid:) 1. jör-v' Leks. 
djöta-vå Mal. a. `skarva tråden (vid spånad)' 
Leks. b. `feminam subigere' Mal. Jfr fara 
över, bet. 6. 2. djär-wl'a ny'tt vMor. jör-v' 
seekkon Leks. jör-vå' Dju. jör-ve' Mock. Flo. 
jär-ve' suskkor Jä. jär-ve' Äpp. djåa-ve' Mal. 
dger-ve' 8W/ekon Li. `sticka nya fötter på de 
gamla strumpskaften'. Syn.: se göra i, bet. 4. 
3. djåkvä' Mal. djå'r-vå Li. `vidtaga någon åtgärd 
för'; (väl:) se göra, bet. 16; (å:) 1. `sticka vid' 
OvSi. ig al' djär-4' n`mmUrur Älvd. `jag skall 
sticka vid nya fötter på de gamla (strumpskaf-
ten)'. 2. djär-4' lrg'jnää 4 ifrrkuln, Våmh. djä"r-å 
e"rrkåln, Soll. `fästa linet på linfästet'; djär-ir kä'v-
Iran nvMor. <fylla nätkavlen med maskor' (ÖDB I 
108); (å t: ) 1. cljärå-å' öMor. Ve. jr-'t Leks. djär-
ä't Mal. a. 'göra verkan, vara av betydelse för' 
Mor. Ve. Leks. Mal. b. 'bota (sjukdom) på 
magisk väg' Mal. fu'll djö'lr ha'nn å't fö nuhii`rana 
'nog hade han magiska åtgärder för åtskilligt'. 

'vidtaga åtgärd för, låta ngt bli av'; djär-å,' 
dgööä,' nit' Älvd. 'låt det bli ngt av med det där 
nu!'; dfår-å' sg' Älvd. <gör som jag säger nu!'; a du 
djo' tt ngeran ä' di Li. <har du gjort ngt åt det?'. 

(refl.:) 'göra ngn (människa el. djur) tillgiven 
el. förälskad' OvSi. a,n dåg djär-å' si o'lltk kr "tur 
Våmh. 'han kan få alla djur tillgivna'; djår-ä' si 
me"sarär Ve. 'locka till sig och tämja mesfåg-
larna'; i ska dfer-å' mi on./ öOrs. 'jag skall på 
magiskt sätt göra henne förälskad i mig'. Jfr 
göra efter, bet. 2; (åter:) 1. <giva (ett barn) 
ngns namn' Älvd. djär-a'tt få"får `giva gossen 
farfars namn'. Syn.: nämna åter. 2. a. 
`återställa'; die-Pr-att 	Li. 'återställa smides- 
härden i ursprungligt skick'. b. (om ngt stulet 

el. borttappat:) 'på magiskt sätt skaffa tillrätta' 
Rättv. Nås Jä. Mal. Li. jär-a'tt krå'kur Rättv. 
'skaffa tillrätta bortkomna kreatur'; jör-a'tt 
stfelri Nås 'på magiskt sätt skaffa tillbaka tjuv-
gods'. 3. jär-a'tt Jä. 'hämnas'. Syn.: göra 
igen, bet. 2. 4. (om vädret:) e wä'nntår Ost 
wå'drå djär-a'tt li`tä Ore 'jag väntar, tills vädret 
blir litet bättre'; (över:) 1. (i förb. med m e d:) 
a. 'göra slut på, förslösa' Ors. Mal. ÖVd. djör-
å'ver mi se mi"tji pe`yugum öOrs. 'slösa bort 
så mycket pengar'. b. 'döda, slakta' Mal. dum 
vatt djår-'vy må ku'nnom 'de måste slakta 
korna'; (refl.:) djår-yvy må-sså 'begå själv-
mord'. Jfr göra av, bet. 2. 2. (i förb. med om:) 
djär-rver um fo'sster Ve. 'åstadkomma abort'. 
3. 'göra ett varv maskor för att fästa telnen 
vid nätet' (ÖDB I 110) nvMor. — Ssg: djå'rve-
gann n. Li. 'garn att sticka vid nya strumpfötter 
med / wool for knitting new stocking-feet'. — 
Av/.:se gärning. 

Göran m. g"refn Älvd. jåwra vMor. Soll. Jä. jå'ra 
Mal. (dels mans-, dels gårdsnamn / name of 
man or farm) bå'kk-yr4'n Älvd. <Back Göran'; 
jirratäppa nMal. `Görantäppan' (i Vallerås); (äv. 
i barnrim i Mal.:) 

Kra, jå'ra, ju'kk 
lla`kkt en gammal,. bu'kk 
gå'r 8 gaslla åt an s'pp 
tjö'tt e ku'rrva kasst an bri' tt 
jå'ra, Kra, fu'kk 

'Göran, Göran, Jock / slaktade en gammal bock / 
gorr och galla åt han upp / kött och korv kastade 
han bort / Göran, Göran, Jock'. 

görande-dag m. II djä"råndåg (p1.-dågår) Ve. 
djä"rendåg vSoll. (jfr DNO I: 2, s. 81) jä'rndåg 

äsnricläg Äpp. djå'rondåg Mal. 'vardag / week-
day'. Syn.: söcken-, vär(en)-, yrkande-dag. 
— Ssgr: djå'rondasgrann adj. Mal. 'söndagsklädd 
till vardags / dressed in one's best on weekdays'; 
djä"råndasklrådär Ve. jöertulasklråarÄpp. djå'ron-
dasklrå Mal. 'vardagskläder / everyday clothes'; 
jeennciasnaån Äpp. 'nötningen (el. malen, som tär-
de kläderna) under det dagliga arbetet! wear and 
tear (or moths which ate clothes) during daily 
work'; i dgerondasläg Mal. <i vardagslag / on 
weekdays'; djå'rondasrnåt Mal. m. `vardagsföda / 
everyday food'. 

göra-nog adj.n.; adv. djå"rå-na'ug Älvd. Våmh. 
djä"rå-nfeg vMor. Soll. djärånfeg öMor. dje"rå-
nå' g Ors. jä"rå-nö'g Rättv. järanö'g Rättv. (Bi.) 
j5`ra-nö'g ,-,/8`ranög Leks. ji.3`ra-nä'g Bju. jö'ru-
nö'g Nås djå'ru-no'kk Mal. djä`ro-nu'kk Li. 'nätt 
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och jämnt, knappt / searcely, just about'; eå i 
djå"rå-na'ug at i wä't e Våmh. 'jag vet det 
knappast'; fä jrrå-nö'g si'r-n. Rättv. 'jag 
knappast ser honom'; bå'kkun va jå"rå-nö'g 
lirdin Rättv. 'marken var nätt och jämnt 
gräsbevuxen'; hå' va djäsro-ns'kk hå Li. 'det var 
med nöd och näppe det'. Syn.: se f r åg an o m. 

göraupp-stickor f.IVa pl. djä"rupstikkur Mor. 
dje"rupstikkur Ors. 'stickor att göra upp eld 
med, tändved / kindling wood'. Syn.: se eld-
tyg; fästved m.fl. 

göraupp-tyre n. III djerruptärrä vMor. =föreg. 
göraupp-ved m. II djä"ruppwi'd svMor. djä"rupp-
vid Soll. =föreg. 

gördel m.Ia jö`rdil Flo. fir4di/ ,-46`c/i/ Mal. ja‘c/i/ 
Li. brett pälsband, vävt el. virkat, varmed 
ytterpälsens krage bands upp, varefter bandet 
korsades över bröstet och sedan knöts runt 
midjan / broad band, woven or crocheted, 
wound round collar of fur-coat, crossed over 
front of coat and then knotted round waist' 
(ÖDB IV 418). Jfr pälsbälte. Syn.: päls-, 
storpäls-band. 

görel m. la djOryl Älvd. 'mjuk, ej tuggbar kåda / 
soft, non-chewable resin'. Syn.: se gorr, bet. 5; 
bul-, görel-, görj-, pås-, rinn-kåda; görel-
hasse m. fl. 

görel-dret n. II djOryldrit Våmh. 'gammal, länge 
tuggad kåda/ old resin which had been chewed 
for a long time'. Syn.: görjdret. 

görel-hasse m. Illa dji"rulass Ors. <mjuk, otugg-
bar kåda'. Syn.: se gorr, bet. 5; görel m. fl. 

görel-kåda f.IVa dji"rulkwäda Ors. 'lös, ej tugg-
bar kåda'. Syn.: se gorr, bet. 5; görel m.fl. 

görels-julen f. la best. djerysjaske Älvd. (endast 
i förb. med göra el. hålla:) djå"rå 
djOrysjä84 'äta upp julmaten (dricka upp 
julbrännvinet) i förväg, så att intet är kvar 
under juldagarna / eat up Christmas food 
(drink up Christmas liquor) in advance, so that 
there is nothing left for Christmas'. 

gör-folk n.Ib rd`gskk Flo. (jfr göra v., bet. 1) 
'främmande, som kommer till gården och har 
handarbete med sig / visitors to the farm who 
have needlework with them'. 

görig adj.I djå"rug nÄlvd. djå"run ,,,djå'ren 
Våmh. dje"run Ors. jå'rug Leks.; n. djä"rut 
vMor. jö'rut Leks. Dju. 1. 'flitig, idog, arbetsam / 
industrious, diligent' Våmh. Ors. Jfr bitter, 
bet. 3. Syn.: se djärv, bet. 3; girig, bet. 2. 
2. 'besvärlig, påkostande, arbetsam / trouble-
some' Älvd. vMor. Leks. Dju. naug två'r e no 
djå"rug dä'er Älvd. 'nog var det ena arbetsamma 

dagar'; ä ha jusst vän i j8`rut i dä'g Leks. 'det har 
verkligen varit arbetsamt i dag'. Syn.: gärdigi. 

gör(j)a f. IVa V djy"`ra Älvd. dji"ru vMor. jö'rrja 
Flo. 'gyttja, sörja, slemmig orenlighet (t. ex. om  
vägsmuts; om grönt slem av alger i vatten) 
/ mud; slime' (SAOB). Syn.: gyttja; lort, 
bet. 5. 

görj-dret n. II djY"ridrit -,djOrudrit Våmh. 
dji"rudrit Ors. <gammal, länge tuggad kåda'. 
Syn.: göreldret. 

görj-gadd(?) m.Ia dji"rigadd vMor. 'mjuk, otugg-
bar kåda'. Syn.: se görel; görelhasse m.fl. 

görj-kvatt(?) m.Ia dji"dokwatt Ore s'rkvått Rättv. 
(Bo.) ji`rkvatt Ga. (jfr följ. art.) 'mjuk, ej tugg-
bar kåda'. Syn.: se föreg. 

görj-kåda f.IVa djP"rukwåå Älvd. dji"rikwäda 
Ve. dji"lukwitcla Ors. dji"dokwiida Ore jö'rrketa 
Flo. je'rrkila Nås jå'rkåda ,,, jd'rkoda Jä. jy'rkåa ,-
jy'rrkoa Äpp. djä`rikaa Mal. dji`ruketa ÖVd. 'lös, 
ej tuggbar kåda'. Syn.: se föreg. 

görj-lort m.Ia djirftlo'rrt ,-,djörolo'rrt öMor. 'klib-
big, ej tuggbar kåda'. Syn.: se föreg. 

gör-lös adj.I djå"råkös Älvd. djä"råkös Soll. 
dje"ruläs Ors. jå"rårds Rättv. jö'rlås Bju. Dju. 
Ga. Nås Jä. <som ej har ngt att sysselsätta sig 
med, sysslolös, utan arbete / idle, without work' 
(SAOB); gö' 	djå"råkös Älvd. 'gå så där 
och inte ta sig ngt för!'. Syn.: se gärd-, g ö r s-lö s 
m.fl. — Avt.: jerålasa Rättv. jli`rltisa Bju. Ga. 
f. 'bristande tillgång på arbete / lack of work'. 

görning f., se gärning. 
göromål n.Ia djö"rumlar Soll. jasrmåk Äpp. 'ar-
bete, sysselsättning / work, occupation' (SAOB 
5). 

göromåls-lös adj. I jå'rmoslas Äpp. 'sysslolös / 
idle, without work'. Syn:: se gärdlös m. fl. 

görsel f. I d (endast i förb. ligga å görsel:) le'gg å 
djä`gd Li. 'ligga till sig efter det ngt gjorts 
färdigt (t. ex. om  klädesplagg, strumpor etc.) / 
be stored after being finished (e.g. about gar-
ments, stockings etc.)' (jfr SAOB görsel; Aasen 
gjersl, gjersla f.). 

görs-lös adj.I jösrsli3s Leks. 'sysslolös'. Syn.: se 
gärdlös; görlös m.fl. 

gösa sv.v.3. (endast i särsk. förb. med på:) 
gs`us-pål Li. 'arbeta energiskt utan att spara 
sina krafter / work energetically, not sparing 
oneself' (jfr Torp gausa); an'å ss brå'tt-s'mm å 
gs`us-på jä'mmt 'han har så bråttom och ar-
betar hårt oavbrutet'. Jfr brotta; bryta, bet. 5. 

göst m.Ia pust Li. (jfr Torp gans m.) <dimbild-
ning över sank mark / mist over marshy ground'. 

göstra sv.v.l. gs`ustra Li. (jfr Torp gausta v.) 
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hacka' 

'bråka, krångla, vara bångstyrig och svårhan-
terlig (om ko) / be a nuisance, cause a disturb-
ance, unruly (about cow)'; kö`na gssuster, sts'll 
å ku`tt å gra'ssir å fö'r, då dem slutit lä`j o 'kon 
bråkade, tokades och sprang och härjade 
och for omkring, då de skulle leda henne'. — 
Av!.: gu'uster n. Li. 'bråkig, krånglig och svår-
skött ko / unruly cow, difficult to manage'; 
gv`ustrv( ,-jö`sstrs) adj. Li. 'bråkig, krånglig, 
svårhanterlig (om ko) / unruly, difficult to 
manage (about cow)'. 

götta adv. djö'tta Mal. (allm. förstärkande:) 'för-
färligt, fasligt / terribly, dreadfully'; ss djö`tta 
du'mm du å' Mal. 'så fasligt dum du är!'. — 
Ssg: djettidö'n Ve. jö`ttra-dB'Äpp.djö`tta-då'Mal. 
(lindrig svordom:) 'tusan /the deuce, the dickens'; 
nä djö`tta-d' vm ä häfft-å' te kvsstmår krfttpå' an 
Mal. 'nu sannerligen det är lönt att kosta mera 
krut på honom!'. Jfr död m., bet. 3; död adj.; 
gitta (n) adv. 

ha interj. enklitisk hå Li. (häpet frågande! excla-
mation of astonishment). 

habba sv.v.l. (endast i förb. med till; jfr? SAOB 
happa:) nä ha`bb ä ful tå' sv-pa'ss 	däg ä' 88 
Mal. 'nu spelade väl slumpen dig så väl i hän-
derna också så'. Syn.: se giva pass., bet. 1; 
hampa; slumpa, bet. 1, m.fl. 

habbas m. Ta ha'bbas Mal. 'hafsig, vårdslöst hand-
lande man / careless, slapdash man'. Jfr habbla 
sv.v. 

habbel m.Ia ha`bbil Bju. (jfr SAOB habbla) 'en-
faldig stackare / simpleton'. — Av!.: ha'bblru 
ha`bbZrugän adj. Bju <enfaldig, litet för sig / 
simple, stupid'. 

habbla sv.v.l. hcebblra Bju. ha`bbila Mal. 1. 'ha 
svårt att fatta hur man skall bete sig, vara tafatt / 
be awkward, clumsy' Bju. 2. 'bete sig slarvigt, 
hafsa; slafsa / be careless or slovenly; slop' (jfr 
SAOB; Rz 233a, V11, Danell Nuckö) Mal. — 
Särsk. förb. (på:) habbil-på' 8ä klrå`a Mal. 'kläda 
på sig hastigt och slarvigt'. 

hack m.Ib akk Leks. (Silj.) hakk svLeks. Ål Dju. 
Mock. Flo. Äpp. hakk Mal. 1. <kniv, med vilken 
ingredienser i matlagning el. bakning hackades / 
knife used for cutting up cooking or baking 
ingredients' (SAOB h a c kil; ÖDB 111 481) svLeks. 
Dju. Flo. Syn.: hackkniv, bet. 1. 2. `kniv, 
förfärdigad av en gammal lie och anv. vid löv-
kvistning, lövkniv / knife, made of an old 
scythe and used for harvesting leaves' (ÖDB I 
196) Leks. (Silj.). Syn.: kassara; löv-hack, 
-hacka; lie-, löv-kniv. 3. 'redskap, anv. vid 
hackning av granris till strö / implement used 

for cutting up fir-twigs for bedding' Äpp. Mal. 
Syn.: granrishack; hack-järn, -kniv, bet. 2; 
ris-hackkniv, -kniv, bet. 1. 4. 'brödnagg 
/ bread-pricker' (ÖDB III 397) Al Dju. Mock. 
Jfr bröd-, bull-, tunnbröds-. Syn.: nagg, 
bet. 1; pick, bet. 3; pigg, bet. 3. 

hack' n.Ib akk Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. 
svRättv. Leks. (Silj.) öLeks. hakk Ve. Ore 
Rättv. (Bo. Bi.) svLeks.-Äpp. hakk Mal. 
ÖVd. (LD II 31). 1. a. <gm hugg el. skärning 
uppkommen skåra / groove or notch' (SAOB 
hack' 4) allm. ä ha'kkar å ha'kkar svLeks. 'det 
är hack vid hack'; ret`kin ha'ttja ti hu'ggkabbam 
Mal. `räkna huggmärkena i huggkubben (dvs. 
göra det omöjliga)'; ä ha'kk i Ki`n Li. 'ett hack 
i lien'. b. <slag el. skär med lie / stroke of seythe' 
Äpp. fv`(r)sst ha'ttjä dam skull 214"första slaget 
de skulle slå (i slåttern)'. 2. a. 'kokta och 
hackade inälvor av slaktdjur; maträtt av kokta 
och hackade inälvor, blandade med korngryn; 
inälvor, som skola brukas till hack / boiled and 
chopped-up entrails of slaughtered animal; dish 
consisting of boiled and chopped-up entrails, 
mixed with barley; entrails to be used for hack' 
(ÖDB III 478, 481) allm. skrå' ha'ttjä Flo. <skilja 
ben och odugliga delar från det, som skall bli 
hackmat'; dem a`dd äj ba'llja tä ka'sst-ta hasttje 
ti Li. 'man hade en balja att kasta ur hacket i 
(a: det som skulle bli hackmat, när man slak-
tade)'; gri`shakk Al 'kokta och hackade inälvor 
av svin'. Jfr hackad-deg; hack-deg, -gröt, 
-mat; hackelse, bet. 2; pölsa; kalv-, kvant-, 
svin-hack. b. 'maträtt, som bestod av korn-
gryn, kokta i vatten el. fläskspad (ibl. därefter 
torkade i bakugnen), och som vid den slutliga 
tillredningen värmdes i stekflott / dish consisting 
of barley boiled in water or broth and then fried' 
Rättv. Jfr hackgröt. 3. 'hackelse / chopped 
straw, chaff' (ÖDB I 291) Dju. Jä. Äpp. Mal. 
Syn.: hackdoss; hackelse, bet. 1; halmhack 
bet. 2. 4. <hackat granris, anv. som strö i 
ladugården och i vardagslag vintertid äv. på 
stuggolvet / chopped twigs strewn in cowshed 
and on cottage floor in winter' Mal. Syn.: se 
granrishack. 

hacku  oböjl. sbst., n. (i förb. i hack och häl; 
SAOB hackv:) i ha'kk å hå' Zr Rättv. (Bo.) Bju. 
'omedelbart (efter) / irnmediately behind'. 
Syn.: fagga f., bet. 5; hamn". 

hacka' f.IVa a`kka Älvd. Våmh. Mor. Ors. ha`kka 
Ve. Ore Al (h)askka Rättv. (h)a`kka Leks. 
ha`kka Bju.-Äpp. ha`kka Mal. ÖVd. 1. 'hand-
redskap för hackning / mattock or hoe' (SAOB 
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hacka' 1; ÖDB I 366, 436; jfr grava, bet. 1) 
allm. (äv. bild.:) e ri`kkte ha`kka tå y'kksa 
Äpp. 'en riktig hacka till yxa'. Jfr bred-, 
bunk-, dyng-, fall-, flat-, flis-, flå-, fot-, 
hov-, häst-, jordpäron-, kil-, kok-, kvarn-, 
lort-, löv-, pick-, päron-, rot-, bet. 1, slip-
stens-, torv-, tvåklo-, tvär-. 2. (senare 
ssgsled: )'(råg)skära / sickle' Våmh.; se skär-. 
8. 'mos av potatis och (el.) rotfrukter / mashed 
potatoes and (or) turnips' Äpp. Mal. ÖVd. Jfr 
jordpärons-, jordäppel-, päron-, rot-, bet. 
2, rov-; deg, bet. 2. Syn.: stampa, bet. 1. 
4. (senare ssgsled:) a. 'mager kvinna; omed-
görlig kvinna / thin woman; stubborn woman' 
Leks.; se ben-. b. <öknamn på person från byn 
Vallerås 	nickname of person from Vallerås 
village' (jfr hacka v., bet. 8) Mal.; se vallerås-. 

hackan  f.IVa ha`kka Jä. ha`kka Mal. ÖVd. 'spel-
kort av låg valör / low (playing-)card' (SAOB 
hacka" 1). Syn.: lanka. 

hacka sv.v.l. a`kka Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. 
ha`kka Ve. Ore Ål (h)a`kka Rättv. (h)akka Leks. 
hå/eka Bju.-Äpp. hcacka Mal. ÖVd. 1. a. 'be-
handla med upprepade hugg av skärande verk-
tyg / chop, cut up' (SAOB 1-3; ÖDB III 302; 
styr ack.) allm. a' lek tg`nonbåredÄlvd.a`kku'nina-
bdrii vMor. 'hacka strö'; askk i by`ttur svMor. 
a`kk i bi`ttur öMor. 'sönderhacka småfoder till 
sörpa' (jfr brädsla v.); a`kk kieskur Våmh. 
a`lck kökur Mor. ha`lek kö'kur Ve. 'hacka sönder 
jordkokor'; a`lck kvä'nni öMor. hcikk kvå'nna 
Mal. ha`kk kvänna Li. 'hacka kvarnstenarna 
(eg. kvarnen)' (ÖDB I 474); ha`lck bra' Nås 
'nagga bröd'. b. (abs.:) 'hacka kvarnstenarna / 
hack mill-stones' (jfr föreg.) Mal. i ska ha`kka, 88 
i läa hö'tt du jä`Zrp mä ta s'pp stå'n 'jag skall 
hacka kvarnstenarna, så jag måste be dig 
hjälpa mig att lyfta upp (över)stenen'. 2. (i förb. 
hacka löv:) 'hugga (skära) av lövbärande 
kvistar / cut off leafy twigs' (SAOB 1 b y) Leks. 
(Silj.). 3. <gm små hugg med lie meja gräs på 
stenig el. oländig mark / mow grass on stony or 
rough ground, with short strokes of scythe' 
(SAOB 1 b 8) Dju. Mal. Li. a'Ick å slå' Leks. 
(Silj.) `dets.'. 4. (i förb. varken hackat el. 
malet; SAOB 1 b e f31:) warrken a`kkad eld 
Inekid Våmh. (Bon.) warrken ha`kka ell menri 
Ve. hs'estsi ha`kkin känn mä'-in Mal. `(det blir) 
varken det ena el. det andra med besked / 
neither one thing nor the other'. 5. 'rensa 
gm hackning / hoe, free from weeds' (SAOB 2a); 
ha`kk påsrur Ve. <rensa potatislandet'; hcelck 
ö`sOn fka jö'lråppkorn Mal. 'hacka ogräset ur 

potatisåkern' (jfr hacka ur). 6. (om potatis-
grävning; ÖDB I 406; jfr SAOB 2:) (h)a`lck 
på"rur 	jöVrpärur Rättv. 'gräva upp pota- 
tis / dig up potatoes'. Jfr hacka upp. Syn.: 
grava, bet. 5; grövla, bet. 2. 7. 'oupphörligt 
klandra, småkälta / nag, quibble' (SAOB 5) 
Rättv. Bju. Jä. Mal. Li. Jfr hackig, bet. 2; d o rg a 
m.fl. Syn.: haka', bet. 3; hackla, bet. 2. 8. 
(om rörelse, som utförs stötvis, el. om  ljud, som 
frambringas stötvis el. med avbrott / about 
jerky or intermittent movement or intermittent 
sound; SAOB 6; abs. el. med dat.:) allm. ./n, 
frjfc'us og &icke t4'nnlyn Älvd. 'han fryser och 
hackar tänderna'; a`lck ta`nnum Mor. Soll. ha`lck 
i tä'nnum Ve. ha‘kk ta`nnom Ore &lek tasnnom 
Rättv. 'hacka tänderna'; o lwelck s sprcrk Mal. 
'hon talar hackigt'; hcacka å ho'ssta Tra. 'hack-
hosta'; a`kk ö`gzin't Våmh. 'blinka (eg. hacka 
ögonen)'. 9. (åtföljt av prep. efter +sbst. el. 
pron.:) 'hugga, nafsa efter / snap at (sthg)' 
Våmh. (Bon.) 4n a`kkäd etä dö 'han (o: hunden) 
nafsade efter det'; (bild.:) qn byrd-g a`kk etä 
ii'erdgm 'han började stamma'. — Särsk. förb. 
(av:) 1. (h)akk-il' Leks. hasick-å Tra. 'hugga av, 
hacka med yxa el. annat verktyg'; (p. pret.:) 
a`vhakka Ål `(fin)hackat' (om gran- el. enris). 
2. (om hästhov:) alck-åv ö'vän Soll. <putsa 
(jämna) hoven' (ÖDB I 273). 8. (bild.:) 'snäsigt 
avbryta; göra svarslös' Våmh. (Bon.) Leks. i 
akkäd-'v an Våmh. (Bon.) 'jag gjorde honom 
svarslös'; je'rrk hakka-i' no svLeks. 'Erik snäste 
av henne'; (dädan:) hakk-då'o bslry cli`kansm 
Äpp. `slå av gräset i dikena' (jfr hacka utav, 
bet. 1); (ihop:) 1. (om tänder:) i akket-iö'p 
ta`nnum, Son. 'jag slog ihop tänderna' (ex. på 
grund av ett slag på käken). 2. hcelck-ihö'p Mal. 
'förbinda (två gärdsgå,rdsdelar i ett hörn) gm 
ett slags primitiv halsning'; (in:) hakk-i'nn 
dejtjkanntår Ve. 'med flåhacka hacka upp jor-
den utefter dikeskanterna (där plogen ej kunde 
vända jorden)'; (ned:) du (hi bara ni'dakkadv, 
end' Våmh. (Bon.) <du blir bara nedtystad 
ändå'; (om:) hakk-o'InIn atts Rättv. `(vid kopp-
ning) slå om igen flera ggr'; hakk-o'mm, sti'bbän 
Dju. `(vid släckning av kolmila) hacka i styb-
ben'; (sönder:) ha' kk-soinnd an Tra. 'hacka 
sönder den'; hakk-ss'nnd flri'sor Jä. <hacka sön-
der torvorna'; (till:) an akks-t4' å 8.i'd så Rättv. 
'han stammade till och sade så'; o hakka-tå' a 
mä Leks. 'hon (o: katten) högg till mot mig'; 
(upp:) allm. a`kk-upp mu"så Soll. 'taga upp 
torv'; &lok-upp rå'd Soll. 'med hjälp av lien 
utmärka rågång på slåttermark' (jfr gå upp, 
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bet. 3); hakk-o'pp på"rur Rättv. (Bo.) `ta upp 
potatisen' (ÖDB I 436; jfr hacka, bet. 6); 
hakk-s'pp jö'lra Mock. 'hacka upp jorden'; 
(ur:) hakk feet  jöVräppkom Mal. <hacka ogräset 
ur potatisåkern' (jfr hacka, bet. 5); (ut:) akk-
a'ut mö'r@ Våmh. (Bon.) 'hacka sönder torven 
och breda ut den till torkning'; (utav:) 1. 
hakk-tå' Äpp. 'slå, meja'. 2. hakk-tå' di`nnja 
Ga. `med harka och dyngklo bearbeta tjälen 
på gödselhögen' (ÖDB I 370). 

hackad-deg n.Ic best. a`kkadäjin nvMor. 'mat-
rätt, bestående av kokta och hackade inälvor 
och korngryn / dish, consisting of boiled and 
chopped entrails and barley'. Jfr hack' n., bet. 
2a. Syn.: hack-deg, -mat, bet. 2; hackelse, 
bet. 2; pölsa, bet. 1. 

hack-barr n.I a ha'kkbår Li. 'hackat material 
(barr, kvistar), anv. till strö / chopped-up twigs, 
pine-neeclles, etc. strewn on the floor of the 
cowshed'. 

hack-bod f.Ia a`kkblid Våmh. (Bon.) vMor. Soll. 
`timrad bod, i vilken man förvarade och hackade 
löv m. m. till sörpfoder / shed in which leaves etc. 
were kept and chopped up as fodder' (ÖDB I 
290, III 14, 23, 83). Syn.: se agnbod. 

hack-bräde n.III a`kkbråd Soll. haskkbrä Mock. 
ha`kkbrå Mal. 'bräde med låga kanter, anv. som 
underlag vid hackning av inälvor / board with 
low edges used to chop entrails on' (SAOB 
hackbräde'; ÖDB III 448). Jfr hack-ho, 
-kabbe, bet. 2, -låda, bet. 2, -skål, -stabbe, 
bet. 1, -tråg; hackmat-låda, -tråg. 

hack-bröd n.Ia ha`kkbr5 Mal. ha`kkbrå Li. <bröd, 
vari hackad och malen halm ingick som ingre-
diens / bread, containing chopped and ground 
straw' (SAOB; jfr ÖDB III 431). Syn.: 
hackelse-, halm-, halmhack-bröd. 

hack-bytta f.IVa ha`kkbitta Rättv. (Bo.) (jfr 
hack', bet. 2b) 'bytta med lock, anv. för för-
varing av kokta korngryn, som stekts i flott / 
tub with lid in which boiled and fried barley 
was kept'. 

hack-bäll m.Ia askkbelld Älvd. ha`kkbälld Ore 
(h)a`kkbäll Rättv.; best. (h)a`kkbällrj, Leks.; obef. 
Mor. 1. `nattsländelarv / larva of caddis-fly' 
Älvd. 2. `narighet på händerna / chapped hands' 
Ore Rättv. Leks. Syn.: isbäll. — Ssg: a`kk-
beldkaszkivvg Älvd. `nattsländelarvens hus / 
house of caddis-fly larva'. 

hack-deg m. I c a`kkdieg Älvd. =hackaddeg 
(ÖDB III 481). 

hack-doss n. II a`kkdös öMor. `hackelse'. Syn.: se 
hack' n., bet. 3. 

hackelse n. Ta a'kkels Älvd. a`kkäls Våmh. Soll. 
a`kksls a`kkels Ors. 1. `kreatursfoder (hö, 
halm etc.), sönderhackat och anv. i byttfoder / 
cattle fodder (chopped hay, straw etc.)' (SAOB 
1-2; ÖDB I 291) allm. Jfr brädsel; brädsel-
foder; brädsla. Syn.: se hack' n., bet. 3. 
2. 'maträtt, bestående av kokta och hackade 
inälvor och korngryn' (jfr SAOB 3) Soll. Syn.: 
se hackaddeg. 3. <rågax och råghalm, hackade 
och anv. som material för bakning / ears of 
rye and rye-straw, chopped up and used in 
baking'. Jfr hackelsebröd. Syn.: halmhack, 
bet. 1. 

hackelse-bröd n.V a`kkslsbrä •••••a`kkelsbrö Ors. 
<bröd, bakat av mjöl, vars förnämsta ingrediens 
var hackade ax och hackad halm / bread made 
of flour mainly containing chopped ears of 
grain and straw' (ÖDB III 431; jfr SAOB hack-
bröd). Syn.: se hackbröd. 

hack-gröt 	m.I a 	a`kk(g)gt ,••• a' (k)gröt 
Våmh. `maträtt, bestående av korngryn, talg 
el. flott och ibland några fläskbitar el. hackade 
inälvor / clish consisting of barley, tallow or fat, 
and sometimes pieces of pork or chopped entrails'. 
Jfr hack' n., bet. 2 b. 

hack-hammare m. Ta haskkhammsa  Mal. `ham-
mare med fyrkantigt hål i nederdelen, vari lösa 
stålspetsar (kvarnpickar) kunde insättas / ham-
mer with square hole at end, into which loose 
steel spikes could be put' (anv. under skvalt-
kvarnarnas sista tid i st. f. äldre kvarnhacka). 
Jfr hacka sv. v., bet. 1. 

hack-ho m.V akkö' öMor. ha`kkhö Ve. Rättv. 
(Bo.) Dju. a`kkö Ors. nöLeks. ha`kkhö Mal. `ho 
i vilken inälvor hackades / trough in which 
entrails were chopped' (SAOB; ÖDB I 314; III 
448, 481). Jfr hackbräde m.fl. 

hack-hosta f.IVa a`kkikesst(a) Älvd. ha`kkhossta 
Bju. Nås h,a`kkhossta Mal. ÖVd. <skarp, torr 
hosta / dry, hacking cough' (SAOB). 

hack-hosta sv.v.l. ha`kkhossta Jä. Äpp. ha'kk-
hossta Mal. ÖVd. `hosta på ett skarpt, torrt sätt 
/ have a dry, hacking eough' (SAOB). 

hackig adj. I ha`kku Rättv. (Bo.) Bju. Dju. Äpp. 
ha`ttju Flo. 1. `snäsig / snappy' Rättv. (Bo.) 
Bju. Dju. 2. `gnatig / nagging' Flo. Äpp. Jfr 
hacka v., bet. 7. 

hack-järn n. Ta a`kkienn Älvd. Våmh. askkjenn ,-
a`kkjänn vMor. akkjä'nn öMor. ha`kkjenn Ve. 
a'kkjänn Soll. a`kkjann Ors. (h)a`kkjår Rättv. 
a'kkjår Leks. (Silj.) ha`kkjåeln Mal. ha`kkjein 
ÖVd. `stor järnkniv med trähandtag, anv. vid 
hackning av sörpa el. strö' (se ill.; ÖDB 1 276, 
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283; jfr ÖDB II 152). Syn.: hack m., bet. 3; 
hackkniv, bet. 2; riskniv. 

hack-kabbe m.IIIa ha`kkabba Mal. ha`kkabbe 
Li. 1. 'huggkubbe, brukad vid hackning av ris 
el. halm / chopping-block used when chopping 
twigs or straw' allm. Syn.: se f ähuskab b e; 
hack-, bet. 1, hackris-stabbe. 2. `urgröpt 
stabbe, vari ränta och talg hackades / hollowed-
out block in which entrails and suet were 
chopped' (se ill.) Li. Jfr hackbräde m.fl. 

haek-kniv m.Ia a`kknajv Älvd. Våmh. Ors. 
a`kknåjv öMor. Soll. (h)a`kknly Rättv. Leks. 
ha' kkniv Bju. Ål Jä. ha' kkvviv Ga. Mock. ha' kkniv 
Mal. ÖVd. 1. `järnkniv, med vilken ingredien-
ser i matlagning och bakning hackades / iron 
knife with which cooking and baking ingre-
dients were chopped' (se ill.; SAOB; ÖDB I 
313; III 302, 407, 448, 472, 481) allm. Syn.: 
hack m., bet. 1. 2. 'stor järnkniv med trähand-
tag, anv. vid hackning av sörpa el. strö (äv. vid 
lövtäkt) / large iron lmife with wooden handle 
used to chop straw, leaves etc. for fodder and 
twigs and straw for bedding (also for cropping 
twigs and leaves)' (se ill.; ÖDB I 276, 283) Leks. 
'Ål Ga. ÖVd. Jfr granrishack. Syn.: hack m., 
bet. 3; hackjärn; riskniv. 3. <redskap, var-
med tänder hackades upp i brynsågblad / imple-
ment used to make teeth of saw used for saw-
ing whetstone into pieces' Tra. (se ill.; ÖDB 
1I 29). 

hack-korv(e) m.I a -'Illa ha`kkärvs Rättv. (Bo.) 
ha`kksrry Leks. Bju. Dju. Mock. ha'kkurrva Nås 
ha' klesrrva Mal. ha' kksrrve ÖVd. 'korv av 
hackade inälvor (och korngryn) / sausage made 
of chopped entrails (and barley)' (SAOB; ÖDB 
III 481). 

hack-kävel m. Id a`kkevil Våmh. 'torkad stam el. 
gren av gran, vars ris hackats till strö / dried fir 
trunk or branch whose twigs had been eut off 
and used as straw'. Jfr hackspjälk. 

haekla sv.v. 1. a`kkelr Ålvd.ha"kälr vSoll. Ve. ha`kk-
ka Mal. (SAOB). 1. 'omväxlande haka fast och 
lossna / get stuck and work loose repeatedly' 
Mal. h,ä ha`kkäk s häl.' det h a c klar och håller 
i ömsevis' (om fiskrev, rep, nät e.d., som fastnar, 
tycks lossna, men fastnar igen). 2. 'kälta, 
gnata / nag' (jfr SAOB 1) Ve. mei du ha"kkår å e 
ml,' nn 'medan du gnatar och hänger efter (eg. 
är med)'. Jfr jäbbai, bet. 1; jäbbla. Syn.: 
hacka v., bet. 7; haka', bet. 3. 3. (opers. el. 
pers.:) 'vara krasslig(t), ha det besvärligt med 
hälsan / be poorly, in poor health' Mal. å ha`kkäk 
full 8 gä'a  ns'lläs `det hankar och går (hankar 

sig väl fram) på något vis'. 4. a'kkek og tesasta 
Älvd. 'hacka och hosta / hack and cough'. 
5. <gå och driva, krångla sig fram / loaf about, 
make one's way along with difficulty, muddle 
along' (se DNO I: 2, s. 72) vSoll. — Ssg: ha"-
kålrmostär f. Ve. `kältig person / nagging person'. 
— Av!.: h,a"kitlr f. Ve. =föreg.; uku ha"kälr 
'vilken tjatig person!'. 

hack-låda f.IVa askklråd(a) Älvd. Våmh. a' kklikla 
Ors. ha`kkreta Ål ha`kklila Mock. ha`kklila Mal. 
ÖVd. 1. 'låda, i vilken man förvarade de vid 
hackning av slipstenar använda verktygen / 
box, in which implements used for cutting 
grindstones were kept' (ÖDB II 20) Ors. 
Syn.: hackskäppa. 2. `trälåda, anv. vid hack-
ning av inälvor / wooden box in which entrails 
were chopped up' (ÖDB III 448, 481) Älvd. 
Våmh. Ål Mock. ÖVd. Jfr hackbräde m. fl. 
Syn.: hackmatlåda. 3. 'trälåda, vari hackelse 
gavs korna att äta / wooden box in which chaff 
was given to cows to eat' Mal. Li. Jfr hack' n., 
bet. 3. 

hack-mat m. II -Ta a`kkmät Älvd. (h)a`kkmät 
Rättv. Leks. h,a`kkmät Al Dju. Ga. Mock. Flo. 
Nås Jä. Äpp. ha`kkmåt Mal. 'kokta och hackade 
inälvor av slaktat djur; maträtt av kokta och 
hackade inälvor, blandade med kokta korn-
gryn' (ÖDB I 314; III 481 f.). Jfr hack' n., 
bet. 2a, m.fl. 

hackmat-låda f.IVa kkmatlåda Leks. (Silj.) 'trä-
låda, anv. vid hackning av inälvor' (ÖDB III 
481). Jfr hackbräde m.fl. Syn.: hacklåda, 
bet. 2. 

hackmat-spad n. II has kkmatspå Dju. Mock. 
'spad, vari inälvor, ränta, kokats / stock in 
which entrails had been boiled' (ÖDB III 482, 
486). Syn.: hack-, spad-vatten. 

hackmat-tråg n. II ha`kkmatträg Nås Jä. 'tråg för 
förvaring och hackning av inälvor från slakt-
djur / trough in which entrails of slaughtered 
animals were kept and chopped' (ÖDB I 312). 
Jfr hackbräde m.fl. Syn.: hacktråg. 

hackmjöl n.II a`kkmfölr nvMor. 'stenstoft, som 
uppstod vid hackning av kvarnsten / stone-dust 
formed when nnill-stones were cut'. Jfr borr-
mjöl. Syn.: stenmjöl. 

hack-mos f.Ia ha`kkmös Äpp. 'rotmos / mashed 
turnips'. Jfr hacka' f., bet. 3, m.fl. 

hackom-(och-)stackom oböjl. adj. (h)as kkot:. -å - 
sta'kkom Leks. ha`leksm-sta`kkam Ga. (pred. i 
uttr. som:) å (h)a`kkom-å-sta'kkom (h)d' Leks. 
(om arbete:) 'det är ojämnt, ryckigt /it is, une-
ven, jerky'. 
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hack-ris n. Ta ha`kkris Leks. Ga. 'hackat granris, 
anv. som strö / chopped-up fir-twigs, used as 
bedding for cattle in cowhouse' (ÖDB I 282). 
Syn.: granris, bet. 2; granris hack n. 

hackris-stabbe m. Illa ha'kkrisstabba Ga. 'hugg-
kubbe, anv. vid hackning av ris och annat ma-
terial till strö / chopping-block used for chopping 
twigs etc. for bedding'. Syn.: se fähuskabb e; 
hack-kabbe, bet. 1; hackstabbe, bet. 1. 

hack-skål f.I a ha`kkskcik Mal. Li. 'stor träskål, 
anv. vid hackning av inälvor från slaktdjur / 
large wooden bowl used for chopping entrails 
of slaughtered animal' (se ill.). Jfr hackbräde 
m. fl. 

hack-skåra f. V a'kk,skura Ors. 'urtagning i slip-
konst, vari hacka, brukad vid huggning av 
slipsten, placerades vid slipning för att bättre 
kunna hållas fast mot slipstenen / hollowing-out 
in slipkonst, in which axe used to hack grind-
stone was placed when being sharpened so that 
it could be more easily held against grindstone' 
(ÖDB II 20). 

hack-skäppa f.IVa a`kkstjappa Ors. 'låda, vari 
slipstensverkstadens hackningsredskap förva-
rades / box, in which implements used for eut-
ting grindstones were kept' (se ill.; ÖDB II 20). 
Syn.: hacklåda, bet. 1. 

hack-slog(e) m.III —Ic a`kk.21jög vMor. a`kk.21ög 
öMor. Soll. Ors. ha' kkalög Ore (h)a`kk.21ög Rättv. 
(h)a`kkslög(a) Leks. haskkslög hakk.215`ga Ga. Jä. 
Äpp. ha`kkiläga Mal. 1. <slåttermark, på vilken 
gräset måste avmejas med små hugg av lien / 
hayfield on which grass had to be mown with 
short strokes of the scythe' (SAOB; ÖDB I 245) 
allm. Jfr slog, bet. 1; sloge, bet. 1. Syn.: 
hackslåtter, bet. 1; pickslog. 2. 'slåtter-
arbete på mark, där gräset måste avmejas 
med små hugg av lien / haymaking on ground 
where grass had to be mown with short strokes 
of the scythe' (SAOB; ÖDB I 245) Leks. Äpp. 
Jfr slog, bet. 2; sloge, bet. 2. Syn.: hackslåt-
t(er), bet. 2. 

hack-slå st. v. ha`kk.21-å Jä. Äpp. ha`kklletMal. 'meja 
gräs på mark, där slåttern måste ske med små 
hugg av lien / mow grass with short strokes of 
the scythe'. 

hack-slått(er) m. Ta a'kkilått Älvd. ha`kk.ilettt Äpp. 
ha' kk.2lått Mal. 1. ̀ slåttermark, på vilken gräset 
måste avmejas med små hugg av lien' allm. Syn.: 
hackslog(e), bet. 1; pickslog. 2. 'slåtterar-
bete på mark, där gräset måste avmejas med 
små hugg av lien' Äpp. Mal. Syn.: hackslog (e) 
bet. 2. 

hack-spett m.I a a`kkspit Älvd. Våmh. vMor. Son. 
Ors. a`kkspitt öMor. ha`kkspitt Ve. ha`kkspit 
Leks. ha`kkspitt Jä. ha' kkspett Äpp. ha`kkspett 
ha`kkspåt Mal. ha'kkspåt öVd. 'individ el. art av 
familjen PicidLe / woodpecker' (SAOB). Jfr herr-
kråka m.fl. Syn.: furu-bult, -knarr; hack-
spik, -spinke; tall-knappel, -knarr; ved-
knarr. 

hack-spik m.Ib haVekspik Rättv. (Bi.) Bju. 
ha`kkspik Li. = föreg. (SAOB under ha c ksp ett). 

hack-spinke m. Illa ha`kkspikk (best. ha' kkspitt-
jän) Ve. =föreg. (jfr SAOB hackespink under 
hackspett). 

hack-spjälk m.Ib ha' kkspjttkk Ga. <vid hackning 
av granris till strö överbliven pinne / main 
branch left over af ter fir-twigs had been chopped 
off to be strewn on floor'. Jfr hackkävel. 

hack-stabbe m. Illa a`kkstabb Älvd. Våmh. Mor. 
Soll. askkstabbti Ors. a`kkstabbe Leks. (Silj.) 
ha' kkstabba Nås. 1. 'huggkubbe, anv. vid hack-
ning av ris och annat material till strö (i vissa 
fall med skålig undersida för hackning av talg el. 
ränta)' (se ill.; ÖDB I 276, 283; III 302) allm. 
Jfr hackbräde m.fl. Syn.: se fähuskabbe; 
hackkabbe; hackrisstabbe. 2. 'huggkubbe, 
på vilken slipstenen lades under tillhuggningen / 
chopping-block, on which grind-stone was plaeed 
for cutting' (se ill.; ÖDB II 20) Ors. Syn.: 
haekstugu-, slipstens-stabbe. 3. 'person, 
som alla gräla på / person whom everybody 
shouts at' Älvd. Våmh. Etn ir a' kkstabb a6 
Älvd. 'han är föremål för allas gnat'. Jfr h ugg-
kabbe, bet. 2. 

hack-stock m.Ib ha' kkstskk Bju. 'stock, anv. vid 
hackning av granris i skogen / log used when 
chopping fir-twigs in the forest' . Jfr f ähu s kab be 
m.fl. 

hack-stuga f.V a'kkstaga a`kkstuga Ors. 'timrad, 
enrummig byggnad, anv. vid tillverkning av 
slipstenar / log house with one room, used when 
making grindstones' (se ill.; ÖDB II 19; III 15). 

hackstug-stabbe m.III a a' kkstugustabb Ors. 'hugg-
kubbe, på vilken slipstenen lades under tillhugg-
ningen' (ÖDB II 20). Syn.: hack-, bet. 2, 
slipstens-stabbe. 

hack-säte n. III a' kksitt Soll. 'säte, på vilket man 
satt, när man hackade hackelse åt korna / stool 
on which one sat when chopping up hay, straw, 
leaves etc. for the cows' (se ill.). 

hack-tråg n. II a`kktrlig Älvd. 'tråg för hackning 
och förvaring av inälvor från slaktdjur' (se ill.; 
SAOB; ÖDB I 312). Jfr hackbräde m.fl. 
Syn.: hackmattråg. 
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hack-vatten n.Id ha'kkvann Li. `spad, vari inäl-
vor, avsedda till hack (bet. 2a), kokats (anv. 
vid beredning av deg till blodpalt) / stock, in 
which entrails meant for hack, had been boiled 
(used in preparing blood-pudding)'. Syn.: 
hackmatspad; spadvatten. 

hadda f.IVa a'clda Älvd. Mor. Ors. (h)a`dda 
(jfr årda f.) Ve. a` cld(a) Soll. ha,'clda Ore (h)cedda 
Rättv. (Bo.). 1. `öra på kittel, gryta, så, bränn-
vinspanna etc. / ear or handle of cooking-pot, 
tub, still etc.' (se ill.; ÖDB III 441, 510, 525; 
jfr SAOB 1) OvSi. gri`thadda Ve. grg`tadd Soll. 
<öra på gryta'; ke"tiladda Ve. ke'2.2adda Ors. 'öra 
på kittel'. Syn.: öra. 2. 'handtag / handla' 
(t. ex. på s p än f at; SAOB 2) Rättv. (Bo.). 3. (på 
harv:) 'fäste för harvkroken, draganordning / 
fastening for harrow-hook' (se ill.; ÖDB I 383) 
Rättv. (Bo.). Syn.: harvlycka; märla, bet. 1; 
organ, bet. 1. 4. `remögla till skälla / leather-
loop, in which cow-bell was fastened' Ve. 5. 
`hyska av vidjelänkar, hörande till ldövjemesen / 
withe-loops forming part of pack-saddle' Rättv. 
(Bo.). 6. ̀ årtull / thole' Ore. Syn.: se båtöra. 

hadna f. IVa hå:9%a Mal. Tra. hå`la Li. (Torp ha dn a; 
Zetterholm, Ordgeogr., s. 93; Janzen, Bock und 
Ziege, s. 47) 'ung get, som haft ingen el. endast 
en killing / young goat that has had no kid or 
only one kid'. Jfr get -tytta. Syn.: kulla', 
bet. 4; tytta. 

hadn-killing m.Ib hå'ktjillin Mal. (Y.) hå,'ntjillin 
övrMal. `en gets första killing / a goat's first kid'. 

hadn-lammunge m. Illa hå`kka'rnntunnji Mal. 
(Y.) 'en tackas första lamm / a ewe's first lamb'. 
Syn.: gimmerlamm(e), bet. 1. 

hag n. II Ag nvÄlvd. håg Mal. ÖVd. (best. dat. 
sg. 	hå' in hce jin Mal. h,ä' ja Li.) `för djur- 
fångst (ex. fågel) avsett stängsel, ledande 
fram till snaran / fencing leading to snare used 
to trap animals (e.g. birds)' (jfr Sdw. hagh; 
SAOB la; ÖDB I 10, 21 f. med ill.); ri`se a di-då' 
hirja Li. `riset åt det där fångst- el. snarstängs-
let'. Jfr gård, bet. 1; kors-, snar-, tve-. 
Syn.: se fågelgård; hage, bet. 2, m. fl. 

haga sv.v.l. hå"gå Ve. hå`gs Äpp. Mal. håsgå - 
hå`go Li. hå,sgo Tra. (jfr hag n.) 'inhägna, bygga 
stängsel, förse gammal gärdsgård med nytt 
gärdselvirke / fence in, repair fence' (jfr SAOB 
hagan  1); hå,'gs må grå`ris Mal. `bygga enkel 
hägnad med granris'. — Särsk. förb. (in:) 'bygga 
stängsel omkring' Ve. Äpp. fre' est hå g -i' nn hå-då' 
Äpp. 'försök inhägna det där (området)'; (om-
kring:) hågå-untkri'vvg je wisttårhåse Ve. `om-
giva en vinterhässja med stängsel'; (upp:) 

hågå-u'pp rö'gä,(r)dy, Ve. hågs-s'pp Äpp. Mal. 
`gärdsla upp el. reparera (förfallen gärds-
gård, gm bl. a. nytt liggande gärdselvirke och 
vidjor, där så behövdes)'. Jfr störa över; (ö v er:) 
heigd-i'vår Ve. `överstöra (gammal gärdsgård)'. 

haga-nål(?) f.Ia, se hagen-nål. 
hage m. IV Illa å"gi Älvd. Våmh. å"gå vMor. 

. Soll. adji' å'ji (ack. dgå') öMor. hå"gå Ve. 
a"ji a"je (ack. å"gå; pl. a"gir) Ors. hå` je Ore 
(h)å"gi vRättv. hå`ga Rättv. (Bi.) Bju. Ga. 
Mock. (h)ä`ga Leks. hå'ga Ål hå`ga Dju. hå'gå Flo. 
hå,sgs Nås-Mal. h,å`i (pl. hå'or) ÖVd. 1. `skyd-
dande stängsel (t.ex. omkring vinterhässja) / 
protective fence (e.g. round winter-hurdle)' (jfr 
SAOB 1) Ve. Jfr för-. 2. <för djurfångst (tex. 
fågel) avsett ledande stängsel / fence used for 
trapping animals' (jfr SAOB 1) Ve. Li. Syn.: 
se fågelgård; hag m.fl. 3. `inhägnad betes-
mark / fenced-off pasture' (jfr SAOB 2a; ÖDB I 
176 ff.) allm. svi`nhågå Dju. 'inhägnad för svin'. 
Jfr h ä st-, k al v-, ko-. 4. ̀ inhägnat kålrotsland / 
fenced-off turnip-field' (jfr SAOB 3) Rättv. (Bi.). 
5. (i uttr. drita i hage:) `av rädsla göra sitt 
tarv i kläderna, skita på sig / evacuate bowels 
in one's pants out of fear' Li. du vå'jt dn dri'tti 
då i hå`i fe di då' Li. `du vet (att du bleve så 
rädd att) du skete då i byxorna för det där'. 

hagel n. I d å'gek Älvd. å'gåk Mor. Son. å'gsl vOrs. 
hå'gåk Ore Bju. Dju. Ga. Nås Jä. ,,,ha'ggälrÄpp. 
Mal. (h)åigsk Rättv. hå`gek ÖVd. 1. 'hagelkorn; 
nederbörd i form av hagel / hail' (SAOB hagel" 
1) allm. 2. ̀ liten kula av metall, ingående i ladd-
ning för jaktgevär/ (small) shot' (SAOB hagel" 
3) allm. va'rrgågåk Soll. 'särsk. stora hagel, anv. 
vid vargjakt.' 

hagel-bössa f.IVa å"gekbyss Älvd. a"gåkbyss Soll. 
hå'gåkbyssa Bju. hå'gåkbössa Flo. Nås Jä. ha`ggåk-
butissa Mal. hå`gekbefga ÖVd. 'hagelgevär/ shot-
gun' (SAOB; ÖDB II 98). Jfr kulbössa. Syn.: 
hagla. 

hagel-form m.Ia hå,`gettrfsrrna Ål Dju. 'gjutform 
för gevärshagel / shot-mould' (se ill.; SAOB). 
Jfr hageltång; kulf orma. 

hagel-forma f.IVa hå,'gåtrfsrrma Jä. =föreg. 
hagel-horn n. I a (h)åsgsk(h)örn Leks. `kohorn, anv. 
som behållare för gevärshagel / cow-horn used 
as container for (gun)shot'. 

hagel-håll n.I a (h)å`gsk(h)åll Rättv. hå'gåkhåll Ål 
hå'gåk11,811 Jä. 'håll för hagelskott / range for 
(gun)shot' (SAOB). Jfr kulhåll. 

hagel-pung m. Ib ,Igedpu'vvg öMor. (h)å`gskpuvv 
Leks. hå'gåkpuvv Bju. Du. Jä. `läderpung för ge- 
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värshagel / leather pouch containing (gun)shot' 
(SAOB). 

hagel-påse m.III a (h)å`gskpäsa Leks. =föreg. 
hagel-skur f.Ia a"gäkskåur Soll. ä,`gulskajr Ors. 

hå`guirskår Rättv. (Bo.) hä'gälrskår Bju. Jä. 
hä'gä(lrkkår ha' ggä4kita Mal hä'ge(Zr)gkår ÖVd. 
'hagelby / hailstorm' (SAOB). 

hagel-sten m. Ta ha'ggälrften Mal. hä,`gelrMjn• 
ÖVd. 'stort, hårt hagelkorn / big, hardhailstone' 
(Sdw. haghlsten; SAOB 1); å e mcl'atji ätt 
ha`ggälrgenom fu'll lä'cludgran Mal. ladudörren 
är full med slagmärken efter de stora, hårda 
haglen'; je va tt 	i'nnan-i' fe håsgelrgäjnem 
Li. 'jag måste krypa längst in för (att få skydd 
mot) de stora, hårda haglen'. 

hagel-tång f.I b (h)ä`gvirteivv Leks. hä'gäktetuv Dju. 
ha`ggälrtavy Mal. hå'geIrtanvg ÖVd. 'redskap av 
järn, anv. vid stöpning av hagel / iron implement 
used for manufacturing (gun)shot' (se ill; ÖDB II 
100). Jfr hagel-form, -forma. 

hagen-nål(?) f.I a hå`gsnälr Mal. <ganska kort och 
kraftig synål, tjockare på mitten, men avsmal-
nande mot ögat för att lättare passera med trå-
den genom pälsskinnet; sannol. av tysk tillverk-
ning (fr. Hagen) och av Malungs skinnare god-
tagen för användning i deras skinnskrädderi / 
short, thick neeclle, thick in middle but thinning 
towards eye so that it could pass more easily 
with the thread through hide; probably of 
German origin (from Hagen) used by Malung 
skinners'. Jfr karlstad-, skär-, trekant-nål. 

hager adj.V å'gur —å'ger Ors. (pl. ä,'grer öOrs.) 
hä'går Ore. 1. 'duktig i arbete / industrious, 
capable' (Sdw. hagher; Fr. hagr) Ors. 2. 
<elak, illvillig / evil, malevolent' Ore. 

hagig adj.I hå`gu Ål; obef. Leks. 'enfaldig och 
litet rädd / simple and a bit frightened'; an va då 
88 hå`gu esu Ål 'han var då så enfaldig och rädd-
hågad så'. 

hagla f.IVa hå`glra ÖVd. 'hagelgevär' (Aasen; 
ÖDB II 98). Syn.: hagelbössa. 

hagla sv.v.l. å'"gelr Älvd. a,"gälr Soll. 	Ors. 
hå`glra Ore hå`glra Rättv. Bju. Dju. Flo. Nås Jä. 
ÖVd. ha'ggZra Äpp. Mal. 1. 'falla hagel / (of hail:) 
fall' (SAOB 1) allm. om  s hå`glrur ti skstjäppa 
bfr-s stri'd så'd tä hö's(s)täm, Rättv. (Bo.) 'om 
det haglar i såskäppan, så blir det strid säd (att 
skörda) till hösten'. 2. (bildl.; styr dat.) 'komma 
i mängd / come down like hål' (SAOB 2) allm. 
eå å"glre strenum Älvd. <det haglar stenar'; da 
ha`ggälr ä ö'vet Mal. 'där haglade det ovett'. 

haglig adj.I a"glrin vMor. Soll. 1. 'behaglig, 
vacker / pleasant, beautiful' (SAOB 2) Soll. Jfr 

o-. 2. 'tämligen stor / rather large'; n.: 'ganska 
mycket i rather much' vMor. Soll. måg er e 
a"glri 	de'jt vMor. 'nog är det ganska långt 
dit (eg. tämligen långt stycke (väg) dit)'; nug a 
då i' dji,v a"gkit vMor. 'nog har jag då givit 
ganska mycket'; am int vi fåj a"glri vMor. 
<har inte vi fått rätt mycket?'. 

hag-ris n.Ia hå"gårejs Ve. hä'gsris Mal. <för djur-
fångst (t.ex. fågel) avsett stängsel'. Syn.: se 
fågelgård, hag, hage, bet. 2, m.fl. 

hag-rodgård m.Ia hå"gårodgåd Ve. 'hägnad, be-
stående av gärdselstänger, placerade i korslagda 
störar / enclosure consisting of slanting fence-
poles placed between poles crosswise stuck into 
the ground'. Syn.: korsrodgård. 

hag-vild adj.I hä'gwilld Ore (jfr hag n; Schl., 
Sdw. hagh n.; Rietz 233 b hag, bet. 1) 'som 
gärna hoppade över gärdsgård el. stängsel (om 
kreatur) / inclined to jump over fences (about 
cattle)'; e wa stå' u bytt-å' me jänn hå'gwilldan 
ka'mmp 'jag var borta och råkade byta till mig 
en häst, som hade vanan att hoppa över stäng-
sel'. 

haj adj. hå j Bju. Flo. Jä. hajj Mal. ÖVd. `för-
skräckt, bestört / terrified, alarmed' (Magnevill; 
Herweghr; SAOB). Syn.: brått; bråtträdd. 

haja sv.v.l. (endast i förb. med till; SAOB 
haj aI:) haj-tå' Rättv. (Bi.) haj-tå' Bju. haj-te' 
Mal. ha'j-te ÖVd. 'visa plötslig förskräckelse el. 
häpnad / show sudden consternation or amaze-
ment'. 

Haje m. (an) ha'jje Mal.; obef. ÖVd. 'den onde, 
djävulen / the Evil One, the devil'; i fä  'a  full 88 

an ha'jje tää  mä 'jag bär mig väl så (illa) åt att 
djävulen tar mig'. Jfr b öse, bet. 2; klene, 
bet. 1. 

hajt m.I a hajt Ga. 'dumt skrytsam, gapig person / 
braggart'. — Avi.: ha'jtu adj. Ga. 'storordig, 
dryg och gapig / grandiloquent'. 

hak n. II la åk Våmh. Ors. hål Ve. Nås Jä. Mal. 
ÖVd. (h)åk Rättv. håk Bju. 'ingående vinkel, 
inskärning, utskärning / incision, notch' (t. ox. 
i knut, i täckkrok; SAOB 1); ä går e hä'k in i 
sti'ttju Rättv. 'en vinkel av oodlad mark skär in 
i åkern'; hä'tjä i bZrypänninam Mal. `haket el. 
inskärningen i blyslanten (varmed mått av-
sattes på vitgarvat fårskinn)'. 

haka f.V å"kå Älvd. å"kå 	Våmh. a"ku 
vMor. Soll. akFc' öMor. (h)å"ku Rättv. (h)å'ku 
Leks. hå'kuBju. Ål Ga. Nås Mal. sLi. ha`kku Jä. 
Äpp. nLi. Tra. 'främsta och nedersta parti av 
underkäke / chin' (SAOB haka' 1); skå"vå 
å"ku Älvd. 'raka sig'; i ty`kkt å'7c4 
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di Våmh. (Bon.) lag tyckte, att du sade ngt 
(eg. hakan vippade)'; ma i ts`kka hä'ku Leks. 
'med en sådan (stor) haka'; tfi'lrhakku Tra. 
'spetsig haka'; tvi'håku Mal. 'dubbelhaka'. — 
Ssg: hä'kubål m.III Mal. (jfr bedle) 'man 
med stor haka / man with a big chin'; a"kuskegg 
n. Soll. <hakskägg / chin-beard'. 

haka' sv.v.l. ä"kå Älvd. Våmh. Soll. Ors. hå"kå 
Ve. (h)crkå Rättv. (h)å`ka Leks. hå`kak hå`ka 
Bju. 	ka Mock. hå,' ks Nås Mal. hå,' kå sLi. ha' lekå 

ha`kko nLi.ha,`kko Tra. (vanl. i apokoperade for-
mer). 1. a. (om hake:) <fungera / work, function (of 
hook)' (jfr SAOB 1, 4) Ve. ä hå"kå-nt nå ä' an 
<tåhakarna på hans (häst)skor fungerade inte 
el. grep inte i'. b. `gå trögt, bromsa, fastna / 
work stiffly, stick, get stuck' Mor. ä ä"käd å 
berrko öMor. <släden fastnade på barmarken'. 
2. (tr.:) 'hänga / hang' Ve. Leks. Dju. Mal. ÖVd. 
håkå jö'n ä förlö`ra Ve. <häng upp det förstörda 
(byttbandet) här!'; hå`k ä ti sö'Ira Dju. `häng det 
(våta plagget) i solen!'; ha`kko ä pi ra'nnan nLi. 
'hänga det i takstängerna (eg. rannarna)'; 
dem add ska% da-i fjB'sä å ha`kko tabä'llan på 
gisttgrinndä Tra. `de höllo skola i ladugården och 
hängde upp tabellerna på getgrinden'. 3. 'nap-
pa, fastna på kroken (om fisk) / bite, get caught 
on the hook (about fish)' vSoll. däm å'kå int 
nå i då: g `de nappa inte något i dag'. Syn.: 
nappa, bet. 1; picka, bet. 8; taga. 4. <små-
reta, gnata på / nag, annoy' Våmh. (Bon.) an 
fälld bära å å"käxl että-n2m 'han höll bara på och 
kältade på honom'. Syn.: hacka, bet. 7; 
h a ckl a, bet. 2.— Särsk. förb. (a v: ) vi am håkå-å' 
då''rä nRättv. `vi ha hakat av dörren'; (fast:) 
håk-fa'sst ä Dju. 'häng, fast det (på kroken)'; 
häks-fa'sst Mal. ha'kko-fa'sst nLi. 'fästa med 
hake o. dyl.'; häks-fa'sst så Mal. 'haka sig fast'; 
(i:) eå äkär-i' Älvd. ä äkär-i' Mor. 'det hakar i'; 
(i h op:) 1. (tr. : ) äkå-jä'8p e'rrur Älvd. 'haka 
räfsorna i varandra'. 2. (abs.:) däm håkv-ihö'p 
på ma'rrknadärn, Rättv. (Bo.) `de råkade i slags-
mål på marknaden'; (ned:) håk-nä'd så Rättv. 
(Bo.) (h)åk -nå' d sä Leks. hak-ng' d så Dju. hak-nä'r-
sä Flo. 'sätta sig'; (på:) 1. ̀ hänga upp (på hake), 
haka på' Älvd. Leks. Mal. ÖVd. tessttfittiln,, ska 
du håk-p' inna du håk-p' dä tjo'sslan Leks. 
'ostkitteln skall du hänga upp (över elden), 
innan du häktar på dig kjorteln'; haskko-på1  
tettani ro`mmpen Li. 'lägga gräs till tork (även) 
på myrhässjans utskjutande stångändar' (då 
grästillgången var mycket god). 2. (bildl.:) ä 
,fsl på'-håska ti jerrkomss lel Leks. 'det är då 
mycket motgångar i Erkersgården'; (upp:) 

'haka upp (på hake, krok etc.), hänga upp' 
allm. äkå-u'pp 	Älvd. <provisoriskt hässja 
fuktigt hö i tunna lager'; håkå-u'pp ru'ttjen Ve. 
`hänga upp rocken'; h,åk-o'pp klrädar Leks. 
'hänga kläder (till torkning)'; häk-u'pp se 
Nås <haka upp sig'; hä'kå-sipp se sLi. <ta sitt 
liv gm hängning'; (uti:) 1. (h)åk-ti' Rättv. 
hk-ti' Nås håles-ti' Mal. ha`kko-tf' nLi. Tra. 
'haka i, haka på, häkta på' (intr. o. tr.). 2. (p. 
pret. n.:) ti'häka Mock. 'förgjort' (jfr f ör g a r); 
(vid:) håk-v' Ål 'gm magiska medel låta en 
annan persons häst draga ens lass'; (å:) åkå-4' 
Älvd. (styr ack.) <haka på'. 

haka" sv.v.l. (jfr haka f.:) ak-u'pp Soll. hak-s'pp 
Jä. hälat-s'pp Mal. (Y.) 'lyfta på hakan / raise 
one's head (chin)'. 

hak-band' n.Ia (jfr haka f.) ha"kubannd Ve. 
hä'kobannd Ore (h)å"kubannd Rättv. (h)å'ku-
bannd Leks. hå'kubannd Flo. Mal. ha`kkubannd 
Jä. 'band, knutet under hakan för att fasthålla 
(barn)hätta / (child's) bonnet-ribbon under chin' 
(SAOB). Syn.: hättband, bet. le. — Ssgr: 
ekuban(n)dsgesss m. Rättv. 'gosse, klädd i 
mössa med hakband / boy, wearing bonnet with 
ribbon tied under chin'; å"kuban(n)dskulla f. 
Rättv. 'flicka, klädd i mössa med hakband / girl, 
wearing bonnet with ribbon tied under chin'. 

hak-band" n. I a (jfr haka v.) ä"kub4nnd Våmh. 
'bärande tåg, fast i den ena klövjekorgen och 
(vid behov) fasthakat i den andra korgen el. i 
en hake på klövjesadeln / tow-rope running 
from one pack-saddle basket to the other or to 
a hook on the pack-saddle'. Syn.: haktåg; 
lätt-band, -bände, -tåg, mjäsståg; över-
spängsel. 

hakbands-hatt m. Ta ha'kubann(d)shatt Dju. 'vit 
linnehätta med knypplad spets el. broderi, 
knuten med hattband, som vid kyrkbesök 
bars under den kulörta barnhättan / white linen 
hood decorated with lace and embroidery, 
fastened with hattband, worn to church un-
der child's coloured bonnet' (ÖDB IV 498). 

hakband(s)-hätta f.IVa hä'kobandhätta Ore (h)e-
kuban(d)s(h)ättaRättv.(h)Cikuban(d)8(h)ätta Leks. 
hä'kuban(d)shätta Dju. Ga. Flo. Mal. ,,,ha'kku-
ban(d)shätta Jä. hå'kubanshätta Nås ha' kkub annd-
hätta Äpp. `barnmössa med hakband' (se ill.; 
ÖDB IV 496). Syn.: hak-, kripp-hätta. 

hak-blomma m. Illa (jfr haka f.) a"kublrföm vSoll. 
`styvmorsblomma, Viola tricolor / wild p ansy'. 
Syn.: se folk, bet. 10; nattochdag m.fl. 

hake m. IV —Illa Otji 	Älvd. Otji Våm h. 
å"kå vMor. Soll. hå"kå Ve. a"tji Ors. hä'tje 0 re 
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(h)ci"ki rki Rättv. (h)å` ka Leks. hå' kaiil hå' ka 	båtshake / spike at the end of boat-hook' (se ill.). 
Bju. Dju. hrlca Ga. Mock. hä,`kä Flo. hå`ks Nås hak-tåg n.II 4"katåg Älvd. 'bärande tåg, fast i 
Jä. Äpp. Mal. hå'tji, ,,h,a'ttji (pl. hrkor) Li. 
hcittji Tra. (jfr Bergfors 70). 1. 'föremål 
med skarp böjning el. krök / hook' (bl. a. 
krok, ishake, brodd etc.; SAOB haken  1) 
allm. Jfr bak-, brand-, båts-, drev-, flöt-, 
golv-, håll-, is-, krok-, spänn-, spärr-, tå-, 
vinkel-, vänd-. 2. 'stycke åkermark, som 
skjuter ut från en större åker / piece of cultivated 
land jutting out from large field' (jfr SAOB 
haken  2 c, g) Älvd. 3. <spets el. nagg av den 
böjda delen av lie / point or eurved part of 
seythe' (ÖDB I 221) nyMor. Äpp. ri'bru9nm-
håks Äpp. `dets.'. Syn.: se brumma(n)pigg. 

'inhugg i knutstock, knuthak / notch in cor-
ner-j oint' Leks. Jfr sn e d-. Syn.: knut hak. 

a. 'bråkmakare, antagonist / troublemaker, an-
tagonist' (jfr SAOB haken') Ve. ä wa twå 
rikkte hå"kår 'det var två riktiga trätobröder'. 
b. (senare ssgsled:) 'mager, gänglig person thin, 
lanky person' Mal.; se skaller-. 6. (se-
nare ssgsled:) `person, som arbetar hårt el. 
flänger och far / person, who works hard or 
rushes around' (jfr SAOB hake") Mal.; se skal-. 
7. (senare ssgsled:) 'svårläkt, frätande sår / 
slow-healing, malignant wound or ulcer' Leks.; 
se sår-. 8. (senare ssgsled:) 'vattenränna från 
damm till kvarnhjul / mill-race between pond 
and wheel' Jä.; se vattu-. 

hak-hätta LIVa (jfr haka f.) erkuått Soll. 'barn-
mössa med hakband / child's hat with hak-
band' (se ill.; ÖDB IV 132, 476, 479, 482). 
Syn.: hakhands-, kripp-hätta. 

hak-lax m. la (h)rklakks Leks. hr klakks Flo. 'tim-
merknut med hake el. laxformig fog i notched 
timber at corner-joint, dovetail-joint' (jfr SAOB 
V11 haklask). Jfr laxknut. 

hak-ring m.Ib heekrivg Bju. hrIcriuy Ga. hrks-
rivv Jä. Äpp. Mal. (Y.) 'ring, på vilken hakar 
och hyskor voro upphängda/ring on which hooks 
and eyes were threaded' (SAOB; ÖDB II 242). 
Syn.: häktring. 

hak-ryek n.Ib hrkrekk ÖVd. <försök 
båtshake rycka till sig i älvströmmen el. forsen 
förbiflytande föremål / attempt to catch hold 
of floating object in river or rapids by means of 
boat-hook'; ta hrkrekk Tra. 'hugga fatt i med 
båtshaken'; söskovgan add brå' hrkrekk i fkrjain 
Tra. <männen från Solör (i Norge) voro skickliga 
att med båtshaken hugga fatt i förbiflytande 
föremål'. 

hak-stingare m.IIIc hå,skstivvgar Li. 'pigg på 

att med 

den ena klövkorgen och vid behov fasthakat i 
den andra' (se ill.). Syn.: hakbandn. 

hal m. a här Bju. 'ett slags vals / a kind of waltz' 
(Magnevill). — Avi.: hå'Ita v. Bju. 'dansa hal'. 

hal adj. I åk Älvd. Våmh. (pl. ä'Zrer Älvd.) vMor. 
Soll. (n. ä/t Älvd. Soll.) hålr Ve. Ore Bju. Flo. 
Nås (n. h,åkt Ve. Bju. hä,kt hål Flo. h,åk I Nås) 
ä/ Ors. (h)ål Leks. hål Al Dju. Jä. (n. hålt Al häl 
Dju. hallt —hä,lt Jä.); obef. Äpp.—Tra. (jfr håln). 
1. 'glatt, slipprig, halkig / slippery' (SAOB 1) 
allm. bäskält Våmh. (Bon.) brkhälr Ve. (om 
skida). Jfr gling-, spill-, under-. Syn.: gling, 
bet. 1 o. 4; halig; halkig; håln, bet. 1; hålig; 
hålkig. 2. (om vätska:) 'som kännes slipprig / 
slippery' (jfr SAOB 2) allm. Syn.: hål", bet. 2; 
slemmig"; slepign. 8. (om person:) 'opålitlig, 
falsk / unreliable, falsa' (SAOB 3) allm. 4. (om 
eggverktyg:) `illa slipad, slö / blont, badly 
sharpened' Våmh. (Bon.). — 	S:`?ra n. Älvd. 
Soll. hrlan n. Leks. hål n. Flo. 'någonting halt / 
something slippery'; ev-a'uti 	Älvd. 'ha i 
någonting, som gör vattnet halt (t.ex. lut)!'; 
hå`ln m. best. Leks. 'halkan / the slipperiness'. 

hala f. V ii"Zrå Älvd. a"ku vMor.; pl. a"kur vSoll. 
'liten gädda / small pike' vMor. Jfr gädd-. 
<liten, smärt flicka / small, slender girr vMor. 
(pl.:) 'smal och grund sankmark, ofta utlöpare 

från större myrmark / narrow, shallow piece of 
marshland often jutting out from large marsh' 
vSoll. Jfr hals, bet. 2. 

hala' sv.v.l. å'Vrå Våmh. å"Zrå vMor. Soll. ånå 
Ors. (h)å"lrå Rättv. (h)äka Leks. h,r(ra Dju. /iris 
Jä.; obef. Älvd. (jfr hal adj.; ev. äv. hala m.). 
1. 'glida, halka / slida, slip' (SAOB hala' 1) 
Ors. Rättv. Jä. i änäcl ennda nidE'ver öOrs. 
'jag halkade rätt ned(över)'; hrls skö'ränna Jä. 
<åka kana, slå kana på blankis'. 2. (jfr hala m.) 
'krypa, kräla, slingra / crawl, wind, wriggle' 
(t.ex. om orm; om ödla) allm. sjå ur dem kiimå 
erkend vMor. 'se, hur de komma krälande!' (om 
en hop småbarn); kfira haka yr lä'nntjan Leks. 
'kon kröp (gled) ur halsklaven'. 3. 'strömma / 
stream' (t.ex. om regn; om säd; om barnhop el. 
folkmassa) vMor. Ve. ä'rrtär ä"ked nid i se'ttjen 
vMor. <ärterna strömmade (runno) ned i säcken'; 
wennd fö'k så kum, ekend jö'n vMor. 'så mycket 
folk som kommer strömmande hit!'; ä ä"fräc/ ekä 
då'jän Ve. 'det strömmade (folk) ut och in hela 
dagen'. — RefL: 1. (jfr hala m.) <ringla sig, åla 
sig / wriggle, worm one's way' Soll. 2. `(ligga 
och) dra sig / lie lounging' vSoll. — Pass: 
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å Irigg å ifkäs vSoll. 'hon ligger och drar sig'. — 
Särsk. förb. (av:) vå'rrrntin älrät-i'v in i bd' sskan 
Soll. `ormen ringlade (i väg) in i busken'; (kull:) 
håls-ku'll Jä. `halka omkull'; (ned:) hälr-ne'd 
Dju. håls-nå' Jä. `halka (glida) ned'; (ur:) sjå ur 
sd'di kunon *end-9'r jd'nei vMor. `se, hur säden 
kommer utrinnande här!'; hear-g'r tjö`slsn Leks. 
`avtaga kjorteln gm att låta den falla'; (ut:) 
fö'tjä äkäd-ö'jt vSoll. `folket strömmade ut'; 
(återur:) i ska kna`kk-di so ta'rrmer ä"Zrär-ati'r 
di Ve. `jag skall slå till dig, så att tarmarna 
rinner ur dig'. — Ssg: å"lrådön n. vMor. `litet 
barn, som springer ut och in i husen och drar in 
smuts'. 

hala n  sv.v.l. (h )eis Ir a Leks. h å' Ir a B ju. 1. `draga sig 
(klängande med armar och ben) uppför en stång 
el. ett träd / climb up a pole or a tree' (SAOB 
hala" 3-4) Leks. an Cella på i rö`da opp tä fu'est 
kvi'8star nLeks. `han klängde och drog sig upp på 
en stång till trädets första kvistar el. grenar'. 
2. `förhala (tiden) / procrastinate' (SAOB hala" 
5) Bju. an hå'Ira på tra `han drog ut på tiden'. 

halad m.II -IV erlråd -4"kår vMor. hånd Ve. 
4"lråd (best. sg. dat. erkå'dira) vSoll. hd'Irod Oro 
(jfr Torp hala m.). 1. `på rot torkad fura med 
nästan kvistfri kärnved / dry pine with heart 
wood almost free from knots' allm. Jfr torr-. 
2. (jfr? hale, bet. 1) `nedre, spetsig rotdel av 
rova el. kålrot / lower, pointed part of root-
vegetable' Ore. — Ssgr: ci"Iråkwisst ,,,å"Iråkvisst 
Soll. hå"Iråkvis(s)t Rättv. (Bo.) m. `torkad, kåd-
rik gren av tall / dry, resinous branch of pine'; 
å"lrå(r)urld vMor. hå"Irdwid Ve. hå'Irosvä ÖVd. m. 
'ved (trä) av torrtall / wood from dry pine'; 
å"Irdtupp m. Soll. `torr furutopp / dry tree-top 
of pine'; hå"keitimmbär n. Ve. `torrfurutimmer / 
dry pine timber'. 

hale m.IV å"ki Älvd. Våmh. (pl. nom. Ckir 
Våmh.) 	vMor. hånrå Ve. ani Ors.; pl. 
-håkår Li. (Fr. hali; Torp hale). 1. `svans; 
stjärt / tall' (på ko; på orm el. ödla) Älvd.; obef. 
Våmh. Mor. tjg'raki' Älvd. `korumpa'; kävalri' 
Älvd. lealvrumpa'; (överfört:) n IrPtcn 014 
Våmh. `ett litet efterhängset barn'. Jfr rumpa, 
bet. 1. Syn.: skate, bet. 2a; spjål; spjäl. 
2. `smal, utskjutande del (udde) av myrmark / 
narrow piece of marshland jutting out from the 
rest' Älvd. Våmh. Ors. ng`rali Ors. `dets.'. Jfr 
hala, bet. 3. Syn.: tånge'. 3. `sträng av ngn 
utsöndring, hängande från kons könsorgan / 
strand of some kind of secretion hanging from gen-
itals of cow' Våmh. Jfr s e n-. Syna y xenst r äng. 
4. `grodd (på potatis el. säd) / sprout (in potato 
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or gram)' Våmh. dem a fajå kevvga d'Irå 
Våmh. `de ha fått långa groddar'. Syn.: se 
brodd', bet. 2b. 5. (senare ssgsled:) a. 'rova/ 
turnip' Li.; se rov-. b. `nogräknad person i 
fussy person' Li.; se klyp-. — Ssg: ä"lratitg n. 
Älvd. (skämts.) `svans / tail'; hå'Irsknatt m. Mal. 
`småväxt, dålig avkomma; onormalt litet hus-
djur/small, weak offspring, abnormally small ani-
mal'; håsksvakkst adj. Mal. `småväxt, smal och 
midig i small, slim and lissom'. 

halft 	se hälft. 
halga f.IV eisga Våmh. vMor. Ors. a'llga. (pl. 
a'llgur) öMor. (jfr Rz 838 a; SAOB halge; 
Torp holge); obef. Älvd. Oro. 1. `kärve av 
urtröskad halm sheaf of threshedstraw' (SAOB; 
ÖDB I 455); du bi'nnd å'gur Våmh. `du binder 
(sädesband, stora som) urtröskade kärvar'; a'llm-
allga öMor. a'llmåga Ors. `dets.'. Syn.: kärve, 
bet. 1. 2. `oformlig säck el. strumpa / shapeless 
sack or stocking' Våmh. (Bon.). 3. (senare 
ssgsled:) `virvelvind / whirlwind'; se dj ärg-. 

hal-glinder n. Id a"lrågkinnder Älvd. (jfr hala v.) 
`tunn ishinna, rimfrost / thin layer of ice, hoar-
frost'. 

hal-gris m.Ia hå'kugris Mal. (jfr hala v.) 'envis, 
oböjlig person, svår att få grepp på / stubborn 
person, not easy to get at'. 

halig adj. I hä'ku Dju. `hal, som glider lätt / 
slippery'; e hä'kuga stå'  vv 'en hal stång (som 
glider lätt)'. Syn.: hal, bet. 1, m. fl. 

hal-is m.Ia 	öMor. a"Zräjs Soll. (h)Xlis Leks. 
`hal, blank is / slippery, shiny ice'; ä va gli'vvg 

öMor. `det var (rena rama) hala blankisen'. 
Syn.: glansk-, gling-is. 

halka LIV a'llka svÄlvd. öMor. Ors. hcarka Bju. 
Nås Jä. Äpp. `halhet på is, väg etc. / slipperiness' 
(SAOB halka', bet. 1). Syn.: halke; hålka. 

halka sv.v.l. a`kka, -'&'lika Älvd. a'Irk(a) Våmh. 
vMor. Soll. a'llka öMor. Ors. hcarka Bju. Dju. 
Ga. Nås Jä. Äpp. `slinta och falla omkull / slip 
and fall over' (SAOB 1). Syn.: glida, bet. 1; 
halkna; hassla; hålka. — Särsk. förb. (ikull:) 
allk-iku'll Ors. `halka omkull'; (omkull:) akk-
smku'll vSoll. `halka ikull'. 

halke m.IIIa ha'irks Rättv. (Bo.) (SAOB under 
halka') `halka / slipperiness'. Syn.: halka; 
hålka. 

halkig adj. I a`kkug nÄlvd. a'Irk4n Våmh. ha`kku 
Bju. Dju. Nås; n. askkåt Soll. (h)a`kkut Rättv. 
h.a`kkut Jä. `(litet) hal, slipprig / slippery' (SAOB 
1); på e hcarkuga ga`ttu Dju. `på en ishal gata'. 
Syn.: hal, bet. 1; halig; hål", bet. 1; hålkig 
m. fl. 
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halkna sv .v .1. a`lrkgn Våmh. (Bon.) a`lrken vMor. 
`halka / to slip'. Syn.: halka; hassla; hålka. 

hallar-delen m. best. ha'llacläjIrn, Li. `den mindre 
el. sämre lotten el. delen / the smaller or inferior 
part'; CUMM 88M 8eVMM8r vå', fekk fall tå' hålla-
ciorn ̀ de som sämre el. svagare voro, fingo väl ta 
den sämre lotten'. Jfr systerdel. 

halle m.IIIa -å// svMor. å'//(å) Soll. (V11 halle; 
Danell Nuckö hall; jfr SAOB hall' 5) 'sten-
sänke till nät el. not / stone sinker for fishing-net 
or seine' (ÖDB I 111 ff.); blrYsåll svMor. 'bly-
sänke på not'; n,ä"väråll Soll. 'med näver om-
bunden sten, fäst som sänke på not'; etä'nåll 
Soll. `stensänke på not'. Jfr nät -häll, -sten; 
n o t-. 

halling m.Ib ha'llivg Ve. h,a'lliv Mal. ha'llivg 
ÖVd.; best. å'lindjen vSoll. anindjen Soll. 
injen Äpp. ha'llin(j)in Mal. ha'llin ÖVd. 1. 
'dans, utförd av manliga dansare / dance per-
formed by men' (SAOB halling"; Dal. Hemb. 
1943, s. 88) affill dä,'s ha'llin Tra. 'dansa hal-
ling(en)'. Jfr skinkompass. 2. (bildi. i förb. 
med åka:) åsk anindjen Soll. 'åka el. halka i 
väg med fart / set out at great speed'. 3. 'växt, 
renfana, Tranacetum vulgare / tansy' Mal. 
(Idbäck). Syn.: fene; renfan(a); rovfene. 

halling-gubbe m. Illa hcalivgebbe Li. 'sprattel. 
gubbe / jumping jack'. 

hallra sv .v.1. ha'llra Mal. 'utföra något långsamt, 
slött och trögt, söla j do something slowly, idle'; 
har an då' ha'llär v f å'r 'hur den där sölar och 
beter sig'; å då,' ha'llär full e gi'kk `det där gick 
(väl) söligt och långsamt'. 

hallå n. hallö' Bju. Ga. allir Flo. alö' (best. 
dat. alö'n) Mal. 'buller, oväsen / noise' (SAOB 
II 2); mitt i di då' alö'n Mal. 'mitt i det där 
oväsendet'. 

halm m.Ia 4m Älvd. .-.4n Våmh.'åm vMor. Soll. 
alm —alim öMor. halm Ve. Ore allm Ors. (h)arm 
Rättv. nLeks. halrm sLeks. — Mal. hålrm ÖVd. 
(koll.:) 'strån av sädesväxter / straw' (SAOB 2); 
skå"kå 4'min vÄlvd. skålde a'llmän öMor. 'skaka 
den urtröskade halmen'; bgt agrmen ti fä'asinjen 
nLeks. 'byta halm(en) i sängbolstret'; (äv. bild.:) 
nfe e jä hö'ma ma ha`lrmäm Rättv. (Bo.) 'nu tar 
jag hem spelet (i kortspel)'; Zret'vnghalrm Ve. 
/ki'vvgallm Ors. 'långhalm'; fjö`l•åghalrrn, Mal. 
'halm av förra årets skörd'. Jfr bjugg-, bland-, 
brugg-,havre-,jul-,korn-,rost-,råg-,samk-, 
säng-; tjog-, urät(es)-, vår-, ärt-. — Av/.: 
kö're e gra'nnhalrma Rättv. (Bo.) 'kornet har 
spenslig halm / barley straw is very brittle'; 

sLeks. 'skräpa ned med halm'.  

halm-band n.Ia ,5‘mbqnnd Våmh. (Bon.) 'till 
bindande av sädeskärve avsett, av halm hop-
snott band / twisted straw used to bind sheaves' 
(SA0Ba). Syn.: se band, bet. 3; bindband; 
bindel, bet. 3, m. fl. 

halm-bröd n. V a'llmbrö öMor. ha'Irmbrå Ve. 'bröd, 
vari hackad och malen halm ingick som ingre-
diens / bread containing chopped and ground 
straw' (SAOB; ÖDB III 431). Syn.: se hack-, 
halmhack-bröd. 

halm-bädda f.IVa ha`kmbädda Leks. ha'Irmbädcla 
Jä. Mal. hå'Irm,bädda ÖVd. (jfr SA0B).1. 'halm-
bädd på golvet i stugan! straw bed on the floor 
of the house' Mal. ÖVd. 2. 'tjockt lager av halm 
under kreatur (i fähuset) / thick layer of straw 
for cattle to lie on (in the cowshed)' Leks. Jä. 
3. 'lager av råghalm, brett över några hopvridna 
humlerankor (o: humlering) såsom underlag 
för silduken, över vilken vörten och mäsken 
silades vid bryggning av dricka / layer of 
rye-straw spread out over a number of twisted 
hop-bines (a: humlering) to support straining-
cloth through which wort and mash were 
strained in brewing process' (jfr ÖDB III 509) 
Mal. 

halm-dans m.I a (h)carmdanne Rättv. 'vid bröllop 
anordnad dans på halm, som bretts ut över 
golvet / wedding dance on floor covered with 
straw'. 

halm-dricka n. IV 4'mdrikka Våmh. 'dricka, 
bryggt (kokat) på hackad halm, silat och tillsatt 
jäst / strained drink made of chopped straw 
with yeast added to it'. 

halm-hack n.Ib Q`makk Våmh. (Bon.) å'makk 
vMor. hcarrnhakk Jä. hal-mhakk Mal. hälrrnhakk 
Li. 1. (koll.:) <halm, ax och agnar av råg, 
hackade, malda och anv. som bakmjöl / straw, 
ears and chaff of rye, chopped, ground and used 
as flour' (ÖDB I 442; III 431; Våmhusfj., s. 196, 
290) Våmh. Mal. Li. Jfr halmhackmjöl. 2. 
'hackad halm (blött i varmt vatten till kreaturs-
foder) / chopped straw (soaked in hot water and 
used as cattle-fodder)' Jä. Mal. ÖVd. Syn.: se 
hack' n., bet. 3. 

halm-hackare m. Ilie .`makkär Våmh. (Bon.) 
'person, som vid sädesbrist gick i gårdarna och 
hackade råghalm och agnar, som sedan maldes 
samman med något säd och användes till 
bakmjöl / person who went round farms after 
a bad harvest and chopped rye-straw and chaff, 
which was then ground with a small anaount of 
graM and med as flour' (ÖDB I 442; Våmhusfj., 
s. 196). 



halmhack-bröd 	 825 	 halm-tutta 

halmhack-bröd n.Ia DitakbrEiä nVåmh. Tmak-
bröd Våmh. (Bon.) hcarmhakkbr8 Mal. hälrm-
hakkbrå Li. 'bröd, vari hackad och malen halm 
ingick som ingrediens' (jfr SAOB hackbröd; 
ÖDB III 431; Våmhjusfj., s. 196). Syn.: se 
hack-, halm-bröd. 

halmhack-mjöl n. II —Ta -«makkmer Våmh. 
(Bon.) <bakmjöl, malet av finhackad halm och 
något råg / flour ground from chopped straw and 
chaff and a little rye'. Syn.: halmmjöl. 

halm-kagg m.Ib hit'Irmkagg Li. '(i lada upplagd) 
stack av halm / heap of straw (piled up in barn)' 
(ÖDB I 456). Jfr kagg, bet. 2; lod f., bet. 1; 
stöt'', bet. 1. Syn.: halmstöt. 

halm-karl m.I a ha`kmkall Ve. 'halmdocka i mans-
storlek, utklädd till man och placerad utanför 
dörren till ung kvinna, vars namnsdag skulle 
firas / life-size straw doll dressed as a man and 
put outside front door to celebrate a young 
woman's name-day' (SAOB). Jfr halmkäring; 
halmtutta, bet. 1. 

halm-ked f.Ia a'llmtjä nöMor. 'av halmstrån 
och små tygbitar hopbunden girland el. länk-
prydnad (till halssmycke el. halmkrona) / 
garland or ornamental chain made of twisted 
straw and small pieces of material (used as 
necklace or halmkrona)'. Jfr halmknepa. 

halm-knepa f.IVa a'llmknäpa nöMor. `av kluvet 
halmstrå tillverkad prydnad, hopbunden med 
flera liknande till en halskedja (halmked) / 
necklace made of chain of split straw threaded 
together (halmked)'. Jfr halmked. 

halm-kors n.Ia ha`kmksss Leks. 'kors, flätat av 
halm och placerat under julbordet / cross made 
of plaited straw, placed under Christmas table'. 

halm-krona f. IV 4`Inkrquvgn Älvd. mkråvven 
nyMor. a'llmkröjna -kretjna öMor. ha'irm-
kråvvna Ve. (h)carmkräna Leks. ha`kmkr(ma Dju. 
Äpp.,,,hcelrmkråna Mal. hearmkröna ÖVd. 'av 
halm förfärdigad takkrona, upphängd i taket 
om julen / ornament made of straw, hanging from 
ceiling at Christmas' (se ill.; jfr SAOB 2; Forss-
lund II: 2, s. 29). Jfr halmked. Syn.: se flug-
runka; julkrona. 

halm-kudde m. Illa hdIrmkudda Leks. '(stort) fång 
av halm / armful of straw' (dels hopräfsat vid 
tröskning, dels any. som underlag i säng). Jfr 
halmvåndla. 

halm-käring f.Ib ha'Irmkelivg Ve. 'halmdocka i 
människostorlek, utklädd till kvinna och placerad 
utanför dörren till ung man, vars namnsdag 
skulle firas / life-size straw doll, dressed as a 

woman and put outside front door to celebrate 
a young man's name-day'. Jfr halmkarl. 

halm-kärve m. Illa n. Ta ei'mtjärry m. Älvd. 
allmtjä'rry öMor. a'llmtjarry Ors. hcarmtjärrva 
Bju. Ga. ha'Irmtjärrvan n. Nås ha`kmtjärrva m. 
Mal. hälrmtjärrve ÖVd. <kärve av tröskad halm / 
sheaf of threshed straw'. 

halm-lider n. Id it`mIrldär vMor. ha'Irmlidär Dju. 
'lider, vari halm förvarades / shed in which 
straw was kept' (ÖDB III 14). 

halm-mjöl n.II '..Ta å'mmjalr vMor. hcl'Irmmjåk 
Tra. <mjöl till brödbak, malet av sönderhackad 
halm och så,dor / flour ground from chopped 
straw and bran'. Syn.: halmhackmj öl. 

halm-pipa f.IVa 4'mpip Älvd. ha`kmpip(a) Ve. 
ha`kmpipa Mal. hefIrmpipa ÖVd. ̀ halmstrå, halm-
rör / straw' (any. bl. a. som sugrör el. vid till-
verkning av halmkronor etc.; SAOB). Jfr 
halm-spjälke, -strå. 

halm-rum n.Ia å ̀mröm nyMor. 'den del av ladas 
förvaringsrum, dit den urtröskade halmen 
kastades under tröskningsarbetets gång / part 
of the barn floor onto which the threshed straw 
was thrown during the threshing-process' (ÖDB 
I 434, 453). 

halm-skyttja f.IVa ha`kmfittja Ga. `tvåkloig trä-
gaffel, any. vid lyftning av halm / wooden 
pitchfork used for liftingstraw' (se ill.; jfr ÖDB 
I 455). 

halm-spjälke m. ITT a crmspjökk Soll. a'Irmspjäkka 
Leks. (Silj.) 'större, kraftigt halmstrå / thick 
straw'. Jfr halm-pipa, -strå. 

halm-stabbe m. Illa ha'Irmstabba Ga. 'huggkubbe, 
any. vid hackning av halm / block of wood on 
which straw was chopped'. 

halm-stack m.Ib 4`mstakk Älvd. almsta'kk öMor. 
a'llmstakk Ors. (h)dIrmstakk Rättv. Leks. ha'Irm-
stakk Bju. hcarmstakk Mal. 'till förvaring i 
det fria upplagd, större hög av sammanpackad 
halm / stack of straw out in the open' (SAOB). 

halm-strå n. V ii'mstra Älvd. ~trå Våmh. (Bon.) 
ha'Irmstr7i Ve. å"mstråd Soll. a'llmstrit Ors. ha'Irm-
strå Bju. Nås Mal. hcl'Irmstrå ÖVd. `strå (stjälk) av 
sädesväxt / straw' (SAOB 1); tepp yvyr Q`mstrå 
Våmh. (Bon.) 'hoppa över halmstrået' (lek). Jfr 
halm-pipa, -spjälko. 

halm-stöt m.I a hdirmstät Leks. Mal. 'stor hög av 
halm (upplagd i lada) / large heap of straw (piled 
up in barn)'. Syn.: halmkagg. 

halm-tak n.II —Ia d`mtål Älvd. hcarmtäk Leks. 
'yttertak av halm / straw-thatched roof' (SAOB 
1). 

halm-tutta f.IVa ha'kmtutta Leks. ha`kmtutta 
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Dju. 1. 'av halm förfärdigad människofigur i 
naturlig storlek, ställd utanför (stug)dörren för 
att uppvakta ett kvinnligt namnsdagsbarn / life-
size straw doll put outside front door to celebrate 

woman's name-day' Leks. Jfr halmkarl. 
2. 'hopvirad halmtapp (för tillfällig tätning, ex. i 
bryggbunkens avrinningshål) / straw plug (used 
to stop hole in barrel temporarily)' (ÖDB III 
510) Dju. Jfr bryggtoppa. 

halm-våndla f.IVa ha'Irmvalla Ål hearmvannda 
Flo. ha`Irmvanndla Mal. hå,'mvåla ÖVd. 'fång 
halm, halmtuss / armful of straw'. Jfr halm-
kudde. 

hal-padda f. IVa (h)å`kspaclda Mal. hå`lråpadda ,-,  
hå,s4'opadda ÖVd. (jfr hale, bet. 1) `grodlarv 
med stjärt, men utan ben / tadpole with tail 
but without legs'; hå`lropaddon lå`å å flriPg Tra. 
<grodlarverna vicka på sig och simma hastigt 
om varandra'. Syn.: digerhuvud. 

hals m.Ia its Älvd. Våmh. är8 vMor. Soll. alls 
öMor. hålrs Ve. dis 	Ors. hass -hås Oro 
(h)åks ,,, (h)CtIrs Rättv. (h)ä8 Leks. häf Bju. häs 
Al Dju. Ga. Mock. h,Carg Flo. Nås Jä. häg Äpp. 
håg ,,, Itätrg Mal. hågg -hälrgg ÖVd. 1. (hos män-
niska el. djur:) `kroppsdel, som förbinder hu-
vudet med den övriga kroppen / neck' (SAOB 
1, 3) allm. skra"vtrun i a`Irsim svMor. 'skrovlig i 
halsen'; Mild håstrsem å jr Ve. <hållen munnen 
på er!'; ä fasnär-a'tt nidi dalsim sOrs. 'det täpper 
till i halsen'; brjöt-å å'irs di Son. 'bryta halsen på 
dig'; je hä's Al 'ropa högt'; hä kamm ti getri, häl g 
Äpp. 'det kom i galen strupe'; an a my`ttjy ti 
M'Zrgam Mal. 'han (o: hästen) har tjock och bred 
hals'; .21a`kkt48 Våmh. (Bon.) tjö`ttheis Al 'hals av 
slaktat djur'. Jfr blå-, get-, gums-, sting-, 
svan-. Syn.: strupe, bet. 1. 2. 'halsstycke på 
skinn / neckpiece of animal's skin' (jfr SAOB 4) 
Mal. rå' ttji n,år y' vy hä'Irm, 'skrapa (eg. räcka) skin-
net nedåt halsstycket'. 3. 'del av föremål som ge-
nom sin form påminner om en hals / part of objeet 
reminiseent of a neck' (SAOB 6) allm. pit`telålts 
vMor. <buteljhals'; bru`nnshålts Ve. 'överbyggd 
brunnsöppning'; bö"gsekkhå,Irs Ve. 'smal öppning 
på skinnsäck'; fka'sskhäs Dju. 'flaskhals'. 4. (i 
timrad husknut:) 'smalare uthuggen del, som 
förenar stocken med utknuten / (in tinatered 
corner-joint:) narrow part connecting wall-log 
with utknut en' (se ill.; ÖDB III 117) Leks. Mal. 
ÖVd. Jfr hals-skåra. Syn.: hals (n)ing. 5. 
<smalare del av vatten(drag) eller myr / 
narrow strip of watercourse or marshland' 
(SAOB 6 1; S. Tunberg i Fornvännen 1940, s. 
10 f.) Älvd. Ve. Mal. ÖVd. Jfr myr-. 6. (i vissa 

bildi. uttr.:) a. (i förb. mitt i halsen:) 'i allas 
åsyn / in full view of everyone'; i kåm mett 
hå'Irsv, å å'llt få'kk Ve. 'jag kom mitt i allt folkets 
åsyn'. b. (i förb. säga på ngns hals:) <berätta 
på ngn,s rygg el. med tillämpning på ngn / talk 
behind someone's back or with reference to 
someone'; dåm säjd ä på a' nnes hå' trs Ve. `de sade 
det på hans rygg el. med tillämpning på honom'. 
c. (i förb. draga upp i halsen:) drå pi hä'lrey, 
Äpp. Mal. 'vara osäker, bli misstänksam, ana 
oråd och därför ej ge klart besked / be uncertain, 
suspicious, feel something is up and therefore 
not be frank'. Jfr näv, bet. 2; öga. 7. (senare 
ssgsled i nedsättande benämning på person / 
part of derogatory term for person:) brit`mmins-
hålrs Rättv. (Bo.) 'person med djup basröst, 
brännvinsbas'; jieghälrs Rättv. (Bo.) 'lögnaktig 
person'. Jfr gap-, råm-. — Ssg: ha‘ltsknåjt m. 
Ve. <smalhuggen del av väggstock vid knuten / 
narrow part of wall-log at the corner-joint'. — 
Avi.: trs`vvghassa adj. Ore 'som har trång strupe 
/ narrow-throated'. 

halsa f. IV a hearga Flo. (jfr h äls e n.) 'hundhals-
band (med taggar) / (spiked) dog-collar' (ÖDB I 
42). Syn.: halsband, bet. 1; halsjärn, bet. 2; 
hundhalsband; hundhälse; hälsa; pigg-
band; rackhälsa; spikhalsrem. 

halsa sv.  .v .1. a'llsa Älvd. a`1,49.9, vMor. ä'Ftsa Soll. åska 
Ors. ha'ssa Oro (h)ä`trsa Leks. lgeltsa Al Mega Äpp. 
hä'irg(a) Mal. hå' gga ÖVd. 1. 'hålla el. falla ngn 
om halsen, omfamna ngn / put one's arms round 
a person's neck or fly into a person's arms, 
embrace a person' (SAOB; Gotl. Ordb. halsa') 
Äpp. no kanhiennda dam håsgär bil`ti <nu må tro 
de båda omfamnar varandra'. 2. (om väggstock, 
bjälke el. takved:) 'hugga ut så, att hals (bet. 
3-4) bildas / cut out log so as to form a neck in 
it' (Rietz 7a; ÖDB III 117) allra. a`ks stu'ttjen 
vMor. hå' qg sts`ttjin Li. 'hugga hals på vägg-
stock för knuten etc.'. Syn.: halshugga, bet. 
2. — Pass.: dam skull hä'Irsas Leks. `de (:vägg-
stockarna och åsarna) skulle förses med halsning 
(vid fästena i vägg el. knut)'. — Särsk. förb. 
(av:) 1. alls-4'v stu`ttjim vÄlvd. (jfr Rietz 7a) 
alls-å'v stu`ttkm Våmh. hälts-11' sta'ttjan Leks. 
'hugga ut stocken så, att hals bildas'. 2. (abs.:) 
an gå,' å hå`gg-ii me bås?. bri'vvgun Tra. 'han går 
med halsen och bröstet bara'; (ned:) 
Ors. hälts-nå'd Leks. 'hugga ur (stocken), så att 
den går ned i upphugget'. 

halsad-baka sv.  .v .1. ha'ssabåko hå`sabåka Oro 
'bära (ngn) på så sätt, att den burne klänger sig 
upp på den bärandes rygg och slår armarna om 
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hans hals / giva s.o. a pick-a-back'; ska e 
hasasabåk de `skall jag bära dig på ryggen?'. 
Jfr baksäck; brindhals, bet. 2, m.fl. Syn.: 
bakall; budda, bet. 2a; bultalv, bet. 1; putu-, 
tuppi-locka. 

hals-band n.Ia ?i`sb4nnd Älvd. hå'fbanncl Bju. 
hearfbannd Nås hå' fbannd Jä. Mal. hå'ffbannd 
ÖVd. 1. 'hundhalsband / dog-collar' (se ill.; 
SAOB 1; ÖDB I 42); ra`kkåsb4nnd Älvd. 'dets.'. 
Jfr halsrem, bet. 3a; hund-. Syn.: halsa; 
hälse; piggband; spikhalsrem. 2. 'hals-
bindsle av vidjor el. av järn till kreatur (ko el. 
get) / withe collar or iron collar for cattle' (jfr 
SAOB 1; ÖDB 1 281) Mal. ÖVd. Jfr hals-länk, 
-trälg; ko-band, -länk, -trälg; nötband. 

hals-ben n.Ia hå'fbän Bju. hå`sbön Dju. hå'IrWe'n 
Jä. Mal. hå'Oån Äpp. hå'Iro.bäjn hå` ffbeijn ÖVd. 
`halskota, hals (ens bakre del), nacke /cervical ver-
tebra; back of the neck'; stå' Ir i hå'Irgbenä Jä. `stel i 
nacken (el. halsmusklerna)'; ha'nn å 88 lå'vvt 
heIrkbån, 88 han får a'llär nann va'rrman må't 
Äpp. `han har så lång hals, att han aldrig får 
någon varm mat (i magen)'; 	 fö'tv, på hå` - 
bäjne Tra. 'lägga foten över nacken'. 

hals-bolde m. Illa h,Cargbölta Mal. heiggbolle ÖVd. 
'halsböld / peritonsillar abscess'. 

hals-bränna f.IVa ci'sbrenn(a) Älvd. hå`Ztsbrennda 
Ve. ha'ssbrännda Oro (h)å'Irsbrein(n)da Rättv. 
(h)å'ksbränna Leks. hå'4brånn(d)a Ål hå` sbrånnda 
Ga. hå'Orånnda Äpp. hå'IrOrännda Mal. 
h4' bränna ÖVd. `brännande känsla i halsen vid 
magsyra / heartburn' (SAOB 1). 

hals-duk m.Ib a"Zrstuk Soll. (h)carstuk,..,  (h)a'Irs-
duk Leks. ha'ssdiik Ål ha'ssduk Dju. ha'sstuk 
Ga. hiVeduk Flo. 1. `stickad el. fabriksvävd 
manshalsduk av ylle / man's woollen scarf, 
knitted or woven' (ÖDB IV 466 f.; SAOB) Soll. 
Ål Dju. Ga. Flo. u'llhasdåk Al `dets.'. Jfr 
norges-. Syn.: halskläde, bet. 1; halstrasa, 
bet. 1; halsärmkläde, bet. 1. 2. *huvudkläde 
för kvinna (diagonalvikt kvadratisk duk) / 
woman's headscarf' (jfr SAOB; ÖDB IV 142, 
254 ff.) Leks. Al Dju. Syn.: halskläde, bet. 4; 
halstrasa, bet. 3; huvud-kläde, -trasa; 
näsduk, bet. 3; ärmkläde; trasa. 3. `mans-
bröstlapp av ylle med krage, häktad om halsen / 
man's false shirtfront (b r ö stlapp) of wool with 
collar fastened round neck' (ÖDB IV 468; 
Gruddbo 434) Soll. 

hals-grav f.II d'sgråv Älvd. hå'(1r)mråv Li. = 
halsgrop, bet. 1; an add a'nnd atti hå' grävin 
Li. 'han hade andedräkten i halsgropen, dvs, var 
starkt andfådd'. 

hals-grop f.VI—Ia a`lsgröp svMor. "ei'lsgröp Ors. 
hå` fgröp Bju. ha'ssgröp Dju. heIrkgröp Flo. Jä. 
hå'ffiropp Äpp. hå'Irnropp Mal. 1. 'insänkning 
i halsens främre del / interclavicular notch' 
(SAOB 2) Ors. Bju. Dju. Flo. Äpp. Mal. a 
jä'ttä ti ha`kggroppin Mal. 'ha hjärtat i hals-
gropen el. vara rädd i have one's heart in one's 
mouth'. Syn.: halsgrav. 2. 'nackgrop / hol-
low at the back of one's neck' svMor. Dju. 
Syn.: nack-grav, -grop. 

hals-hugg n.Ib hå'Irdisgg Mal. 'hudspricka i finger-
led el. runt undersidan av en tå / cracked, chap-
ped skin in finger or underneath toe' (V11 We.). 
Jfr halshugga v., p. pret., bet. 2. 

hals-hugga st.v. (i'sogg Älvd. (h)Vrshugga Leks. 
hekkhsgga Jä. Äpp. Mal. hå` ffhugga ÖVd. 1. 
`avrätta gm halshuggning / behead' (SAOB) 
allm. dvm hå` 4hög an Mal. 'de halshögg° honom'. 
2. 'hugga upp hals (bet. 4) på väggstock / cut 
hals in wall-log' allm. Syn.: halsa, bet. 2. 
8. `skära av endast axen på säd / cut off ears of 
corn only' Leks. — P. pret.: hå`kghaddien Äpp. 
hå' (k)ghsddjin Mal. hå` ffhsddjin Li. 1. 'avrättad 
gm halshuggning / beheaded' allm. 2. `som har 
en hudspricka på undersidan av en tå eller ett 
finger / with chapped skin under too or finger' 
(jfr V11, Danell Nuckö) allm du ä då rent e hå' (Ir)-
hsddjin fi'vveia  Mal. `du har då rent av ett hals-
hugget finger (med djup självspricka i ledveck 
och svullnad bredvid)'; tö'fla e hå` ffhaddjin Li. 
'tån har en självspricka'. Jfr halshugg. — Pass.: 
dsm sku'll hå' (1r)ghsggas Jä. 'de skulle (minsann) 
halshuggas'. 

hals-huggaren m. test. håslrghsggään Mal. `natten 
till Hans-dagen (eg. Johannes Döparens hals-
huggning(sdag) den 29 augusti) / the Eve of 
»Hans-dagen» (the anniversary of John the Bap-
tist's execution) August 29th' (jfr Gotl. Ordb. 
halshuggaredag, -natt). 

halshuggar-nätter f. pl. hä'4hsggenättå5  (vanl. 
best. pl. -nättan) Mal. 'för årsväxten farliga 
frostnätter / frosty nights liable to spoil the crops' 
(jfr Gotl. Ordb.). Jfr Brynolf. Syn.: se gul-
nätter. 

hals-hål n. la hå`shålr Al hå'lrfhålr Flo. 'halsöppning 
på klädesplagg / neck of garment'. Syn.: hals-
mått; hål, bet. 9. 

hals-hår n.I a hå' (1r)ghår Jä. hä'IrqhcI a  Mal. hå' har 
ÖVd. 'hår på halsen nedanför nacken/ back-hair'; 
ra' kko-tå' hå` gghåra Li. `raka av halshåren'. 

hals-järn n.Ia hå'gjårn Äpp. h,å`kgjlian Mal. 
hå'Mån Li. 1. 'järnring, fäst kring halsen på 
brottsling / iron collar' (SAOB 1) allm. 2. 
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'hundhalsband av järn, försett med skyddande 
taggar /spiked dog-collar' allm. Syn.: se halsa f., 
m. fl. 

hals-kläde n.III —V —Id a'sskkdå Våmh. a`ksklrå 
a'ssielret vMor. a`lsklåd a'ssklå a'sskäl (best. 

a'sskläd) öMor. hViskldd Ve. antsklåd (best. pl. 
a"Zrsklrådi) Soll. ti`ssklå -,ä'ssklä (best. pl. it'ss- 
klåne) Ors. (h)a`sslclrä Leks. ha'ssklrä Bju. Flo. 
ha' sskM — ha' ffkltä ha' ffklir Al has sskäir Dju. 
Ga. haYskkä Nås Mal. ha' sslarä ha' fsklrä (best. 
ha'ssklrädä) Jä. heiffklräe Li. 1. `manshalsduk 
(stickad) av ylle el. (vävd) av tunt material 
(linne, silke) / man's scarf (knitted) of wool or 
(woven) of thin material' (jfr SAOB; ÖDB IV 
462 ff.; Gruddbo 429) Bju. Jä. Mal. Jfr lång-, 
silkes-, ull-. Syn.: halsduk, bet. 1; halsärm-
kläde, bet. 1. 2. 'diagonalvikt fyrhörnig 
kvinnohalsduk av vitt broderat linne el. blom-
migt (fabriksvävt) tyg / diagonally folded, four-
cornered woman's scarf of white embroidered 
Enen or flower-patterned (factory-made) ma-
terial' (se ill.; jfr SAOB; ÖDB IV 294 ff.; 
Gruddbo 425 ff.) allm. se'lltjässtikka ha'sslclrä 
Al sä'lltjestikka ha'sskItä el. ha'sskälr Ga. 'med 
(svart) silkesbroderi prytt (eg. silkes-stickat) 
halskläde'. Jfr silkesduk; ärmkläde. Jfr 
brud-, krus-,redgarns-,silkes-,topp-,äkta-
färgs-. Syn.: hals-näsduk, -omtrasa, -trasa, 
bet. 2, -ärmkläde, bet. 2; näsduk, bet. 4; 
omkalsentrasa; äktafärgs-, äkta-kläde; 
överdel s t r as a. 3. 'till kvinnodräkten hörande 
vitt linnehalskläde med ett fram- och ett bak-
stycke, hopsydda direkt eller medelst två små 
axelstycken och försedda med krage / white 
linen neckpiece with a front and a back flap 
joined together at collar or by means of small 
shoulder straps, part of woman's outfit' (se ill.; 
ÖDB IV 294 ff.; Gruddbo 425, 428) Våmh. Mor. 
Ve. Soll. Ors. Jfr halsklädeskrage. 4. <(diago-
nalvikt) huvudduk för kvinna / woman's head-
scarf' (ÖDB IV 254 ff.) Bju. Syn.: hals-duk, 
bet. 2, -trasa, bet. 3; huvud-kläde, -trasa; 
ärmkläde; trasa. 

halsklädes-band n. Ta ässskläsbannd Ors. 'mycket 
smala slingade el. vävda band, varmed halsklä-
det knöts / very narrow pleated or woven bands 
for fastening scarf' (ÖDB IV 294). Jfr terband. 

halsklädes-krage m. IV a'sskläskrågå öMor. 
`krage på halskläde (bet. 3) för kvinna / collar 
of woman's halskläde' (jfr ÖDB IV 296). 

halskläd(es)-nål f. Ta ha'ssklräsnälr Bju. Al ha'ssIctif-
nålr Dju. ha'sskedrsniar Ga. ha' ffklräneik Jä. Mal. 
'nål (el. spänne), varmed kvinnans hals- el. 

axelduk hopfästes / pin (or clasp) for fastening 
woman's scarf (wom round shoulders)' (se ill.; 
ÖDB IV 300, 302, 304 f.). Jfr halskläde, 
bet. 2; halsklädesspänne. Syn.: halvars-
nål. 

halsklädes-spänne n. III ha'sskkässpännä —ha'ss-
kält(s)spännä Al 'skålformigt spänne med vid- 
hängande löv av silver, anv. att hålla samman 
halsklädets el. axeldukens flikar över bröstet / 
cupular clasp with silver leaf hanging from it, 
used to keep flaps of shawl (or halskläde) 
fastened over chest' (ÖDB IV 306). Jfr hals-
kläd(es)nål. 

hal-skodd adj.I ä'Irskiedd Älvd. Vrskii8dd Våmh. 
a"Irskodd Soll. hä'Irskodd Ore ä`lskodd öLeks. 
häsIrdcodd Flo. Nås liä`lskodd Jä. 'som har hala 
skor / with slippery shoes' (om människa el. 
häst). Syn.: gling-, hål-skodd. 

hal-skoränna LIVa hä`lskoräinn,a Jä. 'kana / 
slide'. Syn.: skoränna; skoränndörja. 

hals-krage m. IV Illa hassskräje Ore ha'sskräga 
Mock. 'tumsbred krage på manslivstycke / inch-
wide collar of man's bodice'. 

hals-körtel m. Id häsIrgtjedil Mal. heifftiettil ÖVd. 
'tonsill / tonår (jfr SAOB). Jfr körtel, bet. 1. 

hals-led m.II ha'sslid Ore 'halsstycke av slaktat 
djur / neck of slaughtered animal'. Syn.: hals-
lägg. 

hals-lägg m.Ib heelrglä,gg Flo. =halsled. 
hals-länk m.Ib häsflävvk Bju. `kreaturshalsband 
av vidjor / withe collar for cattle' (ÖDB I 281). 
Jfr halsband, bet. 2. Syn.: halsträlg; nöt-
band. 

hals-mått n. In 7i'lsm5t Ors. ha'ssmåt Ore herl•gmått 
Mal. 'halsöppning på klädesplagg / neck of 
garment'; sätt e litä ri`mmsa dai hEt`irmaåttv, Mal. 
'sätta en liten remsa (av skinn) i halsöppningen' 
(för att denna ej skulle vidga sig el. tänjas ut). 
Jfr halsremsa, bet. 1. Syn.: halshål; 
bet. 9. 

hals(n)ing f.Ib 	Våmh. ä.'isnivg Ors. 
ha'ssnivg Ore häsksniv Rättv. (Bo.) ha'ku(n)iv 
Mal. heess(n)ivg ÖVd. (i husknut:) 'smalare, ut-
huggen del, som förenade stocken med ut-
knuten / (in timbered corner-joint:) narrow 
part connecting wall-log with utknut en' (ÖDB 
III 117). Jfr halsskåra. Syn.: hals, bet. 4. 

hals-näsduk m.Ib a`landstuk öMor. 'hals- och 
axelduk (av siden, ylle el. bomull) för kvinna / 
woman's scarf worn round neck and shoulders' 
(ÖDB IV 296). Syn.: se halskläde, bet. 2, 
m. fl. 

hals-om-trasa f.V ..i'ltsumtra'su vMor. <hals- och 
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axelduk för kvinna' (ÖDB IV 296). Syn.: se 
halskläde, bet. 2; halsnäsduk, m.fl. 

hals-rem f.Ia .4`irsröm vMor. alsrå'm öMor. hå'Irs-
röm Ve. Ii`lsrbn Ors. haYsrbn Ore hä'fröm, Bju. 
Flo. hEargröm Nås WirEm Mal. 1. 'rem i betsel 
under hästens hals el. bogrem / throat-band or 
breast-strap' (SAOB) allm. 2. 'om halsen lagd rem 
hörande till man.sförskinn / collar-strap of man's 
leather apron' (ÖDB IV 456 f.) Mor. Ve. Ore Mal. 
Syn.: huvud(s)lagn, bet. 2. 3. a. 'halsband, 
halsbindsle (för hund) / dog-collar' Jä. Jfr 
h a Is b an d, bet. 1. b. (senare ssgsled:) `spikbesatt 
hundhalsband / spiked dog-collar' Våmh.; se 
spik-. 

hals-remsa f. IV a hä'llyrknmsa Mal. 1. <smal remsa 
av tyg el. skinn, fastsydd som stöd runt hals-
öppning på skinnpäls för att hindra uttänjning / 
narrow strip of material or leather sewn round 
neck of fur coat to stop it from stretching' 
(jfr SAOB). Jfr halsmått. 2. 'smal och tunn 
halsduk av vitt linne, buren av soldaten vid 
parad / narrow, thin, white linen scarf worn by 
soldier on parade'. 

hals-sjuka f.IVa hä'ffiika Bju. <halssjukdom 
/ throat ailment' (SAOB). Syn.: str up s j uk a. 

hals-skåra f.V hå.sksskiirö Ve. <avsmalnande in-
hugg för hals invid knuthak på väggstock / 
narrowing of wall-log at the corner-joint'. Jfr 
hals, bet. 4; hals (n)ing. 

hals-starr f.Ia häystarr Flo. <styvhet i hals- och 
nackmusklerna / stiffness in throat and neck 
muscles'. Syn.: hals-starra, -stärra; stake, 
bet. 5. 

hals-starra f.IVa håygtarra ÖVd. 'styvhet i hals-
och nackmusklerna'; je a håygtarra Tra. `jag 
är stel och öm i nacken (eg. jag har halsstar-
ran)'. Syn.: se halsstarr. 

hals-stärra f. IVa hä`lissterra Ve. hä`kgptärra Mal. 
(jfr SAOB halsstärrig, under halsstarrig) 
halsstarr. 

halster n.I d a'llster Älvd. Våmh. (Bon.) a'llstär 
svMor. 'av korta järnstänger bestående galler, 
på vilket fisk stektes över (spisel-)elden / grill' 
(SAOB); stre  fi'sstygn up4 a'llstr§ Våmh. (Bon.) 
'steka fisken på halstret'; stretjallster nÄlvd. 
'dots?. 

hals-trasa f. V list/rås& nVå,mh. aYsträsai Våmh. 
(Bon.) ekstrasu a'llstrasuvMor.aillstrasfil öMor. 
14.9.rstråsu Ve. aNrstrasu vSoll. haYstasa Ore 
(h)a's(s)trasu Rättv.; obef. Älvd. 1. 'manshals-
duk / man's scarf' (ÖDB IV 462, 465) Våmh. 
Mor. Ve. Ore Jfr lång-. Syn.: se halsduk, bet. 
1. 2. 'diagonalvikt hals- och axelduk för kvinna 

/ woman's scarf, diagonally folded and worn 
round neck and shoulders' (se ill.; ÖDB IV 
294 ff.) Våmh. Mor. Ve. vSoll. Ore Rättv. Jfr 
bokklädes-. Syn.: se halskläde, bet. 2. 3. 
'huvudduk för kvinna / woman's headscarf' 
(ÖDB IV 254 ff.) Våmh. Ve. vSoll. wejt Ibstrå.su 
,-.we'jthålrstråsu Ve. 'vit huvudduk (broderad 

med glitter och rosor)'; swa`tthaltstr'åsu Ve. 'svart 
huvudduk'. Syn.: se halsduk, bet. 2; hals-
kläde, bet. 4; huvudtrasa, m.fl. 

hals-trälg m. Ib crstregg Älvd. hä`ltstregg Ve. 
'kreaturshalsband av vidjor / withe collar for 
cattle' (se ill.; ÖDB I 281). Syn.: halslänk; 
ko-band, -länk, -trälg; nötband. 

hals-valk m. Ib hä'llyvaZrk Mal. håygvålrk Li. 'valk 
el. ring av (dubbelvikt) tyg, fäst kring halsen 
(med band el. hake och hyska) som stöd för 
nattkappa / pad or ring of (double-folded) ma-
terial, fastened round the neck (with ribbon or 
hook and eye) to support shirt-front'. 

hals-värk m.I b ha`lrgvarrk Jä. 'värk i nacken / 
pain in the back of the neck'. 

hal-säck m.Ib (endast i förb. med åka:) erk 
hö'Irsäkk Dju. a. (om barn:) 'åka kana i en hal 
(utförs- el. kälk)backe / slida down an iey slope 
(about children)'. b. (överfört om vuxen per-
son) 'halka omkull / slip and fall (about a 
grown-up person)'. 

hals-ännkläde n., se halsärmkläde. 
hals-ärmkläde n. etsserrnkkåå Älvd. häggännklrei ••••, 

helr)ggänzklrä ÖVd. 1. 'manshalsduk / man's 
scarf' (ÖDB IV 463) Älvd. Tra. Syn.: hals-
duk, bet. 1, -trasa, bet. 1. 2. 'halskläde el. 
axelduk för kvinna av diagonalviken fyrkantig 
duk / woman's scarf diagonally folded and worn 
round shoulders' (ÖDB IV 298, 300) Älvd. 
ÖVd. Jfr ärmkläde. Syn.: se halskläde, bet. 2. 

halt adj. I ollt Älvd. Våmh. ållt Mor. Soll. hållt Ve. 
vilt Ors. hullt Ore ÖVd. (h)al(l)t Rättv. Leks. 
Milt Bju.—Mal. 'haltande / lame (in one foot)' 
(SAOB 1); an a sköi,-12,87/t Li. 'han har skott 
(hästen, så att den blivit) halt'. Jfr borr-, låg-, 
skink-, tupp-. — 	ha'lltär m. Ål 'man, 
som haltar / lame man'; hcaltisa f. Ål 'kvinna, 
som haltar / lame wornan'. 

halt.  interj. ditt Mor. hållt Ve. 'stopp / stop, halt!' 
(SAOB); nej hå'llt Ve. 'nej stopp nu!'; i hErrä/r 
innt fören an seg hå'llt Ve. 'jag hör el. lyder inte, 
förrän han säger halt'. 

halta f.IVa &lita Älvd. ällta Mor. hcalta Mal. 
'halthet, hälta / lameness' (SAOB); ja bo' mmpti-
errk-haillta Mal. 'jag har Bond-Per-Erik-haltan 
(visst sätt att halta)'. Jfr rack-. Syn.: hälta. 
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halta sv .v.1. &lita Älvd. Våmh. å'llta Mor. Malta 
Ve. å'llt(a) Soll. Witt& Ors. hs'llta Oro (h)asl(l)ta 
Rättv. (h)a'llta Leks. ha' lita Al hast/ta Bju.-Mal. 
Malta ÖVd. 'gå med ojämn gång/limp' (om indi-
vid, hjärta, klocka etc.; SAOB haltan  1); e o'//tä a 
ik Våmh. <ni ha kommit ur takten (vid tröskning), 
eg. det haltar åt eder'; his(s)tv, ha`l(l)tsr åtta 
Rättv. (Bo.) 'hästen haltar på en bakfot'. Syn.: 
linka. — Särsk. förb. (till:) ä 	Li. 'det 
(o: hjärtat) gjorde ett ojämnt slag'. — 24/2/.: 
o'lltqn n. Älvd. 'haltande / limping'. 

haltig adj. I ha'llta Li. 'som går ojämnt / linaping' 
(t.ex. om klocka, hjärta); ä e ka/tat 'det har 
ojämn gång'. 

halv adj.I iv 	Älvd. Våmh. a/rv vMor. Soll. 
allv öMor. Ors. (åv- i ssg-r Ors., jfr J. Boöthius 
Orsam. 90) halm Ve. Ore (h)av Rättv.-Mal. 
(n. hälrt Bju. häll Al hatt Dju. halvt Nås häl Mal.) 
hålrv (n. håll -hk) ÖVd. 1. <utgörande hälften / 
hall' (SAOB 1) allm. alrp-trå nÄlvd. <(kl.) halv 
tio'; e i alrvt we'kksend Våmh. 'månen är i första 
kvarteret'; qn, gör snärt fe a`lim4n kä'r Våmh. 
(Bon.) 'han gör snart hälften så mycket som en 
fullvuxen man'; an ä ss stfer 88M ha`lim jå' Leks. 
'han är hälften så stor som jag'; j hå'tt spra'vvg 
Li. 'halvt i språngmarsch'; ha`lry ysttärmälrum 
Jä. 'halva Yttermalung'; i e bå'rs hagrv kä'4  Mal. 
'jag orkar bara en halv karls arbete'; tu'vvlrä e 
hå' t Mal. to`vvg/re e hå' t Li. 'månen är halv' 
(jfr halvtungel). 2. 'till hälften fylld med / 
half full of' (SAOB 2) allm. jä /ek-t' nätt ha'lm e 
kra`ka Jä. 'jag fick (i) knappt en till hälften 
fylld kruka'; hå'lry i va'nn Li. 'till hälften fylld 
med vatten'; m,jå' ti äj heats i ä'sstja Li. 'en 
med honung till hälften fylld äska'. 3. 'be-
tecknande mittpunkten av ngt / denoting the 
middle of' (SAOB 3) allm. e nel`dd niö 4 ä 'y 
sq'jndje Älvd. 'det (o: lakanet) nådde endast över 
halva sängen'; e(t) sår ti hcarva hfi'd Dju. 'ett 
ytligt sår'. Jfr bet. 8 b. 4. `till hälften / half' 
Leks. Li. jä ä ha'kv fik'k i dä'g Leks. <jag är till 
hälften sjuk i dag'; an vå i ha'Irvom grin Leks. 
an va ha'l'v i grå't Li. 'han var halvt gråtfärdig'. 
5. (i förb. halvt om halvt; SAOB 5 b:) 'halvt, 
nära (nog) ifrågasatt; tveksamt / half, doubtful'; 
ä va allt ha' tt-om-ha' tt ja skul få lå'n ä Dju. 'det 
var allt frågan om, att jag skulle få låna det'; 
höt' t sm h,ä' t Mal. hå' tt am hå tt Li. <halvt om halvt'. 
Syn.: halvt-av-våro. 6. (i förb. i halvt:) 
`otyclligt / obscurely'; gar i-ha' tt Dju. 'uttrycka 
sig otydligt'. 7. (i förb. till halvs; jfr SAOB 6 a 
p:) 'hälften vardera / half each' allm. Irö'v et 
å'vs Älvd. 'bryta löv gemensamt och ta hälften 

var / collect leaves together and take half each'; 
.214' ät a'l'vs Soll. .217il tå a'lms Rättv. slå' tå 
ha' ff .'.ha' 4 Al .20' tå ha'ss Ga. 	tä ha'lrvs 
Jä. .21-X tå 	Äpp. .2lå' te hä'l.g Mal. <slå 
annans slåttermark mot att få halva av-
kastningen'; hs`gg te Turlrf Mal. <hugga ved 
på annans skogslott mot att själv få hälften 
av veden'. Jfr hälft, bet. 2; hälvning. 8. 
(substantiverat:) a. (m.:) 'en sup / a drink (of 
spirits)'; 	'fen It'v4n min di(g) Älvd. Våmh. 'får 
jag en sup av dig?'. b. (n.:) 'hälften, mitten el. 
halva tjockleken, bredden etc. / half, the middle 
(of), half the thickness, width etc.'; jä a hu' ddji in 
i hä'l'ft Rättv. (Bo.) 'jag har huggit in i halva 
trädet'. Jfr bet. 3; hälft f., bet 1. — Ssgr: 
Xvjummfru f. Ors. 'halv junifru'; levtök Ors. 
heelrvtök Leks. m. `halvtokig man'; ha'Irvgammul 
-ha`lrvgammulr adj.Mal.`halvgammal'; ha'lmnäku 
adj. Mal. 'halvnaken'. 

halva f.IVa a'Irv(a) Våmh. Soll. ha`lrva Ve. Oro 
(h)a`lrva Rättv. (h)a`lrva Leks. karva Bju. Nås 
Mal. h4' 'va ÖVd. 'hälft half' (SAOB 1); jä ska 4€ 
haslrva lå'dsr Rättv. (Bo.) 'jag skall ha en halv 
hud'.Jfrnot-. Syn.: halv-del, -part; halvning; 
hälva; hälvning; hälft. 

halva sv .v .1. ha`lrva Nås `halvera / to halve' 
(SAOB). Syn.: halvera; halvdera. 

halv-annan räkneord räv-rå« (n. li'vt-enaå) 
Älvd. ailrvrdär Våmh. (Bon.) alrvö'clär vMor. 
halrvädär Ve. a'lmodär (n. a'lrvtodär) Soll. å'vsder 
(n. 1-i'vsdra) öOrs. hailmå"nun (f. hailmä`ro; n. 
hailrvtirna) Rättv. (h )alrvä`ran Leks. halrvä`nan 
(halrvä.'na) Bju. halrvä'n Jä. Mal. hdarva`nn (f. 
hålrva`nno; n. h,åtta'nn) ÖVd. 'en och en halv / 
one and a half' (SAOB); å'vqn-en4n t.k`jma 
Älvd. alrvösdär ta`jma vMor. halrvii'där te' jm Ve. 
(ack.) `en och en halv timme'; e wå bara a'lmö"dä 
fjå"lrivg Våmh. (Bon.) 'det var bara en och en 
halv fjärding'; alrvö"där a'r Våmh. (Bon.) `halvt-
annat år'; a'lrvtodär ma'tt Soll. <ett och ett halvt 
mått'; på halväsra vi`kku Leks, på halmärem 
vi`kku Bju. <på en och en halv vecka'; hahi`na 
å'r Bju. <ett och ett halvt år'. 

Halvard m. ha'llvslr Nås Mal. ha'llvalr ÖVd. 'ett 
mansnamn / a man's name'; (äv. som gårds-
namn:) ha'llvau Tra. `Halvards'; ha'llvslr-ölra Mal. 
'Halvard Ola'. 

halvards-mässan f. IV a ha'llääsmässa Mal. hållas-
messa ÖVd. `halvardsdagen den 15 maj / May 
15th Halvard's Day' (jfr Aasen Hallvard s-
voka); am ga`mmblre hu'llasmessa skall dem 
add seei-frö' se Li. 'när gamla halvardsdagen 
var inne, skulle man ha sått färdigt'. — Ssg: 
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ha'lläasmässdämmpin in. best. nMal. 'snöfall i 
halvardsmässtiden / fall of snow around H.'. 
Jfr dämp. 

halvards-nål f.Ia ha'llvämålr Ål Dju. Ga. `mäs-
singsnål med stor knopp, avsedd att fästa ihop 
halsduk el. bröstduk med / brass pin with large 
head, used for fastening scarf round neck and 
shoulders' (se ill.; ÖDB IV 22, 306, 359). 

halvast adv. lualvist Jä. (jfr h alvvägst) 'halvt, 
nästan / half, almost'; ha'llvist lö`kksä 'nära att 
brista i skratt'; ha'llvistspfernär 'nästan (så små) 
som spånor'; hasllvist .21ä'kkt 'närapå släkt'. 
Syn.: halv -dels, -ens, -vägs(t), bet. 3, -ändes. 

halv-band n. Ja a'Irvbannd vMor. ha`kvbanncl Ga. 
1. 'mindre sädeskärve som erhölls i slutet av 
skörden / smaller sheaf at end of harvest' (ÖDB I 
419) vMor. Syn.: unge. 2. 'kortare hårband, 
bundet som pannband men ej lindat om hår-
länkarna / short hairribbon rather like hair-fillet, 
but not wound round strands of hair' (ÖDB IV 
26). Jfr helband. 

halv-betat adj. I ha`kvbett nMal. 'till hälften 
betat / half soaked (about skin)' (jfr betan, 
bet. 2); dsm valt ftiM dsm skull add ?Try lik-
88M ha'kvbett `de (ludna skinnen) blevo som om 
de skulle ha varit (liksom) betade till hälften 
(dvs, svagare betade)'. 

halv-bod f.Ia a"vbäå 	sÄlvd. (jfr halv; 
av bo d, hithörande) `treväggsbod med pulpettak, 
byggd mot annat hus / lean-to shed'. Syn.: se 
kove, bet. 3. 

halv-broder m. VI —I dIrvbrör Ors. ha'kvbrör 
Rättv. (Bo.) Bju. Jä. Mal. (pl. ha'Irvbrörar 
nRättv. ha'Irvbrb'r Bju.) haskvbröd  Mal. hälrvbrör 
( 	-bröre) Li. 'man, med vilken ngn har fader el. 
moder gemensam / half-brother' (SAOB). Jfr 
halvsyster. 

halv-dagen m. best. (endast i förb. på halv-
dagen:) slä't a'rrbettä på ha'Irvdän Ål 'sluta ar-
betet mitt på dagen / finish work in the middle 
of the day'. 

halv-del m.Ia dirvdielr Våmh. hörbvdölr Rättv. 
(Bo.) 'hälft / half' (SAOB 1); //å' tä hcarvdöks 
Rättv. (Bo.) 'slå annans slåttermark mot att få 
halva avkastningen' (jfr halv, bet. 7). Syn.: 
halva; halvpart; hälva; hälvning; hälft. 

halv-dels adv. ha'Zr(v)des Ve. ha'kvdelre Rättv. 
(Bo.) ha`ltvde Äpp. ha'Irvde(k)g Mal. `till hälften; 
nästan / half, almost'; ä e has(v)des snjö' Ve. 
'det nästan snöar'; i va tt ha'kvde(Ir) i'llt-vö' Mal. 
lag blev smått orolig'. Syn.: halvast; halv-
ens; halv-vägs(t), bet. 3, -ändes. 

halvdera sv.v.l. her/rdera Ga. hä'lrvdera Flo. 'hal- 
vera / halve'. Syn.: halva; halvera; hälfta. 

halv-dörr f.Ia (h)carvdör Leks. heekvdör Jä. 'halva 
av en på tvären tudelad dörr / half-door'. 

halv-ens adv. hå'-väjs öVd. 'halvt om halvt; 
nästan' (V11); ä e hå'Irväfs nättvölri Tra. 'det är 
nästan knappt tilltaget'. Syna halvast; halv-
dels, -vägs(t), bet. 3, -ändes. 

halvera sv.v.l. a`Hfra Älvd. a`kvår Soll. alvö'ra 
Ors. ha'Irvera Mock. halra`ra Mal. 'dela ngt lika 
med ngn el. sinsemellan / halve' (SAOB 4). 
Syn.: halva; halvdera. 

halv-fallet adj. III n. crvfelleå Älvd. a'llvfelli 
öOrs. ha`lr(v)falli Flo. (om månen:) `som befinner 
sig i sista kvarteret / (about moon:) in the last 
quarter'; ea jr ä"vfelleå Älvd. tu'vnitä ä ha'Ir(v)-
falli Flo. 'månen befinner sig i sista kvarteret'. 

halv-faren adj. IV ci"vferiin Älvd. å"vferin vMor. 
ha`lrvfgryn Mal.; n. ha`lrvfere Ve. ha'Irvfiri Jä. 

(om väg:) 'faren till hälften / (about way:) 
half-way there' Älvd. Mor. Ve. Mal. eå jr A"vferi 
ni' 	 vi ha farit halva vägen nu'; ä e-r,t stö' t ng'r 
än ha'lrvfgry(n) ä'nn Mal. `vi ha inte farit stort 
mer än halva vägen än'. Jfr halvgången, bet. 1. 

(om sak etc.:) 'halvgjord / (about thing:) half-
done' Älvd. 3. (om månen:) <i första kvarteret 
/ (about moon:) in the first quarter' Älvd. eå jr 
ci"vferii å 'månen befinner sig i första kvarteret'. 
Syn.: halvgången, bet. 3, -vuxen, bet. 2, 
-växt, bet. 2. 

halv-fjärding m.Ib hcarvffiRriv Jä. `kärl, rym-
mande cirka 1/16 tunna / vessel holding approx. 
half a firlot' (SAOB). Jfr fjärding, bet. 3. 

halv-fräsa sv.v.3. het'Irvfräf sa Li. 'ömkyla / get 
chilblains' (jfr SAOB halvfrusen); je a hå` lrv-
!räfst tå' an <jag har ömkylt tårna'. Syn.: sår-, 
öm-frösa; ömfrysa, refl.; ömfröda, refl. 

halv-fästing m.Ib a`kvfesstivg Våmh. 'till hälften 
kastrerat svin el. gumse / half-castrated pig 
or ram'. Jfr halvgälling. 

halv-gången adj .111 a"lrvgänndjin Soll. (h)carv-
gånnfin Leks. ha'Irvgänn(f)in Mal. hå'kvgäin Li.; 
n. A"vgaf å Älvd. a'llvgenndji Ors. 1. (om väg:) 
'gången till hälften / (about way:) half-way 
there' Mal. Li. Jfr halvf aren, bet. 1. 2. (om 
havande kvinna el. dräktig ko:) 'som gått med 
fostret halva den normala tiden / (about preg-
nant woman or cow:) half-way through period 
of gestation' (SAOB 2; ÖDB I 279) Soll. Leks. 
Mal. Li. 3. (om månen:) `som befinner sig i 
första kvarteret / (about moon:) in the first 
quarter' Älvd. Ors. e a'llvgenndji Ors. 'månen 
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befinner sig i första kvarteret'. Syn.: halv-
faren, bet. 3, -vuxen, bet. 2, -växt, bet. 2. 

halv-gåt f. Ja (h)carvgItt Leks. 'gåt av halv bredd 
(i tvärsnitt L-formad) / door- or window-post of 
half breadth (L-shaped in transverse section)' 
(se ffi.; jfr ÖDB III 123). 

halv-gälld adj. I ci`svgellt Älvd. ha'Irvjälld Jä. hcarv-
gälld Mal. 'kastrerad på så sätt, att endast en 
testikel borttagits, halvsnöpt / half-castrated, 
with only one testicle removed'. 

halv-gälling m. Ib a'Irvgelldjug Våmh. dIrvgelldivg 
vMor. a' Irvgälldivg Soll. a'llvgelldivg Ors. ha'kvgell-
divg Oro (h)asIrvgtilliv Rättv. (h)carvjålliv Leks. 
hcarvjålliv Al Dju. Flo. Jä. haskvgällin Mal. 
hearvgdlivg öVd. 'handjur, vars ena testikel tagits 
bort / half-eastrated mab n animal' (Ross halv-
gjelding). Jfr halvfästing. Syn.: enball. 

halv-handske m.IIIa ä‘v.Innsk Älvd. a'Irvannsk 
Soll. a'llvannsk vOrs. hcarvhannsk Al ha'Irv-
hannskä Jä. hcarvhasstji Mal. 'handske, som 
täcker blott halva handen, dvs, lämnar fing-
rarna samt tummen fria / half-glove, mitten' 
(SAOB; ÖDB IV 34, 67, 140 f., 338 f.). Jfr halv - 
vant(e). 

halv-haft m.Ia a`ltvatt Soll. 'barnhatt av vitt 
linne, sydd som en dubbelviken remsa, framtill 
prydd med broderi (hatts ö m), knuten i nacken 
(bars under hakhättan) / child's hat made of 
piece of double white linan, embroidered at 
front (with hattsöm), tied at back (and worn 
under hakhättan)' (ÖDB IV 132, 476). Syn.: 
kripphatt, bet. la. 

halv-huggen adj.III Pveddjin Älvd. (om åker 
el. slåttermark:) 'skuren (slagen) endast till 
hälften / (about field or hayfield:) `half-harvested 
or half-mown'. Jfr halvskuren; halvslå, p. 
perf. 

halv-kapp(e) m.Ia -m.IIIa ii"pkapp Älvd. (1`v-
kapp Ors. ha'Irvkappa, Al hcarvkapp Jä. `halv. 
kappe / (approximately) half a gallon' (jfr 
SAOB halvkappe). 

halv-karl m.Ia crvkarr Älvd. (SAOB) 'deltagare 
i herrarbete, som gick för halv daglön / member 
of working party paid for half a day only' 
(Liv. Älvd., s. 46; Älvd. arb., s. 368; ÖDB 11 331). 

halv-kavla s.v.l. a'Irvkävält Ve. 'kavla kakan till 
hälften (av dess vidd) / half roll out the bread' 
(ÖDB III 410). 

halv-klova f.V åssvickuvå1  Älvd. a'Irvklruvu Våmh. 
öMor. ha'Irvklruvu Ve. li,a9rvIcZtavu Jä. 

Mal. heekvkIruvu Li. 'del av stock, som kluvits i 
två delar / part of log split in two' (ÖDB I 
495; II 46, 139, 166; III 105, 111, 297). Syn.: 

klova, bet. 2; klyft; klyfta', bet. 2; tveklova• 
halv-kläde n. III (I) a'llvkletd öMor. a'Irvklråd Soll- 

ha'Irvklrå'd Ve.; obef. Rättv. Flo. 1. 'enklare 
kläde, vävt av ull- (ich bomullsgarn; halvylle / 
simple cloth woven from wool and cotton 
yarn; linsey-woolsey' (jfr SAOB; ÖDB IV 222). 
Jfr helkläde. 2. 'triangulär halsduk för kvinna, 
buren runt hals och axlar / triangular woman's 
scarf, worn round neck and shoulders' Ve. 

halvklädes-magd f.Ia a'IrvkIräsmaggd Soll. 'för-
kläde av halvylle (halvkläde) / apron made of 
linsey-woolsey' (ÖDB IV 222). Jfr helklädes-
magd. 

halv-knäpp n. la hå'Irvkn,åpp Li. 'hak i överstock 
i timrad knut, passande in i urtagning i under- 
stocken (s. k. enkelkatt) / notch in upper log 
of timbered corner-joint, fitting into notch in low-
er log' (jfr ÖDB III 118; S. Erixon, i Folk-Liv 
1937, s. 22 och fig. 10, s. 28). Jfr bete, bet. 7; 
katt, bet. 10. 

halv-körd adj. hcatvtjacl Al ha'Irvtjörd Jä. 1. 
'till hälften utfraktad / half transported' Jä. 
Syn.: halvåken. 2. (om åker:) 'till hälften 
brukad (plöjd, harvad, sådd etc.) / (about field:) 
half eultivated (ploughed, harrowed, sown etc.)' 
Al Jä. 

halv-led adj. I het'Irvläj ÖVd. (styr dat.:) 'som 
tycker illa om, led på / clisgusted with, sick of'; je 
vä,' 89' hearvitij di jå' ss Tra. 'jag tyckte så illa om 
det (redan på förhand)'. 

halv-limme m. III a.- f.IVa 11,Citrima-ha'Irvlinta 
Nås 'viss mängd lin om (cirka) tio näv tag (jfr 
f it t j e', bet. 1) till en större kärve / eertain arnount 
of flax comprising ten handfuls to forma sheaf'. 
Jfr limma m.f. — Ssg: hå'irimstjippa f. Nås 
linbunt om 10 f ittj ar / bunelle of flax compris-
ing ten handfuls'. 

halv-lov n. I a -II ha'-viv Nå,s Mal. (jfr lov, bet. 
3). 1. 'tillstånd att inskränka bevistandet av 
nattvardsskolan till endast tre dagar i veckan / 
permission to go to confirmation classes only 
three days a week' Nås. 2. `tillstånd att kon-
firmeras efter endast ett halvt års förlängd natt- 
vardsskola / permission to be confirmed after 
only six naonths preparation' Mal. Jfr hel-
lov. — Avla ha'Irv19viv m. Mal. 'svagt begåvad 
man el. yngling / (young) man with a weak 
intellect'. 

halv-lutad adj. I (h)carvlutta Leks. 'halvliggande el. 
framåtlutad / semi-reeumbent or bent forward'; 
an sått karl:tutta å så`vds <han satt framåtlutad 
och sov'. 

halv-lässa f.IVa et'vlessa Ors. (jfr Ross lessa f.) 
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'halvlass av myrhö / half a bad of naarshland 
hay'. 

halvning m.Ib (jfr Sdw. under hälfninger; 
endast i förb. till halvnings:) 'till hälften, så 
att två få hälften el. halva avkastningen var-
dera / by halvas, so that two people get half each' 
(SAOB); 8/4 tå hå'knivs Bju. `meja annan per-
sons slåttermark mot att få hälften av höet'; 
hugg vå' tä hå'Irnivs Bju. `hugga ved åt annan 
mot att få hälften av veden i ersättning för 
arbetet'. Syn.: se halva; hälvning, m.fl. 

halv-part m. Ta askppärt 	Älvd. a'Irpät 
a'Irparrt vMor. a`kparrt vSoll. ha'Irpat(t) Ve. ha'Ir. 
pårt Ore ha`kpät Rättv. (Bo.) Dju. Moek. Flo. 
Jä. (h)car(v)patt Leks. Nås ha'Irpärt Bju. ha'Ir(v)pät 
Mal. 'hälft / hall' (SAOB); du 14 wa wögd min 
denn a'Irppärt Älvd. `du får vara nöjd med din 
hälft'; o ifk' g så ha'Irpåtrob vö` nö'g Rättv. (Bo.) 
'hon ljuger, så att hälften vore nog'. Syn.: se 
halva. 

halv-pund n.Ia cl`ppunnd Älvd. ha'Irvpunnd Jä, 
'halvt skålpund / half a pound' (SAOB). 

halv-ringa f. IVa hd'Irvrinndia Li. 'bytta, rym-
mande endast hälften så mycket som en ringa 
(dvs. laggkärl om en till två kannors rymd) / 
tub containing half as much as a ringa (holding 
around (half) a gallon)'. 

halv-rund adj. I a"vrunnd Älvd. ha'Irvrunnd Jä. 
Mal. hå'Irvrunnd —Marvronnd Li. 'halvcirkelfor-
mig / semi-eircular' (SAOB 1). 

halvsjud-mesa f. V h,a'Imsoragsa Ore 'till messmör 
endast halvkokad vassla / whey which was 
only half boiled into soft whey-cheese' 
(ÖDB III 381). Syn.: messmör-, stark-, 
tjock-, tunn-mesa. 

halv-sjätte m.IIIa hakvsästta Mal. lie med en 
längd av 5 1/2 kvarter / scythe 5 1/2 quarters 
long'. Jfr femkvarterslie. Syn.: lindlie. 

halv-skjorta f.IVa hå'kvstiotta ÖVd. 'löst skjort-
bröst, bröstveck / loose shirt-front' (ÖDB IV 
373, 375). Syn.: nattkappa. 

halv-skuren adj. IV hcarvskårin Mal. heekvskårin 
ÖVd. (om sädesåker:) 'till hälften skuren / 
(about field:) half-harvested'. Jfr halvhuggen. 

halv-slå st. v. ha'Irv.21å Äpp. het`bv.21å Tra. 'meja 
hälften av slåttermark, tillhörig annan person / 
mow half a hayfield belonging to someone else'. 
— P. perf. ha'kv.211jin Nås ha'Irvslåjin Mal. 'till 
hälften mejad; slarvigt mejad / half-mown; 
carelessly mown'. Jfr halvhuggen. 

halv-slösing m. Ib hcarv.218siv Mal. heekv.21åsivg Li.; 
obef. Tra. (jfr Ross sie sen) 'halvfnoskig person / 
half-dotty person'. 

halv-spann m. Ta Pvspqnn Älvd. ha'Irvspann 
Rättv. (Bo.) Jä. (h)Xlspann Leks. ha'ffpann 
Bju. ha'sspann Ga. (rymdmått för torra varor:) 
`halv spann, 1/4  tunna / (approximately) half a 
bushel'. 

halvspanns-mått n.I a (h)å`lrspansmått Leks. <kva-
dratiskt trämått, mätande en halv spann / 
square wooden measure holding half a bushel'. 

halv-spont m. la ha`kvsponnt Mal. het'Irvsponnt Li. 
'enkel, trappformig spont (el. fals), hyvlad till 
ungefär halva tjockleken av bräda el. planka / 
step-shaped tongue (or rabbet) cut along half 
thickness of board or plank' (se ill.). — Avi.: 
ha`kvspånnta adj. Mock. 'försedd med ensidig, 
trappformig spont el. fals / with step-shaped 
reduction (or rabbet) cut along one side' (jfr 
ÖDB III 199). 

halv-stolle m.IIIa ha'Irvstäla Mal. heilmstalle ÖVd. 
'halvtokig person / half-mad person' (SAOB). 

halv-stollig adj. I hcarvstälu Mal. hå'Irvetslls ÖVd. 
'halvtokig / half-mad' (SAOB). 

halv-stop n.Ia crystöp Älvd. å'Irstöp Våmh. 
ä'Irstöp vMor. rIr(v)stöp Soll. a'11(v)8t8p Ors. 
ha'kvstöp Rättv. (Bo.) (h)å'Irstop Leks. ha' fftop 
Bju. ha'sstop Ål hå'ketop Flo. Nås Jä. ha`ggtöp 
Äpp. Mal. hå`88t8up Li. `(rymdmått för våta 
varor:) halvt stop, två kvarter / (approximately) 
one eighth of a gallon'. 

halvstop-butelj m. Ja ci"vstopputil Älvd. ha'Irv-
stopputäll Jä. ha' fflöppotå'll Mal. hå' ggtsuppsittäl 
Li. 'butelj, rymmande ett halvt stop / bottle 
holding one eighth of a gallon' (jfr SAOB halv-
stopsbutelj; Liv. Älvd., s. 90; ÖDB III 528 f.). 

halvstop-flaska f.IVa 4"v8topflras8k Älvd. 'flaska 
el. litet laggkärl, rymmande ett halvt stop / 
bottle or small barrel holding one eighth of a 
gallon' (jfr SAOB halvstopsflaska). 

halv-stor adj. I ha`Zrystör Jä. h,a`Irvstöä  Mal. het'Irv-
stör ÖVd. 'halvvuxen / half-grown' (SAOB). 
Syn.: halvväxt, bet. 1. 

halvstor-kulla f.IVa a'Irvsturkulla Våmh. (Bon.) 
hcarvstorkulla Jä. 'halvvuxen flicka / adolescent 
girP. 

halvstor-pojk m.Ib a'Irvsturpåjk Våmh. (Bon.) 
ha'Irvstorpsik Jä. 'halvvuxen pojke / adoleseent 
boy'. Syn.: halvväxting. 

halv-stövel m. Id hasIrvstövv* Mal. heekvstöveIr 
ÖVd. 'lädersko med långt skaft av vadmal, som 
kunde fästas upp med sockbandet vid knät / 
leather shoe with long homespun leg which 
eould be fastened onto garter at knee' (jfr 
ÖDB II 258, 290). Jfr hår-, ragg-stövel; 
raggsocka. Syn.: raggsko. 
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halv-sula f. IV a V a"vsfisk Älvd. dkvsök (a) 
vMor. Soll. ha‘kvsök(a) Ve. sellvsöla Ors. ha`kvsiiku 
Nås htekvsåka Jä. Mal. heekvsfkka ÖVd. 'sula, 
täckande den främre hälften av en skos under-
sida / solo of shoe' (jfr ÖDB II 262) allm. 

halv-sula sv.v.l. ä"vsiOlr Älvd. ekvsök vMor. Sol!. 
ha' kvsök Ve. h,a`kvsfara Nås Jä. Äpp. Mal. Varma-
ka ÖVd. 1. 'förse med halvsula / sole (of shoe)' 
(SAOB; styr dat.) allm. Pvsfisk 8W 8m Älvd. 
'halvsula skorna'. 2. <förse med skoning / fit 
tire on sledge-runner' (t.ex. om drög) Jä. Äpp. 
Mal. hcelevsglr tsli'pa Äpp. ha`kvsick .211'pa Mal. 
'förse drög el. slip med (nya) skoningar under 
rnedarna'. Syn.: andra v., bet. 1. — Pass.: 
skij'n ska ha'kvsfkkas Jä. 'skon skall förses med 

.(ny) sula / the shoe is to be soled or have a new 
solo'. 

halv-svans m.Ia ha'Irvsvans Rättv. (Bo.) 'får av 
en art som hade ömsom lång, ömsom kort 
svans / sheep of type with varying tail length'. 
2. <till förstånd och klädedräkt avvikande per-
son, särling / person unusual in mind and dress; 
odd person'. 

halv-syster f. Id htekvsysstär Jä. ha' kvsösstää  
Mal. hå' kvsesster ÖVd. 'kvinna, med vilken 
ngn har fader el. moder gemensam / half-
sister' (SAOB). Jfr halvbroder. 

halv-så m. V ha'Irvsei Flo. 'laggkärl av två byttors 
rymd / cask holding two firkins or tubs'. 

halv-säld f.I a ha'kvsäll , ha'sffill Ål `salixart 
(Salix lapponum)' (jfr S. Fries, Stud. öv. nord. 
trädnamn, s. 111 ff.). Jfr halv-sälda, -sälder. 

halv-sälda f. IV a eevselld Älvd. a"irvselld —a`kv-
sälld(a) vMor. 'jolster el. gråvide (Salix pen-
tandra el. cinerea)'. Jfr föreg.; halvsälder; 
jolster; vida m. fl. — Ssg: a"kuselldbetssk 
nvMor. lolsterbuske / bush of Salix pentandra'; 
a`kvsälldlöv n. vMor. 'löv av vide till kreaturs-
foder / leaf-fodder from willow'. 

halv-sälder f.Ia a"kvsåldär Soll. `jolster / Salix 
pentandra'. Jfr halvsäld(a). 

halv-sölad adj. I ha'IrvaN, Mal. (om vitgarvad 
päls:) <en smula smutsig / (about tawed fur-
coat:) slightly dirty'. 

halvt-av-våro adv. a'Irvt-åv-v -eer Soll. (jfr vår 
indefinit pron.) <halvt om halvt / half, doubtful'. 
Syn.: halv, bet. 5. 

halv-timme m.III a ci"vt4jm ,,,å"bt4jrn, Älvd. a`h-
t4jm Våmh. Olrytäjm nvMor. Soll. h,a`kvtima Jä. 
haskvtima Mal. heekvtime ÖVd. 'halv timme / half 
an hour'. 

halv-tjock adj. I ha'Irvtiskk Mal. heekvtjskk Li. 
(om brödkaka:) 'bakad av något jäst deg av 

spisbröds tjocklek och förtärd mjuk / (about 
bread:) made from slightly risen dough of 
thickness of crispbread and eaten soft'; (subst. 
n.:) 'mjukt, ngt jäst bröd av halv tjocklek (ss. 
spisbröd) / soft, slightly risen semi-thiek bread'. 

halv-tok m.Ib eevtök Ors. ha'Irvtök Bju. Nås Jä. 
Mal. heekvtök Li. 'halvt tokig man / half-witted 
man' (SAOB). — Avi.: hcekvtöka f. Bju. Nås 
Mal. 'halvt tokig kvinna / half-witted woman'; 
hcarvtöku Bju. Nås Jä. Mal. heekvtöks Li. adj. 
'halvgalen / half mad' (SAOB). 

halv-tredje r. åvtrisclda Ors. (jfr J. Boäthius 
Orsam. 90) 'två och en halv / two and a half' 
(SAOB under halv 1 f.). 

halv-tungel n. Id a'llvtuvvgä/ öMor. a"Irvtunvgäk 
Soll. h,a`kvtugvgäk Oro haskvtuvnäk Jä. (jfr halv, 
bet. 1) 'halvmåne / half-moon' (SAOB). 

halv-tunna f.IVa å"pt4nn Älvd. a'lltqnna Våmh. 
a`Zrytunn vMor. a'llvtunna Ors. (h)celrvtsnna 
Rättv. (h)elrvtanna Leks. haskvtanna Bju. Dju. 
Nås Jä. ha' llsnna Mal. hee ttsnna Li. 'halv tunna, 
fyra fjärdingar / approximately two bushels, 
four quarters' (rymdmått för säd, fisk m. m.); 
strö'minsalvtunna Ors. `halvtunna strömming'. 

halvtunn-trä n. V ha' ttsntrå Dju. ha` ttsnnträ 
ha'Irvtanntrö Mal. heettsnntrö -,hearvtenntrö Li. 
'målkärl, bestående av en på tvären itusågad 
tunna / measuring vessel consisting of tub sawn 
in half'. 

halv-ull f.Ia ha`kvsll Mal. 'ull av medelmåttig 
längd (på pälsskinn) / wool or fur of midclling 
length (of fur coat)'; ä va beers ha'Irvull ti pet lisan 
'det var bara ull av medellängd i pälsarna' 
(för män och kvinnor i Värmland). 

halv-vant(e) m.I Illa "vii8tt Älvd. ha`kvvcitt 
Ve. rwått vSoll. rIrvvettt Soll. (h)cekvvan(n)ts 
Rättv. ha`kvvannta Mock. hcelrvvannt Nås ha'Irv-
vanntä Jä. kekvvannt -vatt Mal. heekvvatt Li. 
'vante el. handske, som täcker blott halva 
handen, dvs, lämnar fingrarna och tummen fria / 
glove or mitten eovering half the hand, leaving 
fingers or thumb free' (se ill.; jfr ÖDB IV 34, 
64, 67, 82, 105, 434 f., 439 ff.). Jfr halvhand - 
s k e. 

halv-vrensk m. Ib ci"vbrfnnsk Älvd. 'halvt kastre-
rad hingst / half-castrated stallion'. 

halv-vuxen adj. III a"vwekks22, Älvd. (Sdw. halt-
wägxin under halfvaxin). 1. (om människa, 
djur, säd etc.:) 'till hälften el. delvis utvuxen el. 
mogen / half-grown'. Jfr halvväxt, bet. 1. 
2. (om månen; n.:) eå ir å"vwekkseö 'månen be-
finner sig i första kvarteret / (about moon:) in 
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the first quarter'. Syn.: halv-faren, bet. 3, 
-gången, bet. 3, -växt, bet. 2. 

halv-vägs(t) adv. a"vwegs &was Älvd. a'llvegst 
öMor. haVrvegå Ve. a"kvågst Soll. hastrowägst Ore 
ha`kvväjis Rättv. (Bo.) ha`hvägtis Rättv. (Bi.) 
(h)a`Irvvägsst Leks. hcarväks Bju. hcarvväkkst Nås 
hcarvvägst Äpp. h,a'lrvvågss Mal. hå'Irvvägås sLi. 
heekvvägos nLi. Tra. (Sdw. halfväghis). 1. 
`(på) halva vägen; till hälften (på arbete, 
syssla) / half-way' (SAOB) allm. i wa ha'Irve-
gås a brfetjä Ve. <jag var halvvägs till (eg. 
åt) bruket (o: Johannesholm)'. 2. (om tid:) 
a"Irvågat a mi"däjim Soll. 'halvvägs till middagen 
/ half-way to dinner-time'. 3. 'halvt om halvt, 
nästan / almost' Rättv. Leks. Äpp. ha`kvvägsst 
Nk Leks. 'nästan sjuk'; je å hcarvvägst å'vvsä 
ä 

 
dy-d' Äpp. 'jag ångrar nästan det där'. Syn.: 

halvast; halv-dels, -ens, -ändes. 
halv-växt adj.I ha9rvväkkst Flo. Mal. hältvvakkst 
ÖVd. 1. 'halvvuxen / half-grown' (SAOB) Mal. 
ÖVd. Jfr halvvuxen, bet. 1. Syn.: halvstor. 
2. (om månen:) tu'vv/rå ä hasIrvväkkst Flo. 
to`vvie e hearvvakkst Li. 'månen befinner sig i 
första kvarteret / the moon is in the first quarter'. 
Syn.: halv-faren, bet. 3, -gången, bet. 3, 
-vuxen, bet. 2. 

halv-växting m.Ib ä"vweksti'vvgÄlvd. ha'Irvväkks-
tiv Mal. hearvvakkstivg ÖVd. (jfr Rose halv-
vokstring) 'halvvuxen pojke / adolescent boy'. 
Syn.: barrbock, bet. 2; killing(s)bock, bet. 3; 
lurk, bet. 2; mellan-pojk, bet. 2, -skott, bet. 4, 
-sort; små-pojk(e), -storgosse; snor-kil-
ling, bet. 2, -tapp. 

halvylle-herre m. Illa ha'Irvöllehärra Mal. 'halv-
herre / would-be gentleman'. 

halvylle-herrskap n. haVrvöllehäasskap Mal. 'halv-
herrskap / would-be gentry' (SAOB). Syn.: 
sketherrskap. 

halv-åken adj. III ä"vätjiin Älvd. <körd el. trans-
porterad till hälften (om viss mängd hö, säd, 
virke) / half-transported (of a certain amount 
of hay, grain, timber)'. Syn.: halvkörd, bet. 1. 

halv-år n.Ia 'var Älvd. a'Irvår Våmh. (Bon.) 
hasZevar Bju. Mal. Mary& ÖVd. <halvt år / six 
months' (SAOB). 

halv-ändes adv. ha`lrväns Bju. Jä. &eka!~ Al 
ha`lrvens Mock. haskvänns Nås (jfr halvens) 
'halvt om halvt, nästan'; ha`lrvens grå't Mock. 
`gråtfärdig'; ha'Irväns 89' Jä. <ungefär så'. Syn.: 
se halva st. 

hal-växt adj., se hale m., seg. 
halv-öre m. (jfr SAOB); se gudsnamns-halvare 
(jfr öre n.). 

hal-ödla f. IVa 4"kåell Älvd. 	Våmh. 
ä"råill 	 •,-,å"rårylla vMor. ä'rå- 
ildree 	 -ärå'illa öMor. hå"10- 
hell(a) Ve. ä"rå'älldra 	 vSoll 
Ordal Soll. å"råje.2.21a ••••å"råpilldra Ors. hå"ro- 
hä2.21a heelrohä2.21a Ore (h)ä"rila vRättv. hä"rila 
Rättv. (Bi.) hEarila Dju. (jfr hale, bet. 1) 
'skogsödla, Lacerta vivipara / forest lizard, 
Lacerta vivipara'. Syn.: fot-, orm-ödla; ödla. 

hami-n, se ha/ni-II-n. 
ham n. oböjl. 4m öOrs. 'hum, aning / notion, 
idea'. 

hamai-m  sv.v., se hammal-m. 
hamla f.IVa ha`mmtra Dju. Jä. Mal. (1711 hamla) 
'tafatt, fumlig kvinna; senfärdig kvinna / 
awkward woman; tardy woman'. Syn.: bäckla 
v., avl.; fippla f. 

hamla sv.v.l. ha`mmblra Ve. ha`mmlra Bju. Dju. 
Ga. Mock. Nås Jä. Mal. ha`mmlra Al ha`mmblra 
Li. 1. 'treva, famla / fumble' (SAOB hamla", 
bet. 1) Al Dju. Mock. Nås Jä. Mal. Syn.: 
famla, bet. 1.; hamsa, bet. 2; hamstra; 
tamla, bet. 1. 2. 'bära sig tafatt åt, fumla; gå 
osäkert / act awkwardly; walk unsteadily' allm. 
Syn.: se famla, bet. 2. — Refl.: hammälr-sä-
fra'mm Dju. 'treva sig fram / fumble one's way 
forward'. 

hamlig adj.I ha'mmlrug Leks. ha`mmlru Bju. Dju. 
Ga. Flo.-Mal. ha`mmbks Tra. (1711 hamlog) 
'fumlig, tafatt, osäker i sin gång, ålderdoms-
skröplig / awkward, unsteady, frail with old 
age'. Syn.: se famlig, bet. 1. 

hammai  sv.v.l. hå"må Ve. (V11 We. klamma') 
'apa efter, härma / imitate'; håmå we"njasspräk 
'härma venjansmål'. — Särsk. förb. (bortmot:) 
dåm håmår-båjtmö't werå"där <de likna, påminna 
om varandra'; (efter:) kri`ppäir i så brå,' te 
hå"må-e'ttär 'barn äro så duktiga att härmas'; 
å a hå"må-e'ttär så an kunnd sjå' wend ä skulld 
wä"(om en teckning) hon har gjort den lik 
motivet, så man kunde se vad det skulle vara'; 
(mot:) dåm hå'mår-mö't werå"där i skä'pelsr, 'de 
(o: apan och människan) likna varandra till sin 
skapnad'; (återi:) dåm 	werå"där <de 
likna, påminna om varandra'. 

hamman  sv.v.l. /tärna- Mal. ha`mmå- Li. hä'ma 
Tra. (jfr? V11 hamman; We. hammai, bet. 1; 
Torp hamit') 'bära sig tafatt åt, fumla, drumla / 
act awkwardly, fumble'; o hä'm å djöslr ä ter 
sto' tt Tra. 'hon fumlade och gjorde det för stort'. 
Syn.: se famla, bet. 2. — Särsk. förb. (på:) 
hämv-på' -ssä Mal. ha`mmå-på se Li. 'kläda sig 
hastigt och slarvigt'; hä'n å du nö` häms-på' -ddä 
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då Mal. 'vad har du nu så hastigt och slarvigt 
satt på dig för kläder då?'; te kan få' -fit, på'håmån 
Li. <att kunna se ut, påbyltad (el. smaklöst 
klädd)!'; (till:) hänts-te' -ssä Mal. 'avvika på ett 
löjeväckande el. utmanande sätt i fråga om 
klädsel och uppförande'. — Sag: hå,'mkä f. ÖVd. 
'ko, som inte kommer hem i tid och som inte 
följer med de övriga korna / cow which does not 
come home in time and does not go with the 
other cows'; hå'mavärrk n. Mal. 'klumpigt utfört 
arbete, tydande på brådska (ex. om  klädes-
plagg) / work clumsily earried out; a rushed job 
(e.g. about garments)'. — Av/.: håm m. Mal. Tra. 
'tölp, drummel; klumpig, hafsig person / yokel, 
churl; clumsy, careless person'; hå,sma f. Tra. 
'tölpig, drumlig kvinna / awkward, clumsy 
wonaan'; hä'ma adj. ÖVd. 'tölpig, otymplig, 
tafatt; bortkommen / boorish, clumsy, awkward; 
confused'. 

hammarn  sv.v.l. ha`mmå Tra. (jfr SAOB hamla", 
bet. 2) 'stamma / stammer'. Syn.: humma; 
håta; stammat; ståta. 

hammar(e)' m.Id h,a`mmaä  (pl. ha,`mmrää ) Mal. 
ha`mmor —ha`mmår (pl. ha`mmbrer) ÖVd. 
(SAOB hammare') <bergparti med brant(a) 
stup / rocky area with steep slope(s)'; bä'rrgham-
mår sLi..`clets.'. Jfr skär-. 

hammaren  na. Id — a •••-• III c ernår Älvd. Våmh. 
(pl. 4`mmbrer Älvd.) 4"mår vMor. Soll. Ors. (pl. 
a`mmrär —4"mårär Soll. årnmårer öOrs.) åmå''r 
öMor. hå"mår Ve. hiernmor (pl. hämmorär) Ore 
(h)ä"mår (pl. (h)ä"mårar) ,-,Pmar 4"mar Rättv. 
ha "mar Rättv. (Bi.) a`mmår a`mmar Leks. 
(Silj.) (h)a`mmar (pl. (h)a`mmarar) Leks. a`mmer 
(pl. a`mmerer) söLeks. ha`mmar Bju. Dju. Ga. 
(pl. ha'mmarar Bju. ha`mmarar Ga.) ha'n'amär 
(pl. ha`mmärär) Al ha`mmarä (Mc) Flo. h,a`m-
mar Nås Jä. Äpp. (pl. ha`mmerär Nås Jä.) 
håvarna' (pl. ha`mmaräd ) Mal. hasmmor —håna-
mår (pl. ha`mmbrer) ÖVd. (jfr Bergfors 130). 1. 
'redskap att slå el. bända med / hammel.' 
(SAOB hammaren, bet. 1) allm. Jfr bryn-
stick-, hack-, kittel-, klapp-, klo-, lie-, 
liesko-, nit-, nägel-, pann-, pen-, platt-, 
sken-, sko-, spik-, sätt-, tukt-, tynn-, yx-. 
2. 'hane på gevär / hammer, cock of gun' 
(SAOB hammaren, bet. 1 e oc cc')  Tra. Syn.: 
hane, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) 'träklubba att 
krossa jordkokor med / wooden club for crushing 
clods' Ga.; se kok-. 4. (senare ssgsled:) 'till 
slagverk i klocka hörande hammare / hammer, 
part of striking mechanism of dock' nvMor.; se 
klang-. 5. (senare ssgsled:) 'med vattenkraft 

driven hammare i smedja / hammer in smithy 
worked by water power' nvMor.; se vattu-. 6. 
(senare ssgsled:) `beslag på skakels bakre del / 
mounting on back part of shaft' Tra.; se skakel-. 
7. (senare ssgsled:) 'moln / cloud' Mal. Li.; se 
tor-, åsk-. 8. (senare ssgsled:) 'elak pojke / 
naughty boy' Ve.; se p o j k-. 

hammar-kavle m.IIIb asnarnbarkåval vOrs. 'mått-
stav, varmed de tillhamrade och rundade slip-
tensämnena mättes upp / yardstick with which 
the hamrnered-out and rounded grindstone 
blocks were measured' (ÖDB II 14). 

hammar-mästare m. III e a`mmbarmesstar vOrs. 
'man som med hammare knackar slipstensämne 
till önskad form / man who hammers grindstone 
block into the shape desired' (ÖDB II 13). 

hammars-bett n. II h,a`mmaasbät Mal. ha`mmosbåt 
ÖVd. 'nacke, pen på hammare / hammer-peen'. 
Syn.: pen, bet. 1; pene; penände. 

hammar-slag n. II ha`mmaallåg Mal. ha`mmoståg 
ÖVd. 1. 'slag med hammare / blow with a 
hammer'. Jfr slag, bet. la. 2. `slagyta på ham-
mare / striking-surfaee of hammer'. Jfr slag, 
bet. 2. 

hammel m.Id ha'mmak Leks. ha'mmäk Dju. Nås 
Jä. Äpp. Mal. <fumlig, tafatt person, person med 
osäker gång; ålderdomsskröplig person / awk-
ward, fumbling person; decrepit person'. Syn.: 
se fammel m. 

hammel n.Id ha'mmak Leks. ha'mmäk Bju. Dju. 
Ga. Nås Äpp. (V11 hammel"). 1. 'tafatthet / 
awkwardness' Nås. Syn.: fippel n., bet. 1. 

'ovanlig egenskap / unusual characteristie' 
Äpp. ha tär fäll vd' ny ha'mmäl ät honam, dam 
så,' han kunnd tra'lla <det är väl något mystiskt 
med honom; de sade, att han kunde trolla'. 

'besvärligt arbete / difficult work' Nås. Syn.: 
f ipp el n., bet. 2. 4. 'fumlig, tafatt person; 
ålderdomsskröplig person / awkward, fumbling 
person; deerepit person' Leks. Bju. Dju. Ga. 
Syn.: se fammel m. 

hamn' m. •-••f. n. 1 'mmen f. Älvd. a'mmcn — 
4'mmin n. Våmh. a'mmr, Mor. hammn m. f. 
Ve. ammn n. vSoll. amm f. Soll. a' mmen ammn 
f.•••••n. Ors. hammn f. Ore ham(m)n m. Rättv. 
(Bo.) (h)a'mmsn n. Leks. h,a'mrraän m. Bju. Dju. 

•••••n. Al hammn Jä. håm ,,,hammn m. •-••f.—• 
Mal. häm m. 	ÖVd. hammn f. Tra. 

1. a. 'utseende, skepnad; yttre skepnad, tänkt 
som hölje omkring själen / appearance; outward 
shape enveloping soul' (SAOB hamn' 3) Mal. 
å vä' då full ha'mmna å' om 'det var då i alla fall 
en skepnad med samma utseende som han'; 
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låm,mn-i'nn ha'mmna 'dö (eg.: lämna in ham-
nen)'. Jfr hårhamn. b. 'djurskepnad e.d., som 
människor tänktes iföra sig / form of animal or 
suchlike, thought to be taken on by people' 
(SAOB 3) Mal. Li. då fvästö'g o att gi'tta va 
ha'mmna ass W as Mal. 'då förstod hon att geten 
var Lars hamn'; skå'to, M å e tre'lltjäiring svm 
i hei`nnv ha'mmn Mal. 'skatan, det är en troll-
käring, som är i den skepnaden'; bg't ha'mmn 
Mal. 'byta skepnad'. Jfr björn-, mar-, varg-. 
c. `vålnad, gengångare (äv. bildi.) / ghost, wraith 
(also figuratively)' (SAOB 4) allm. å gör a'mmi 
etår onum Soll. 'det spökar (osynligt) efter 
honom'; e a 8i'tt jena ha'mmn åtå ~gom dri'dom 
Oro 'jag har sett en vålnad efter en död'; o je'kk 
i tvleks ha'mmvn Leks. 'hon gick omkring som en 
vålnad (eg.: hon gick ett sådant hamn)'; dem såg 
hä'mä tett-r, Mal. 'de sågo hennes vålnad'. 
Syn.: dödkarl, bet. 2; gengångare; spöke, 
bet. 1. 2. (i lindrig svordom / in mild curse, 
swearing:) du stö're mått hä'm /byke fistahål Mal. 
<du milde, ett sådant elände!'. 3. 'skymt, spår; 
obetydlig rest / glimpse, trace; remains' Älvd. 
Oro ed i ME ivvgik 4'mmgn kwesrr eter ivg4m 
rirsgårå Älvd. 'det är då inte ett spår kvar efter 
ngn gärdsgård'; e så'g jena ha'mmn åtår o'lla Oro 
'jag såg en skymt av 011e'. 

hamn" oböjl. subst. 	svMor. hamna- Rättv. 
(Bo.) hammn- Li. (endast i förb. (i) hamn och 
(i) häl; SAOB hamn":) 8"m-4-å'k svMor. i 
ha'mm-å-hå'Ir 	 Rättv. (Bo.) i 
ha'mmn-å-hå'k Li. 'tätt efter / immediately 
after' (B. Linden i Sv. Lm. 1952, s. 105 f.). Jfr 
fot, bet. 1 a. Syn.: fagga f., bet. 5; hack". 

hamn" f.Ia ,•••• d 4'mmgn Älvd. h,ammn Mal. ÖVd. 
(SAOB hamn"') 'tillflyktsort / refuge'; n år 
ivg q'mmcn dä'r Älvd. <han har ingenstans att 
ta in där'. Jfr hamna f. 

hamniv  f. Id 4'mmel Älvd. <kant- el. sidostock 
på timmer- el. vedflotte / log at edge or side of 
raft'. Jfr flottskåra; tjärnflotte. Syn.: 
hamnstock. 

hamna LIVa ha'mmna Tra. 'lägerplats; plats där 
man söker tillflykt över natten / camping-site; 
place to sleep'; å si`nn,cles dem-da hasmmnon 
däjg, svm 	mi`nns 'ännu i mitt minne syntes 
det, var dessa deras (o: av snöstorm överraskade 
färdmäns) lägerplatser hade legat'. Jfr hamn"'. 

hamna sv.  .v.l. 4'mmen- Älvd. ha'mmna Ve. Oro 
ha'mmna Mal. ÖVd. 1. 'ta sin tillflykt, ta 
vägen; ta viloplats över natten / take refuge; 
take refuge for the night' (jfr SAOB hamna' 2) 
Ore Mal. ÖVd. an  ä-tit nvgur ha'mmna Oro <han 

har ingenstans att ta vägen'; ve fann int a'tt nu 
tjå'nlä stå'll te ha'mmna te na'tty, Mal. 'vi fann 
inte ngn lämplig plats där vi kunde slå läger för 
natten'; an ha'mmn inonnd hti`nn grä'n Li. 'han 
tog sitt nattläger under den granen'. 2. <komma 
någonstans och stanna där / go somewhere and 
stay there' (SAOB hamna' 3) Ve. an ha`mmnet 
upå tjö'ttjbåkkam `han hamnade på kyrkbacken 
(o: dog och begravdes)'. — 	4`mmet-sig 
&tri Älvd. 'ta sin tillflykt till / take refuge'; 

.1`mmQn-sig atri d'yntrår <han får ta sin till-
flykt till (att bo hos) döttrarna'. 

hamn-gran f. II h,a`mmngrån Mal. ÖVd. <tät, vid 
gran (slokgran), varunder man kan söka sin 
viloplats / thick, spreading fir-tree under which 
one can rest or sleep'. Jfr hamn"; hamna f.; 
hamna sv.v., bet. 1. 

hamning f.Ib ha`mmnivg Li. (jfr Aasen ham-
ning; Torp hamn"; SAOB hamn"') <område, 
där älgar bruka beta / district where elks 
usually graze'. Jfr brindland m.fl. 

hamn-mål n.Ia 4`mmcnm4k Älvd. ha' mmåk Ve. 
1. 'punkt på land, mot vilken en båt stävar, 
landmärke / place which boat heads for, land-
mark'; mä i lett et hä'rv, fik i i'nn jet ha`mmåk 
Ve. 'medan jag letade efter grundet, fick jag 
syn på ett landmärke'. Jfr båthåll m.fl. 2. 
'tillflykt, skydd / refuge, shelter'; tag 4`mmcn-
~4lr Älvd. 'ta sin tillflykt, ta in'; ta ha' mmåk 
atum l3'ne Ve. 'söka lä bakom ön'. 

hamn-stock m. Ib a`mmnstukk nvMor. 'sidostock 
på timmerflotte el. i ram till timmerflotte / log 
at side of timber raft or at side of framework 
of timber raft'. Jfr grimma, bet. 5. Syn.: 
hamniv. 

hamp m.Ia harrp Mal. ÖVd. (Torp) 'hampa / 
hemp' (ÖDB I 326; Niss Hj. Matsson i Skinnare-
bygd 1967-68, s. 136); ä e tjv'kkt sum, ha'rrpin 
Tra. <det växer lika tätt som hampa' (ex. om  
tätvuxen skog). 

hampa f.IVa g`mmpa Älvd. Våmh. a`mmpa 
öMor. vSoll. Ors. ha'mmpa Ve. (h)a`m(m)pa 
Rättv. (h)a`mmpa Leks. ha'mmpa Bju. Nås Jä. 
Äpp. Mal. (Y.) Li. 'Cannabis sativa' (ÖDB 1326; 
jfr B. Linden DNO I:3 s. 72 f.); sm4 ha'mmpa 
vLeks. 'solva spetskypert' (jfr hampkrus). 

hampa sv.v .1. ha`mmp- Mal. ÖVd. (i förb. med 
till; SAOB hampa':)'råka hända (slumpartat) 
/ happen to occur (by chance)'; å hammp ful tå' 

va tt na'lläs Mal. 'det blev som slumpen lät det 
bli'. — Refl.: å ha'mmp-så sv'vvok Mal. 
<det råkade bli så / it just happened like that'. 
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Syn.: se giva, pass. bet. 1; falla, refl., bet. 1; 
slumpa sig; slumpa till. 

hamp-ave m. IV .1‘mrapavil Älvd. 'älvvik med 
stillastående vatten, i vilken hampa lades till 
rötning / river-creek with still water in which 
hemp was soaked to rot'. Jfr hampbrunn. 

hamp-bracka f.IVa ha`mrripbrakka Nås 'byxor av 
haniptyg / trousers made of hemp material' 
(ÖDB IV 392). 

hamp-brunn m.Ia 4'mmpbrunn Älvd. '(grävd) 
fördjupning i (el. invid) källa el. bäck, vari 
hampa (el. lin) lades till rötning / hole dug in 
spring or brook in which hemp (or flax) was put 
to ret'. Jfr hanipave. 

kamp-frö n.V h,a`mmpfrå Bju. Jä. Nås hcerrpfri3 
Mal. 'frukt av hampa / hempseed`. 

hamp-gryfsa f.IVa 4`mmpgrypps Älvd. 'klo-
liknande redskap, varmed hampa togs upp ur 
vattnet efter rötningen / claw-like implement 
used to take hemp out of water after retting-
process'. 

hamp-gärde n. III ha`mmpjålt(s) Jä. 'hampåker / 
hemp-field'. Syn.: hamp -lott, -stycke, -torg, 
-åker. 

hamp-kam m.Ia 4`mmpleqmmb Älvd. ha`mmp-
kamm Jä. 'med taggar försett redskap, varmed 
frösamlingarna skildes från hamp- el. linstjäl-
karna / comb-like implement used to remove 
seeds from hemp or flax stalks' (se ill.). Jfr 
harkla'; linkam m.fl. 

kamp-klubba f.IVa 4`mmpkIrubb Älvd. 'trä-
klubba, anv. vid beredning av hampa / wooden 
club used in the preparation of hemp'. 

hamp-krus n.Ia ha`mmpkriis vLeks. Nås; obef. 
Flo. `spetskypert / lace-twill' (SAOB). Syn.: 
dånkrus. 

kamp-lott m. II —Ia q`mmpltöt Älvd. a`mmplät 
Ors. (h)a`mmplutt Leks. 'hampåker'. Syn.: se 
hampgärde. 

hamp-räda f.IVa ha`mmpräda Leks. 'fågelskräm-
ma / searecrow'. Jfr fågel-skrämma, -råda 
m.fl. Syn.: hamp-skrämma, -tungel, -åkers-
spöke. 

kamp-skjorta f.IVa ha'rrpstjotta Mal. Li. 'skjorta 
av hanipväv / shirt made of hemp material' 
(ÖDB IV 373). 

hamp-skravling m. Ib hasmmpskrävlriv vLeks. 
`mager man el. hästkrake; slusk / thin man or 
horse; shabby person'. 

kamp-skrämma f.IVa ha`mmpskråma vLeks. 
'fågelskrämma'. Syn.: se hainpräda. 

hamp-sparv m.Ia hiemmpsparry Nås (V11) <bo-
fink / ehaffinch'. 

hamp-styeke n. III asmmpstittjä Ors. 'hampåker'. 
Syn.: se hampgärde. 

hamp-torg n.I b ha`mmptsrrg vLeks. 'hampland 
el. hampåker'. Syn.: se hampgärde. 

hamp-tungel n.Id h,a`mmptuvvslr Leks. h,a`mmp-
tuvvälr Dju. 'fågelskrämma'. Syn.: se hamp-
räda. 

hamp-åker m. Id h,dmmpiiker Ga. h,a`mmp -åkär 
Äpp. hcerrpeikkää  Mal. hcerrpäkker Li. 'åker-
stycke, där hampa odlades'. Syn.: se hamp-
gärde. 

hampåkers-spöke n. III hcerrpåkempåtje Li. 1. 'få-
gelskrämma'. Syn.: sehanipräda. 2. 'anskräm-
lig, illa klädd människa / badly-dressed person'. 

hamp-ål m.Ia 4`mmpålr Älvd. hcerrpåk Mal. 'larv 
av nejonöga / young of river lamprey' (Niss Hj. 
Matsson, i Skinnarebygd 1967-68, s. 132 ff.). 
Syn.: linål. 

hamra sv.v.1.4'mmber Älvd. a`mmbär Soll. (pres. 
a'rramrär vSoll.) a`mmbra Ors. (h)a`mmbra Leks. 
ha`mm(s)ra Mal. ha`mmbra ÖVd. `(be)arbeta med 
hammare / hammer' (styr ack.). — Särsk. förb. 
(ut:) .1mmber-a'ut lkg'tt Älvd. 'hamra ut blyet': 
i å amr-ö'jt ä vSoll. <jag har hamrat ut det'. 

hamrera sv.v.l. a"mmrär Soll. '(oupphörligt) 
hamra / hammer (without stopping)'. 

hams n.Ia ham(m)s Rättv. (Bo.) Bju. Mal. 
<ovårdat, hafsigt och slamsigt beteende; slarv / 
eareless behaviour; carelessness' (SAOB hamsn  
1); ä e Vers ha'mms e .21a'mms må' om Mal. 'det 
är bara hafs och slarv i fråga om honom'. 

hamsa sv.v.l. g`mmsa Älvd. Våmh. ha`mmsa 
vLeks. ha`mmsa Bju. Ga. Mock. Nås Jä. Mal. (jfr 
Aasen, Ross). 1. 'slänga (svänga) med armarna 
/ wave o's arms about' Våmh. Ga. Jä. (styr 
dat.:) u då' 4`mm8ä a'rrmem Våmh. (Bon.)'så du 
svänger med armarna!'. 2. 'famla, gripa efter 
ngt / fumble' (SAOB 1) Jä. Mal. Syn.: se 
hamla, bet. 1. 3. 'bete sig hafsigt och slarvigt / 
behave earelessly' (SAOB 2) allm. — 
ha`mmsa f. Jä. Mal. (Y.) 'tafatt och klumpig 
kvinna / awkward woman'; h,asm(m)su adj. 
Rättv. (Bo.) Bju. Dju. Ga. Jä. Mal. 1. 'som 
slänger med armarna / waving arms about' Ga. 
2. 'slarvig, hafsig / eareless' (SAOB) allm. Jfr 
hams. 

hamstra sv.v .1. ha`mmstra Ål hasmmstra Mal. 
ha`mmster- Li. `famla, gripa efter ngt/fumble, try 
to get hold of sthg' Ål Mal. Syn.: se hamla, 
bet. 1. — Särsk. förb. (på:) ha`mmster-på se Li. 
'klåda sig hafsigt (slarvigt, trasgrant)'. — 
ha'mmstär m. Mal. (Y.) 'en som famlar (griper) 
efter ngt / someone trying to get hold of sthg'; 
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ha`mmstra f. Li. 'hafsigt klädd, ovårdad kvinna / 
carelessly dressed, slovenly woman'. 

han pron. 4nn Älvd. Våmh. 4nn ann Ors. ann 
övr.OvSi. (h)ann Rättv. Leks. hann Bju. Dju. 
Flo.-Tra. (gen. h,a'ass hasa Mal., hu`nnomes Öje) 
hann Ål Ga. hann ,,,hann Mock.; tr. sv. och en- 
klit. in 	n Älvd. (Lev. Älvdalsm. s. 63) an 
Mor. Ve. Soll. 93 -n Ors. Ore Äpp. Tra. en - n 
Rättv. an -8n -92, Leks. Bju. än z Ål Flo. an- 

n Dju. Jä. Mal. Li.; dat. 4m Älvd. Våmh. åm 
Mor. Ve. nom .-.nöm Ors. (o)nom Ore onsm Äpp. 
om Mal. 89n.-m ÖVd.; böjn., se LD. II 211. 

(ss. anaforiskt pron.:) 'han, den / he, it' 
(SAOB I 1) allm. krisppär ås Älvd. <hans barn'; 
4sntkmes kri`pper Älvd. 'hans barn'; itjä fg`gd 
4`ntgm no kwi`nnfftsk Älvd. 'inte följde ngn 
kvinna honom'; ä bki nftg .2kn't 	Våmh. 
(Bon.) 'det blir nog slut på honom'; ö'nums sien 
öMor. 'hans son'; mö'där ei`numäs ,-,a'nnäs Ve. 
'hans mor'; fa'lla ö'num Ors. 'hans far'; e ska 
lägg me p-n ( -på onom) Ore 'jag skall lägga 
mig på den (o: laven)'; /6'9, sn ä' nn Rättv. <lever 
han ännu?'; hånomss mä"ki Rättv. (Bo.) 'hans 
äkta maka (!)' (jfr make, bet. 3); då' fekk a'nna-v, 
Leks. 'då fick Anna den (o: särken)'; a'nndss får 
bär sä'ttjun (h)a'nn Leks. 'Anders får bära säcken, 
han'; mö'ra he'nnums Ål 'hans moder'; än fira'g 
ssm e tu'rrt fi'nn Al 'han for som ett torrt skinn'; 
dje hu`nnom ä Mal. <giv honom det!'; djä' om ä 
Mal. 'giv honom det!'; hen in vi'lld Tra. 'vad 
ville han?'; (pleonastiskt:) n reer 4'nn wil 4'124 
ena' Älvd. 'han vill ha henne (el. den)'; an ligg 
han ss snä'llt å jå'kä för sä fs'kv Dju. <han ligger 
så snällt och jollrar för sig själv'. Jfr den, bet. 3. 

(anteciperande ett efterföljande sbst. och er-
sättande ett substantiviskt subj.; SAOB I 2 a a) 
allm. an  va (h)u'vvrug, gs'8892, Leks. 'han var 
hungrig, gossen / he was hungry, he was'. 3. 
(stående pleonastiskt framför personnamn el. 
personbeteckning / used pleonastically before 
name; SAOB I 2 a (3) Mal. ÖVd.; obef. Mal. (Öje) 
as ö`ka hä'tta Mal. 'Olovs mössa'; an la`bbror 
Tra. `farbror'; an &lie as ä`rrke da na sm pär 
Tra. <Eriks son 011e hos Per'. 4. (i determinativ 
anv. / in determinative use: he who, the one 
who; SAOB I 2 b a) allm. 4n åk a'nn wa sne'll, 
dn so ak dugå fg-4' Mig Älvd. `den, som skall 
kunna följa dig, måste vara snabb'; hann synt e 
fkäsinskslls e int gv'tt te hil'Irsgga Li. 'den, som 
är flintskallig, är (det) inte lätt att (hår)lugga'. 
Jfr den, bet. 2a-b. 5. (determinativt-relativt) 
Leks. nä /å du jo'kpärubulla, å (h)a'nn mja' k va å 
<nu får du potatisbulle, och det den som var 
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mjuk också!'. Syn.: den, bet. 1 c. 6. (utan 
relation till ngt föregående el. efterföljande; 
SAOB I 4:) a. 'den Onde / the Devil' (SAOB b) 
allm. män 	e an full kö's o Soll. <men nu är 
väl f -n lös ändå!'; du få'r full 88 an tå'r dä, inna 
du djä' dä Mal. 'du beter dig, så den Onde tar 
dig, innan du ger dig'; ä jä'ä  djå'rsä ha'r om full tä' 
Mal. 'det här arbetet hör väl den Onde (o: honom) 
till!'; 	om Mal. `fullif-n'. Jfr full-i-honom. 
Syn.: se b ö se, bet. 2; fan, bet. a. b. 'kölden / 
Jack Frost' Soll. 'Mal. ÖVd. an  åld-å kum in i 
skö'na Soll. 'kölden håller på att tränga in i 
skorna'. Jfr f rostkarl (en). e. 'vinden / the 
wind' Soll. Jfr väderkarl. d. 'åskan / thunder-
(ing)' Mal. ÖVd. ha'nn å' k, ss an (Pk nä' intann, 
han Mal. 'den går (så hårt), så den slår ned rätt 
vad det är'. Jfr bonde, bet. 2; Godfader m.fl. 
e. 'döden / death' Son. an me`nnt full an sulld få' 
mi uppå sätä, män då gira'tt ä 	onum eden 
(a: döden) tänkte väl att han skulle få mig på 
(lik)pallen, men då misslyckades han'. f. 'penis' 
allm. dåm bi pi'llbrennd då dåm ha'nnträr an 
för mi"ttje Ve. 'man blir p illb ränd, om man 
onanerar för mycket'. Jfr p ill e m., bet. 1. 
7. (förenat demonstrativt:) 'den / that (demon-
strative)' allm. i ösnum gärdim äg o ä'må öMor. 'i 
den gården har hon sitt hem'; te ö'nom ker.221em 
Ore '(ut)i den kitteln'; vår ä ha'nn giebbsn hd 
sLeks. 'var det den gubben, det?'; da-i hu`nnom 
gälkam Mal. 'i den gården'; ifro hö'nsm gå'kam 
Li. `(i)från den gården'; ät h,ö`nsm då' jam Li. 
`efter den dagen'. Syn.: den, bet. 1 a. 8. (best. 
fristående art.:) 'den / the' Al Flo. Jä. Mal. ÖVd. 
än ti`ti, dä Ål 'den tionde / the tenth'; än 
Flo. 'den lille'; an ä' ra Jä. 'den andre'; han 
åsttrielä Äpp. <den åttonde'; (h)an kr-ena Mal. 'den 
Onde'. Syn.: den, bet. 6 a-b. 9. (obest. pron.:) 
'man, en / one, you, people' allm. so  äv 	u'pp 
dem 4 e-då'r Älvd. `så sätter man upp dem på 
det där'; då-nt an e bu"din Soll. 'då man inte 
är bjuden'; an e se sju' kvarn nä'mmst Ore <man är 
sig själv närmast'; an ska då va må' yvsra'llt å 
Leks. 'man skall då vara med överallt också'; 
an å' ä isnnte fä'r lä'jlet Li. 'man har det inte för 
roligt'. Syn.: den, bet. 5; en obest. pron., bet. 1 
c; människa, bet. 2. 

hand f. VI 4nnd Älvd. Våmh. (pl. e'nnder, dat. 
4`nndttm Älvd.) annd Mor. Soll. (pl. e'nndär 
vMor.) hannd Ve. Ore Bju.-Tra. (pl. he'nndär Ve. 
hä'nndär Ore Nås Jä. Mal. htennder ÖVd.; best. 
pl. hä'nndran Al Ga. hä'nndan Mock. hä'nnda 
Flo. hä'nndar Näs Jä.; dat. ha'nndom Ore 
ha'nndom ,,,hä'nndom ,---,hä'nndom Mal. h,ä`nndsm 
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öVd.) gn,ncl ••••, annd Ors. (h)an(n)d (pl. (h)a'n(n)- 
der 	hä' n(n)dar) Rättv. (h)anntl Leks. 1.a. 
'manus / hand' (SAOB A 1-3) allm. gö å a`nn-
dum öMor. vSoll. gå på ha'nndom Rättv. (Bo.) 
'gå på händerna'; an dåv int (nid a`rindum å si 
Soll. <han kan ej hålla sina händer i styr (dvs. 
låta bli att stjäla)'; m a"vuger 4'nnd öOrs. 
'med handens baksida'; fr ha'n(n)d å tf ha'n(n)d 
Rättv. (Bo.) 'ur hand och i hand' (formel för 
bekräftelse av hästhandel); tå' mä hä'nndran, Al 
<ta (hö) med händerna'; o få låv tå' -n ti hä'nndom 
Dju. 'hon måste bära honom' (om en liten gosse); 
ä da fi'sskrätjä sitt ti hienndom ä'nn Mal. `den 
där fisklukten sitter (fast) i händerna ännu'; 
wf8ter4nndc Älvd. 'den vänstra handen'; skå"kå-
ennder öOrs. 'darrande händer'. Syn.: näve, 
bet. 1. b. (i uttr. slå i hand:) 114'-i-ha'nnd 
Mal. 'med handslag göra upp el. sluta (viktig) 
affärsöverenskommelse / shake hands on an agree-
ment or transaetion'. Jfr handslag. 2. (i 
stående, bildl. uttr. / in certain expressions; jfr 
SAOB A 3-11) allm. eå 1 sakt no tå'g aå q`nndum 
Älvd. <det finns minsann ngt att göra (eg. det är 
sakta något tag åt händerna)'; an a intnä ta 
a'nndum ättär Son. 'han har ingenting att sys-
selsätta sig med (eg. han har inte ngt att 
taga händerna efter)'; o å-nt nå hä'n(n)der å 
på` jtjäm Rättv. (Bo.) 'hon har ingen hand med 
pojken'; o a i`nvo ha'nnd må' dem Mal. 'hon har 
ingen förmåga att leda dem'; an kamm, ti i gö' 
ha'nnd ha'nn svLeks. 'han kom i goda händer, 
han'; o jr int i ha'nns sy'ssla svLeks. 'hon för-
rättar intet som helst arbete'; få a'rrbetä ft' 
hä' nndom Mal. 'bli färdig med arbetet, få arbetet 
ur händerna'; ä går i ha'nndom Mal. 'det går ur 
hand i hand'; han å dem i he'kko ha'nnd an 
vi'll Mal. 'han får dem att göra vad han vill (eg. 
har dem i vilken hand han vill)'; dfri`r(e) i hä'nn-
dom Mal. djirro i h,ä`nndem Li. 'utföra handar-
bete' (jfr göra v., bet. 1); ta stjå'dä i wa`kkär-
hanndä Ve. 'foga sig efter omständigheterna'. 
3. (i vissa stående förbindelser med prep. / in 
eertain prepositional expressions; jfr SAOB A 13; 
eft(er) hand(s):) a. ät ha'nn Jä. ätt ha'nnd 
Mal. öVd. 'så småningom / little by little'; (h)ä 
vå'r nä ät ha'nn Jä. 'det blir litet så småningom'; 
b. ä a då göt`nndj onum so vå'k et-a'nnds i å'll 
tisdär Soll. <det har då gått honom så väl (i 
händer) jämt och ständigt' (jfr till handa och 
till hands nedan); jfr efter prep., bet. 9; 
göra, bet. 22; (för hand:) a. ed i gå'rt för-4'nnd 
Älvd. ä e djök fö ha'nnd Mal. 'det är handgjort / 
it is hand-made'; eå Prott sö' för-a'nnd o nd'r 

a'ttri ad o'llum tä törrk ri'vQ Älvd. <det ligger inte 
så nära till hands för alla att tömma älven på 
fisk (eg. torka älven)'; äd i su`nnelain /er-4'nnd 
Våmh. (Bon.) <söndagen förestår'; ny int vi 
(h)år ny (rna fer-(h)a'nncl Leks. 'när vi inte 
har något annat till hands'; an ä mår /sr-ha'nnd 
å'dan än vs'nn svLeks. 'han är mera händig, er 
(karl) än vår'; ä V fer-ha'nnd Jä. 'det är nära till 
hands'; e du fer-ha'nnd em i kem di't Mal. <är 
du där (till hands), om jag kommer dit?'. b. 
(i uttr. gå för hand:) 'gå till fots / go on foot' Li. 
je vatt gå fe ha'nnd 'jag måste gå till fots'; (i 
hand el. i händerna:) ä dji'kk onum i-a'nnd so 
vå'k Soll. 'det gick honom så väl i händer'; jär i 
hä'nrular Jä. 'utföra handarbete'; (om hand (sig) 

om händer (sig) el. hand om-handom 
om:) 'under uppsikt, skötsel el. vård, i förvar! 
under control, in charge of' (jfr SAOB A 13 f )3); 
ukin ar um-4'nnd-sig eå Älvd. <vem har det om 
hand?'; smf'ss-lass ad um-Q'nnde-sig eå Älvd. 
'Smeds Lars hade det omhand'; ta ha'nndom 
vm pä'nninan Mal. 'överta och vårda pengarna'; 
han a täj ha'nnd vm hö Mal. 'han har gift sig 
med henne'; (till handa:) du bällär fl' å gö mi 
te-a`nndor Soll. 'du kan gärna följa med och göra 
handräckning åt mig'; an a`dd ä si te-a`nndor 
Soll. 'han hade det disponibelt'. Jfr tillhanda 
adv.; (till hands:) nel'a  te ha'nnds Mal. 'nära 
liggande' (jfr eft (er) hand(s) ovan); (över 
hand:) he'gg 'vy ha'nnd Mal. <hugga åt vänster 
med yxan men med höger hand främst fattande 
(om yxans skaft). 4. 'handlag / skill' (jfr SAOB 
A I 9) Rättv. an a e gö'd ha'n(n)d som sni`kker 
Rättv. (Bo.) 'han har gott handlag som snickare'. 
Syn:. handlag; tama; täven. 5. 'handstil / 
handwriting' (SAOB A I 10 b) Leks. 6. 'tecken 
med handen / hand signal' (jfr SAOB A 2) Ve. 
Mal. i djöd i ha'nndn, a an Ve. <jag vinkade åt 
honom (eg. jag gjorde i handen åt han)'; an 
djölr i ha'nnd å' mä Mal. 'han gjorde ett tecken 
åt mig med handen'. 7. 'endera av de två rot-
knölarna av Orehis maculata / one of the two 
tubers of Orehis niaculata' (SAOB B 16 a) Ve. 
Soll. Rättv. Mal. Li. ha'nndä gii'd Ve. a'nndi 
gied gfildas a'nnd Soll. gå'des ha'nnd Rättv. 
(Bo.) iå‘SU ha'nnd Mal. ha'nnda as vär-harre Li. 
'den vita rotknölen (el. Guds, Jesu, Vår Herres 
hand; jfr Färje, Transtrands flora 103)'; a'nndi 
Zrjö'tam ,,, Irjö`tamas a'nnd Soll. sti`ggmannämes 
ha'nnd Rättv. (Bo.) ga`mmekärks ha'nnd Mal. 
o ste`gg ha'nnda (el. ha'nnda åt vm da å'r ma'n-
num) Li. 'den svarta rotknölen (el. den Ondes, 
Ganimel Eriks, Styggmannens hand)'. Jfr präst, 
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bet. 5; frälsar-, Guds-, Herrens-, Jungfru-
Marias-, Ondel(n)s-, styggman-, vårherre-. 
Syn:. näve, bet. 4. 8. (i uttr. ligga uppå 
händerna:) 'vara el. gå i vägen för ngn / be in 
s.o.'s way' Ve. i ligg upå hänndum å de <jag är i 
vägen för dig'. 9. (i förb. med under:) 'arm / 
arm' Älvd. mq'n bä mig unnder 4'nnd ( 4'nndn, e) 
up i brfiltjeö <mor bar mig under ena armen upp 
till Bruket'. 

handa sv.v. 1. (endast refl. el. i särsk. förb.:) 
4nnd- Älvd. annd- Son. (jfr SAOB). — 
4`nnd 8i fr4'mm Älvd. 'treva sig fram, stödjande 
sig mot väggar och möbler / feel one's way by 
touching walls and furniture'; a`nnd si upättår 
sti"kåm Soll. 'med hjälp endast av händerna 
klättra uppför stegen (på dess undersida)'. — 
Särsk. förf,. (u p p:) 4nd-u'pp nV@ Älvd. 
'med händerna veckla ut näten (för att syna 
dem)'; (åt:) 4nd-å' si rl'epeö Älvd. a"nnd-å si 
rö'pä Son. 'med grepp av ömsevis den ena och 
den andra handen draga repet till sig'. 

handad adj. I a'nndadn öMor. ha'nnda Bju. Dju. 
Ga. Mock. ha'nnda Ål (jfr We.) 'händig / handy'; 
dum va ha'nnda tä jör vd' 88M hä'llst Al <de voro 
(så) händiga att (de kunde) göra vad som helst'. 
Syn.: se fintlig. 

hand-bak m.Ib 4`nndb2lk Våmh. (jfr handbake 
och balk) 'handens avigsida / back of the hand' 
(SAOB); 4 add upek snft's upd 4`nndlAtjin 'hon 
strödde snus(et) på handens avigsida' (och drog 
sedan in det i näsan därifrån). Syn.: ha n d b ak e. 

hand-bake m. IV Illa 4‘nnclbatjii Älvd. (best. 
ack. 4`nndb4lc4in) sVåmh. ha'nndbåtje (ack. 

Ore h,a`nndbakka Dju. Ga. ha'nnbåka 
Mock. Flo. hasnn(d)båkv Jä. Äpp. Mal. ha'nncl-
båtji —ha'nndbattji öVd. <avigsida av handen' 
(jfr SAOB handbak). Syn.: handbak. 

hand-borr m.II a`nndbör nvMor. 'liten borr med 
tvärställt trähandtag / small hand-drill' (SAOB). 
Jfr borr, bet. 1; navare. 

hand-bråka sv .v .1. ha'nndbrilka Mal. (vanl. i 
uttr.:) ha'nnbrilk stji'nnä `bearbeta hoprullat 
skinn över vänstra knät under gnuggning och 
vridning med högra handen samt därefter ge-
nom sträckning och töjning med båda händerna 
/ treat rolled-up hide by rubbing and twisting it 
with the right hand over the left knee and then 
stretching it with both hands'., 

hand-bytta f .IV a a'nndbytt nvMor. laggat trä-
kärl, i vilket man bar vatten eller mjölk / 
/ wooden bucket in which water or milk was 
earried' (C1DB III 353). Jfr bytta, bet. 1. 
Syn.: ämbar. 

handel m.I d — a 4'nnclel Älvd. a'nndål Mor. 
ha'nndel Ore ha'n(n)dil Rättv. (Bo.Bi.) ha'nndil 
Bju. ha'nndeil 	 Al Mal. ha'nndöll Ga. 
Jä. ha'nndel öVd. 1. 'handelsverksamhet / 
trade' (SAOB handeln  11 b) allm. ot får Ini 
4`nndelim öOrs. an  /åla  mä ha'nndål Mal. 'han 
är borta på gårdfarihandel' (jfr gårdf ar, bet. 
2). Jfr gårdfari-, gårdfars-, häst-, matsäck-. 
2. 'handelsbod / shop' (SAOB handeln  11 b e) 
Mal. Jfr bod, bet. 3. Syn.: handels-, hand-
lings-, köpman-bod. 3. 'handelsvara; (koll.:) 
varor, varmed handel bedrives / goods (in a 
shop) or small artieles (in a pedlar's container)' 
(SAOB handel" 12) Mal. dum a`dd dje`nna nsn 
ha'nndell-88et 'de (dvs. skirmarna) hade 
gärna litet olika slags handelsvaror med sig till 
försäljning'. 

handels-ask m.I b 4'nndelsassk Älvd. 'svepkärl, 
i vilket gårdfarihandlare medförde mindre artik-
lar / wooden container in which pedlar carried 
small articles' (IDDB II 342; Älvd. arb., s. 299; 
Granlund, Träkärl i svepteknik, s. 281). 

handels-bod f. Ta 4'nndelsbfka Älvd. ha'nndelsbild 
Ore ha'n(n)dilsbfid Rättv. (Bi.) ha'nndisbö — 
ha'nndilsbö Al ha'nndilsbö Bju. ha'nndälsbö Nås 
Jä. 'salubod, butik / shop, stall' (SAOB 2). 
Syn.: handel, bet. 2; handlings-, köpman-
bo d. 

handels-bälg m. I c 4'nndelsbög Älvd. Våmh. ha'nn-
delsbk Ve. <större skinnsäck, anv. av gårdfari-
handlare / large leather bag used by pecllar' 
(ÖDB II 341; Älvd. arb., s. 341). Syn.: färd-, 
handlings-, stor-bälg; handelsmatsäck; 
handelssäck. 

handels-dräng m. Ib ha'nndisdrävn Al ha'nndåls-
drävy Mal. 1. <handelsbiträde / shop assistant' 
(SAOB) Al. Syn.: bodbetjänt, bokhållare. 
2. <man, som följde och biträdde gårdfarihand-
lare / pedlar's assistant' (jfr SAOB) Mal. Jfr 
handelspiga. 

handels-man m. VI — Ta ha'nndelsmann Ore ha'nn-
dilsma,nn (pl. -männ) Bju. (h)a'nndlsmann Leks. 
ha'nn,dillsmann (pl. -manner) Mal. öVd. 'hand-
lande / tradesman' (SAOB; äv. om  gårdfarihand-
lare); ha'nndismannan ti nö'rä svLeks. 'hand-
landena i Noret'. Syn.: handlare, bet. 1; hand-
lingsman. 

handels-matsäck m. I b ha' nndälsmassäk Mal. 
'stor ryggsäck av läder (med axelremmar, 
fättlar), av gårdfarihandlare brukad att med-
föra sina varor i'. Syn.: se handelsbälg. 

handels-piga f. IV a 4'n,n,clelsp1g Älvd. 'kvinna 
som följde gårdfarihandlare ss. biträde / assistant 
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woman pedlar' (Älvd. arb., s. 294, 303, 311, 
338). Jfr handelsdräng, bet. 2. 

handels-säck m.Ib a'nndelssäkk öMor. ha`nndels-
säkk Mal. ÖVd. <större skinnsäck, anv. av gård-
farihandlare' (ÖDB II 341). Syn.: se handels-
bälg. 

handels-väska f.IVa ha`nndälsvässka Jä. =föreg. 
(ÖDB II 341). 

hand-fall(en) adj. I anfällin öMor. ha`nndfall Dju. 
ha`nndfäln Mal. ha`nndfslln ÖVd. (Rosa hand-
f adl, under handfallen) <handfallen, förbryl-
lad, rådlös / at a loss' (SAOB); um i bimm an-
/tel/igår öMor. 'om vi bli rådlösa'; dsm städcl 
ha`nndfalldå Dju. 'de stodo handfallna'. 

hand-fissel n.Ia 4'nndfi.2.2 Älvd. öOrs. 1. 'knyt-
ning av prydnadsspets jämte frans, utförd av 
två personer med två grova stickor / making of 
ornamental lace and fringe with two thick 
needles by two people' Älvd. 2. 'samling varp-
trådar, som gm händernas arbete under träd-
ningen (i solv och vävsked) råkat redas upp / 
group of warp-threadsunravelled' Ors. 3. <hand-
arbete / work carried out; needlework' Ors. 
Syn.: handgärd, bet. 1; handgöra. 

hand-fjöl f. II ha`rindfjålr Li. <tunn, rund bakspade 
av trä med kort (el. meterlångt) skaft, varmed 
jästa brödkakor fördes in i och efter gräddningen 
togos ut ur ugnen / thin, round wooden baker's 
peel with short (or one-metre long) handle, 
used to put risen bread inte oven and take it 
out again after baking' (ÖDB III 397, med ill.). 
Jfr fjöl, bet. 2 (med ssgr). 

handfläts-kläde 11.111 ha`nndfbättskirå Mal. `(vit) 
prydnadsduk av linne med flätad frans nedtill, 
hängd över handdukarna på handdukshållarens 
kavle på väggen mellan de båda dörrarna inne 
i stugan / (white) decorative linen cloth with 
plaited fringe at the bottom, hung over towels 
on towel roller on the wall between the two doors 
in the cottage'. Jfr grimmel n. Syn.: hand-
kläde; handklädesfläta, bet. 2. 

hand-fäll m.I a a'nndfälld Soll. 'liten fäll som bars 
över armen eller händerna vid kyrkobesök 
vintertid / small fur carried over arm or hands 
in winter when ovvner went to church' (se ill.; 
ÖDB IV 367 f.). Syn.: bok-, hand-, lill-
skinnfäll, bet. 1; lillfäll, bet. 1. 

hand-fällen adj. I se handfall(en). 
hand-grepp n.II ha`nngrepp Ål 'första början 
med ett arbete, upptakt, inledning / start (of a 
job)' (jfr SAOB 2 b); ja ha jort e ha`nngrepp 'jag 
har gjort en liten början (med arbetet)'. 

hand-gärd f. Ja 4'nndgeird ,-,asnndgärrd Ors. 1. 

'handarbete / work carried out, needlework'. 
Syn.: gärd, bet. 4; handfissel, bet. 3; hand-
göra. 2. 'sätt att utföra arbete, (gott) hand-
lag / way of doing work, skill'; o a fi`no a'nnd-
gård 'hon har goda anlag att göra sitt arbete 
väl'. Syn.: gärd, bet. 5; handlag; tama. 

hand-göra n. a'nndjerå vOrs. 'handarbete / need-
lework'. Syn.: handfissel, bet. 3; handgärd, 
bet. 1. 

hand-hava n. 4`nnd4v4' (best. nom.ack. a' nndåvå' d, 
dat. 4`nnd4v4) Älvd. 'dörrhandtag, placerat nära 
dörrytans mitt, utan sammanhang med låset / 
door-handle near midelle of door, not conneeted 
with lock' (se ill.; jfr Noreen Ord. 74; ÖDB III 
199f.). Syn.: se dörrgrepan. 

hand-holk m.Ib asnndålrk nvMor. Soll. ha`nnd-
hgrk Bju. Mal. ÖVd. `stickad el. av vadmal sydd 
armmudd / knitted or homespun wristlet' (ÖDB 
IV 472, med ill.). Jfr armkrage. 

hand-hälsa sv .v .1. hasnndh,ällsa Mal. ÖVd. 'hälsa 
med handslag / shake hands'; skä' ve då lel'a  gå' 8 
ha`nndhällsa på 	stim E' jä`ä  Mal. 'skola vi (då) 
vara tvungna att gå och ta alla i hand, som äro 
här'. Syn.: handtaga, bet. 1. 

hand-hävlig adj.I ha`nndhåvZren Li. 'behändig, 
användbar, hanterlig, fin / handy, natty'; åj 
Utta ha`nndhåvIren ka`nna 'en liten fin och lätt-
hanterlig kanna'. Syn.: behändig, bet. 4; 
handig, bet. 2; hävlig, bet. 1; nyttig, bet. 2; 
snodig, bet. 2; tinglig. 

handig adj. I a`nndug nÄlvd. 4‘nndtpn Våmh. 
nndun Mor. ha' nndun Ve. a' nndån Soll. ha' nndu 

Mal. ha'nnds ÖVd. (Vii We. handog; ordb. 
händig). 1. (om person:) `händig, praktisk, 
med gott handlag / handy, skilful (about per- 
son)' allm. ./n i so a`nndug ad 	Älvd. 'han är 
så händig i allting'; an vå` int n8 ha`nnds te -ddi 
Tra. 'han hade inte ngt handlag för den saken'. 
Syn.: se behändig, bet. 1; fintlig; handad. 
2. (om sak:) 'behändig, nätt / handy, natty 
(about thing)' Våmh. (Bon.). Syn.: se behän-
dig, bet. 4; handhävlig. 

hand-kall adj. I ha`nndkall Äpp. 'kall (frusen) om 
händerna / with cold hands'. 

hand-kavel m.I hasnnkåvek (best. ha`nnkavekik) 
Ga. Mock. <handtag på rist, plog el. årder / 
handle of eolter or plough' (SAOB 1; ÖDB I 
373, 377, 408). Jfr hand-tag, bet. 2. Syn.: 
hand-val, -ås. 

hand-klavar m. IV pl. hcenndklrävår Rättv. (Bo.) 
ha`nn(d)klrävsr Nås 'handbojor / handeuffs'. 
Syn.: handklovar. 

hand-klovar f. pl. m. 4`nndkIrtivur Våmh. (Bon.) 
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(h)a`nnklruvur Ve. Soll. (sg. a'nndldruvu' f. öMor.) 
ha'nnklrövur Bju. ha'nnklrövsr Jä. ha'nndklrikyr 
Äpp. ha‘nndk/rInta  (sg. -klriivs m.IV) Mal. 
ha`nrulkhivår m. ÖVd. 'handbojor' (SAOB). 
Syn.: handklavar. 

hand-klubb m. la ha'nndklrubb Tra. 'maträtt, 
bestående av runda, med händerna formade och 
i vatten kokade klimpar av kornmjöl, vatten 
och salt / dish consisting of round, boiled cakes 
made of barley-flour, water and salt'. Jfr blod-
kamp; klubb, bet. 5, m.fl. 

hand-klubba f.IVa a'nndklubba öMor. ha'nnd-
klrubba Ve. 1. 'träklubba att slå på yxan med 
när virket klövs till stavar för laggkärl / wooden 
club for hitting head of axe with, when splitting 
logs to make barrel staves' (ÖDB II 166). Syn.: 
lagg-, laggved-klubba. 2. 'timmermans 
klubba, anv. vid husbygge / carpenter's woo-
den club used in house-building' öMor. 

hand-klådig adj. I a'nnklrådun vMor. 'klåfingrig 
/ unable to let things alone' (SAOB 2). Syn.: 
gramig; klåden; klådig, bet. 2. 

handkläd-bur m. Ta ha'nndklräbiia  Mal. 'ett slags 
överbyggd handdukshängare i form av hylla 
med kavle el. stång, på vilken handkläde 
hängdes som prydnad över handdukarna på 
väggen mellan de båda dörrarna inne i stugan / a 
towel holder in the form of a shelf over a roller 
or rod, on which the decorative handkläde was 
hung over the towels; the towel holder was 
usually placed on the wall between the two doors 
in the cottage' (jfr ÖDB III 215). Syn.: hand-
kläd(es)-f oder, -hus, -hylla, -hållare, -kram-
mel, -skåp. 

hand-kläde n. III ,-- I 	4`nndklrå4 (best. sg. 
dat. -kkä) Älvd. evkketå nVåmh. evkkädä1  
Våmh. (Bon.) a'vvklå(d) öMor. a"nn(d)klrä 
a"vvkM(d) vSoll. a"vvklråd Soll. a`vvklä — 
4'nn(d)kl4 Ors. ha'nndklrå Ore Mal. (h)a`uklrå 
Leks. ha'nnkkliä Bju. ha'yvkälr (best. ha'vvklrä) 
Dju. ha'nnklrä Mock. Flo. Jä. Äpp. ha'nnklrä — 
ha'nn(d)kkitä Nås ha,'nn(d)klräe ÖVd. 'lång, smal 
prydnadshandduk med flätad frans nedtill, pla- 
cerad i stugan (antingen) mellan de båda dörrar- 
na (el. vid sängens huvudände bredvid förlåten) / 
long, narrow, decorative cloth with plaited 
fringe at the bottom, hung in cottage (either) 
between the two doors (or at the head of the 
bed)' (se ill.; SAOB 1; jfr ÖDB III 215). Jfr 
lång-, vägg-. Syn.: handflätskläde; hand-
klädesfläta, bet. 2. 

handklädes-fläta f. IV a ha'nn(d)kkiisflretta —ha'vn - 
kkäsflretta Ve. 1. 'nedtill på handklädet flätad 

och knuten prydnadsfrans / decorative plaited 
fringe at the bottom of h an dkl äd e'. 
2. =handkläde. 

handklädes-foder n. Id ha'nndkkäsför Äpp. = 
handklädbur. 

handkläd(es)-hus n.I a (h)a`vvIchis(h)fis Leks. 
ha'nnkl•ähiis Flo. h,a`nn(d)kkäshics Nås Jä. = 
föreg. 

handklädes-hylla f. III a`vvkläsillä Ors. =föreg. 
(SAOB; ÖDB III 215). 

handklädes-hållare m. III c ha'nn(d)kkäshalär Nås 
=föreg. 

handkläd(es)-krammel n.I d a"uvkireiskranamb* 
Soll. ha'nn(d)klrakrammbelr Li. =föreg. 

handkläd-skåp n. la ha'nnkkaskäp ÖVd. = föreg. 
hand-klövar f.pl., se handklovar. 
hand-knulla sv.  .v .1. ha'nndknulla Ore 'öva onani / 
masturbate'. Syn.: bruka, refl.; jucka; 
runka, bet. 6. 

hand-korg m.Ib a`nndkårrg nvMor. 'liten korg 
med ett i båge böjt handtag tvärs över / small 
basket with a hoop handle'. Jfr handtags-
korg. 

hand-krafsas sv.v.l. pass. ha'nndkraf 'ses Li. (jfr 
SAOB handkraf tas) 'under brottning fatta 
tag med händerna i varandra / get hold of each 
other in wrestling'; an add int väri rädd te 
ha'nndkraf }ses me em klr'ena <han hade inte varit 
rädd för att brottas med (själva) den Onde'. 

hand-kraftes adv. ha'nndkrafftes Ore `med hand-
kraft el. blotta händerna / by hand'; e ly f fted-
u'pp anda stu'ttjen ha'nndkraf ftes 'jag lyfte upp 
den där stocken med bara händerna'. 

hand-kvarn f. Ta 4'nndkwcnn Älvd. ha'nndkwenn 
Ve. a"nndkwänn vSoll. (h)a'n(n)dkvär Rättv. 
ha'nnkvär Bju. Ål Mock. ha'nudkvänn Mal. ÖVd. 
'kvarn, driven med handkraft / hand-mill' (se 
ill.; SAOB; ÖDB I 47Off.).Ergropp-, gröppje-
kvarn. Syn.: drag-, hemma-, bet. 1, salt-
kvarn; norka, bet. 1; pina, bet. 4. 

hand-kvård m. Ta ha'n(n)dkväk Rättv. (Bo.) 
ha'nnkvälr Bju. Ga. ha'nndkvälr Mal. ÖVd. 'hand- 
linning på skjorta (el. överdel) / wrist-band of 
shirt (or överdel)' (jfr SAOB handkvard; 
ÖDB IV 9, 171, 370, 523). Jfr skjortkvård. 

hand-kåk m.Ib 4`nndk -cik Älvd. ha'nndkeik Ore 
`armmudd, stickad el. förfärdigad av tyg el. 
skinn / knitted, eloth, or fur wristlet' (se ill.; 
ÖDB IV 469 f.). Jfr armkrage. 

hand-kävel m. Id ha'nndkvävil Mal. 'person, som 
fort och lätt kan sändas i olika ärenden, hjälp-
reda / helping hand'. Syn.: se dragfant; 
kastkävel m.fl. 
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handla sv .v .1. 4`nndel 4'nndelr Älvd. Våmh. 
a'nndålr Mor. a'nndl, Soll. 

a'n,ndla Ors.ha'nndla Ore (h)a'n(n)dla ,,,a'n(n)dlra 
Rättv. (h)a`nndla, Leks. ha'nnla Bju. ha'nnla 
Nås ha'nn(d)la Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'gälla, vara 
fråga om / be about, be a question of' (SAOB 9); 
s ha`ndlsr om hå' Rättv. (Bo.) 'det är fråga om 
det'. 2. 'köpa el. sälja, köpslå, driva handel / 
buy or sell, bargain, trade' (SAOB 12; jfr ÖDB II 
338) allm. gö' å a'n,ndl Soll. 'idka gårdfarihandel'. 
Jfr för-, slump-. — Särsk. förb. (ut:) 4ndiar -a'ut 
Våmh. (Bon.) 'saluföra allt man har att sälja, 
slutförsälja'. 

hand-lag n.II a 4'nndlräg Våmh. (Bon.) ha'nn-
låg Bju. ha'nn,clläg Mal. ÖVd. 'händighet / handi-
ness' (SAOB 2). Syn.: handgärd, bet. 2; tama. 

handlare m.III 	hann(d)låd ,,,ha'nndlaa  Mal. 
ha'n,n(d)lar Li. 1. `handlande / tradesman' 
(SAOB 3) allm. hä'ssthanndlar sMal. 'hästhand-
lare'. Jfr gårdfari-, säck-. Syn.: handels-, 
handlings -man. 2. (spec.:) 'gårdfarihandlare 
/ pedlar' allm. Syn.: se gårdf are. 

hand-led m.II -Ja 	öMor. ha'nndlid Ve. 
a`nndlrId Soll. a`nndlid Ors. ha'nndlid Oro 
ha'n(n)d/grd Rättv. (Bi.) (h)a`nn(d)låd Leks. 
ha'nnlä Bju. hiennlöd Dju. ha'nn(d)lå Nås 
ha'nndle" Äpp. Nås. Mal. ÖVd. led mellan hand 
och underarm / wrist' (SAOB 1); i fikk kna'rrn i 
asnnliclim öMor. je fekk knå'rv,, ti a`nnlädv, Leks. 
(Silj.) <jag fick värk i handleden'; vo'nnt i ha'nnd-
teism ÖVd. 'ont i handlederna'. — Ssg: 

lr m. Ve. 'handledsknöl / wrist-bone'. 
handlings-bod f.Ia q`nndlivsba ö Våmh. a'nnd-
livsbää,- -bild vMor. a'nndliv(g)sbåd öMor. 
Soll. a`nndlivsbful 4'nndliv8bfid Ors. ha'nn(d)-
livsbö Äpp. ha'nnlivsbö Mal. (jfr SAOB hand-
ling 11) 'handelsbod / shop'. Syn.: handels-, 
köpman-bod. 

handlings-bälg m.I c a`nndlivagg vMor. (jfr 
SAOB handling 11) 'större skinnsäck, anv. av 
gårdfarihancllare / large leather bag used by 
pedlar' (ÖDB II 341). Syn.: handels-bälg, 
-säck; storbälg. 

handlings-man m. VI q`nndlivg.sm4nn Älvd. 
a`nndlissmann Mor. Soll. Ors. <handlande / 
tradesnian' (SAOB 3; Älvd. arb., s. 320). Syn.: 
handelsman; handlare, bet. 1. 

hand-lykta f.IVa 4'nndlykkt Älvd. 'lykta av 
genomstungen, mönstrad bleckplåt el. med glas 
i träramar (köptes av kringvandrande norrmän) 
/ lantern made of pierced, patterned tin-plate or 
glass in a wooden framework (bought from 

itinerant Norwegians)' (SAOB; jfr Vägvisare f. 
Rots Skans 1940, s. 64 f.). 

hand-lös adj. I 4`nndlrös Älvd. h,a`nndlös Ve. 
ha'nnläs Bju. hasnndlas Mal. 'utan styrsel el. 
stadga; hjälplös, redlös / wobbly, helpless' 
(SAOB 1) Älvd. Bju. Mal. i wart so .1'nndlrös ete 
ö'Oöä, 104 Älvd. lag fick så svårt att reda mig, 
sedan jag slagit sönder det där fatet (eg. efter 
det där fatet)'; ä e så ha'nndlöst te wa å'jtå 
Cidä'n Ve. 'det är så obekvämt att vara utan det 
där'; å kenns 88 ha'nndlöst te vår titta dö'n Mal. 
'det känns så hjälplöst att vara utan verktyg'. 

hand-löst adv. q`nndlöst Älvd. ha'nndlöst Ve. 
a`nndlöst vSoll. ha'nn(d)lösst Mal. ha'nndlsust 
ÖVd. 1. 'utan att styras av handen; oaktsamt/ 
earelessly' (SAOB 2) allm. 491, fjäll 4`nncilöst 
Älvd. 'han föll hancllöst omkull'. 2. 'utan hin-
der; obetänkt, planlöst / without hindranee; 
thoughtlessly, at random' (SAOB 3 b) Ve. Mal. 
dji'fft si alldeles ha'nndlöst Ve. 'gifta sig hastigt 
och lustigt'; drä-g ha'nndlösst Mal. `ge sig av 
utan betänkande'. 3. 'omedelbart, direkt, ge-
nast / at onee, immediately' Ve. Mal. ÖVd. 
nö' gå,' du å hå' ha'nndlsust Li. 'nu går du och 
det genast!'. Syn.: se bränt; radväg, bet. 2, 
m. fl. 

hand-mellan adv. ha'nndmilla Äpp. Mal. 'till 
hands för tillfället / at hand, ready for the occa-
sion' (jfr SAOB hand 5 a cc); i a-t me-a  ha'nnd-
milla Mal. lag har inte mera till hands för 
ögonblicket'; (sbst.:) handä kä'rn ä ha'nndmilla 
han Äpp. 'den där mannen har minsann hjälp-
medel (pengar)'. 

hand-myll m. Ta ha'nndmill Ga. 'för hand draget 
årder / hand plough' (ÖDB I 407). Syn.: 
se dragmyll. 

hand-mål n.Ia a'nnmälr Rättv. ha'nnmalr Ga. 
Flo. Nås Jä. <upphörande med arbetet för dagen 
/ finishing work for the day' (Rz 241 b); ta 
h,a`nnm* Ga. få ha'nnmålr Nås <sluta dagens 
arbete'; dsm tög ha'nnmear hö'lekst 5'ton Jä. `de 
slutade arbetet för dagen, fastän det var mitt 
på eftermiddagen'. Syn.: handsöl, bet. 3. 

hand-näsduk m.Ib ha'nnestukk Ga. 'näsduk / 
hanclkerchier. Syn.: näsduk, bet. 1; sn o r-
kläde, -näsduk, -slarva, -trasa; snyt-näs-
duk, -slarva. 

hand-penning m. Ib 4`nndpcni'vvg Älvd. ha'nn-
påniv Rättv. (Bo.) ha'nnpånniv Bju. Nås 
ha'nn(d)pånniv Mal. ha'nndpännivg ÖVd. 'för- 
skott å utfäst betalning / advance payment' 
(SAOB 1 b). 

hand-plagg n. I b ha'n(n)dplragg Rättv. (Bo.) 
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ha'nnplragg Bju. Mock. ha'nn(d)pkagg Mal. 1. 
`(aga genom) slag på handens baksida / (of 
corporal punishment:) blow on the back of the 
hand' (jfr SAOB) allm. 2. `(aga med) slag av 
flata handen / (of corporal punishment:) blow 
with the palm of the hand' Mal. 

hand-plagga f.IVa 4`nndpZräga Våmh. (Bon.) 
a`mmplagga ,-,a`mmIlåga ,,,a'nndplagga 	Ors. 
ha'nndplragga ÖVd.; pl. q`nndpkaggur nVåmh. 
'slag på handens baksida eller i handflatorna 
(ss. aga i skolan) / blow on the back of the hand 
or the palm (corporal punishment at school)' 
(jfr SAOB). 

hand-pust m. la .st`nndpfist Våmh. (Bon.) a`nnd-
pusst vMor. ha'nndpuest Mal. 'mindre, portativ 
blåsbälg, dragen för hand / small, portable 
hand-bellows' (se ill.; ÖDB III 293). Syn.: 
strömmingspust. 

hand-rem f.Ia ha'nndröm Mal. 'en två tum bred 
(rakad och vitberedd) skinnremsa, fastsydd som 
handledsprydnad på päls / a two-inch-wide piece 
of skin sevvn round sleeves of fur at the wrist' 
(ÖDB II 249, IV 416). Syn.: se bjäfsrem. 

hand-ring m.Ib h,a`nndrinvg Ve. ha'nndrivy Ål 
Ga. Mock. 'färgrik stickad mudd med bräm till 
manlig festdräkt / colourful knitted wristlet with 
trimming, part of man's festal attire' (se ill.; 
SAOB 2; ÖDB IV 470 f.). Jfr armkrage. 

hand-riskla f.IVa ha'nndrisskka Mal. 'grenrik 
ruska av björk, inlagd i hölass på släde (stor-
dröj a) på så sätt, att ruskans rotända stack ut 
från lasset som handtag, varmed lasset kunde 
hållas upprätt under hemtransporten genom sko-
gen / birch-branch with plenty of twigs placed 
in bad of hay on sled (stordröj a) so that the 
root stuck out like a hanelle; used to keep bad 
in place during transportation through forest' 
(jfr Skinnarebygd 1965/66, s. 26 o. 48, not 23). 
Syn.: lass-kvist, bet. 2, -riskla. 

hand-rock m.Ib ha'nndrskk nTra. lin- el. blån-
fäste i form av käpp, som vid spinning med 
slända hölls under vänster arm (el. stacks in i 
kjolsprund) / distaff (on which flax was wound) 
in the form of a stick which was held under the 
left arm during spinning (or stuck into opening 
of skirt)'. Syn.: härkel, bet. 1; lillrock, bet. 1; 
rock', bet. 1; skvallerstör; snall-, snäll-
käpp; torock. 

hand-räcka sv.v.3. ha'nn(d)räkka Nås 'räcka 
(ngn) handen / give (s.o.) a hand' (SAOB 2). — 
Pass.: ha'nn(d)räkkas Nås 'räcka varandra han-
den'. 

handska sv.v.l. (endast i pass. och i särsk. förb.) 

Pass.: 4`nnskas Älvd. ha'n(n)skas Rättv. (Bo.) 
hasnnskas Bju. ha'nnsktis Äpp. ha'sskets Mal. 
ha'nn(d)skes ÖVd. 1. 'gnabbas / bieker' (SAOB 
1) Äpp. 2. 'ha att göra med / have to do with' 
(SAOB 2 a) allm. an  va-nt gå' s hassskås må Mal. 
'han var inte lätt att ha att göra med'. 3. <han-
tera / handla, manage' (SAOB 2 b) allm. u 692' 
q`nnskes min ra`kkqm Älvd. 'så du beter dig 
med hunden!'. — Särsk. förb. (i:) 	kri`p- 
ptim Älvd. 'ta tag i barnen (och tukta dem)!'. 

hand-skabb m. Ja h,a`nndskabb Mal. 'eksem, som 
angrep och slutligen täckte handens översida / 
eczema covering the back of the hand'. 

handske m. Illa 4`nnske Älvd. 4'nn8kä Våmh. 
(best. 4`nnskin vÄlvd. q`nnstiin övr. Älvd. 
Våmh.) ha'nnskä (best. ha'nnstien) Ve. a'nnsk 
Soll. a`nnskå (best. a`nnstien) vOrs. ha'n(n)sks 
Rättv. (Bo.) (h)a`nnska Leks. htennskä —ha'nn-
få (pl. ha'nnskar) Bju. ha'nnska Dju. Nås Jä. 
hcennstie Äpp. ha'sstii (pl. ha'sskäa ) Mal. hassstie 

ha'fftie ÖVd. 1. a. 'handbeklädnad av skinn 
el. tyg/ glove' (SAOB 1; ÖDB IV 34, 50 f., 338 f., 
435) allm. ha'sskan vå' i'nuan, dsm vå' fsa  kå'l 
Mal. (man ansåg att) 'handskarna voro inte till 
någon nytta, de voro för kalla' (man föredrog 
vantar); biö`nnh,annek Ve. <tjock, stark handske'; 
ko"diannsk Soll. `fårskinnshandske med hår-
sidan utåt'; mfilthasstje Li. 'tumvante (som 
genom mycken användning böjts, så att över-
sidan liknar en (ä1g)mule' (jfr vant). Jfr gul-
skinn (ssg); beck-, brud-, brudgum(s)-, 
finger-, halv-, kalvskinns-, lask-, rack-, 
rackskinns-, räfs-, skinn-, skär-, sul-, 
svensksko-, sämsk-, vadmals-. b. (överfört 
i förb. med dr ag a:) 'lek el. tävlan i påpasslighet / 
game or competition testing alertness' (SAOB 1 
d); dra ha'n(n)sks Rättv. (Bo.) drå ha'sstii Mal. 
'tävla om att lägga sin hand ovanpå motstån-
darens på bordet'. 2. 'rörformig del av järn-
spade, grep el. stocksåg, som omfattade skaftet 
el. handtaget / handle-pipe of spade, pitchfork 
or timber-saw' (se ill.; jfr SAOB 2 a) Älvd. 3. 
'järnbeslag på skakelslå, omslutande denna på 
mitten och hörande till draganordningen / iron-
mountings on crossbar of shaft, part of pull-
ing device' (ÖDB I 379) Våmh. Ve. vSoll. 
Ors. Jfr skakel-. Syn.: flaska', bet. 2; tåga. 
4. 'den del av järndragkrok till rist, som 
omfattade riståsen / part of iron hook which 
gripped the front pulling-end of the main beam 
of coulter' (ÖDB I 373) allm. 5. a. `omfatt-
ningsjärn, som fasthöll ristjärnet på plog / iron-
ring keeping coulter of plough in place' vMor. 
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Bju. b. (senare ssgsled:) 'hylsa under plogbill, vari 
plogens kvist fasthölls / socket fixed under 
ploughshare, by which the share was fastened 
to the plough' vMor.; se bill-. 6. <anordning för 
reglering av plogens djupgång / device for con-
trolling depth of plough' Ve. Jfr kässj a, bet. 2. 
7. (senare ssgsled:) 'ring, hörande till tjuder / 
ring, part of tether' Våmh.; se fot-. 8. 'stor 
snöflinga / large snowflake' Ve. Mal. ÖVd. ä 
tö-tå led`nam-n stö're h,a'ssker Li. 'det började 
falla stora snöflingor'. Syn.: se flaga, bet. 2, 
handsklapp; orsakarlfickor m.fl. 

hand-skid n.Ia ha'nndfir Jä. (jfr skid) <kort 
barnskida med bågböjd klave / short child's ski 
with hanclle made of hooped withe'. Syn.: se 
bågskid(a). 

hand-skinnfäll m. Ta 4‘nndstjifelld Våmh. a`nnd-
stjifelld vMor. a`nn8tjifelld ,-.1'nndstjifelld Ors. 
'helt liten skinnfäll, anv. som muff / very small 
piece of fur used as a muff' (ÖDB IV 367 f.). 
Syn.: bokskinn-, hand-, lill-fäll, bet. 1, 
lillskinnfäll, bet. 1. 

handsk-lapp m. I a ha' n(n)sklapp Rättv. (Bo.) 
'stor snöflinga / large snowflake'. Syn.: se 
handske, bet. 8, m.fl. 

hand-slag n. II h,a`nn(d).2läg Mal. 'handtryckning 
ss. bekräftelse av överenskommelse el. avtal / 
shaking hands on an agreement' (SAOB hand-
slag' 1). Jfr hand, bet. 1 b. 

hands-langare m. Ilie a"nnslranngär Soll. 'hant-
langare / helper, assistant'. Syn.: hantlangare. 

hand-släppt adj. I asnndilefft Ors. 'släpphänt / 
butter-fingered, careless'. Syn.: knyppel-, 
släpp-hänt. 

hands-mån m. ha`nnsmån Rättv. (Bo.) 'hands-
bredd / handbreadth'. 

hand-snalla f.IVa ha'nn(d)snalla ÖVd. 'hand-
redskap för spånad, slända / distaff' (ÖDB II 
266). Jfr rock-snalla, -snälla. Syn.: se 
slända', bet. 1, m.fl. 

hand-snälla f. IV a ha'n,n(d)snälla Mal. = föreg. 
hand-spak m.II 4`nnd8päk Våmh. (Bon.) ha'nn-

späk Bju. ha'nn(d)sp,åk Dju. 'kort och grov häv-
stång av trä / short, thick wooden lever' (SAOB 
1). Syn.: se brott, bet. 7a; handspik m.fl. 

hand-spela f. V ha'nndspilru Ve. <vid brödbak anv. 
kortskaftad bakspade / baker's peel'. (ÖDB III 
417). Syn.: se bakfj öl m. fl. 

hand-spik m. Ib an(d)spä'jk öMor. a`nn(d)späik 
vSoll. ha'nndspik ÖVd. 'handspak' (SAOB). 
Syn.: se handspak. 

hand-spruta f. IV a -V 4`nndspritt Älvd. h,a'nnd-
sprftt(a) Ve. ha'nndsprfita Ål ha'nndsprfitu 

Äpp. ha'nndsprfita Mal. ÖVd. 'brandspruta 
(pytsspruta) av trä, koppar el. mässing med 
sug- och tryckkolv av trä samt packning av 
metallbrickor och lin (el. linneremsor) / stirrup-
pump of wood, eopper or brass with wooden 
plunger and packing of metal washers and flax' 
(SAOB). Syn.: brand-, pyts-, vattu-spruta. 

hand-söl n.Ia a'nn(d)sölr Våmh. ha'nndsök Äpp. 
Mal. 1. <den första försäljning, ngn gjorde på 
dagen, och de penningar, han erhöll därvid / the 
first sale of the day and the money then obtained' 
(SAOB 2; jfr Aasen handsel under hans m.) 
Våmh. Äpp. gett ha'nndsar Äpp. (önskan vid 
första försäljning); ska du djå' mä ha'nndsölr 
Mal. <skall du göra den första ordentliga affären 
med mig (i dag)?'. 2. 'traktering efter avslutat 
köp, köpskål / food or drink given after a sale 
has been concluded' Äpp. Syn.: köpskål. 8. 
<upphörande med arbetet för dagen / finishing 
work for the day' Äpp. no tår je ha'nnds:31r e-dä,'g 
'nu slutar jag mitt arbete för idag'. Syn.:ha n d-
mål. 4. (i förb. ligga uppe i handsölen:) 
då' -ve-lä'gän låg ä-it pi ha'nndsölrom int Mal. 
'clär(vicllag) var det inte fråga om ngt söl inte 
/ there was no question of dawdling there'. 

hand-tag n.II -Ia Eenntäg Älvd. Våmh. a`nntäg 
a`nntåg Mor. a"nntäg Soll. a'nntåg Ors. ha'nntäg 
Ore Bju.-Tra. (h)a'n(n)tag Rättv. (h)a`nntåg 
Leks. 1. 'litet, obetydligt arbete, liten handräck-
ning / a small amount of work, aid, hand' (jfr 
SAOB 3) öMor. Leks. Äpp. Mal. o (h)a-nt jo'rrt i 
(h)cenntag Leks. o a-nt djo' tt ett ha`nntåg Mal. 
'hon har inte gjort ens det ringaste arbete'. 2. 
<del av el. anordning å föremål, avsedd att fattas 
med handen / part of an objeet intended to be 
gripped with the hand' (SAOB 4; t. ex. på dörr; 
på åksläde; på plog; på åra; på bytta; på skäkt-
trä; på skinnsäck; på kvarnsten; på nyckel). Jfr 
hand-kavel, -val; knagg, bet. 2; klink-. 
Syn.: nävtag, bet. 3. 

hand-taga st.v. ha'nntå Mal. Li. 1. 'hälsa med 
handslag / shake hands' (SAOB 1) allm. Syn.: 
handhälsa. 2. <gripa med handen, samla el. 
plocka för hand / catch hold of, collect or pick 
by hand' (jfr SAOB 2) Mal. ve ha'nntjg må`sen 
`vi samlade mossa för hand'. 

handtag(s)-korg q`nntagskorrg Våmh. 'med hand-
tag (i båda ändar) försedd spjälkorg, anv. dels 
som ullkorg, dels som klädkorg / lattice-work 
basket with a handle (at both ends), used partly 
for wool, partly for clothing' (ÖDB II 163 med 
ill.). Jfr handkorg. 

hand-täna f.IVa ha'nn(d)telna Mal. Li. 'liten, av 
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kvinnor anv. och med olikfärgade tyglappar 
prydd korg av näver och tågor, försedd med 
handtag av vidjebåge / small basket made of 
birehbark and tow, with withe-handle decorated 
with coloured pieces of material, used by women'. 

hand-val m. la .1`nndwä,Zr Våmh. a'nndwåk vMor. 
a`nndvål öMor. a`nndvåk Soll. a'nndwål vOrs. 
ha'nndwåk Ore ha'n(n)dvåk Rättv. (Bo.) hcenn-
våk Rättv. (Bi.) a`nnvålt sRättv. öLeks. (h)cennd-
våk vLeks. ha'nn(d)våk Dju. Ga.—Tra. 1. <den 
del av slaga, som hölls i handen, slagskaft / 
shaft of a flail' (SAOB; ÖDB I 445, 446) Sol!. 
Ore NeSi. Vd. slerguhandvålt Rättv. (Bo.) 'clets.'. 
Syn.: slag-käpp, -stör, -val; stör. 2. <hand-
tag på rist, plog el. årder / handle of coulter or 
plough' (ÖDB I 377) öMor. Ors. Ore Rättv. 
pkö'ghandvåk Rättv. (Bo.) 'handtag på plog'. Jfr 
handtag, bet. 2. Syn.: hand-kavel, -ås. 
3. 'handtag på handkvarn / handle of handmill' 
(ÖDB I 470) vMor. Syn.: grep an, bet. 3; 
handtag, bet. 2. 4. 'handtag på brödkavle / 
hanclle of rolling-pM' Älvd. 5. '(nedre) hand-
tag på lieorv / lower handle of scythe-shaft' 
Äpp. Jfr knagg, bet. 2. Syn.: lieknapp. 

hand-varm adj.I ha'nndvarrm Jä. Mal. Li. <som 
har sådan värmegrad, att det nätt och jämnt 
ej bränns / as hot as the hand can hear' (SAOB; 
ÖDB II 232; III 508, 512); bö`ta skull ve ha'nnd-
varma Mal. 'betan (för skinnberedning) skulle 
vara så varm att handen lagom tålde den'. 

hand-vält m. la 4`nndwellt Våmh. 'liten åkervält, 
som sköts för hand / small hand-roller for fields' 
(ÖDB I 391). Syn.: drag-, lill-vält. 

hand-vässel n.Ia a`nndwe.2.2 Ors. <vävlängd i (3-
skaftad) rosengång, vilken lindades kring psalm-
boken utanpå det vita bokklädet / piece of 
woven fabric in the "rosengång" pattern wound 
round hymnbook outside white book-cloth' 
(ÖDB IV 271, 364). Syn.: se bokduk. 

hand-yxa LM I IVa .1`nndökks Älvd. Våmh. 
a`nndökks vMor. a`nnclekks Ors. hasn(n)dik(k)se 
Rättv. (Bo.) (h)a`nndykksa Leks. ha'nndykksa 
Bju. ha'nndykksa Ål ha'nndikksa Nås ha,`nn,clökles 
Mal. ha'nndåkkse ÖVd. <liten, lätt yxa med kort 
skaft / small, light axe with short handle' (se 
ill.; SAOB 1; ÖDB I 495). Syn.: lill-, stabb-, 
ved-yxa. 

hand-år f. Ta hcenndär Nås 'brödspade, varmed 
den °jästa brödkakan flyttades (från bakbor-
det) till ett brödbräde för att ligga och jäsa 
före gräddningen / baker's peel with which 
bread was placed on a board to rise before 
baking'. 

hand-årder m. ha'nndåk Mal. 'litet, lätt årder att 
draga för hand / small, light, wooden hand-
plough'. 

hand-ås m.I a ha'nndås Nås. 1. 'handtag på rist, 
plog el. årder / handla of coulter or plough' 
(ÖDB I 373, 377; II 85, 87) Mor. Nås. Jfr hand-
tag, bet. 2. Syn.: hand-kavel, -val, bet. 2. 
2. 'bröstbom i vävstol / breast-roll in bom' 
Nås. Syn.: se bröstbom. 

han-där pron., se han-där(na). 
han-där(na) pron. 4ndå'r —qnd4'n (f. efdå'r ••••• 44'n) 
Älvd. and4' (f. QC14') öOrs. andå' (f. odå') Ore 
ändå' (f. odå') Jä. hand' (f. hodå' —odå'; m. dat. 
(h)orraclå') Äpp. andå' (f. odål Mal. ÖVd. (m. 
dat. smd.0 Li.); böjn. Lev. Älvd., s. 65 f. 'den 
där / that (one)' (VII We. handär, handärna). 
a. (självständigt:) wa ka'uvg andå'r fr nÄlvd. 'så 
lång den där (mannen) är!'; .2/8 -tgqr a nomdå' 
Ore 'slå till den där (pojken)!'; andå' aug i hn 
Tra. `den där (mannen) österut i Hållan' (ett 
berg; uttr. eufemistiskt för 'den Onde'). b. 
(förenat:) upter Qnc1.5,' kirtqn sÄlvd. 'uppför den 
där sluttningen'; på nomdå' gä'lrem Ore 'på den 
där gården'; ti nårdå' sti'nndjen Ore `i den där 
sängen'; andå' få'r has Li. 'den där nyss omta-
lade mannen, som var hans far'; da nå mdå 
lå`raram Tra. 'hos den där läraren'. Syn.: se 
dendär, bet. 1. 

hane m. IV III a eni IV Älvd. öOrs. hå'n(å) III 
Ve. hå'ne IV Ore hå'ne III Rättv. (Bo.) hå'nå 
Bju. Dju. ha'nnå (bet. 1) ,-12,å'ne (bet. 2) Nås 
hå'ne IV Äpp. Mal. hå`ni ÖVd. 1. 'djur av 
mankön, hanne / mab e animal' (SAOB hane' 2, 
hannen 1; jfr B. Linden i NoB 1936, s. 114 ff.) 
Ve. Ore Rättv. (Bo.) Bju. Dju. Nås Mal. ÖVd. 
Jfr väder-. Syn.: gubbe, bet. 10; karl, bet. 
7a. 2. `uppspännbar låsdel på gevär / cock of 
gun' (SAOB hane' 6) Älvd. Ors. Ore Rättv. 
(Bo.) Bju. Dju. Nås Äpp. Mal. ÖVd. by'ssqni' 
Älvd. `dets.'. Jfr eld-. Syn.: hammaren, bet. 
2. 3. (senare ssgsled:) `en maträtt / a certain 
dish' Jä.; se glöd-. 4. (senare ssgsled:) 'ros-
liknande bildning i is / rose-like formation in 
iee' Äpp.; se guld-. 

hang n.Ib ha vv Mal. ÖVd. 1. 'i taket till förva-
ring upphängd mängd av ngt (vanl. livsmedel) / 
quantity of sthg (e.g. food) hung up in roof' allm. 
tå. en ka'rrva pi ha'nn(j)in ti hå'rrbtian Mal. 'tag 
en korv från den till förvaring upphängda sam-
lingen i härbret'. Jfr b r ö d-, k o rv-, kött-, 1 ö k-. 
2. (senare ssgsled:) `scrotum' Li.; se ball-. 3. 
(senare ssgsled:) `folk, som fördrev tiden med 
att stå och hänga i handelsboden / people 
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whiling away time in the village shop' Li.; se 
b o d-. 

hang-hylla f. IVa ha`vvhilla Tra. 'hylla i mjölk-
bod, hängande i genom hål i takåsen stuckna 
vidjeringar / shelf in dairy hanging from withe 
rings stuck through holes in roof-tree'. Syn.: 
hänghylla, bet. 2. 

hangla sv.v.l. å'vvg/a öMor. ec`vvgä/r Soll. e'vvgia 
Ors. hs`vvglra Oro ha`vvälr- vLeks. hez`vvka Bju. 
Jä. ha`vvZra Nås Mal. ,,,huvälr- Nås. 1. <hänga 
och slänga, dingla / hang, dangle' (SAOB 
hangla 1) Jä. bra`kka hå`vvkä å må 'byxorna 
hänga ned på mig'. 2. 'gå och hänga, dröja (sig 
kvar), vara sysslolös el. orkeslös; vara hängsjuk / 
lounge about, biter, be idle or infirm; be off 
colour' (jfr SAOB hangla 2) öMor. Soll. Ors. 
Oro Nås Jä. Mal. go On å di'vvgälr å int djä"rå nå 
Son. `gå så där och slå dank och ingenting göra!'; 
war a dfc' hs`vvgka luvar Oro `var har du dröjt 
dig kvar någonstans?'; o å full bfkdi tö ha`vväk 
vgry s'pp Mal. `hon har väl med stor möda 
bjudit till att vistas uppe' (om sjuk kvinna). 
3. `smekas, kela med varandra uppenbart och 
iögonfallande / pet, neck' (SAOB hångla') Soll. 
Mal. 4. `dröja, söla med ngt / dawclle' Mal. 5. 
(i förb. hangla och gå:) hä hå'vvkä fuk s gå'r 
Jä. ä ha'vvälr full s gä'a  Mal. `det knallar väl 
och går, det hankar sig väl fram / matters seem 
to be jogging along pretty well'.—Reflaha`vväk-
sä fra'mm vLeks. ha`vväk-gä fra'mm ( 
nom) Mal. `nödtorftigt hjälpa sig fram / just 
about get along'. Syn.: hångla fram. — 
Särsk. förb. (av:) hä håvälr fulr å' nä'lens Jä. ̀ det 
gick väl någorlunda'; (till:) hsvälr-tå' 8 kbm, 
Nås hävä/r-tå' 8 lå`vs Jä. `nätt och jämnt kunna 
vistas uppe' (om ålderssvag person); (uppe:) 
håvälr-s`ppä Jä. `dets.'. — Ssg: ha`vväkciön n. 
Mal. `kelande par el. fästfolk / loving couple, 
engaged couple'; hskke ha`vväkylön mim hu'rrk då 
ha`vvlra jä'mmt `vilket kelsjukt par, som kan 
orka med att smekas jämt!'. — 	hå'vvälr m. 
Jä. `dagdrivare / idler'; hå'vväk n. Jä. `oförmåga 
att komma sig för / inability to get sthg done'; 
ha`vvku adj. Nås `hängsjuk, krasslig / out of 
sorts, off colour' (SAOB hanglig). 

han-guld n.Ia hä'nsgull Mal. `metallfärgad hinna 
på järnhaltigt myrvatten / metal-coloured film 
on surface of bog water containing iron' (ÖDB 
II 43). Syn.: räckall; vredga, bet. 2. 

han-hyvel m.Id hä'nhyväl Al `sponthyvel med 
utstående mittskär / match-board piano with 
projecting cutting edge in the middle' (se ill.). 
Jfr hon-, spont-hyvel. 

han-här(na) pron. anjå' (f. ojå') Oro anhå'r Bju. 
änheir ....nh,å/r Ål anhå'r •••••anhå'n Flo. anjå' Jä. 
hanjå' hanjd' nä (f. hojå' hojå' nä; m. dat. 
homjell Äpp. anjä' a  anKr anK (f. ojå'ä  etc.) 
Mal. anjå'(r) (f. ojå'(r); m. dat. smjå'(r)) ÖVd. 
`den här, denne / this' (Stenberg Ordb. Umem., 
Burträsk han-härna; VII We. han-hjär, han-
hjärna); tf anjel' bå't?? Jä. `i den här båten'; i 
om-Kä  Iffi'lam Mal. `i den här kylan'; djå'-mjå 
ket`rani ?kin sie p Li. 'ge den här mannen en sup!'. 
Syn.: se denhär(na). 

hank oböjl. sbst. (endast i förb. gå på hank:) 
på ha'vvk Nås 'gå på slarv / lounge about, idle' 
(SAOB hank11). 

hank' m.Ib evk Älvd. Våmh. åvvk Mor. Soll. 
håvvk Ve. Bju. Dju. Ga. Jä. synk Ors. hsvvk 
Oro håv(v)k Rättv. (Bo.) hak Ål Mal. ÖVd. 
1. ̀ vidjering el. vidjeband, varmed ngt samman-
hölls, fasthakades el. bars / osier ring or band 
with which something was hold together, fas-
tened or carried' (jfr SAOB hank' 1-2; ÖDB III 
299; ex. om  vidjeögla, varmed klövjekorg haka-
des fast vid sadelbågen, se ill.; om granvidja, 
varmed störpar i gärdsgård sammanhölls; om 
vidjering, som sammanhöll en kvast el. stickorna 
i ett bloss; om vidjering till kolvedskälke; om 
bärband på bytta) allm. Jfr bloss-, kvast-. 
Syn.: hankei, bet. 1; hark, bet. 1; harkring; 
holk, bet. 8. 2. 'handtag till träbesman, be-
stående av träpinne, gm vars båda ändar ett 
snöre instuckits i därför upptagna hål / handl° 
of (wooden) steelyard consisting of wooden stick 
through either end of which a hole was bored 
and string threaded through' (se ill.; SAOB 
hank' 1 e a); (äv. bildl., jfr SAOB hank' 1 b:) 
ä vå allt på hå'vvkän Dju. ä vå allt på h,a'nntjam 
( ,,,ha'nntjin) Mal. `det var allt ovisst, nätt och 
jämnt (i sista minuten etc.)'. Syn.: hankeI, 
bet. 2. 3. snodd el. snöre, som fästes i ett med 
nål uppstucket ställe i huden på husdjur (ibl. 
äv. på människor) och som då och då drogs gm 
såret för att hålla detta öppet / cord or string 
fastened through skin of animals (sometimes 
also of human beings) and pulled to and fro 
now and then to keep the wound open' (se ill.; 
SAOB hank' 3) Älvd. Våmh. Rättv. Mal. Jfr 
draga genom, bet. 1; hanka' sv.v., bet. 2. 
4. `vidjering med lås, anv. vid hankkörn ing 
av timmer el. ved / osier ring with lock used in 
dragging logs fastened one behind the other (se 

ÖDB I 484 ff.) OvSi. Rättv. (Bo.) Jä. Mal. 
ÖVd. åk i 4'uvk Älvd. Våmh. åk i å'vvk vMor. 
tjiir i et'vvk öMor. Soll. trdr heinvk Ve. Jä. 



hank" 	 849 
	 hanken  

åk i s'vvk Ors. tffir e hs'uuk Ore tj8r e hå'u(u)k 
Rättv. (Bo.) kgä  ha'uuk, kg`r i ha'uuk Mal. 
<köra med i rad släpande, hålhuggna stockar, 
förenade med hankar, trädda genom hålen' 
(jfr Niss Hj. Matsson i Skinnarebygd 1953, 
s. 71 ff.); (bildi.) an fjä'll-tå å fa'lld må' i ha'uuk 
Tra. `han föll av (lasset) och släpades med bak-
efter (eg. följde med i hank)'. Syn.: hank-
vidja. 5. `av vidja bestående tårem till 
skidbindsle / withe toe-strap, part of ski-
fastening' nvMor. Syn.: se frammärla, bet. 1. 
6. 'vidjeband från kons halslänk till väggen / 
withe band running from cow halter to wall' 
(ÖDB I 281) Våmh. Syn.: band, bet. 1; ko-, 
bet. 2, lång-band, bet. 2; mellan-, vägg-
länk, bet. 2. 7. (pl.:) lilövjekorg av flätade 
vidjor / pack-horse basket of plaited withes' 
Älvd. ckng du f4-i'nn eå i a'uvka 'kan du få in det 
i klövjekorgen?'. Syn.: se bända. 

hanku nn.Ib (h)åk Rättv. Leks. håuuk Bju.-
Äpp. hank Mal. (Y.) ÖVd. 1. 'spån / chips, 
shavings' allm. bö'rhåu(u)kar Rättv. (Bo.) 'spå-
nor, uppkomna vid borrning'; täsrvehåuuk Äpp. 
'spån av torrved'. Jfr hyvel-. Syn.: hanka, 
bet. 1; hanken, bet. 1; spån, bet. 2. 2. `tunn, 
avskuren flisa (ex. av kött, hästhov) / thin 
shaving (of meat or of horse's hoof)' (ÖDB III 
480) Flo. Mal. Li. hö'vhauuker Li. 'flisor, upp-
komna vid jämnande av hästhov'. Jfr kött-. 
Syn.: hanka, bet. 2; hanken, bet. 2 a. — 
Avi.: hå`uukut adj. n. Nås <fullt med hyvelspån / 
full of shavings'; ha`uuk-spp erk, Tra. `med hjälp 
av spånor göra upp eld'. 

-hankm  m.Ib (SAOB hankm), se lus-, slarv-, 
slas-. 

hanka f.IVa ei`kka öMor. Soll. Mekka Ve. s'kka 
Ors. ha`uuka Mal. ÖVd. 1. 'spån' allra. tje"rskka 
öOrs. 'spån av tjärved': an djör lå'elskkQ öOrs. 
`han täljer spånor av okynne' (ex. ur ett bord). 
Jfr knoller-, bet. 3, knyller-gumse, bet. 3; 
bresilja, ssg. Jfr hyvel-, tälj-. Syn.: se 
hank", bet. 1. 2. 'tunn, avskuren flisa' (ex. 
av kött, hästhov) Ve.-Ors. Mal. tjB`thåkka Ve. 
tjö"tåkk Soll. tjä`takka tje"tskka Ors. tjö'tthauuka 
Mal. 'flisa av (torkat) kött'; hö'vhåkkur Ve. 
o"våkkor Soll. ö'vskkur vOrs. <flisor från hästhov'. 
Jfr kött-. Syn.: hankn, bet. 2; hanken, bet. 
2 a. 

hanka' sv.v.I. evka Älvd. Våmh. eiuuka Mor. 
hå`uuka Ve. s`vvka Ors. (h)å`uuka Rättv. 
(h)å`uuka Leks. av(v)k- Leks. (Silj.) hå`uuka 
Bju. Ga. Jä. Äpp. h,a`uuka Mal. Tra. 1. (jfr 
hank', bet. 1:) 'medelst vidjering binda upp 

(fram)benen på ko, som vill sparkas under 
mjölkningen / tie up cow's (front) legs to stop 
her kicking when being millied' (ÖDB I 228) 
Ve. Ga. Syn.: harka', bet. 2. 2. (jfr hank', 
bet. 3:) 'behandla husdjur för sjukdom gm att i 
dess hud föra in snodd el. snöre / treat sick 
animal by inserting cord or string through 
skin' (SAOB hanka' 3) allm. spa'r(r)vsn a 
hå`u(u)ka hi's(s)tu Rättv. (Bo.) 'Sparv-gubben 
har behandlat hästen med hank'. 3. a. (jfr 
hank', bet. 4:) 'köra timmer el. ved i form av 
hankkörning / transport timber or wood by 
dragging logs fastened one behind the other' 
(jfr ÖDB I 484 ff.) Tra. Syn.: hank-köra, 
-åka. b. 'vid hankkörning runda av stockarna 
i främre änden / round off front end of logs 
before dragging them away' Äpp. Syn.: kulla; 
vässa. 4. (jfr hank', bet. 7:) 'häkta klövje-
korgarna på klövjesadeln / hang baskets on 
pack-saddle' Älvd. ig a bo klrg'vaå og a`uuka 
sjii'sv mig 'jag har både klövjat och häktat upp 
klövjekorgarna ensam'. — Särsk. förb. (i:) 
au1jk-1 mjtessur Älvd. <häkta på klövjekorgarna'; 
(ned:) auk-n,å'd nå'te Leks. (Silj.) <vid utläggning 
av nät träda nätet av nätstickan'; (på:) 
neete Leks. (Silj.) 'träda nätet på nätstickan'; 
(upp:) 4uuk-u'pp mjet'ssur Älvd. 'häkta på 
klövjekorgarna'. 

hankau sv.v.l. (endast refl. och i förb. med adv.; 
SAOB hanka"). — Refl.: hank se fra'mm Nås 
<med svårighet draga sig fram / only just manage 
to get along'. — Särsk. förb. (av:) ä håuksr-å' en 
dä'g i-sten(n)d Rättv. (Bo.) `det är besvärligt, 
men det går ändå dag efter dag'; (hop:) du ska 
hak-hö'p nsnti'uu ä dåg Äpp. 'du skall försöka 
att skaffa dig ngt (om det också är besvärligt)'; 
(med;) `följa med, om också med svårighet' 
Rättv. (Bo.) Dju. nä håuka du må' löd Dju. 'nu 
följde du med i alla fall!' (sagt till en timmer-
stock vid flottning). Jfr harka. 

hank-backe m.IIIa eukbokkä Våmh. (Bon.) 
'brant sluttning, lämpad för hankkörning / 
steep slope suitable for dragging timber' (ÖDB I 
484). 

hankei  m.IIIa evkä Våmh. s'uukti Ors. (SAOB 
hanka, under h a n 	1. ̀ vidjering; obearbetad 
vidja / osier ring; untreated osier' Våmh. Syn.: 
se hank' bet. 1. 2. 'handtag (av vidja) på besman' 
Ors. Jfr hank', bet. 2. 

hanken  m.IIIa &icke Älvd. o'kkå Våmh. eikkä 
vMor. åkk vSoll. s'kkel Ors. hu`kkä Oro (h)å`u(u)ks 
Rättv. et`vvke Leks. (Silj.). 1. 'spån' allm. 
sni`kk o'kka Älvd. 	&leka Våmh. 'tälja spånor 
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(att göra upp eld med)'; djcl"rå lrl' ebokkan Älvd. 
'förstöra ngt gm okynnig täljning'; tH"örokkär 
Våmh. (Bon.) `spånor av tjärved'; ba`nndhåkkär 
Ve. 'spånor som täljts av vidjeband till laggkärl'. 
Jfr hyvel-. Syn.: se hank", bet. 1. 2. a. 
'tunn, avskuren skiva, flisa (ex. av kött, talg)' 
Älvd.—Mor. Ors. flre'ssk-, tj9"5t-okker Älvd. 
tjå'tskker öOrs. 'tunt skurna fläsk- resp. kött-
skivor'. Jfr kött-. Syn.: hank", bet. 2; hanka, 
bet. 2. b. (senare ssgsled:) `järnremsa, avklippt 
från liens eggsida vid renskärningen / strip of 
iron cut off sharp edge of scythe in final pro-
cessing' Älvd.; se lie-. 3. 'hat, motvilja / 
hatred, reluctance' Våmh. (Bon.) 4nn da`nnda a 
fajd o`kkan e, a/nn nftg wi"tå at 4n Iri'v Våmh. 
(Bon.) 'den, som den där (mannen) har fattat 
hat till, han får nog veta, att han lever'. 

hankem  ne. III a (jfr SAOB h a n km) , se glö t-. 
hank-hugga st.v. a`uulcogga Våmh. (om stock vid 
s. k. hankkörning:) 'hugga hål i / cut hole in 
(end of log)'; avi() evkeddji diemdå ka`b114 no4 
'ha ni (eg. haven I) huggit hål i de där stockarna 
(något)?'. Syn.: hålhugga; öga. 

hankigt adj. n., adv. ha`vvkut Bju. Nås Jä. Äpp. 
Mal. (jfr SAOB hankig"). 1. 'besvärligt; illa 
ställt; ekonomiskt trångt / difficult; badly off' 
allm. hä va få`le ha`vvkut hd då' vå' tä få-hö'p 
Äpp. 'det var förfärligt besvärligt att få ihop 
det där' (ex. om  säck som skall knytas ihop). 
2. 'bråttom / urgent, in a hurry' Äpp. du å Jul 
int så' ha`vulcut 'du har väl inte så bråttom?'. 

hank-kedja f.IVa ha`vvktjäja Tra. <kätting med 
krokar och järnkil för sammankoppling av 
stockar vid hankkörning (järnkilen slogs in i en 
stockända, och kättingen träddes genom ögat 
på efterföljande stock, varefter en av krokarna 
fästes i en länk / iron chain with hooks and iron 
wedge used in binding logs together to drag 
them along in a row (the iron wedge was 
knocked into the end of a log and the chain 
threaded through the eye of the following log; 
after this one of the hooks was fastened into a 
link in the chain' (se ill.). 

hank-köra sv.v.3. hävyktjöra Jä. Äpp. ha`vgk-
kgra Mal. ha`vvkkäjra ÖVd. (jfr hank', bet. 4) 
'forsla timmer- el. vedstockar medelst hank-
körning / transport timber or logs by dragging 
them fastened with osier rings one behind the 
other' (ÖDB I 484). Syn.: hanka, bet. 3a; 
hankåka. 

hank-kör(n)ing f. Ib d`v(v)ktjörnin Rättv. ha'nvk-
kgriv Mal. ha'vykkäjrivg ÖVd. <släpande av 
efter varandra sammanlänkade timmerstockar / 

transporting of timber or logs by dragging them 
fastened with osier rings one behind the other' 
(ÖDB I 484 ff.; Niss Hj. Matsson i Skinnarebygd 
1953, s. 71 ff.). 

hank-länka f.IVa ha‘vvklänntja Mal. ha`nvlc-
lättja ÖVd. (om hankkörning:) 'den främsta 
vidjeringen el. den ring, som hakade i vidjeöglan 
i skakelslån; senare ersatt av järnkedja / the 
first osier ring, hooked into bop on crosspiece 
of shafts; later replaced by iron chain' (ÖDB I, 
fig. 443; Skinnarebygd 1953, s. 77). 

hank-nål f.Ia 4`unkn4lr Älvd. Våmh. heenukncik 
Ve. Jä. å'v(v)knetlr Soll. Rättv. ha`vvkneUr Mal. 
(jfr hanka", bet. 2) 'mycket grov nål, anv. vid 
behandling av djur medelst s. k. hankning / very 
coarse needle used in treating sick animal by 
piereing its skin and inserting cord or string' (se 

hank-ränna f.IVa ha`vvkränna Mal. ÖVd. 'ur-
gröpt väg i snö, åstadkommen gm hankkör-
ning / path channelled out in snow when logs 
were pulled along in a row' (ÖDB I 487; Skin-
narebygd 1953, s. 77). 

hank-skaklar m.I d pl. evkskakkker Älvd. 
ii`yvkskaklrär Soll. s`vukskåklvr vOrs. ha`uvlo-
skakklrää  Mal. ha`vykskakklrer ÖVd. <vid hank-
körning använda skaklar / shafts used in 
dragging logs along in a row' (ÖDB I 484; 
Skinnarebygd 1953, s. 75 ff.; se ill.). Syn.: 
långskaklar, bet. 1. 

hank-vidja f.IVa het`nukvia Jä. `vidjering med 
anv. vid hankkörning av timmer el. ved'. 

Jfr hark, bet. 1; trälg. Syn.: hank m., bet. 4. 
hank-yxa f.IVa heenulcykksa Äpp. 'lång, smal 
yxa, med vilken hål höggs i timmerstock vid 
hankkörning / long, narrow axe with which 
hole was cut in log before hankk ö ring'. Syn.: 
hål-, ög-yxa. 

hank-åka st.v. v`vvkåka Ors. (jfr hank', bet. 4) 
'forsla timmer- el. vedstockar medelst hank-
körning' (ÖDB I 484). Syn.: hanka, bet. 3a; 
hankköra. 

han-lopp n.Ia (1"nålröp vMor. (jfr hane m.) 
'meningslös färd, under vilken ingenting blir 
uträttat / journey in vain' (jfr Bergfors, s. 103). 
Syn.: se blind-, lucia-, löp-vända; pikolov-
resa. 

hanne m., se hane, bet. 1. 
Hans m. 4ns Älvd. 4.9 (gen. 4'8a8, dat. ack. 4'sa) 
Våmh. å,ns Mor. 4ns äns (gen. 4nsar å.nsar) 
Ors. (h)an(n)s (dat. ack. (h)a'n(n)sa)— åns Rättv. 
(h)åns Leks. håns Ga. hanns Jä. Mal. ÖVd. (som 
gårdsnamn:) hålas —hä'f Mal. 1. (mansnamn / 
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inan's name; SAOB) allm. krd`k-,Isas-4sas-4'8 
Våmh. `Kråk Hans Hanssons (son) Hans'; bårt 
nä a'nnsa Rättv. `(borta) hos Hans'. 2. (senare 
ssgsled:) <djävulen / the devil' Jä. Äpp. Mal.; se 
Gammel-, bet. 1; Klen-, bet. 1. Jfr Erik, bet. 3. 
8. (senare ssgsled:) a. 'onskefull person / evil 
person' Mal.; se Gammel-, bet. 2. Jfr Erik, 
bet. 4 a. b. 'långsam, senfärdig person / slow, 
dilatory person' Älvd.; se t avel-. c. (personi-
fikation av brist och svält / personification of 
searcity and starvation) Våmh. Mal.; se smal-. 
d. (personifikation av östanvinden / personifiea-
ton of the east wind) Jä,.; se östan-. 4. `H-lik-
nande mönsterfigur i band / H-formed pattern 
in ribbon' Ga. (se ill.). — Avi.: ha'nnsa ,,,ha'nnse 
—hälls Mal. (gårdsnamn / name of farm) h,a`nnse 
Li. (smeknamn / pet name). 

han-samma pron. ha'nn-su`mmu (f. hö' -su'nimu, 
pl. ds'mm-sa`mme(!); n. se densamma) Nås 
an sä'mu —an sei'muga (f. o sa`mu, n. (h)ä 
sä'mu) Mal. an sa`mmu an sa`mmuna Li. '(den). 
samme / the same'; dom mått-/u ska få tå'g på 
hann-su`mmu, 88M a Kart e Nås `de måtte väl få 
tag på den, som har gjort det'. Syn.: densam-
ma, bet. 3; samma, bet. 1 b; samma-en. 

hans-mässan f.IVa best. ha'nnsmässa Mal. 'mid-
sommardagen / Midsummer Day' (jfr SAOB 
Sankte Hans el. Hanse dag 'midsommar-
dag(en)' ). 

hantera sv.v.l. ha'nntär (pret. ha'nnträd, sup. 
ha'nntra) Ve. ha'n(n)tera Rättv. (Bi.) (h)cenntera 
Leks. ha' nntera Bju. (Magnevill) ha' nnter (a) Näs 
ha' nntära ha'nntra Mal. ha' nntira ÖVd. 1. 
'handskas med, behandla / treat, handl& (SAOB 
IV 2) allm. is zb jö'n a ålder nå kwi`nnfeclrk ha'nntra 
Ve. 'den här har aldrig någon kvinna handskats 
med'; ha'nntiff tjfi'vstsun Li. 'utföra kontors-
arbete (eg. hantera tjuvstören, dvs. pennan)'. 
2. `sköta om, ombesörja, uträtta / carry out, see 
to' (SAOB IV 5) Mal. i å litä my`ttfy h,a`nntära, 
ss nå' ran läa  vålr ti`tt lag har litet för mycket att 
sköta om, så någonting måste bli åsidosatt'. 
8. 'sköta, fara väl el. illa med / treat kindly or 
roughly' (SAOB IV 6 b) Ve. Mal. Li. hskk 
ds`mm, add ha'nntär en kera  Mal. <så illa de hade 
farit fram med (den stackars) karlen (eg. en 
karl)!'; äjn ho'nnd vtar full h,a'nn ä'ttsum äjn 
ha'nnti-n te Li. 'en hund blir väl den också 
som man behandlar den'. Jfr fara, bet. 7; 
husera, bet. 3; hushålla bet. 3. — Raft.: 
ha'nntär si Ve. ha'nntäa  sä Mal. ha'nnti 
ÖVd. 1. 'vara kroppsligen rörlig och smidig, 
behärska sin kropps rörelser; kunna utföra ngt 

utan större hinder el. svårigheter / be physically 
agile; be able to do sthg without any difficulty' 
(jfr SAOB IV 7a) Mal. Li. an ha'nnttia  sä hä'a  
som hiellst da-i vä't, in Mal. 'han var som en 
fisk (eg. hanterade sig hur som helst) i vattnet'; 
stji'nna fikk int vd' lr figa  to' a  iitan bå'rs ns'ssnäa, 
88 an duggd te ha'nnteia  sä, mä an rä`lekt Mal. 
'skinnen fingo inte bli för torra utan bara 
någorlunda, så att man kunde utföra det man 
skulle göra, medan man räckte' (ÖDB II 234 
ff.); an få vd glrå' ss läsnndje-ii dg te ha'nnti 
ge fu'Irv Li. 'man får vara glad, så länge man 
kan behärska sin kropp och sköta sig själv'. 
2. 'sköta sig, utföra saker och ting (på egen hand; 
reda sig (väl) ekonomiskt / manage, do things 
(on one's own); get on, make out weil financially' 
(jfr SAOB IV 7 b p) Ve. Mal. Li. an diig ha'nntär 
si, sjö'v Ve. 'han kan klara sig själv (ekonomiskt)'; 
dom a dile fänni hasnntää så ng' fu'lry Mal.`de 
ha aldrig fått sköta sig själva (ex. utföra sysslor 
självständigt, sköta sin ekonomi själva)'; da-nä 
dumm som vå gå-te ha'nntää  sä ns'ssnela  Mal. 'hos 
dem som kunde reda sig någorlunda väl eko-
nomiskt'. 

hant-langare m.IIIc ha'nntlav(v)nsr Rättv. (Bo.) 
ha'nntlavvnar Nås ha'nntlavyää  Mal. ha,'nnt- 
lauvgair ÖVd. 'person, som går ngn till handa 
med handräckning / helper, assistant' (SAOB 1). 
Syn.: handslangare. 

han-toppa f.IV a hå,'nutuppa Jä. Äpp. 'käring-
tand, Lotus corniculatus/babies' slippers'. Syn.: 
gammelkulltänder. 

har ( —harn) m.II —I a år Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
Ors. hår Ve. Bju. Ga. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 
(h)år Rättv. Leks. hår —hårn (pl. hå`rnar) Bju. 
(jfr Magnevill) hår hån (pl. hä'rär ,,,hå'nsr) Jä. 
(jfr Rostvik, Har och harg, s. 124 f., 134 f., 
140). 1. 'grund i sjö el. vattendrag, stengrund 
el. grusbank / shoal, bank, sunken rock' (SAOB 
har' el. harn) allm. aut 4 ä"rim Älvd. åjt å 
hå'rem Ve. '(ute) på grundet'; knåspäkstehår Ve. 
'av rullstenar bestående grund'; sa`nndår Ors. 
<av grus bestående grund'; myttfy hå`rnar i fjä'll-
gryttjän Bju. `många stengrund i sjön Fjäll-
grycken'. Jfr sand-, skär-, sten-. Syn.: hare', 
bet. 1. 2. 'ställe i åker, där marken är stenbun-
den (och matjorden är grund) / place in field 
where ground is stony' Ve. Rättv. Leks. Mal. 
ÖVd. grö'dv, väjsär-å'jt var hå`rir gö Ve. 'grödan 
(med dålig växt) visar var marken är stenig 
(eg. var stenryggar gå)'. Jfr skärurd. Syn.: 
hare', bet. 2. — Sag: å'rbusttv, m. Älvd. 
stensbotten i å, älv el. sjö / stony bottom of river 
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or lake'. — Av!.: (h),Crug adj. Leks. (om åker:) 
'insprängd med sten, stenbunden / stony (about 
field)'. 

har-bavra f.IVb 6"r4bå vek. ( -båvelk -båbeik) 
Älvd. (jfr hare") `enkelbeckasin, Gallinago 
gallinago / jacksnipe'. Syn.: se bläkb o ck, bet. 2. 

har-bent adj. I hErbent Ga. (jfr hare") 'som har 
bakbenen ngt längre än frambenen / with longer 
hind legs than front legs' (t. ex. om  get). 

har-blod m.Ia hå`rsbkö Mal. hå`relbkö ÖVd. 'blod 
från hare / hare's blood, blood from hare' (anv. 
vid borttagning av vårtor el. som bläck vid 
skrift). 

har-botten m. Id å"bfisttv, —a'rrbi'ettr, Älvd. (jfr 
har, bet. 1) `rullstensbotten i vattendrag / 
boulders and stones at bottom of watercourse'. 
Jfr harknapp. 

har-brand m.Ia e"råbrannd nvMor. (jfr hare") 
'fångstredskap (stock) för hare / trap for hare' 
(ÖDB I 27). Syn.: hargiller. 

har-drev n.Ia g"rådriv Älvd. ä"rådriv vSoll. 
hä`rdröv Bju. hå`rudav Mal. hå`rådräv ÖVd. 'jakt 
på hare, varvid haren uppspårades och förföljdes 
av hund / hunting of hare, using dogs'. 

hare' m.IIIa å'ret Våmh. hå'rs Rättv. (Bo.) 1. 
<grund (stengrund el. grusbank)' allm. sà n(n)d-
hårs Rättv. (Bo.) 'sandgrund'. Jfr sten-. Syn.: 
har, bet. 1. 2. 'ställe i åker, där marken är 
stenbunden' Rättv. Syn.: har, bet. 2. 

	

haren  m.IV 	6"ri Älvd. Våmh. Ors. 	— 

	

ärrå vMor. 	—året' öMor. hä"rå (pl. 
hirrår) Ve. e"rå Son. h,ä"re (dat. ack. hå"ro 
ha"ro) Ore hä"ri Rättv. (Bo.) crri •••,å,'"ri sRättv. 
hå"ra Rättv. (Bi.) Åre—Åra Leks. (Silj.) (h)ä`ra 
Leks. hä`ra Ål hä`ra Bju. Dju. Ga. hå'ra (best. 
hå'rp) Mock. härä Flo. hå‘rs Nås Jä. Äpp. Mal. 
heiri (pl. h,å'ror) ÖVd. (jfr Bergfors, s. 85 f.) 
1. a. `Lepus' (SAOB 1) allm. 4n, war aå 6"rurn 
vÄlvd. 'den (o: hunden) var inställd på har-
jakt (eg. åt harar)'; an add vö'tjagå hErin 
Lima 'den (dvs. mården) hade jagat (och 
skrämt) haren från vettet'. Jfr hult-, mjölk-, 
mor-, troll-. b. 'räddhågad, feg person / coward' 
(SAOB 1 a) Mal. ÖVd. Jfr rädd-. Syn.: kryp-
ihop; rädd-krypare, -skit. 2. 'sista, icke 
mej ad bit av åker el. slåtteräng / last, unmown 
piece of field or meadow'(jfr SAOB 1 e) Ve. Soll. 
Leks. Äpp. vi (h)ar en litn (h)(era, kvä'r Leks. 
'vi ha ett litet, oskuret stycke (av havreåkern) 
kvar'; ta h,ä"rån Ve. tä e"rån Sol!, ta (h)ä`ry, Leks. 
ja`t hå`rsn Äpp. 'meja det sista stycket (av åker 
el. äng)'. Jfr bet. 4c; sten-. Syn.: se get, bet. 7. 
3. 'visst, särsk. fint ryggstycke av slaktdjur / 

particularly fine portion of back of slaughtered 
animal' (jfr SAOB 4) Leks. 4. (bildi. i förb. med 
skjuta:) a. stjfist fen 'rå Älvd. `cacare'. Jfr 
björn, bet. 5; snara f., bet. 3. b. he"da få i full 
stjö't herår /(3 Ve. 'det där får jag nog aldrig 
betalt för / 	never get paid for that'. c. 
fa't hä`ran Äpp. 'meja sista stycket av åker el. 
äng / mow the last piece of field or meadow'. Jfr 
bet. 2. — Av!.: hå"rostök f. Ore 'harstek / roast 
hare': ä"råtjåt n. Rättv. 'harkött / hare's meat'. 

har-fot m. hä"roföt Ore hå`rföt Nås hå`rsföt Mal. 
hå`råföt ,-,hå`roföt ÖVd. 1. 'hartass / hare's 
paw' (SAOB 1) allm. Syn.: har -tass, -täppel. 
2. (bildi. i förb. med taga:) ta hgräfåttan pet' se 
Li. 'taga till harvärjan, fly (eg. taga harfötterna 
på sig) / take to one's heels'. 3. (pl.:) <växten 
kattfot, Antennaria dioica / cat's-foot, mountain 
cudweed' (SAOB 2) Mal. Syn.: har -ling, 
-unge, -lingstoppa, -tassar (pl.), -toppa; 
katt-fjät, bet. 2, -fot, bet. 2, -klor (pl.); 
socka, bet. 4. 

har-fånge m. Illa hå'rsfann(j)i Mal. hå`rofann,clje 
,--,h.ä`råfanndje ÖVd. (jfr SAOB harfång) 'katt-

uggla, Strix aluco / tawny owl' (ev. äv. `slaguggla, 
Strix uralensis'). Jfr haruggla. Syn.: katt-
uggla. 

harga sv .v .1. ha'rrga Ve. ha'rrga Mal. Li. (se Hq. 
harka"). 1. 'harkla (sig) / clear one's throat' 
allm. Syn.: hargla, bet. 1; harka': harkla"; 
harva". 2. (om döende:) `rossla / wheeze, rattle 
(of dying person)' Li. an a täj te ha'rrga Li. <han 
har börjat (eg. tagit till) rossla'. Syn.: hargla, 
bet 2. 3. (om katt:) 'fräsa / (about cat:) spit' Li. 
— Av!.: harrg Li. 'harklande / clearing one's 
throat'; ä vå ä få`le ha'rrg å di' det var fasligt 
vad du harklar dig (eg. ett fasligt harklande på 
dig)'; ha'rrgu Mal. ha rrgs Li. adj. <skrovlig i hal-
sen / suffering from roughness of the filmat'. 

har-gadd m.Ia e"rå gadd Ors. hå"rågadd Rättv. 
(Bo.) (jfr gadd') <av hare upptrampad perma-
nent gångstig / permanent hare-path'. Syn.: 
har-gång, -gänga. 

har-giller n. Id herådjilldär Ve. hieråjil(l)dsr 
Rättv. (Bo.) 'fångstredskap (stock) för hare' 
(ÖDB I 27). Syn.: harbrand. 

hargla sv.v.l. a"rrgälr vSoll. (h)a`rrgka Leks. 
ha'rrga Bju. Dju. Ga. Nås Jä. Mal. Li. 1. 
`harlda, harska sig / clear one's throat' allm. Jfr 
korla v. Syn.: harga, bet. 1; harkla"; har-
va". 2. 'rossla / wheeze, rattle' Mal. Li. ä 
ha'rrgåk ni brö`ssty, å om Mal. 'det rosslar i 
bröstet på honom'. — Av!.: ha'rrgsk m. Leks. 
'man, som har för vana att harkla sig / man who 
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is in the habit of clearing his throat'; ha'rrgsk 
Leks. ha'rrgålr Dju. Ga. n. 1. 'harklande / 
clearing of the throat'. 2. 'slem i halsen / 
phlegm'. 3. <person, som harklar sig / person 
clearing his throat'; ha'rrglra, f. Leks. 'kvinna, 
som ofta harklar sig'; ha'rrgkug Leks. ha'rrglru 
Bju. Dju. Ga. adj. 'rosslig i halsen'. 

har-gran f. h,å"rogrän Ore (jfr haren) <ormgran, 
Picea abies virgata'. 

har-gång in. Ib 6"rågegg Våmh. (jfr h ar en) 'upp. 
trampad, permanent harväg'. Jfr h a r- s t i g, 
-väg. Syn.: har-gadd, -gänga. 

har-gänga f.IVa härsgånn(j)a Mal. 'upptrampad, 
permanent harväg, harstråk' (t. ex. genom 
gärdsgård); ve stett full snå`rua  ti hä'rsgånn(f)om 
Mal. 'vi satte väl ut snaror på de ställen, där 
vi visste att harar hade sitt stråk'. Syn.: har-
gadd, -gång. 

har-hjärtad adj. I hd"råjår(r)ta Rättv. (Bo.) 
h,å`rjärrta Bju. häsrsjättv, Mal. hä'råjattn Li. 
'räddhågad, feg / cowardly' (SAOB); add i vyry 
häsrsjättn, ss våt du å ådd int vYry ss gå'lä Mal. 
'hade jag varit feg, så förstår du, att det inte 
hade varit så lätt'. Syn.: harig, bet. 1. 

har-hund m. la hleråhun(n)d Rättv. (Bo.) härs-
hunnd Mal. hä'råhonnd Li. 'hund, dresserad till 
jakt på hare / dog trained to hunt hare' (SAOB). 

harig adj. I hieru Ga. hä'ru Flo. 1. 'räddhågad, 
harhjärtad / faint-hearted' (SAOB) allm. Syn.: 
harhjärtad. 2. (n.:) ha"rut Rättv. (Bo.) 
hå'rut Dju. Ga. 'fullt av harar / full of hares'. 

hark m.Ib 	arrk m. Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
Ors. harrk m. Ve. Ore (h)ar(r)k m. Rättv. Leks. 
harrk m. Dju.—Äpp., M. f. Mal., f. ÖVd. 
(best. hå'atjin ••• hå'atja Mal., ha' ttfa Li. ha`ttgå 
Tra.). 1. <hopvriden, sluten vidjering, som 
(saknade lås och således) ej kunde öppnas / osier 
ring which could not be opened' (motsats: länk, 
bet. 2, träig; ÖDB I 474, 499; II 83, 174; t.ex. 
om vidjering, som sammanhöll riset i visp el. 
kvast etc., se ÖDB III 446; el. stickorna i ett 
bloss, ÖDB III 299; el. störparet i gärdsgård el. 
båsbalk i fähuset, ÖDB I 81 f.; el. skänklarna i 
vidja, any. som skaft till kvarn- el. slipstens-
hacka, ÖDB I 474; II 14; el. spec. om  vidjering, 
trädd som diametermått över toppänden på 
väggstock och förd under stockens avskavning 
mot rotänden för att göra stocken jämntjock, 
ÖDB III 107) allm. je skal tå' me åj ha'rrk på 
li'min Li. 'jag skulle skaffa mig (en vidja till) ett 
bindsle på kvasten'; kwa'sstharrk Ore `vidjering 
till kvast'; wi'sspharrk Ore `vidjering,  till visp'. 
Jfr harkdraga. Jfr färn-, nos-, skid-. Syn.:  

se hank', bet. 1; harkring m.fl. 2. 'omkring 
slagskaftets övre ände knuten rem (av ålskinn), 
medelst vilken bindslet fästes vid skaftet / eel- 
skin strap used to fasten flail and shaft together' 
Ors. Ilasguarrk `dets.'. 3. <ring (av horn), som 
sammanhöll trampsnörena i en vävstol / (horn) 
ring keeping together treadle cords of bom' 
Älvd. Jfr holk, bet. 3 a; vävhorn. 4. 'hår 
jämte hårvalk, upplagt kring huvudet / hair 
and hårvalk put up round head' (ÖDB IV 
234) Ors. Syn.: hårhark. 5. 'avigt och rätt-
stickad krage på strumpa el. vante / purl and 
plain top knitted onto stocking or glove' Rättv. 
6. 'snösocka för kvinna / snow sock for woman' 
(ÖDB III 289) Ore. Jfr snö-, snösock-. 7. 
'ram el. sida (i svepteknik) på såskäppa / rim or 
frame of seed basket' (ÖDB I 399) Leks. (Silj.). 
Syn.: ask, bet. 3; svep; veck. 8. `del av kvinno-
hatt / part of woman's hat' Ors. Jfr hatt-. 9. 
<del av skakelsmide (omkring svängelns ände) / 
part of shaft-forgings (at end of swingle-tree)' 
Jä. 10. 'av träpinne och vidjor bestående 
anordning, som sattes i munnen på killingar och 
lamm för att hindra dem att dia / device made 
of wooden stick and withes put in mouth of 
kids and lambs to prevent them from sucking' 
(ÖDB I 299) Äpp. Syn.: se betel, bet. 2; kape, 
bet. 5. 11. (pl.:) 'av vidjeband bestående 
klövjekorg / pack-horse basket made of withes' 
Älvd. evum-i'nn ea i a'rrk4 `låt oss lägga det i 
klövjekorgenr. Syn.: se bända. 

hark f.Ib harrk (best. hcettp) Li. 'art, sort, släkt 
etc. (vanl. om  folk) / sort, kind (of people)' 
(jfr Rz 244b hark' n.); dem-då' å full s'll sasmmu 
hdttP Li. 'de där äro väl alla (av) samma slag 
(följe el. släkt)'. 

hark n.Ib harrk Mal. (jfr Rz 244b hark'; Torp 
hark n., ordb. harkani  v.). 1. 'besvär, hinder 
/ trouble, obstacle' (SAOB); å ska då vtl'a ns 
ha'rrk jä'mmt 'det skall då jämt vara något 
hinder, någon svårighet (krångel)'. 2. 'påhäng, 
hindersamt följe / burden, hangers-on'; jä'mmt 
ska an då å' å då,' hå'atjä 	-88ä e ma's mä <all- 
tid skall man då ha det där besvärliga folket (el. 
den där efterhängsna personen) med sig och 
kämpa med!'. 

harka f.IVa a'rrk(a) Älvd. Mor. Soll. Ors. ha'rrka 
Ore ha'r(r)ka Rättv. (Bo. Bi.) å'rrka Leks. (v. 
Silj.) (h)a'rrka Leks. ha'rrka Ål ha'rrka Bju.—Tra. 
1. a. 'större, räfsliknande redskap el. kratta, 
särsk. om  sådant med (långa) järnpinnar / large 
rake with (long) iron prongs' (skaftet nedtill 
uppkluvet och på två ställen intappat i räfsans 



harka' 	 854 
	 harkam  

kam el. huvud; ÖDB I 200, 284, 340, 366, 
389, 406, 524; II 40; SAOB harka' I) allm. 
gra'svarrka Våmh. (Bon.) grö'vharrka Mal. 'räfs- 
liknande redskap, anv. vid utrivning av de 
grövsta kolen i en mila'; trä'tinarrka öLeks. 
`gödselkratta med tre pinnar'; fä' rnmpinnharrka 
Mal. `kolutrivningsredskap med fem järnpinnar'; 
få'tinharrka vLeks. `gödselkratta med sju 
pinnar'. Jfr dyng-, fähus-, järn-, kol-, moss-, 
myrdyng-, päron-, slark-, spän-, sten-, 
sved-, underbårs-. b. (skämts.:) `härkam / 
comb' Älvd. Jfr lus-. 2. 'träkratta, anv. att 
raka ihop den i Blöda i bäck fångade fisken / 
wooden rake used in raking together the fish 
caught in slöda in brook' (jfr ÖDB I 90) Älvd. 
3. a. 'gammal, men energisk och arbetsam 
kvinna / old, but energetic and hard-working 
woman' Våmh. (Bon.). b. 'elak käring, arg-
bigga / shrew' Ors. kelivarrka `dets.'. 

harka' sv.v.l. a'rrka Våmh. arrk- vMor. ha'rrka 
Mal. ÖVd. (jfr hark, bet. 1). 1. 'sätta vidjering 
omkring (ngt) för att hålla (det) samman / put 
osier-ring round (sthg) to keep (it) together' 
(t.ex. stickor i ett bloss, ris i en kvast el. visp 
etc.; jfr ÖDB III 299 f.) allm. 2. 'binda vidje-
band (el. rep) i kors omkring (bak)benen på ko, 
som ville sparkas under mjölkningen / tie up 
cow's (hind) legs with withe (or rope) to stop 
her kicking when being milked' Li. ha'rrk kir an, 
då dem spa'nns `dets.'. Syn.: hanka", bet. 1. — 
Särsk. förb. (ihop:) arrk-iö'p jet lrjö's vMor. 
'draga vidjeringar omkring stickorna till ett 
bloss'; dem lä,' -at sto'rer, lä' -p nävra å harrk-
ihö'p klrässa på tri' ställer Li. 'de lade ut störar 
och placerade näverstyckena därpå samt bundo 
ihop packen på tre ställen med vidjeband (för 
transport)'. 

harkan  sv.v.l. a'rrk(a) Älvd. Våmh. Soll. Ors. 
ha'r(r)ka Rättv. (Bo. Bi.) ärk- Leks. (vSilj.) 
(h)a'rrka Leks. ha'rrka Bju.-Tra. 1. 'använda 
harka av det ena el. andra slaget, kratta, 
krafsa (särsk. om  att riva ut kolmila) / use a 
kind of rake (to rake out charring stack)' 
(SAOB harka') allm. a'rrk pärur Älvd. 'taga 
upp potatis med hjälp av harka' (ÖDB I 436); 
a'rrk mir8s4n Älvd. 'samla mossa med hjälp 
av harka; a'rrk 	Våmh. (Bon.) a'rrk my'lro 
Son. harrk mi'la Dju. 'riva ut kolmilan'; a'rrk 
tjö"rkalln, Son. 'riva ut kolen ur tjärdalen'; 
h,arrk spän Mal. 'kratta ihop spånor'. 2. 'krafsa 
(med naglar el. klor) / scratch (with nails or 
claws)' Leks. jä (h)a'rrka å rå' v må ti (h)u'vvu 'jag 
krafsade och rev mig i huvudet'; ka`tta (h)a'rrks 

på dä'ra 'katten krafsar på dörren'. 3. (om tra-
sor:) 'bearbeta med karda / (about rags:) use 
earding-comb' (Lev. Liv. Älvd., s. 41) Älvd. 
a'rrk klra' ut4 'bearbeta trasor(na) med karda'. 
4. (om ull:) 'grovkarda / card (wool)' Leks. vi 
(h)a (h)a'rrka dossa 	nu 'vi hava grovkardat 
den här ullen nu'. Syn.: gro vkardla; gryp an, 
bet. 2; ljutkardla, m.fl. 5. 'klösa; klänga sig 
fast / scratch, ding to' Leks. Äpp. har du ha'rr-
kär Äpp. 'så du klänger dig fast vid mig!' (sagt 
till barn). — Särsk. förb. (av:) (h)ark-d' dy'vv-
lassä Leks. <med dyngharka lassa av dyng-
lasset'; (dädan:) hark-dero bulry då'rv, Äpp. 'dra-
ga undan höet från dörren'; (från:) ärk-frä 
Leks. (vSilj.)hark-frä di`nnja Dju. 'med hjälp av 
dynghark a avlägsna gödseln från gödselglug-
gen'; (kring:) hark-kri'vv di`nnja Dju. 'sprida 
gödseln över gödselstacken'; (ned:) arrk-ni'd 
kft'slre Våmh. (Bon.) `(vid utrivning av kolmila) 
kratta ned kolen'; ha'rrk-nå 	Li. 'kratta 
ned rågkornen i svedjefallets jord och aska' ; (till:) 
hark-tå' Dju. <med harka riva ut kol ur milan'; 
(ut:) ark-a'ut kfeskri Våmh. arrk-a'jt ,,,arrk-a'jt 
mi'lo Ors. arrk-in kii'lran Leks. hairrk-ft't kå'Ira 
ua  mi`kan Mal. 'med kolharka kratta fram de 
lösbrutna kolen i en mila' (ÖDB I 512, 523); 
(uti:) ha'rrk-ti ni' kå'Ir Li. 'kratta nya kol på 
elden i smideshärden'. — Avi.: ha'rrkande n. 
Äpp. (jfr bet. 5:) 'kelande (särsk. mellan två för- 
älskade) / cuddling'. 

harkam  sv.v.l. arrk- vSoll. Ors. ha'rrka Äpp. Mal. 
ÖVd. (Rz 244 b harka" v.; Torp harka'). 1. 
!mödosamt draga, släpa, kånka / drag, pull 
laboriously' Äpp. Mal. du ha'rrkär s drå,'r må 
hom-då ka`ttgubbam 88 han less-ä' däg Äpp. 'du 
släpar och drar (och kelar) med den där katt- 
hanen, så han blir alldeles utled på dig'; dom a 
ha'rrk v dräj ri's Mal. 'de (pojkarna) har släpat 
och dragit ihop ris'; an a hark-i-vå'g ta'nn(j)a fö 
må Mal. `han har dragit bort med tången för 
mig'. Jfr harka uppå. 2. 'komma vandrande, 
draga (åstad), tåga (framåt) / come along, tramp' 
Mal. dum kom ha'rrkan `de komma dragande 
(om folk och kreatur från fäbodarna)'. 3. 'gå 
tillsammans, vara i lag el. sällskap / walk or 
stick together, keep company' Mal. Li. bjä` -te 
ha'rrk å fältis åt Li. 'bjuda till att hålla ihop och 
följas åt'. 4. <ha det besvärligt, krångla, mödas / 
have a hard time, give trouble' Mal. 5. 'med 
svårighet försöka sig på något arbete, draga sig 
fram, hjälpligt klara sig / laboriously attempt 
sthg, get on, nianage' (jfr Ross harka, bet. 2) 
Äpp. Mal. ÖVd. je ha'rrk fall å e ospp Tra. 'jag 
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går väl uppe (ur sängen), fast med stor möda'. 
Jfr hanka". — 	arrk si iev ,,,arrk 8 i-wö'g 
Ors. 'bege sig av'; ha'rrk sä fra'mm Mal. ha'rrk se 
fra'mm ÖVd. 'reda sig, klara sitt underhåll 
(fast med möda)'. — Särsk. förb. (bort:) s a'll-
ti'vv ä' du s ha'rrk-bu'It fö må Mal. 'och allting 
är du (framme) och släpar bort för mig!'; (ihop:) 
ä då' a rs`tton harrk-ihö'p Mal. 'det där har råt- 
torna släpat ihop'; (uppå:) du arrkär-upå' 	å' 
vSoll. `du strävar och arbetar, du också'; (åt:) 
dumm harrk full å't Set cellt-ä dum å't ks'mm Mal. 
`de tillägna sig väl allt vad de kunna komma 
över'. 

harkaw sv.v.l. hcerrka Tra. 'harkla sig, (rossla) / 
clear one's throat (wheeze)' (SAOB harka"). 
Syn.: se harga, bet. 1. — Av!.: ha'rrkivg f. 
Tra. 'harklande / clearing one's throat'; ä vä' äj 
lå,'le ha'rrkivg å de' det var förfärligt så du 
harklar dig (och rosslar) (eg. det var ett fasligt 
harklande på dig)!'. 

har-kalas n.Ia ä'rkalå's vMor. (jfr hare", bet. 
2) 'fest, anordnad då sista höet mejats el. sista 
säden skurits / party arranged at the end of 
the haymaking or harvesting'; kanstfi l'r feeir 
ä'rkalä's i kwållcl <kanske ni få (eg. I fån) av-
slutningskalas i kväll (efter slåtter el. skörd)'. 

harkare m.IIIc a'rrkär Våmh. (Bon.) Soll. (pl. 
a'rrkrär Soll.) ha'rrkar Bju. 1. <deltagare i ut-
rivning av kolmila / men participating in raking 
out charring stack' (ÖDB I 522). Syn.: utri-
vare. 2. 'person, som vid utrivning av kolmila 
krattade undan kolen, vartefter som de brötos 
fram / person who raked out charcoal' (ÖDB 
I 523). 

har-kasungen m.Ib best. g"råkastkndkn Våmh. 
(Bon.) g"råkastindjun vOrs. (bildl.:) 'rädsla / 
fear, dread'; i ska Mig djå'v gngm 6"råka,szbnclkn 
i Våmh. (Bon.) lag skall nog skrämma honom 
ordentligt, jag / 	frighten him properly'. 

hark-don m.Ia ha'rrkdön Tra. 	hälsan) klen 
och svag person / feeble and weak person' 
(jfr harkam, bet. 1, 5); ä e ecemmu hcerrkdönå 
bjc"båda äro lika svaga och oförmögna'. 

hark-draga st.v. hcerrkdrå Mal. ÖVd. (jfr hark 
m., bet. 1) 'tälja timmerstock jämntjock med 
hjälp av vidjering som diametermått (förd 
under stockens avskavning från toppen ned mot 
rotänden) / cut log of even thickness from top to 
root with the help of osier ring as a measure' 
(ÖDB III 107); dem vå ss nö'ga få'r int-cenn, ss 
dem hcerrkdrö temmbre Li. `de voro så noga förr 
ibland, så de täljde timret med hark som mått'. 
— P. pret.: ha'rrkdräfn temmber Tra. 'med 
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hjälp av hark som diametermått jämnskavt 
timmer (till finare husbygge)'. Jfr harkring; 
harkjärn. 

harkig adj. I hcerrku Mal. (jfr harka" v., bet. 4, 
5). 	1. 'krånglig, besvärlig / troublesome'. 2. 
'klen, skröplig, krasslig, svag / feeble, weak'. Jfr 
harkdon. 

hark-järn n.Ia hcerrkian Tra. 'ett slags hyvel-
järn el. (s kav) kniv, varmed väggstockar tälj - 
des jämna / a sort of plane-iron or knife used to 
cut wall-log of even thickness'. Jfr harkdraga. 

hark-kippa f. IV a ha'rrktfippa Mal. ha'rrktjeppa 
ÖVd. 'knippa av vidjeringar (uppträdda på 
vidjebindsle) / bundle of osier rings (threaded 
on an osier binding)'. 

harkla' f. IV a ha'rrkfra Ve. hår(r)lcfra Rättv. (Bo.) 
Bju. (SAOB). 1. 'IM-kam / flax comb'. Syn.: 
lin-kam, -stråke; rispkam. 2. 'fäste för lin 
(på spinnrock), rockhuvud / distaff on which 
flax was wound (on spinning wheel)' Ve. Jfr 
härkel, bet. 2. 

harkla" f.IVa -ar(r)kfra Rättv. (senare ssg3led:) 
'rossling / wheezing, rattle'; se döds-. 

harkla' sv.v.l. ha'r(r)kfra Rättv. (Bo.) Bju. 
(SAOB harkla') 'medelst linkam avskilja lin-
knoppen / comb flax'. Syn.: kamma, bet. 2; 
kämma, bet. 2. 

harkla" sv.v.l. a`rrlctifr vMor. ha'r(r)kfra Rättv. 
(Bo.) 'småhosta, hosta upp slem / cough slightly, 
clear one's throat' (SAOB harkla" 2). Syn.: se 
harga, bet. 1. — 	a'rrkäfr si vMor. 'klara 
strupen / clear one's throat'. — Av!.: ha'r(r)kfrus 
m. Rättv. (Bo.) <person, som oupphörligt harklar 
sig / person who continually clears his throat'; 
a'rrklrun (i å'frsim) vMor. ha`r(r)lcku Rättv. (Bo.) 
adj. 'rosslig i halsen / wheezy'. 

har-knapp m.Ia hå'rknapp Ve. (jfr har, bet. 1) 
'litet grund / small shoal or stony bank of water-
course'. Jfr harbotten. 

hark-pinne m.IIIa ha'rrkpinna Dju. Ga. (jfr 
harka f.) 'en av pinnarna av trä (el. järn) i 
harka / one of the wooden (or iron) teeth of a 
rake'. Jfr härvpinne. 

hark-plats m.Ia cerrkpfrass Rättv. (jfr harka" 
v., bet. 1) 'plats invid kolmila, där kolen place- 
rades omedelbart efter utrivningen / place next 
to charring stack where charcoal was put after 
being raked out'. 

har-krank m.Ib iiirkrå'unk öMor. hå'rkråvvk Ve. 
Bju. Ål Dju. Flo. Nås Jä. Äpp. Orkråvvk Soll. 
Visrkrcivvk Oro (h)å'rkreivvk Rättv. Leks. 
håsäkravvk Mal. 1. 'myggliknande insekt av 
arten Tipula med smala, höga ben / gnat-like 
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insect with long thin legs' (SAOB 1) OvSi. 
Rättv. Leks. Ål Dju. Mal. ÖVd. /asvvbenhår-
kra'vvk Mal. `dets.' (jfr bet. 2). Syn.: se dun-
der-Erik; harkrankse m.fl. 2. <vanlig stick-
mygga av arten Culex / gnat' Ve. Son. Dju. Vd. 
Syn.: krank, bet. 1; my; mye; mygg, bet. 1. 

'i ett el. annat avseende svag, ynklig person / 
wretched person' (SAOB 2) Rättv. Bju. Mal. 

a. `öknamn på älvsdalsbo / nickname for 
inhabitant of Älvdalen' Ve. b. 'öknamn på 
flodabo / nickname for inhabitant of Floda' Nås. 
— Avi.: å'rkrå'vvkut öMor. hierkrecuvkut Ve. Jä. 
adj. n. 'fullt av harkrank / full of harkrankar'. 

har-krankse m. Illa hå'rkreivusä Ga. -föreg., 
bet. 1. 

hark-ring m. I b hcerrkrivn Mal. (jfr hark, bet. 1) 
'hopvriden, sluten vidjering, som ej kunde öpp-
nas / osier ring which could not be opened'; 
dsm sätt-ihö'p jö`sstäastikkon mä ha'rrkrivväti  'de 
satte ihop stickorna till (bloss vid) ljusterfiske 
med vidjeringar'; dsm sätt på' en ha'rrkrinv s 
8ki3t-attg'vy s skåvs-tå' , ss sts`kkan vatt llä`tt s fi'n 
`man trädde en vidjering (på stockarnas smala 
ände) och sköt den bakåt (mot den grövre än-
den under täljning), så att väggstockarna bleve 
släta (jämntjocka) och fina'. Jfr harkdraga. 
Syn.: hark m., bet. 1. 

har-kut na.Ia e"råkajt Ors. h.Vrokat ÖVd. (jfr 
hare", bet. 1). 1. a. `(hares) språng el. hopp / 
leap (of a hare)' Ors. b. (som längdmått:) `har-
skutt / the distance covered by a hare in ene 
leap' Ors. 2. a. 'spårstämpel av springande 
hare / hare-tracks' ÖVd. b. 'bomärke, som till 
formen erinrade om spårstämpeln av springande 
hares fyra fötter / owner's mark in the shape of 
the tracks of a hare' ÖVd. dem a'dd hå`rokictv, 
Li. 'de hade bomärke som spårstänapeln av en 
springande hare'. 

har-kväd n. 6"råkwaö Älvd. (jfr SAOB harekv ä) 
`små svarta svampar, som växa på björkar, 
vilka härjats av skogseld / small black fungi 
growing on birches after forest fire'. 

hada sv.v.3. a'lla (pret. a'llt-; sup. allt) Ors. 
(jfr Torp, Ross harla; Noreen Ordl. hadla) 
'lätt röra vid, snudda vid / brush, touch lightly'; 
(styr ack.:) an i'nnt-ly a'll wö'tn,, 'den (o: kroken) 
hann inte snudda vid vattenytan'; an a'llt mi 
bå'ra <han nuddade bara vid mig'. Syn.: se 
f esa, bet. 1.— Särsk. förb. (å:) a'll-ö ••• • • 	Ors. 
'röra helt lätt vid'; gsk-fr.I'mm s a'll- ö 4n, litä 
öOrs. 'gå fram och rör vid honom (o: den döde) 
litet!'. 

har-Ung n.Ib 6'reativvg Älvd. ä"rålrivvg vMor.  

1. 'kattfot, Antennaria choka / cat's-foot, 
mountain eudweed' Älvd. vMor. Syn.: se har-
fot, bet. 3. 2. (koll.;) 'små rov- el. kålrotsplan-
tor / small turnip or swede plants' Älvd. 

har-Unge m.III a ha.`rulynn(j)i Mal. 'kattfot, An-
tennaria dioica' (jfr Färja, Transtrands flora 
103). Syn.: se harfot, bet. 3. 

harling(s)-toppa f. IVa 6"rearivstupp Älvd. ä"rå-
lriv(s)tupp vMor. (Noreen Ordl. häralings-
tupp a) 'kattfot, Antennaria dioiea'. Syn.: se 
har-fot, bet. 3. 

harm m. Ja arrm Älvd. Mor. Ors. (h)ar(r)m Rättv. 
Leks. harrm Bju. Dju. Nås Mal. 1. 'förargelse, 
indignation / indignation, vexation' (SAOB 2) 
allm. et, Ord eö i a'rrmern Älvd. han jö'Zr ä i a'll 
ha'rrm Bju. an djö'Ir ä i ennda hcerrmam Mal. 
'han gjorde det i uppbrusning'; an slag ha'r(r)-
msn får Rättv. (Bo.) 'han tjurade'; danda 
(h)a'rrmun går ss vå'k 'var ss Leks. 'den där 
vreden går (så väl) över (så)'; an skull brit-fi't 
ha'rrmän ti må' Dju. 'han skulle låta förargelsen 
gå ut över mig'. 2. 'vad som vållar förargelse, 
förtretlighet / causa of vexation' (SAOB 3) Mor. 
Rättv. i djö`rd ä fe a'rrm sku'lld vMor. 'jag 
gjorde det för att åstadkomma förargelse'; ä vå 
en hi'n(n)s ha'r(r)m Rättv. (Bo.) 'det var för-
bannat förargligt (eg. en Hin Ondes harm)'. 

harm adj. I arrm Våmh. harrm Nås Äpp. 1. 
'harmsen / indignant' (SAOB) allm. han kan vår 
st,ö`p ha'rrm Äpp. 'man kan bli riktigt harmsen'. 
Syn.: harmen; harmse; harmsen. 2. (i förb. 
göra harmt; SAOB:) 4n, skuld djärå-a'rrnat 
Våmh. (Bon.) `han skulle retas / he was teasing'. 

harma sv.v.l. (endast refl. och pass.:)a'rrm-si Ors. 
ha'rrm-sä Mal.; a'rrmas Älvd. Ors. ha'rrmes Ve. 
ha'rrmas Dju. Nås ha'rrms Mal. 1. 'vara förar-
gad / be angry' (SAOB II 2) allm. 2. 'hämnas / 
avenge oneself (on a person)' (SAOB II 3) Ve. i 
wi'sst int ar i skulld ha'rrmes på dåmm 'jag visste 
inte hur jag skulle hämnas på dem'. — P. pret. 
an  kann Si ha'rrma Ve. <man kan bli förargad'. 

harmen adj. III a'rrmin Älvd. heirrmin Mal. 
ÖVd. 'harmsen, förargad'; i add vett hcerrmin då 
i fjö'l s da'mmä kam i f13' di-dä.' Mal. 'jag hade 
blivit förargad, när jag föll omkull, och därför 
kom jag för el. drabbades jag av det där (onda 
i handleden)'; fe vä'Zr då hcerrmin å' di Li. 'jag 
blir (då) förargad av det'. Syn.: harm, bet. 1; 
harmse; harmsen. 

harmlig adj. I asrrmZrig nÄlvd. a'rrmblin Ors. 
ha'rrmlrin Bju. Jä. ha'rrmlrä Mal., n. a'rrm(b)ki 
Soll. a'rrmli öMor. 	 Ors. 
(h)a`r(r)mki Rättv. Leks. ha'rrmlri Flo. ha'rrnalä 
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Mal. ha'rrmlre ÖVd. 'förarglig, förtretlig / annoy-
ing' (SAOB 2); dem tikkt a'rrmli öOrs. `de tyckte, 
att det var förargligt'; an e bd 	a ha'rrmkin 
Jä. 'han är både rolig och förarglig'; hd' tekkt jå' 
va ha'rrmkenast Li. 'det tyckte jag var förargli-
gast'. — Adv.: a'rrmblri Våmh. (Bon.) ha'rrmlri 
Bju. Flo. Nås. 1. 'förargligt, ledsamt / annoy-
ingly, unfortunately' (jfr ovan) Bju. Flo. Nås. 
2. (Fr. hörmuliga) 'sorgset / saclly' Våmh. 
(Bon.) sgö  ur a'rrmbki 4n grå't 'se, så sorgset 
han gråter!'. 

har-moder f. hä`ramör Rättv. (Bi.) hä`r8mö5  Mal. 
hä`romöre ÖVd. 'moder, som vårdslösar sina 
barn / mother who neglects her children' 
(SAOB). Syn.: harmona. 

har-mons f. rrecmgn Älvd. e"rdmäna Ors. hä`rs-
munna Jä. (jfr Noreen Ordl. häramuna) — 
harmoder. 

harm-plagg n.Ib ha'rrmplragg Ga. 'något, som 
framkallar förargelse (människa, djur el. före-
mål) / something causing anger' (jfr SAOB 
plagg', bet. 2). Jfr reta v., ssgr. 

harmse oböjl. adj. has (r)msä Jä. ha'rrmså Äpp. 
'förargad / angry' (SAOB under harmsen); 
je va tt riVektet hasrrmså Äpp. 'jag blev riktigt 
förargad'. Syn.: harm; harmen; harmsen. 

harmsen adj. III ha'rrmni Ve. a'rrmein Soll. Ors. 
ha`r(r)msin Rättv. (Bo.) Bju. ha'rrmar, Mock. 
Nås =harmse (SAOB 1). 

har-munnad adj. I esråmunnadp, Soll. 'harmynt / 
harelipped' (V11). Syn.: har -munt, -mynt, 
-myntad; skårdig, bet. 2; skårdmunnad; 
tveläppad. 

har-munt adj. I e"råmunnt Soll. = föreg. (SAOB). 
har-mynt adj. I herråmennt •-•-,hirrdminnt Ve. 

e"råminnt öOrs. hå"råmin(n)t Rättv. (Bo.) herr-
mynnt Bju. heirmint Dju. hä'rminnt Mock. Nås 
hä`r8mynnt Jä. Äpp. hä'ramönnt Mal. hä`rominnt 
ÖVd. —föreg. (SAOB). 

har-myntad adj. I e"rdminntad Ors. =föreg. 
harn m.Ia `stengrund, grusbank (i sjö) / shoal, 
bank'; se har m. 

harna f.IVa a'nna Älvd. Våmh. a'nna Mor. 
ha:lina Ve. a'nna —a'nna 	Ors. (jfr No- 
reell Ordl.; jfr härna) 'pannhud; huvudsvål 
(på människa el. djur) / scalp (of human or ani-
mal)'; up i 4`nnqn Älvd. (uppe) på huvudsvålen' ; 
asrqnn Älvd. erranna Ors. `clets.'; trg'r4nn(a) 
Älvd. Våmh. `huvudsvål av ko'; kIt`v84nn ,,,kå`v-
4nn Älvd. kit'veina Våmh. ka`v4nn4 öOrs. 
'huvudsvål av kalv'. Syn.: härn a. 

harnesk n. I b hä'nask ,-,hä'anask Mal. (jfr SAOB). 
1. 'gles väv, tunt och odugligt tyg / loose fabric, 

thin, useless material' Mal. (Y.). Jfr grimmel. 
2. 'otrevligt följe, pack, patrask / rabble, riff-
raff' nMal. Jfr harneskf ölj e. 8. 'vårdslös, 
slarvig och lortaktig person / careless, dirty per-
son' nMal. 

harnesk-följe n. III hganaskfgri Mal. 'råa, brå-
kiga, slarviga, envisa och vrånga människor / 
coarse, noisy, eareless, stubborn people'. Jfr 
harnesk, bet. 2. 

harp m. I a, se h a m p. 
harpa' f.IVa (h)drrpa Leks. ha'rrpa Flo. Nås Jä. 
Mal. ÖVd. 1. 'stränginstrument, spelat med 
stråke, stråkharpa o. d. / stringed instrument, 
played with bow' (jfr SAOB harpa', bet. 3; 
0. Andersson, Stråkharpan, s. 188 f.) allm.; (äv. 
bildl.) an får lgtv tå da`nnsa (h)an 88m (h)a`rrpa 
lg`d8 vLeks. 'han måste dansa, han, som harpan 
lyder (el. låter)' (jfr harp 	f., bet. 2; ly d all). 
Jfr hårfela; nyckel-. 2. 'fiol / violin' Flo. Jä. 
Jfr stråk-. 3. (senare ssgsled:) 'mungiga / 
Jew's harp' (jfr SAOB harpa', bet. 1d) Älvd. 
Mock.; se mun-. 4. (senare ssgsled; skämts.:) 
'underläpp / (jokingly:) lower lip' Älvd. Ve.; se 
snor-. 5. (senare ssgsled:) `barnleksak, be-
stående av en sågtandad sticka, mot vilken en 
annan sticka gneds med ett rasslande el. slapp-
rande ljud / child's toy consisting of a saw-like 
stick a.gainst which another stick was rubbed to 
produce a rattling sound' Våmh. Flo. Jä.; se 
knotter-, spel-. Jfr fratfela. 

harpalt f.IVa a`rrpa öMor. (i bandvävstol:) <skå-
rat trästycke, över vilket solven sitta / (in db-
bon-loom:) grooved piece of wood across which 
the heddles were placed'. Jfr krus-, skaf t-
sticka. 

harpalt' f.IVa (endast som senare ssgsled:) `såll 
att rensa kol med / ridclle used for sifting char-
coal' (jfr SAOB harpa'', bet. b) Nås; se kol-. 

harpa" f.IVa a`rrpa Älvd. Soll. Ors. (h)a`rrpa 
Leks. ha'rrpa Bju. Ga. Nås Mal. ÖVd. 1. 'mager, 
avtärd kvinna / thin, haggard woman' (jfr 
SAOB harpam) Bju. 2. 'förarglig, besvärlig 
kvinna el. ostyrigt kreatur / annoying woman or 
animal' (jfr SAOB harpa",  ! allm. kelivgarrpa 
Ors. ktellivgharrpa Li. <elak gumma'. Jfr harpa', 
bet. 1 (Leks.). 

harpa sv.v.l. arrp- Älvd. harrp- Jä. 'röra lätt, 
peta på; reta etc. / toueh lightly; tease etc.' 
(endast i förb. med adv.; i:) arrp-f (styr 
dat.) Älvd. arrp-f ta'uvin 'rör lätt vid tu-
van!' (för att locka fram ettermyrorna i den); 
(med:) han harrp fulr met' Jä,. 'han följer väl 
med, om också med svårighet'; (tt,:) arrp-4' Älvd. 
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1. <lätt röra vid, nudda vid'. 2. <retas, göra insi-
nuationer'. 

har-pest m.Ia e"råpesst nvMor. 'pestsjukdom, 
som angriper harsläktet / disease affecting ha-
res'. 

har-piss n. Ja hdrspiss Mal. hdråpeas ÖVd. 'urin 
av hare / urine from hare' (anv. som medel mot 
värk i hörselgång); ve skall å hdråpess ni diron, 
då ve add trjrvårrk Li. 'vi skulle hälla urin från 
hare i (eg. in i) öronen, då vi hade öronvärk'. 

han m.Ia arr vMor. Soll. arr Rättv. harr Mock. 
Nås Jä. Äpp. Mal. 'fiskarten Thymallus / grayl-
ing' (SAOB); (i Jä. endast koll; jfr harre:) 
finns å ha'rr ti få'n Jä. 'finns det harr i sjön?'. 
Syn.: harre. 

harre m.IIIa asrre Älvd. a'rrå Ors. ha'rrå (best. 
ha'rrn) Nås Jä. ha'rra (best. käk) 
hdrra Mal. ha'rre ÖVd. 'harr'. Jfr botten-. 
Syn.: harr. 

harr-nät n. II a'rrne Älvd. ha'rrnåt Mal. ha'rrnåt 
Li. `dragnät, anv. i vattendrag vid fångst av 
harr / drag-net used in watercourse to fish 
grayling' (ÖDB I 122). Jfr fors-, ström-garn; 
lax-, älv-nät. 

harr-skvassel n.Ia a'rrekwa.22 Älvd. 'stritt ställe 
i vattendrag, där harren håller till / swiftly-
running water frequented by grayling'. 

har-sax f. la e"råsakks Ors. hå"råsakks Rättv. 
(Bo.) hdrsakks Al hå,'rasakks Mal. hdråsakks Li. 
`fångstsax för hare / hare-trap' (se ill.; ÖDB I 
27). 

har-skramla f.IVa hleråskramlra Rättv. (Bo.) 
hdrskrammlru Ål hå,'rskrammka Mock. 'trä-
skramla, medelst vilken hare skrämdes upp el. 
getter och får drevos tillhopa (el. lockades) / 
wooden rattle used to start hares or to herd 
goats or sheep' (SAOB; ÖDB 1 25). Syn.: 
se getskrabba; harskrämma m. fl. 

har-skrämma f. IV a 6"råskr4m vÄlvd. '6"råskrgma 
Våmh. (Bon.) herå'skräm(a) Ve. hdrskråmu Al 
=harskramla (se ill.; ÖDB I 25). 

har-slarpa f.IV a g'"rållarrpa Våmh. (Bon.) = h a r-
skra ml a. 

har-smälla f.IVa hdrasmålla Mal. = harskram-
la (anv. äv. att skrämma fågel, ex. kråkor med). 
Jfr kråkslammer m. fl. 

har-snara f.V rråsnercti Älvd. å"råsngra Våmh. 
ärit'snärg' öMor. hä"råsnuru Ve. g"råsnaira 
öOrs. herosnåra Ore hå"reisnaru Rättv. (Bo.) 
hdrsnäru Bju. hå`rsnäru Mock. hdrasniru Jä. 
hå,'rosnåru Tra. 'snara för fångst av hare / snare 
for catehing hares' (se ill.; SAOB; ÖDB I 26). 

har-sten m.Ia drrstie Älvd. (jfr har) 'rullsten, 

hörande till stengrund / boulders in shoal or 
bank'. Jfr klappersten. 

har-stig m.Ic rråstajg Älvd. e"råstig vMor. 
årå'sti'g öMor. hä"rå'stig Ve. å"råstig vRättv. 
hdrstig Mock. hdrustig Jä. Äpp. Mal. hå,'rostIg 
Tra. (Noreen Ordl. under härastig) 'rad av 
spårstämplar efter hare, bildande en väg (i snön) 
/ hare-tracks forming path (through snow)'. 
Jfr gadd', bet. 1; har-gång, -gänga. Syn.: 
har-tråd, -väg. 

har-streck n. II e"råstrik ( -stryk) Soll. (jfr streck 
n.) =föreg. 

har-stång f.Ib ha"råståvv Rättv. (Bo.) (jfr hare 
m.) 'extra, horisontal stång i sädeshässja, hind-
rande sädesbanden från att beröra marken / 
extra horizontal bar in drying-hurdle preventing 
sheaves from touching ground' (se ill.). 

hart adv. håt —hät Ve. hät Mal. ÖVd. (endast i 
förb. med när:) 'mycket (nära) / very (near)' 
(SAOB 2); ä va hå' t nå'r ati jö'Irti Ve. 'det var 
mycket nära jul(en)'; dsska vå hå,' t 	ag' 88 
Tra. 'åskan var mycket nära oss'. 

har-tass m.Ia "råtass Älvd. Våmh. hdrtass Bju. 
hdrta,ss Nås hdrutass Jä. hdrstass Mal. hdrotass 
ÖVd. (Noreen Ord. häratass ar). 1. <tass på 
el. av hare / hare's paw' (SAOB 1) Våmh. 
Bju. Nås Jä. Mal. ÖVd. Syn.: har -fot, bet. 
1, -täppel. 2. (pl.:) 'växten kattfot, Anten-
naria dioica / cat's-foot, mountain cudweed' 
(jfr SAOB 2) Älvd. Mal. Tra. Syn.: se harfot, 
bet. 3, m.fl. 

har-toppa f.IV a hdrtuppa Nås hdratuppa Jä.; 
(vanl. pl.:) "rätuppur Älvd. 'växten kattfot, 
Antennaria dioeca'. Syn.: se harfot, bet. 3; 
hartass, bet. 2, m. fl. 

har-tråd n. rråtröä Älvd. Våmh. 'rad av harspår, 
bildande en stig el. väg, hartraj / hare-tracks 
forming path'. Syn.: har-stig, -väg. Jfr 
gadd', bet. 1; hargång. 

harts oböjl. n. ärts.arrts Våmh. ass vMor. Soll. 
hem Rättv. (Bi.) hall haJf Jä. hattg hagg Mal. 
Mik Li. 	hatts  Tra. 'kolofonium / rosin' (jfr 
SAOB). — Avi.: ha'ffa sv.v. Jä. 'stryka harts 
på (ex. fiolstråke) / rosin (the fidclle-bow)'. 

har-täppel m. Id g"råtepi'l Älvd. a"råtäpi'l Rättv.; 
obef. Våmh. <hartass'. Syn.: har -fot, bet. 1, 
-tass, bet. 1. 

har-uggla f.IVb 6"r4uge'lr (best. -u0') Älvd. 
å"råuglra Våmh. ä"råugälp vMor. hä"rauggka, Ve. 
e"råågla Ors. hdrugglra Bju. hdruggZra Ål 
hdrugght Mock. hdrsuggka Jä. ,,hå,'rsugglra Mal. 
<en uggleart (vanl. kattuggla, Strix aluco) / 
type of owl' (SAOB). Jfr harfånge. 
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har-ull f.Ia "råull Älvd. Våmh. ä"råull vMor. 
äråu'll öMor. hä"råull Ve. e"råull Soll. hä"recull 
Rättv. (Bo.) å"raull sRätty. hdraull Rättv. 
(Bi.) hå,'rull Mock. Flo. hdrssill Mal. hdrosill 
ÖVd. '(ull av) hares hårbeklädnad / (wool 
produced from) hare's fur' (SAOB 1; jfr ÖDB IV 
420, 440). — Ssg: hdrssilsss'kka f. Mal. 'strumpa 
av fårull, blandad med harull stoeking of 
sheep's wool, mixed with wool produced from 
hare's fur'. 

harv f.I a III arm I öMor. har(r)v I Rättv. (Bi.) 
Bju. Ål ÖVd. drrve III Leks. (vSilj.) (h)arry I 
övr. Leks. (jfr harva f.) <vid sådd any. redskap 
för jordens bearbetning / harrow' (SAOB harv', 
bet. 2; ÖDB I 382 f.); ä vart bä'ttära plö'gär å 
drrvär öMor. 'det blev bättre plogar och harvar'. 
Jfr fyrbrands-, gåsfot-, klo-, krokpinn-, 
pinn-, rättpinn-, sladd-, slät-, snok-, åker-. 
Syn.: harva, bet. 1. 

harva f.IVa drrva Älvd. vMor. Soll. Ors. 
Våmh. ha'rrva Ve. Ore hdr(r)va Rättv. (Bo.) 
Ga. Flo. Nås Jä. Äpp. Mal. a'rrva nLeks. (jfr 
harv; Noreen Ord., s. 74). 1. 'harv / harrow' 
(SAOB harva', bet. 3; ÖDB I 382 f.; Liv. 
Älvd., s. 51) allm. a'rral «Inä Våmh. (Bon.) 
'harven bökar upp den lösa jorden och för ihop 
den framför sig (eg. dämmer) gm för tung be-
lastning'; su`nnbsrsarrva Ors. 'harv från Sund- 
bom'. Jfr grann-, gås-, gåsfot-, klo-, klös-, 
krokpinn-, lång-, myr-, pinn-, rätt-, rätt-
tinn-, rättpinn-, sexås-, släp-, slät-, snok-, 
stor,- trekant-, åker-, ärt-. Syn.: harv. 2. 
(skämts. som senare ssgsled:) 'människans bak-
del / buttocks' vMor. Soll.; se fes-. 

harva' sv.v.l. drrv(a) Älvd. Mor. Soll. Ors. a'rrba 
Våmh. ha'rrv(a) Ve. ha'r(r)va Rättv. (Bo.) 
Bju.-Tra. (h)drrva Leks. `bearbeta (åkerjord) 
med harv / harrow' (SAOB harva' 2; styr ack.:) 
drry pirrur Våmh. (Bon.) `harva igen fårorna, 
i vilka potatisen är satt'; a'rry å sedmum nyMor. 
'harva utan att först hava plöjt åkern'; dm, ät 

vvgur syMor. ha'rry te ldvvgär Ve. 'harva i 
plogfårornas längdriktning' (ÖDB I 386); ha'rry 
snå'där Ve. ha'rry sneddär Ore harr?, sne'dd Bju. 
ha'rry sndjjer Li. `harva snett över plogfårorna'. 
Jfr lång-, sned-. — Särsk. färb. (efter:) arrb-
e'ttä Våmh. 'harva efter sådden'; (ikr in g:) arrv-
ikri'vvg öMor. <harva runt om diagonalharvad 
åker'; (ned:) arrv-ni' å Älvd. arrv-ni'd Ors. harv-
nå'd Rättv. (Bo.) 'harva ned (utsäde el. gödsel)'; 
(nede-i:) arrv-ni"di Soll. <harva ned'; (om:) 
harrv-s'mm Äpp. <harva på nytt'; (omkring:) 
arrv-umkri'vvg Soll. 'köra ett varv omkring  

tegens yttre kant'; (till:) harv-t' je li`nnda Ve. 
'harva en upplöjd vall'; (under:) arrv4nncler 
Älvd. arrv-u`nndär Mor. Soll. harrv-u'nndär Bju. 
harrv-dnnd Li. 'harva (före sådden)'; (åter:) 
harrv-a'tt Jä. harrv-å't Äpp. 'harva efter sådden'; 
(över:) arrv-g""vyr Älvd. 'harva efter sådden'; 
Cvirhar(r)va Rättv. (Bo.) `överharvat' (om ett 
skifte). — 	hdrrvniv f. Mal. `arbete med 
harven / harrowing'. 

harva" sv.v.l. ha'rrva Mal. 'harkla (sig) / clear 
one's throat; ha'rry a drå snå'a  Mal. 'harkla och 
snörvla'. Syn.: harg a, bet. 1; hargla; harklau. 

harv-krok m.Ib a'rrykråsk Älvd. Våmh. (Bon.) 
a'rrbkråsk nVåmh. a'rrvkrök öMor. Ors. ha'rrv-
krök Ore ha'r(r)vkrök ,-,a'r(r)vkrök Rättv. ha'rrv-
krök Bju. Ål Ga. Mock. Mal. ÖVd: `träkrok, 
medelst vilken en harv hakades fast vid skak-
larna / wooden hook with which a harrow was 
fastened to the shafts' (se ill.; SAOB; ÖDB I 
384 ff.). Syn.: lös-, åkerharvs-krok. 

harv-kälke m. Illa a'rrvtj -eik Ors. ha'r(r)vtjskks 
Rättv. (Bo.) 'kälke, any. vid forsling av harv / 
sled used for transporting harrow' (SAOB; 
ÖDB I 385). 

harv-lycka f.IVa ha'rrvlittja Ga. (på harv:) 'järn-
märla, i vilken harykroken hakades / iron stapla 
in whieh hook of harrow was fastened'. Syn.: 
se hadda, bet. 3. 

harv-picka f. IVa hasrr(v)pikka Ga. 'liten hacka, 
any. att slå sönder jordkokor med under harv-
ning av åker / small pickaxe used to crush 
clods while harrowing field'. 

harvpinn-borr m. Ta ha'rrvpinbår Dju. Mock. 
'borr, medelst vilken hål gjordes för pinnar i 
harv / drill with which holes were made for 
teeth of harrow'. Syn.: harvtinn -navar e. 

harv-pinne m. Illa drrvpinn Ors. hdr(r)vpinns 
Rättv. (Bo.) (h)drrvpinna Leks. hdrrvpinna 
Bju. Ga. 'pinne på undersidan av harv / tooth 
of harrow' (SAOB 2; ÖDB I 382). Jfr enp inne. 
Syn.: harvtinne. 

harv-skaklar m. Id pl. a'rrbskakkkä(r) Våmh. 
ha'rrvskåkksr Ga. hdrrvskakkkää  Mal. ha'rrv-
skakkker Tra. <lätta skaklar, any. vid harvning 
med rakpinnharv / light shafts used in harrow-
ing' (ÖDB I 384). Syn.: plog-, bet. 2, vår-, 
åker-skaklar. 

harv-sten m. la ha' rrystån Ve. ha'rrustön Jä. 'sten 
any. som tyngd på harv / stone used as Mad 
upon harrow'; å'kärharrystån Dju. 

harv-tinne m. Illa drrvtinn Älvd. a'rrvtinnä 
( -a'rrbtinnä) Våmh. h,drrvtinn Ve. a'rrvtinn 
Soll. Ors. ha'r(r)vtinns Rättv. (Bo.) ha'rrvtinnda 
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,-,ha'rrvtinna Mal. ha'rrvtinnde ÖVd. 'harvpinne' 
(SAOB 2; ÖDB I 382). Syn.: harvpinne. 

harvtinn-järn n. Ta hcerrvtinndjäri ÖVd. 'bränn-
järn, varmed hål gjordes för pinnar i harv / 
branding-iron for making holes for teeth of 
harrow'. Syn.: brännten; sved(en)järn, bet. 
la; svedten; svidjärn. 

harvtinn-nageltorn n.I a ha'rrvtinndnågektölr ÖVd. 
`järnverktyg med hål, vari harvpinnar av järn 
formades / iron implement with holes in which 
iron harrow teeth were moulded'. 

harvtinn-navare m. Ta asrrbtinnåvå'r Våmh. 'borr, 
medelst vilken (koniska) hål gjordes för pinnar 
i harv'. Syn.: harvpinnborr. 

harv-trä n.V a'rrvtraj Våmh. (Bon.) a'rrvtröjd 
Soll. ha'r(r)vtrå Rättv. (Bo.) Ga. Mock. Jä. 
a'rrvtrå Leks. (Silj.) ha'rrvtrö Mal. Li. 'träram 
till åkerharv / wooden frame of harrow' (SAOB 
harvträi; ÖDB I 382). Jfr brand", bet. 1; 
grind, bet. 6. Syn.: harvved; huvudstycke; 
raft; rygg; slå. 

harv-ved m.II a'rrInvid Älvd. a'rrywid nvMor. 
=föreg. (ÖDB I 382). 

har-väg m.II I c ö"råwög Älvd. Våmh. nvMor. 
hiervag Bju. 'rad av spårstämplar efter hare, 
bildande en väg (i snön) / tracks of hare, forming 
path (in snow)'. Jfr gadd', bet. 1; hargång. 
Syn.: har-stig, -tråd. 

has' m.Ia ås Våmh. häe Ve. Rättv. (Bo.) Mock. 
Nås (i pl. fem. böjn., best. pl. hå,'eor Rättv. (Bo.) 
Nås) 'del av bakbenet på häst; bakre fotpartiet 
ovan hälen på människa; mot detta fotparti 
svarande del av sko / part of the hind leg of a 
horse; the back part of a human foot above the 
heel; upper part of shoe' (SAOB has'); 4n, dji'kk 
4 .V 814M Våmh. (om häst) 'han gick på hasarna' 
(ex. på en myr). 

has" m.Ia hås Rättv. (Bo.) Nås 'trög, vårdslös 
person / slow, careless person' (SAOB has"); 
lo'r(r)thäs Rättv. (Bo.) 'orenlig person'. — Av!.: 
hå‘seslarti adj. Mal. <vårdslöst klädd / carelessly 
dressed'. 

has n.I a hås Äpp. 'kärnfattig säd, mest bestående 
av agnar / grain, mainly consisting of chaff' 
(Rz 240 b hams(a), has); å va bä'rrä no hå,'s 
'det var bara ngt has (o: säden vi fick)'. 

has subst. (i uttr.:) få hä's på Äpp. 'få reda på, få 
tag på, få grepp om förhållande / find out, get 
hold of, grasp the situation' (jfr? Rz 246 b has', 
Dahlgren hass) Äpp. a du fått hä's på ä-dä' 
å'nn 'har du fått ngt grepp om det där (för-
hållandet) än?'. 

hasa' f. IVa (Mässa Leks. 'nedkippad el. utsliten  

haseI  

sko / down-at-heel or worn-out shoe' (SAOB 
hasa"); elcö'häsur Ve. 'utslitna skor'. 

hasa" f. V (h)å,ssu Leks. hå`su Ål Dju. (jfr We. 
has). 1. `(avlångt) stycke, sträcka; replängd / 
(oblong) piece, distance; length of rope' allm. jä 
ha släji i lå'vv hå`su Leks. 'jag har mejat ett 
långt stycke'. 2. 'tidrymd, tid / time, period' 
Leks. du va u`ts se oskaplri 	ä,'sur se 'du var 
ute så väldigt långa tider så'. 

hasa' sv.v.l. 3. Xsa 1. Våmh. (Bon.) nvMor. 
åså- Ors. hå"so Ore (h)4"såli"sa -,å"sa Rättv. 
(h)ä`sa Leks. lasa Bju. Dju. hä'sa 3. Nås hä'se 
1. Jä. Mal. h,a'sso ÖVd. 1. `glida, halka / slide, 
slip' (SAOB hasa" 1 b) allm. an  ldtss å rå' v utivir 
tjä'llerbåkken Rättv. (Bo.) <han halkade på bak-
delen nedför källarbacken'; å så' å`se-r-s ned vs 
sä'nnja Leks. 'och så hördes ett hasande ljud 
invid sängen'. Jfr asa. 2. 'klänga, klättra på 
underlag, där man ej får fullt fäste för hand och 
fot / cling to, climb on something whieh does not 
allow a proper grip or foothold' Mal. hann ska 
ve°  pi tä`lom e hå`se 'han skall (prompt) vara 
uppe på tallstammarna och klättra'. 3. 'släpa 
fötterna efter sig när man går / shuffle' (SAOB 
hasa" 2a) Mal. hå`ss s gäla  djö'r an full om i'nnt 
an a tjö`nlä skö'ä  på fö'ttom 'hasar och går gör 
man väl, om man inte har lämpliga skor på 
fötterna'. — Refl.: has de nl'd åv hö"stattjem Ore 
<hasa dig ned från höstacken!'; häss de ufftär 
ste'lrpam Ore 'klättra uppför stolpen!'; då" Vira 
hå,',98 an sä fra'mm Mal. `då bara hasar man sig 
fram (går med släpande steg)'. — Särsk. förb. 
(av:) 1. 4s4-å"v Ors. 'glida i väg'. 2. ä häsär ful 
ify Ore 'det knallar och går'; (ned:) stuttjin 
åsäd-ni'd nvMor. 'stocken gled ned'; o ad åså-ni'd 
Ors. 'hon hade glidit ned'; å,s-nå'd dä dä'n Leks. 
'hasa dig ned då/1'; (på:) as-på' dä skö'n Leks. 
'drag på dig skorna (utan att snöra dem)!'; 
(utav:) 4n ä stid-atå'v Våmh. (Bon.) 'han gled 
ned (från taket)'. 

hasa"' sv.v.l. hå‘ss Mal. (Y.) 'lyfta benen högt vid 
gående / lift legs high in the air when walking'. 

has-bunden adj. hå,'subonnd Mal. 'som är isolerad, 
som ej får komma ut i världen / isolated from 
the rest of the world'. 

haschus m. ha'ffus Mal. 'vårdslös, om sitt yttre 
likgiltig man / careless man, indifferent about 
his appearance'. 

hasei  m. IV 12,ä,`88 Jä. Mal. (Aasen hase). 1. (på 
häst:) 'bakbenet mellan skanken och skenbenet 
/ hock, hough' Jä. Mal. fö't se i'nnt ska`kklran 
nit'ä  hä'som å' om, se an vilk 46 ska`kkäkrädd Mal. 
'se till så att inte skaklarna nå (beröra) hasorna 
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på honom, så att han blir rädd för dem'. Syn.: 
has' m. 2. (jfr hasa" v.:) 'person, som lyfter 
fötterna högt vid gående / person who lifts feet 
high in the air when walking' Mal. (Y.). 

-hasen  m.IV, se s j å-. 
hasig adj. I hå‘sun Ve. (om strumpa:) 'vid (så att 
den hasar ned) / wide (so that it slips down)' 
(jfr SAOB nedhasa'); su'kkur e för hå`sun 
'strumporna äro för vida'. 

has-järn n. la ha'sseljän-h,a'ssojärt Li. (jfr has 
v., bet. 1) 'järn med broddar, som spändes fast 
under hålfoten vid svår halka / iron spikes fixed 
under arch of foot in slippery conditions' (se 
ill.). Syn.: se broddjärn. 

hask m.Ib /msk Jä. Äpp. (jfr haska f., haska' 
sv.v., haskigi). 1. 'person, som går sysslolös; 
odåga, odugling; efterbliven man / idler; ineom-
petent; mentally retarded man' allm. hå ö' full 
beerrö en ha'ssk Äpp. `det är väl bara en odug-
ling'. 2. 'oansenlig, intetsägande person / in-
significant person' Äpp. 

hask n.I hassk Ga. Mock. (jfr haska" sv.v.) 
<spöke / ghost'. Syn.: skrank, bet. 2; skrym-
sel, bet. 2; skrymt, bet. 1-2; skryp, bet. 1-2; 
skråm, bet. 2; skråmt, bet. 1-2; skråmte; 
skröp. 

haska f.IVa ha'sska Jä. (jfr hask m.) 'efterbliven 
kvinna / mentally retarded woman'. 

haska' sv.v.l. (h)assk- Leks. hassk- Bju. Nås 
ha'sska Flo. Jä. Äpp. ha'ssk- Mal. ÖVd. (jfr 
hask m. etc.; Rz 247a hask (a)). 1. 'smyga, gå 
skyggt, loma iväg skamset el. med rädsla för 
upptäckt / ereep, move furtively, slink away' 
Mal. ÖVd. hassk i-vå'g Mal. 'rädd smyga sig 
undan'; å då ha'ssk-rob nei`vi Li. 'och då hastade 
han skyggt iväg utför'. 2. `gå (sysslolös) lång-
samt el. med dålig hållning; småplocka, knåpa 
med smått arbete / move slowly or with a bad 
carriage; potter about' Flo. Jä. Mal. gå s ha'sska 
Flo. Jä. 'dots?. 3. 'skynda sig; skyndsamt och 
slarvigt utföra ett arbete / hurry, do some-
thing hastily and carelessly' Leks. Nås Äpp. 
(jfr SAOB). — Refl.: hassk sä u`nna Bju. hassk 
se u`nna Nås 'ge sig i väg'; ha'ssk så i-vå'g Flo. 
ha'ssk se 	Tra. 'smyga sig undan'. — 
Särsk. förb. (at:) ha'ssk-å' Mal. ha'ssk-å ÖVd. 
`traska i väg, smyga sig undan'; (från:) hasskfrå' 
se Nås 'skyndsamt och slarvigt göra undan ett 
arbete'; (ifrån:) (h)assk-ifrå' så Leks. =föreg.; 
(på:) hassk-på' Nås 'skynda på'; hasska-på' no 
Äpp. 'skynda på nur ; (undan:) hassk-u`nna Nås 
<skyndsamt stöka undan'. 

haska" sv.v. I. ha'sska Ga. Mock. Flo. (jfr hask n.). 

<spöka / haunt' allm. ä ha'sska s lå't Flo. 'det 
höras spöklika ljud'. 2. 'bära sig åt som ett 
spöke / behave like a ghost' Ga. Mock. 

haskad adj. I (i förb. med adv. med nedsättande 
bet.:) i'lla ha'sska Flo. 'illa klädd /baclly dressed'; 
ö'gåle ha'sska Flo. `slarvigt klädd / slovenly 
dressed'; deelrei hassskin Mal. 'illa klädd'. 

hask-färd oböjl. sbst. (jfr haska' sv.v., bet. 3; 
endast i förb. med få:) `få bråttom/ suddenly be 
in a hurry'; 	 fekk an ha'sskfålr Flo. <nu fick 
han bråttom'. 

haskie adj. I ha'ssku Nås Jä. Äpp. (jfr hask m., 
haska f., haska' sv.v., bet. 2). 1. 'ovårdad, 
ohyfsad, sluskig / unkempt, slovenly' allm. Jfr 
o-. 2. 'långsam i sitt arbete; efterbliven / slow 
at one's work; mentally retarded' Jä. — Adv.: 
ha'sskut Bju. 'skyggt och skyndsamt / furtively 
and hastily' (jfr haska' sv.v., bet. 1). 

haskigu adj. I ha'ssku •••••ha'sskugtin Bju. ha'ssku 
Dju. Ga. Mock. Flo. (jfr haska"). 1. 'spöklik, 
hemsk / ghostly, horrible' Dju. Ga. Mock. Flo. 

<mörkrädd / frightened of the dark' Bju. 
hasklig adj.I a'sskkin Våmh. a'ssklin Ors. 
hassskiren Ore (h)a'sskkin Rättv. a'sskIrin öLeks. 
ha'askkin Bju. Ga. Nås (SAOB). 1. <hisklig, 
hemsk, faslig; kulen (om väderlek) / horrible, 
terrible; bleak (of weather)' allm. da' wö' jen 
ha'sskIren ka'rr te spöstjas Ore <du var en faslig 
man att göra upptåg'; ä va a'llt a'sskki å'ka 
Rättv. 'det var riktigt hemskt att åka'. 2. 
'märkvärdig, underlig 	strange, remarkable' 
Ors. e wä, mjEs' a'sskli 'det var mycket märkvär-
digt'; nöj 1 du do a'ssklin (31 ̀ år du rent underlig?' 
(uttr. av förvåning). 3. 'duktig, skicklig / elever, 
able' Ore an e ha'sskken s sjs`vvga 'han är duktig 
att sjunga'. — 	a'sskirigiet Våmh. ha'ssklrig- 
het Rättv. (Bo.) f. <någonting förskräckligt / 
something terrible'. 

haskliga adv. a'sskIti vMor. assskli öMor. assskliga 
Ors. ha'sskke Ore h,a's(s)klri Rättv. (Bo.) a'sskIri 
sRättv. Leks. ha'sskIre Rättv. (Bi.) 'ofantligt, i 
hög grad / extremely, to a high degree' (allm. 
förstärkande adv.; Sdw. haskelika); a'sskliga 

Ors. <förfärligt mycket'; ha'sskke ls'vvg 
Ore 'fasligt lång'; o va ha'ssklre grå`lött i B`gorri 
Ore 'hon var förfärligt gråblek i ansiktet'. 

has-led m.II 	Våmh. 	-gsZrid vMor. 
'ledgång i has / joint of hock' (SAOB). 

hasor LIVa pl., se has' m. 
hasp m.Ia assp Leks. (Silj.) hassp Mock. `anord-
ning för att hålla dörr el. grind i stängd ställ-
ning / hasp' (SAOB 1). Syn.: haspa; hasple; 
häspa; krok, bet. 2. 
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haspe m.IIIa a's(s)ps Rättv. a'sspa Rättv. (Bi.) 
Bju. Dju. Ga. a'sspa Leks. assspä Flo. h,a'sspa 
Nås Jä. ha'ssbe Äpp. 'hasp / hasp' (se ill.; SAOB 
under hasp); gri'n(n)das(s)ps Rättv. gri`nnd-
hassbe Äpp. 'hasp på grind'; lå`sas(s)p8 Rättv. 
(Bo.) 'hasp på dörr'. Syn.: se hasp. 

hasple m.IIIa ha'ssplrä Äpp. 'hasp'. Syn.: se 
hasp. 

hasa m. I a hass Mal. (Öje) (jfr hasse) `halvtjockt, 
ej hårdgräddat bröd av potatis och mjöl / 
partly risen soft bread made of potatoes and 
flour' (ÖDB III 389). 

hassa (?) sv.v.l. ha'ssa Mal. (Y.) 'arbeta fort och 
vårdslöst / work quickly and carelessly'. Jfr 
hössa. Syn.: haskaI, bet. 3. 

hass-bröd n.I a a'ssbröå Älvd. (jfr hasse) 'halv-
tjockt bröd, bakat av sämsta sortens mjöl (med 
inblandning av ex. agnar, barkmjöl, mäsk) / 
partly risen bread made with poor-quality flour'. 
Syn.: hasse, bet. 1. 

hasse m.IIIa a'sse Älvd. a'ss(ä) Våmh. Mor.Soll. 
Ors. ha'ss(ä) Ve.; obef. Ore ÖVd. (jfr Noreen 
Ordl. ass; ordb. hass). 1. halvtjockt bröd, bakat 
av det sämsta mjölet (ofta med inblandning av 
ex. agnar, barkmjöl, mäsk); tillfällighetsbröd, ba-
kat under speciella el. onormala förhållanden el. 
med särskilda ingredienser / partly risen bread 
made with poor-quality flour; bread made under 
special eircumstances with particular ingre-
dients' (ÖDB III 432 f., 467, jfr 389) Älvd. Våmh. 
Mor. Ve. e rrsä llajsog a'ssv, Älvd. 'det faller 
sönder som hasse n' (v1m hade benägenhet att 
falla sönder vid gräddningen); få i grä'dd någa 
a'ssa näst jr i kvä'lld öMor. 'får jag grädda några 
hassar hos er i kväll?'; ska wur djä"rå nå llejk 
ha'ssär Ve. 'skola vi baka några sådana där 
hassar (dvs, bröd, gräddade i stekpanna på 
glöden)?'; bkö`dhass(ä) Ve. 'bröd av blod och 
mjöl, gräddat i stekpanna'. Jfr f j öl-, glöd-, 
gnag-, lingbärs-, pann-, råg-, råjärn(s)-, 
salt-, skav-, skrap-, ärt-. Syn.: hassbröd. 
2. 'illa jäst el. illa gräddad brödkaka / bread 
which has not risen or is insufficiently baked' 
Våmh. Mor. Soll. Ors. du a djg''rt non .21akei 
a'ssa, så i 80 di'eggn Våmh. (Bon.) 'du har gjort 
en sådan dålig brödkaka, som är så degig'; 
djesrå asssan Ors. 'baka dåligt (illa jäst el. illa 
gräddat) bröd'. Jfr deg-. 3. <klump, klimp, 
klick, stycke / lump, pieee' (ex. av deg, kött, 
beck, kåda, tobak, avföring) Ve. Ors. an ku`kker 
a'ssa öOrs. 'han skiter korvar'; barka'ssär öMor. 
`barkstycken'. Jfr tavla", bet. 1. Jfr dyng-, 
görel-, tobaks-. 4. <stort och tungt föremål / 

big heavy thing' Ors. ä wa jen stfer asssä tä 
stg'n öOrs. 'det var en stor och tung sten'. Jfr 
kripp-. — Ssgr: a'ssbågär m. svMor. 'person, 
som bakar dåligt bröd / person, who bakes bad 
bread'; a'sskaku f. svMor. `dåligt jäst el. 
illa gräddad brödkaka / bread which has not 
risen or is insufficiently baked'. — Av/.: a'ssa 
sv.v. Mor. 'göra tjocka, klumpiga brödkakor / 
make large, unwieldy loaves'; ass-ö'it v. öMor. 
'baka ut hastigt och slarvigt'; a'ssgri adj. Våmh. 
(Bon.) <dåligt jä.st  / insufficiently risen' (om 
bröd). 

has-skank m.Ib hä's8skavvk Mal. (jfr hasa' v., 
bet. 2). 1. 'klättrande och klängande pojke / 
boy who is apt to climb'. 2. 'ovårdad, om sitt 
yttre liknöjd person / slovenly person'. Jfr 
hassle. 

hassla sv.v.l. a'2.21a Våmh. nvMor. a'22 vSoll. 
(h)a,'2(.2)1a Rättv. (h),å`sla Leks. ha'.2.21a Flo. 
haUlla Jä. hå'2.21a Äpp. (jfr hasa'; till -å-, jfr 

adj.). 1. 'halka / slip' allm. Syn.: se 
halka. 2. 'rinna / run' vSoll. — Särsk. förb. 
(kull:) (h)äsi-ku'll Leks. hall-ku'll Jä. 'halka 
omkull'. 

hassle m.IIIa ha'2.21e Mal. `slarvigt och vårdslöst 
klädd person / slovenly person'. Jfr hasskan k, 
bet. 2. 

hasslean m. halleäin Mal. =föreg. 
hass-skena f.IVa a'ssen Älvd. 'del (vanl. fjär-
dedel) av gräddad hass-brödkaka' / part (usu-
ally quarter) of baked hass loaf' (jfr ÖDB III 
412). 

hass-styeke n.I a'sstyttj Älvd. <del (vanl. fjärde-
del) av ogräddad hass-brödkaka / part (usually 
quarter) of unbaked hass loaf' (ÖDB III 412). 

hass-tyekla f.IVb a'sstykkelr Älvd. 'bred bröd-
spade med kort skaft, anv. vid införande av 
hassstycken i bakugnen / broad baker's peel 
with short handle, used for putting hass-
stycken into ovan' (ÖDB III 397, 412, 414). 
Jfr bakfj öl m.fl. 

hast m.Ia asst Älvd. Våmh. hasst Rättv. (Bo.) 
Bju. hasst Mal. Li. 1. 'skyndsamhet, brådska / 
hurry, haste' (SAOB 1-2) allm. i rö'öunt a'sst 
Våmh. 'i största (eg. röd) brådska'; i en svi`nnte 
ha'sst Mal. <i allra största hast'; i 
ha'sst Li. 'i största hast'. Jfr bråd-, snar-. 2. 
'helt kort stund / very short time' (jfr SAOB 1 b) 
Rättv. (Bo.); an Kir a på en ha'sst 'han gjorde 
det på en kort stund'; ska du gå pi bfi'dä i en 
li`tin ha'sst 'skall du gå (upp) till boden på ett 
ögonblick' (befallning). 

hastig adj. 1 a'sstug nÄlvd. a'satun Våmh. a'sstun 
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Mor. Ors. ha'sstun Ve. a'sston vSoll. a"sstån Soll. 
ha'sstu Rättv. (Bo.) Äpp. (h)a'sstug Leks. ha'sstu 
-ha'sstugän Bju. ha'sstu Jä. Mal. ha'ssts ÖVd. 
1. <snabb, snar av sig / quick' (SAOB 1) allm. 
ha'sstunar Tra. 'snabbare'. 2. `häftig, uppbru-
sande / quick-tempered' (SAOB 4) allm. a'sstun 
å''v si Mor. ha'sstu 	så Jä. `dets.'; i va' tt full 
litä ha'sstu Mal. `jag brusade väl upp lite häftigt'. 
— Adv.: a'sstut Ors. ha'sstut Rättv. (Bo.) ha'sstat 
Li. 'skyndsamt, fort / fast'. — Ssg: a'sstukukk 
m. Våmh. 'den som blev sist genom grindhålet / 
the person who came through the gateway last'; 
1', du ward a'sstukukk <å, du blev sist'. 

hat n. åt Älvd. Våmh. Soll. håt Bju. Dju. Nås Mal. 
ÖVd. 'känsla av ovilja el. avsky / hatred' 
(SAOB hat); ja kåmm i hå'tä får-n Bju. `jag 
råkade i ogunst hos honom'; ja fekk i hu`nndhåt 
tå- n Dju. 'jag greps av ett intensivt hat till 
honom'; hå'tä drög-å' må vE`tn, v si'a va ä heinnt 
Mal. <hatet tog loven av sunda förnuftet, och 
sedan var det hänt (o: var olyckan skedd)'. 

hata sv.v.l. ci"tå Älvd. å'ta Våmh. hå"tå Ve. d"tå 
Ors. hå,'ta Bju. Flo. line Nås Äpp. Mal. ha`ttå ,-
ha`tto ÖVd. 1. 'hysa hat el. motvilja mot / hate; 
dislike' (SAOB 3) allm. 4n, å"tär 	ka`ttkrytgr 
Älvd. `han hatar alla katter'. 2. <avsiktligt 
ideligen vidröra / touch incessantly and friten-
tionally' (jfr? SAOB 1; Ross) Li. je jäll på ha`tto-n, 
å ha'tto-n, i ä'jtt, tatt je fekk an fct-a stji`nna 'jag 
höll på och vidrörde (tryckte, makade på) den i 
ett, tills jag fick den ut till huden' (om metallbit, 
som trängt in i handen). — Pass.: a'rrmin skå 
ha`ttås på a'llt sam E' Li. 'det ligger i ormens natur 
att hata alla varelser'. 

hatig adj. I å"tug nÄlvd. rtun (pl. etugä) Våmh. 
atu'n öMor. ha"tun Ve. a"tun Soll. å'tun Ors. 
hertu (pl. hertuga) Rättv. (Bo.) `hatfull, hatisk, 
illasinnad, ogynnsamt stämd, trilsk / spiteful, 
full of hatred, malicious, unfavourably disposed, 
contrary'; ./n i Chin atå' m Våmh. `han är 
hatisk mot mig'. 

hatisk adj. I hå'tisk Mal. hå.'tisk ÖVd. 'hatfull, 
hätsk / spiteful, full of hatred'. Jfr hatse. 

hatse adj. ä'88- (pl. ryser) Älvd. ha`tteä Äpp.; 
obef. Mal. ÖVd. `hatisk, hätsk, som hyser mot-
vilja / full of hatred, rancorous'; (styr dat.:) ig 
ir rss 4nu'm Älvd. 'jag hyser motvilja mot ho-
nom'; en Wel., sam dam ä ha`ttsä på Äpp. 'en karl 
som man är hätsk på'. Jfr hatisk. 

hatt m.Ia att Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. (best. 
dat. sg. a`ttim öMor.) hatt Ve. Oro Bju. - Äpp. 
(h)att Rättv. Leks. hatt Mal. ÖVd. 1. 'huvud-
bonad för man / man's hat' (ÖDB IV 45, 49 f., 

442 ff.; med ill.) allm. mà nnfålrkhatt Ve. 'mans-
hatt'; susnndasatt Ors. <söndagshatt'; we'nndas-
att Ors. `vardagshatt'; keerhatt Dju. 'manshatt'. 
Jfr brudgum(s)-,holk-,kann-,kuller-,kyrk-, 
mäss-, rot-, skarp-, slok-, storm-, bet. 1. 2. 
`huvudbonad för kvinna / woman's headgear' 
(ÖDB IV 532; med ill.) allm. bind-på' må ha'ttp 
Dju. <sätt på mig hatten!'. Jfr Anna-, blå-
bands-, blåsömnad-, brask-, knytning(s)-, 
krus-, käring-, lärfts-, lös-, rynkt-, skruv-
bands-, slät-, åtbunden-. 3. 'hätta för späd-
barn / infant's bonnet' (ÖDB IV 532; med ill.) 
Våmh. Ors. kri`ppatt Våmh. Ors. `dets.'. Jfr 
hakb ands-, halv-. 4. <hattkärve i rågskyl / 
top sheaf of rye-shook' (SAOB 3 a; ÖDB 428 ff.) 
Soll. Leks. Ga. stigs/ratt Soll. `dets.'. Syn.: hatt-
band, bet. 3. 5. <täckande hölager i vinter-
hässja / covering of hay on winter hurdle' 
(ÖDB I 243) öMor. Ors. Ore. 6. 'huv (lock) till 
brännvinspanna / lid of distilled liquor still' 
(SAOB 3e; ÖDB III 524; Liv. Älvd., s. 89) Älvd. 
Våmh. öMor. Mal. ÖVd. Jfr brännvins-. 7. 
(bildl.:) då sta`mmn fått  ha'tt Mal. 'då stubben får 
hatt (o: då den första snön har fallit)'; ä e ha'tt 
på hå'n, ä kå'mm te ved,. ö'vår Li. 'det är hatt på 
(ligger moln, dimma över) berget Limhäa; det 
kommer att bli oväder'. 8. (senare ssgsled:) 
'fingertuta av skinn / leather finger-stall' Äpp.; 
se f ing er-. 9. (senare ssgsled:) 'fjantig person / 
fussy person' Mal.; se fj att- (under fj att m., 
ssgr). 

hatta sv.v.l. ha`tta Ve. kitta Mal. ÖVd. 'gå med 
snabba, lätta steg, röra sig hastigt / walk, move 
quickly'; Våm kum ha`ttend ett werå"där Ve. 'de 
komma rännande den ene efter den andre'; 
dåm ha`ttär å ku'mm jå'nn så fot dåm hi`nnär Ve. 
`de ränna hit så fort de hinna'. Jfr fjättra. — 
Särsk. förb. (av:) hatt-å'v Ve. ha'tt-å Mal. (Y.) 
'ge sig i väg skyndsamt'; o ha'tt-å in-å gå,'n Li. 
'hon satte i väg in på gården'; (i väg:) hatt-iwö'g 
Ve. ha'tt-ivåg Mal. (Y.) 'ge sig iväg skyndsamt'. 

hatt-ask m.Ib a`ttassk Mor. Soll. h,asttassk Dju. 
Ga. ha'tt ask Mal. Li. 'ask för förvaring av kvinno-
hattar / hatbox' (se ill.; ÖDB IV 510, 513 f.). Jfr 
hattlåda. 

hatt-band n. Ja dttbannd vMor. Soll. (h)a`ttbannd 
Leks. ha`ttbannd Bju. Ga. heittbannd Mal. 1. 
'band i el. över vit lärftshuva, hatt, vilken bars 
framför allt av gift kvinna (vid högtidliga till-
fällen buren äv. under ogift kvinnas o. småbarns 
hättor, jfr underhatt)/ribbon in or over white 
linen bonnet, hatt, which was worn mainly by 
married women (on special occasions also worn 
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under unmarried women's and children's bon-
nets)' (ÖDB IV 246, 249, 268, 282, 294, 498) 
allm. Jfr h ättb and. 2. <rosigt siden- el. glitter-
band, buret kring den manliga dräktens höga 
hatt då denna brukades som brudgumshatt / 
rose-coloured silk or tinsel ribbon worn round 
man's top hat when this was used by a bride-
groom' Mal. 3. 'hattkärve i rågskyl' (SAOB 2) 
Ga. Syn.: hatt, bet. 4. 

hatt-bläsa f. V a`ttblesa Ors. 'utsmyckning på hjäss-
partiet av spädbarnets hatt, bestående av ett 
infällt stycke spets och en del broderier / deco-
ration on crown of baby's hatt consisting of 
lace insertion and some embroidery' (ÖDB IV 
483, 487 f.). Syn.: bläsa f. V, bet. 3. 

hatt-bord n.I a ha`ttbölr Nås Jä. (jfr b ordu) 'hatt-
brätte / hat-brim'. Syn.: se brätte, bet. 1; hatt-
brott, -skygg, -skygge, -skyva, -skyve. 

hatt-brott n.II hcettbråt Mal. ÖVd. (jfr brott, 
bet. 9) 'hattbrätte' (SAOB); dräkk va' tt ti ha' tt-
bråttb Mal. 'dricka vatten i (det hopvikta) hatt-
brättet'. Syn.: se hattbor d. 

hatt-brud f.Ia ha'ttbrft Nås 'brud, som ej bar 
krona utan i stället käringhatt / bride who 
wore käringhatt instead of bridal crown' 
(ÖDB IV 93). Jfr grann-, klack-brud etc. 
Syn.: se blindbrud. 

Hatt-frun f. best., se fru, bet. 1 b. 
hatt-hark m.Ib a`ttarrk Ors. 'det finveckade 
nackpartiet i en käringhatt (rynkthatt) / 
the finely pleated back part of married woman's 
hood (rynkthatt)' (ÖDB IV 268 ff.). 

hatt-kabbe m.IIIa ha`ttkabb Ve. 'hattstock att 
forma manshatten på / hat-block for men's hats'. 
Syn.: hattstabbe. 

hatt-kull m.Ia ha`ttkull Bju. kås h,cettkell Mal. 
ÖVd. (jfr kull'', bet. 1) 'hattkulle / crown of 
hat' (SAOB 1). 

hatt-lapp m.Ia a`ttlapp Ors. 'i nacken på käring-
hatt (rynkthatt) nedhängande avlång lapp, 
vanligen broderad / rectangular piece of material 
usually embroidered, hanging down from the 
back of married woman's hood (rynkthatt)' 
(ÖDB IV 268). 

hatt-låda f. IVa (h)a'ttleida Leks. 'trälåda med 
skjutlock att förvara kvinnohattar och -hättor i 
/ wooden box with sliding lid used to keep 
woman's hats and bonnets in' (ÖDB IV 513 f.). 
Jfr hattask. 

hatt-rem f. ha`ttröm Ve. <rem, trädd ut och in gm 
tyget runt hattkullen, anv. för att reglera hat-
tens vidd / belt threaded rotmd crown of hat, 
used to adjust width'. 

hatt-röda f.IVa ha`ttröda Ore (jfr hatt, bet. 5) 
'översta stång i vinterhässja / top pole of winter 
hurdle'. Syn.: se fredstång. 

hatt-sked f. Ta a'ttstjled Vårnh. a`ttstje'd Ors. `sked-
liknande verktyg av björk, anv. vid glättning 
av kvinnohatt / spoon-like implement used when 
smoothing woman's hood' (se ill.; ÖDB IV 516). 
Jfr glassten. Syn.: se glanssked. 

hatt-skygg n.Ib a`ttstjigg Ors. (jfr skygg n., bet. 
1) 'hattbrätte / hat-brim'. Syn.: se hattbord. 

hatt-skygge n.III asttstjigg öMor ha`ttstjigg Ve. 
a`ttskyddj Soll. (jfr skygge, bet. 1) = föreg. 
(SAOB). 

hatt-skyva f.IVa ha`ttfiva Dju. = föreg. 
hatt-skyve n.III ha`ttstjgwä Ore ha`ttstjivu Rättv. 

(Bo.) ha`ttfgvä Bju. h,a`ttlivä Ga. Mock. ha`tt-
stjive Li. 'hattbrätte; mösskärm / hat-brim; 
cap-peak' (SAOB). 

hatt-stabbe m. Illa dttstabb Mor. 'hattstock att 
forma manshatten på / hat-block for men's hats' 
(ÖDB IV 443). Jfr hättstabbe. Syn.: hatt-
kabbe. 

hatt-sten m.Ia a`ttstån Ors. `glasklump, anv. vid 
glättning av linne / piece of glass used for 
smoothing linan' (ÖDB IV 516). Syn.: se glas-
sten. 

hatt-sömmerska f.IVa a'ttOmäska Våmh. a:tt-
sämäsk svMor. a`ttsömäska ,•••• a`ttsömeska öMor. 
<kvinna, som yrkesmässigt förfärdigade kvinno-
hattar / woman who made women's hoods'. 

hatt-virke n.III a`ttvarrtjä Leks. (öSilj.) 'tyg till 
kvinnohatt / material for married woman's 
hood'. Syn.: hattyrke. 

hatt-yrke n.III åttörtj Soll. =föreg. 
hav n.II-Ia äv Älvd. Mor. Ors. (best. sg. dat. 

Älvd. avi' öMor. a"vi Soll. 	vOrs.) håv 
Ve. Bju. Mal. ÖVd. (best. sg. dat. ha"ve Ve.). 
1. 'vidsträckt, oöverskådlig vattenyta / sea' 
(SAOB 1; jfr DNO I: 2, s. 10 ff.) allm. o e som ä 
å'v doda fIrjö'ti nvMor. <den är (stor) som ett hav, 
den där myren': ä djär vän ä ka'nn sajd mö'jsi, 
då o pi'ssåd öjti å'vä öMor. 'det gör vad det kan, 
sade musen, då hon pissade i havet'; ä va hå.'v å 
tjöslrgär, Cnna ve kam di't Mal. 'det var (som) 
hav av myrar (kölar) innan vi kom dit'; ä e 
äjn 	ssm ö' sam ä hå,' v byti`vi Li. 'det är en 
myr (köl), som är som ett hav bortöver'. Jfr 
stor-. 2. 'vidsträckt, högt liggande hed / large, 
upland moor' (jfr B. Lindén i NoB 1934, s. 150) 
Älvd. Jfr häd f. 

hava sv.v. ä"vå Älvd. ä övr. OvSi. Nås-Tra. 
nvRättv. ä"va 	sRättv. hå Rättv. 

(Bi.) Bju.-Flo. hå;-.'ä Leks.; (böjn., se LD II 
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244-249; jfr Bergfors, s. 191 f.). 1. 'vara i be-
sittning av; vara försedd med; behålla / have' 
(eg. el. bildi.; SAOB 1) an:n.4n å lrjåsstrnikkelr 
på"nivvg Älvd. <han äger ofantligt mycket 
pengar'; å ftrIrefn Våmh. (Bon.) 'hon (o: märren) 
är dräktig (eg. har fålen)'; um i a`dd-v, å trold-92, 
Soll. 'om jag (ändå) hade den!'; å ned lär si sjå'y 
Ors. 'hemlighålla ngt'; vi ja`mom a'llt vi Pnom 
Rättv. (Bo.) `vi gömma allt vi ha'; år s nå tå 
å"vå Rättv. (Bo.) 'är det ngt att ha?'; åkä 
sterti fe'ttär dit' hå' Mock. 'sådana stora fötter 
du harr; å e li`kkär hänn vår ustta Mal. `det 
är bättre att ha, än att vara utan'. 2. 'få, er-
hålla, vederfaras, åtnjuta / receive' (SAOB 3) 
allm. i ska å' jen ny'an Oro 'jag måste få en ny 
(o: sträng på fiolen)'; an ska ä' an an ska å' vMor. 
'det är ödesbestämt, att man (som make) får 
(eg. skall ha) den man skall ha'; her m'i"tji ska 
du a'"vå Rättv. (Bo.) 'hur mycket skall du ha?'; 
ä då' å' je heskkider je vi'll äll a'nn Mal. 'det där 
har jag (av ödet förelagts att göra), vare sig 
jag vill eller inte'; ska då' a vo'nnt å di' Mal. 
'skall du ha ont (skada, obehag) av det?'; vänt-
du du å' nera.n fe ä Mal. <tror du, att du får 
något (gott) för det'; o ä fs/ hö' ä' nå', fe dl' o a 
ftett-spp äjn stö'r o'vvhöp Tra. 'nu har hon väl 
lön (eg. har det), för att hon har uppfött en stor 
barnskara'; (spec. i uttr. ha karl:) o a allt kat'a, 
88 ä sy`nns Mal. 'hon har haft könsumgänge, så 
att det syns (dvs, hon har blivit havande)' (jfr 
SAOB 1 c). 3. 'ha det ställt så el. så / be in a 
certain situation' (SAOB 4a) allra. felrk ti`ttj at 
däm ci"vd-d sä'm(m)ber än å're Rättv. (Bo.) `folk 
tycker, att de ha det sämre ställt än andra'; 
vå't du hfca dem å' ä Mal. 'vet du, hur de ha det 
(ekonomiskt) ställt?'; hilä  å' du ä i må`ro Mal. 
<hur har du (med tiden) i morgon?'. 4. (i förb. 
hava sant i:) 'tala sanning; ha rätt i / tell the 
truth; be right' Äpp. Mal. Li. 	add an sa' nnt i 
dl' Li. 'nog hade han rätt i det'. 5. (med lokal 
adverbiell bestämning; SAOB 5) allm. .qm fre`m-
m4nd jär i gå'råem Älvd. <vi ha främmande här 
i gården / we have guests on the farm'; i a allt 
el i om-je 	u'nnam i då'g Mal. 'jag har haft 
eld i den här lilla ugnen i dag'; an-då skeg-pår- 
ärrk &cid käsllia 	fro li'ma Li. 'den där Skog 
Per Erik hade sin hustru från Lima'. 6. (med 
objektiv predikatsfyllnad; SAOB 6) allm. 4'n 
ed i wilraå (I'vå fö pl`gå nÄlvd. 'henne skulle jag 
vilja ha till piga / I should like her as a maid'; 
fä a vilta att hi's(s)tskön hepslåjin Rättv. (Bo.) 
`jag skulle vilja ha hästskon hopslagen'; i shiit 
innt våld å an te djää neran Mal. <jag skulle inte 

vilja ha (el. anlita) honom att göra något'; hån 
ska du å' ä te Mal. 'vad skall du använda det 
till?'; a å a ku'nnom Mal. 'ha det (till foder) åt 
korna'. 7. 'föra, bringa / bring, carry' (SAOB 8) 
allm. vå'rt a du a'vvt ka'mmbän öMor. 'var har 
du lagt kammen?'; an ad bå' jat tå' mä, at i skut 
kern, di't Mal. 'han skickade bud (hit) till mig 
(el. förde det budskapet till mig), att jag skulle 
komma dit'; hett a`dd du a'llt ä å'ra då Mal. 
'var gjorde du av allt det andra då?'. 8. 'förmå, 
övertala, narra (till ngt) / persuade, make' 
(SAOB 8 d) Leks. Mal. ÖVd. jä skull hå' no tä 
ta-på' sä Leks. <jag sökte förmå henne att er-
känna'; å' o te la-vterrs ä Mal. 'förmå henne att 
låta bli'; å' mä-nt te id' Mal. 'få mig inte att 
skratta'; R' a a' fft an te-ddi Li. lag har förmått 
honom till det'. 9. a. 'anse, hålla ngn för ngt / 
consider' (SAOB 10) Våmh. Mal. ÖVd. i å-it 
fe d'esv,t Våmh. (Bon.) 'jag hyser ingen aktning 
för honom'; i &cid an fö te våä li`kkää  kä'a  Mal. 
'jag höll honom för att vara bättre karl (än så)'. 
b. (särsk. i förb. hava det:) 'hysa en viss åsikt / 
be of certain opinion' OvSi. Rättv. Mal. ÖVd. 
i så' sos ig å'r eå 	Älvd. i sålg sem i å' ä iMal. 
lag säger min uppriktiga mening, jag'; 8ö' å 44 
fel l'g eå at eå ed sku wä"rå sö' Våmh. `den 
åsikten har då jag, att det torde vara så'; i a'ckl 
ä i skulld råskå mi Ve. 'jag tyckte, att jag skulle 
raka mig'; jä ä di så', få' å Rättv. 'jag är av 
samma mening'; få å' ä då sevolrä Li. 'jag har 
(då) den åsikten'; ä-då' a dem a' 1ft ut ä vet' clå'n 
Tra. 'det där ha de ansett innebära döden'. 

(om tid / about time; jfr SAOB 1 g, h; 4 b) 
allm. hån ä' ve fea  dåg i då'g Mal. 'vilken veckodag 
ha vii dag?'; jå' a allt ls'udå.g i då'g je Li. 'jag har 
haft för mig att det varit lördag i dag'; (om 
årtal:) a'dd int ha'nn tjugutvå' Mal. 'var inte 
han född artonhundratjugotvå?'; han &eld hå te 
å'atålr Mal. 'vad hade hon för födelseår?'; (om 
klockslag:) hica  my`ttjy å' du klre`kka Mal. 'hur 
mycket är din klocka el.vilken tid visar klockan?'. 

(som temporalt hjälpverb / as a temporal 
auxiliary; SAOB 12 b) allm. tim du ed ta'kkt 
enda Älvd. 'om du tege ändår; etna du ed a takkt 
enda' Älvd. <om du hade tegat ändå!' (jfr Lev. 
Älvdalsm. § 187); 4 Irei 44 i'nnt go-bajt fekl 4 ed dei 
appt noå rrend Älvd. 'hon lär då inte gå dit, 
förrän hon råkade hava ngt ärende'; n 8612 
Zr68å 411 ed a'lldri alt sö"vi int Våmh. (Bon.) 
'han sover som om han aldrig hade sovit (förr)'; 
ä a vå bd å'r å då'g så i a si'tt di Soll. 'det har 
gått både är och dag, sen jag såg dig'; um .1'nn 
ädd 	öOrs. 'om han hade levat'; ä ha fal 
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vän i ba'ttsr sLeks. 'det hade väl varit bättre'; 
jå tävut o ha väri 	sLeks. 'jag trodde, att den 
(a: klockan) var tolv'; jä tävvkt an ha fäni män 
an tö' ss innt hå' sLeks. 'jag trodde han hade farit, 
men han tycks inte ha gjort det'; je a-nnt 
hs`nni, fast je a sprs'nnji Jä. 'jag hade inte hun-
nit, om jag också hade sprungit'; o böjs-mal /tina, 
mm dä'j ä' Li.. 'Bois Martina, som nu är död'. — 
P. pr.: itjä wå'r 	å"vend noger fesum Älvd. 
'inte skulle man kunna hava henne (o: den gamla) 
någonstans ensam'; df,f'8n i å"vcnd, a'utg i-nt ä 
två"rcnd Våmh. (Bon.) 'redskap måste man hava; 
utan (dem) kan man inte vara'. — Refl.: 1. å' se 
ujt i sjö'n Oro 'kasta sig (ut) i sjön / jump or dive 
into the lake' (jfr SAOB 8 b 3). 2. vill å' så 
Mal. 'falla sig, lämpa sig / happen, be conven-
ient' (jfr SAOB 11 b). 3, å' se mm dem vill 
Mal. 'bete sig (fritt) efter eget tycke'. — Pass. 
(endast i förb. med adv.; vid:) åvås-wi'å (pres. 
ävs-wi'å, pret. åvdes-wi' å) Älvd. 'stoja, uppföra 
sig bråkigt'; (åt:) åvås-ä'() Älvd. Våmh. vMor. 
(pres. ävs-å'å Älvd. äväs-å' Våmh.; sup. åvdas-
å'ä Älvd. åvås-å' Våmh.) 'krångla, djäklas, vilja 
sig illa'; ed 1 Pajs du ed åvdas-å' kå'jt dajt a 
bit'srde Älvd. 'det är, som om du hade en mani 
att springa till bordet'; eå äväs-å' so e fr-ati' 

e  8 89 jb Våmh. 'det djäklades, så att det stötte 
emot (det ömma stället) en gång till'. 	Särsk. 
förb. (av:) du add-å' ä mä vä'Iri Mal. 'du bröt av 
det med avsikt'; (bort:) a-bs' tt Mal. å' -bs'tt Li. 
å' -bvitt Tra. 'undanskaffa, kasta bort'; (b o r t-
med:) a bsttmå' Mal. 'ha sexuell förbindelse 
el. (ett) barn utom äktenskapet'; (dit:) vi (h)add-
di't 2.1'8 Leks. 'vi strödde ris där'; dum add-di't 
lå'sman Mal. <de kallade dit länsmannen'. Jfr 
dit, bet. 3; (dädan:) strö'jj sa'llt, em du vill 
a då'do dum Mal. 'strö ut salt, om du vill 
driva bort dem (a: myrorna) därifrån!'; (ef-
ter:) i add-etter-n4 Esmiga öOrs. 'jag läm-
nade (kvar) henne ensam'; o add fltä`jre o'vvger 
ätt se Li. 'hon efterlämnade flera barn'; dem 
värmt an a`dd nå`ran ä'tt se Tra. 'det trodde att 
han efterlämnade några ägodelar'. Syn.: häva 
efter; hävja efter; (fram:) o add fra'mm ä 
vi'sst mäg ä Mal. <hon tog fram det och visade 
mig det'; (framme:) al du Iri`gg .2la'jk og av- 

rö'vg Älvd. 'skall du ligga så där och ha 
bakdelen blottad?'; an add-fra`mm kni'vin Mal. 
an add-fra`mm kni`vin Li. 'han hade kniven 
framme el. han drog kniv'; (från:) 1. 'lösgöra, 
bryta loss' Mal. ÖVd. ve  a allt-frö' nua  brå` Mal. 
'vi ha brutit loss några bräder'. 2. 'befria sig 
från, göra sig kvitt' Mal. ÖVd. je ska å' frö' me  

ä-då' Li. 'jag skall göra mig fri från det där, 
göra det där arbetet färdigt etc.'; (för sig:) 1. 
åvå-/' si Älvd. a-/3'r si Ve. a-/'-ssä Mal. a-g-sse 
ÖVd. 'syssla med, göra, åstadkomma'. 2. å-f'° 
säg Mal. 'ha sig av ödet förelagt, vara förut-
bestämt'. 3. jä a-få'r mä at e ö Sa'  Rättv. (Bo.) 
'jag föreställer mig, att det är så'; jä add fe' -mme 
dem va sesskon Li. 'jag trodde, att de voro 
syskon'; (hem:) ha-hå'm prä'sstrri, Leks. 'hämta 
prästen till gården'; an add-hi'm dum mä-ssä tro 
nå`ri Mal. 'han hade el. förde dem med sig hem 
från Norge'; (hit:) i vå'lri-vt a-jå't dum ns Mal. 
'jag skulle inte vilja att de komme hit'; (hädan:) 
a jåsdo ä tvä' tt Mal. 'tag genast bort det!'; 
(igen:) (h)ur lå'vvt (h)ar kåsri ijå'n då Leks. 'hur 
lång tid har Karin kvar (till nedkomsten) då?'; 
(ihjäl:) må vi sku å-ejä'Zr-n, åns Rättv. (Bo.) 
'skola vi kanske slå ihjäl honom, Hans?'; an a 
afft-ihå'Zr en Wir Mal. 'han har dödat en man'. 
Syn.: hävja ihjäl; (ihop:) ds'mm å' full afft-
ih,ö'p ä lä`nn(j)i Mal. 'de ha väl haft stadigt 
sällskap länge (i avsikt att ingå äktenskap)'; 
(ikring:) o'vygan a afft-ikri'vvg ä u'llstä'n Li. 
<barnen ha dragit ut och spritt det överallt'; 
(in:) (h)a-i'nn (h)ö Leks. 'köra in hö'; vi ha havi-
i'nn ä Ål 'vi ha bärgat det (a: höet) under tak'; 
ve ska a inn hp-'ä fe' a  kvä'llam Mal. 'vi skola ha 
höet bärgat i husen före kvällen'; a-i'nn jå' aspettä 
titt dä Mal. 'ställ in järnspettet efter dig (dvs. 
sedan du använt det)'; (inne:) 1. 'hålla inom-
hus el. instängd'; av-i`nn ra`kk.ln Älvd. 'hålla 
hunden inne'. 2. 'spara, vinna, tjäna på ngt'; 
på hå' vi'sä kan an a i'nn på ä Mal. 'på så vis 
kan man tjäna (tid, kraft, pengar etc.) på det'; 
(inunder:) a-ino`nnd ni'tt da-i båssem Li. 'lägga 
ut nytt strö under korna i båsen'; (kull:) an 
add-ke'll o Mal. 'han stötte omkull henne'; 
(med sig:) av-mi'nn sig Älvd. (h)a-må'-sä Leks. 
a-må' -ssä Mal. `medföra'; (mot:) hån ska du a-
mö't nö' då Mal. <hur mycket växelpengar skall 
du ha tillbaka nu då?'; (ned:) a-n,' hg' a 
hä'sstam Mal. 'kasta ned hö (från stallsloftet) 
åt hästen'; ä`kgan a afft-nå'ä  gå'lrri i vi'nntäa  Mal. 
'älgarna har sparkat och brutit ned gärdsgår-
den i vintras'; (omkring:) dem a vg`ry jår e allt-
smkri'vv a'llti'vv Mal. 'de (o: barnen) ha varit 
här och släpat ut allting hit och dit'; (på:) 1. a-
på' si'llå,ks Mal. 'hälla (el. stryka) på sill-lake'. 
2. 'anse el. tro ngt om ngn' Mal. hå a dum full 
afft-på' 	må'Irarör <det har de väl ansett om 
alla målare'; (på sig:) a pa -ssä Mal. <bära; ha el. 
sätta på sig' (om kläder); (stad:) 1. ha-stå' 
Leks. 'kasta bort, hälla bort, spilla ut'; ha-nt-stå' 
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gu`sslånä sLeks. `kasta inte bort maten!'. 2. jä 
ha havi-stå' kkäkka sLeks. `jag har satt klockan 
i gång'; (sönder:) a-so'nnd Mal. ä`-so'nnd ÖVd. 
'slå (riva, klyva etc.) sönder'. Syn.: hävj a 
sönder; (till:) 1. 'anlita, anmoda, förmå 
(tvinga)'; a-ti'l an tä låga' öMor. 'förmå honom 
att reparera'; å hann tå' di Mal. `anmoda honom 
att göra det'. 2. 'låta leva, föda upp, lägga på 
(om kalv)'; ukurn av-tf'k n Älvd. <vi skola låta 
den (o: kalven) leva'. Syn.: lägga på, bet. 4; 
sätta å. 3. (i förb. hava till det:) er, ad tf' k e, 
d4'nnda Älvd. 'han hade det gott ställt, den där 
(mannen)'; du mått ful å'-tik ed nå vMor. 'du 
måtte väl ha det bra nu'; (under:) a-tenndär 
Nås 'ha hö liggande avmejat, men ej hässjat'; 
(upp:) vi ha havi-o'pp hö'tappsn Leks. 'vi ha 
kastat upp hötappen (på skullen)'. Syn.: häva 
upp, bet. 2; (uppe:) 1. 'ta upp ur fickan, 
hålla fram, visa'; å du nö s`pp an-da pu'nn(j)in 
a'tt Mal. <har du nu den där penningpungen 
framme igen'. 2. av-lipp glrå'seö Älvd. 'ha 
fönstret öppet'; i ad-s`pp fö'ssträ e sto'nnd Mal. 
'jag hade fönstret öppet en stund'. Syn.: 
hävj a upp, bet. 2. 3. 'hålla vaken'; a-s`pp an 
vm kvä'llan Mal. 'hålla honom sent uppe el. 
vaken om kvällarna'; (upp -under:) a-pu`nndi 
ng'an svå'k Mal. 'lägga ny grässvål under korna 
i båsen'; (ur:) 1, a-å'r a'sska ur spl'sam Mal. 
'ta ut askan ur spisen'. 2. då' add o fr se öMor. 
'då slängde hon ur sig glåpord etc.'; (ut:) 1. 
'släppa ut (i frihet), locka el. tvinga ngn att gå 
ut'; ha-å't kån Leks. a-å't ku'nn Mal. 'släppa ut 
korna på grönbete'. 2. 'kasta el. lägga ut (t. ex. 
nät etc.), skotta, sprida, breda el. strö ut (t. ex. 
gödsel)'; ve add-fet nö'ta Mal. 'vilade ut näten'; 
a-å't dy`nn(j)a Mal. 'skotta ut, sprida dyngan 
(från ladugården el. ut på åkern)'. 3. 'ta bort, 
avlägsna'; ä då' tåa  du a-fi't Mal. 'det där får du 
ta bort, stryka ut etc.'. 4. 'släcka eld'; a-fet 
je'llr, Leks. (Silj.) 'släcka elden'; i tro'dd i add 
afft-å't ä Mal. 'jag trodde, att jag hade släckt 
det'; (utav:) X-tå di`nndja tå va`vnnam Li. 
'skotta gödseln från vagnen'; (ute:) dsm add-å't 
fit'llan på snö'nnom ti kå'lam v pissk-å'ä  ls`ppon 
Mal. 'de lade ut fällarna på snön i kölden och 
piskade ur dem lopporna'; X-åt stjenninger Tra. 
'sätta ut vrakfiske för laxöringfångst'; (ut-
efter:) a-utä`tt s'll stemmnan Li. 'sprida ut alla 
soporna'; (uti:) 1. 'fylla på, hälla, lägga i'; 
a-ti' fu'll bö'tta Mal. 'hälla byttan full'; du fa'-n„t 
ä'-tf mä'jr ti mä`j822, Li. 'du får inte lägga i mer 
i mesen'; (refl.:) (h)a-ti' sä ti'sbastbårar Leks. 
<äta (ta in) tibastbär'. 2. o dold föd  my`ttjy tf' 

Mal. 'hon hade för mycket mjölk i brösten' (om 
nyss förlöst ungmor); (ut -ur:) 'avlägsna, ta 
bort, tömma ut'; 	va`nne Li. 'töm ut vatt- 
net'; ä'-tå vä‘ ttgin Li. `avlägsna varet ur bölden'; 
(ut - å:) å-ut' bå'tn Mal. 'stöta ut båten från 
stranden'; (vid:) gr skull du å ä vi'd di Ve. 'hur 
skulle du bära dig åt i den situationen (eg. ha 
det vid dig)?'; (å:) åk du int av-4' 6i, ffnklrååe 
Älvd. 'skall du inte ha de fina kläderna på dig?'; 
(åter:) 1. 'skaffa tillbaka, återfå, återfinna'; 
dem wiki a"v-a'tt di vMor. <de vilja få dig till- 
baka'; an väki a-a'tt stjy'ffyln i-ma`ro Mal. 'han 
ville ha tillbaka skyffeln i morgon'; je ska å' -att 
ä, 87)1 je skå` än lä'jta hä'jke det'in Li. `jag skall 
finna det igen, om jag så skall leta hela dagen'. 
2. 'tillsluta, stänga'; a-a'tt då'ran Mal. 'stänga 
dörren'; a-a'tt grå'va Mal. 'fylla igen graven'. 
Syn.: häva åter, bet. 1; hävja åter, bet. 1; 
(över:) 'breda el. lägga över'; a-?'vy h,ä'sstn„ 
nå'n, mä an stannd fcti kCt`lam Mal. 'bred något 
över hästen, medan den står ute i kölden!'. — 
Avi.: skka (h)åniv spje'llä o'ppe då Leks. 'så du 
har spjället öppet / you have the damper open 
a lot'; htfinhänin f. Dju. 'inbärgning av hö! 
getting in hay (into the barn)' (jfr hava in). 

havan n., se åvan. 
havande n.Ia hå,'vand Dju. 'stycke jord (vare sig 
odlat el. oocllat) / piece of ground (either culti-
vated or uncultivated)'; i stutt hå`vand mä rå'g 
'ett stort stycke jord, besått med råg.' 

ha-vill(?) adj. å"vawill Ors. 'som vill ha allt han 
ser, som aldrig är nöjd utan vill ha mer'; 
(substantiverat:) du i jet färba'sskade rvawill 
'du är en som vill ha allt han ser'. 

havla sv.v.l. hit'vka Bju. ha`vvIra Ga. hervila Mal. 
'famla, gripa tafatt efter ngt, bära sig tafatt åt / 
fumble, grope clumsily for sthg, behave dum- 
sily'; dum heivil s fö'r ätt ks'llom Mal. 'de (o: 
pojkarna) tog klumpigt och tafatt efter flickor-
na'. Jfr habbla; hamla. — Avi.: hå`vil m. Mal. 
'person, som beter sig klumpigt, opraktiskt, haf-
sigt el. slarvigt / clumsy, unpractical, careless 
person'; ha'vväk n. Ål Ga. <tafatt, släpphänt 
person / clumsy, awkward person'; hå' vku ,,,  
hfi'vlrugän Bju. ha`vviru Ål Ga. adj. 'famlande, 
tafatt, ålderdomsskröplig i fumbling, awkward, 
frail with age'. 

hav-lös adj. I å"vkös Älvd. Våmh. å"vulrös svMor. 
1. `som lider brist /lacking' allm. ig ir å"vkös 4 
so i'r Älvd. 'jag lider brist på allt möjligt'. Syn.: 
avlös, bet. 2. 2. 'oanvänd, obebodd / unused, 
unoccupied' Våmh. (Bon.) je stirgu so war å"vkös 
'en stuga som var obebodd'. Jfr avlös, bet. 1. 
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havre-malt n. Ta hä'gärmallt Dju. Nås 'malt av 
havre / malt from oats' (SAOB; ÖDB III 506). 

havre-mjöl n. II h,a"gärmjök Ve. hå.sgurnaja. Rättv. 
(Bo.) hä'gärmjUr Flo. hå'värmffilr Jä. Mal. (Y.) 
ha`vväämjak övrMal. hå'vermfälr ÖVd. 'mjöl av 
havre / oatmeal' (SAOB). 

havremjöls-gröt m.I a ha'vväänzjöksgröt Mal. hå,'-
vermgarugritt Li. 'gröt av havremjöl / oatmeal 
porridge'. 

havre-präst m.Ia 

hav-lösa f.IVa å"virösa Älvd. vMor. å'vkösa 
Våmh. (Bon.) (jfr föreg.) `brist, fattigdom /lack, 
poverty'; i werd a rå"tji auti å"virösegn Älvd. 
blir förtvivlad över, kommer till korta (ut)i 
bristen'. Syn.: brist'; nöd, bet. 1. 

havre m.IIIb a å"ger Älvd. å"gär Våmh. vMor. 
å'gär öMor. ha"gär hå,' gär Ve. a"gär Soll. a"gur 
a"ger å'grä Ors. hå'grä Oro Flo. (h)å'gru å'gur 
Rättv. hå:gra Rättv. (Bi.) Bju. Dju. Ga. Mock. 
Nås å'gre ,,,  å'gra Leks. (Silj.) (h)Xgra Leks. hå'gra 
Al häsvra Jä. ha'vvrä Äpp. ha`vvra Mal. hå'ver 
ÖVd. sädesslaget Avena sativa / oats' (SAOB 
1); 4n så'cld å"grel, o fik-a'tt Wenn«) Älvd. 'han 
sådde havre och fick igen korn'; hå'grun vä'kksts 
alddrus fu'llt å 	syLeks. 'havren växte alldeles 
fullt och riktigt'; hå'vrär Jä. ha`vvrär Mal. (Y.) 
(obest. pl.:) `havrekorn'; ha`vvään .skull så'ss på 
å'asmässngon Mal. 'havren skulle sås under 
Ersmässnedanet'; (äv. bildi.:) spit't hä'ver Tra. 
(eg.) 'spruta havre' (en lek, ung. =mala peppar). 
Jfr bråd-, dosa-, klen-, kristina-, land-, 
ljut-, lång-, ras-, sot-, svart-, vit-. 

havre-bjälla f.IVa å'gärbfälla öMor. å'gurbfalla 
Ors. hå`gärbjälla Dju. 'havrevippa / oats-panicle'. 
Syn.: se bjälla f., bet. 8;havre-riska,-riskla, 
-toppa, -vippa; havre-, sädes-toppa. 

havre-bland n.I a å,'"gebiretnd Älvd. ha`vvääbirannd 
Mal. 'blandsäd, vari havre ingick som huvudbe-
ståndsdel / mixed grain, mainly oats' (SAOB). 
Jfr bland, bet. 2. 

havre-bröd n. å"gebrriå Älvd. (h).å`gurbra Rättv. 
Leks. hå`gärbra Bju. Nås hå'värbrö Jä. ha`vvääbri3 
Mal. häsverbrå ÖVd. 'tunnbröd el. halvtjockt 
bröd, bakat av havremjöl / flat or fairly flat 
bread made of oatmeal' (SAOB). 

havre-bulle m. Illa a"gärbull vSoll. a"gärbull Soll. 
`(halv)tjockt, mjukt bröd av havre / (fairly) 
thick, soft bread made of oats'. 

havre-flas n. II ha"gärfirås Ve. (koll.:) 'havreagnar 
/ husks of oats'. Jfr flad, bet. 1, 5. 

havre-halm m.Ia ä,"ger4sn Älvd. a"gäråni Soll. 
å' gurallm vOrs. hå'värhakm Mal. (Y.) ha`vväa-
halm övrMal. hå'verhålrm ÖVd. 'halm av havre / 
straw of oats' (SAOB). 

havre-kas m.Ia hå'gärkås Ga. <bröd av oblandad 
havre / bread made of pure oats'; åt rön hå`gär-
lan, 'äta bröd av oblandad havre'. 

havre-kasung m. Ib ä,"gekastgivug Älvd. skärm-
fjäll på havre / husk of oats'. 

havre-koppe m. Illa Ogärkupp nyMor. 'tornister 
för utfodring av häst med havre / nose-bag for 
feeding oats to horse' (ÖDB 1 277). 

häsverprässt Tra. (öknamn:) 
`Lima-bo (dvs, person från Lima gamla huvud-
bygd) / person from Lima' (nickname). Jfr 
Lima, ssgr; utbygge; kornpräst. 

havre-riska f.IVa hå`gärrisska Flo. Nås hå'vär-
risska Jä. 'havrevippa / oats-panicle'. Syn.: 
se bjälla f., bet. 8; havre-bjälla, -toppa, 
-vippa, sädes-toppa, bet. 1. 

havre-riskla f.IVa hå' värrisskka Mal. (Y.) =föreg. 
havre-rissel f.Ia hå`gärri.2.241,, Ga. 'grovt såll, any. 
vid sållning av havre / coarse sieve used for 
sieving oats'. 

havre-toppa f.IVa å"getupp Älvd. å"gertuppa 
Våmh. a"gärtupp(a) syMor. ha"gärtupp Ve. 
hå'vertuppa Li. 'havrevippa / oats-panicle'. Syn.: 
se bjälla f., bet. 8; havrevippa, sädes-
toppa, bet. 1, m.fl. 

havre-toss n.II ki'vetus Li. (jfr doss) 'avfallssäd 
av havre, sämsta sortens havre / oats of very 
bad quality'. Jfr dosshavre. 

havre-vals m.Ia hå`gärvalls Flo. Nås Jä. hå'ver-
valls Li. 'ett slags polka el. långsam polkett / a 
kind of polka'. Jfr gammelvals. 

havre-vippa LIV a Vgewipp Älvd. 'blomställning 
hos havre / oats-panicle'. Syn.: se bjälla f., 
bet. 8; havre-, sädes-toppa, bet. 1, m.fl. 

havs-orre m. Illa Xv8uurrti Våmh. hå'vswårr Ve. 
åsystvårr vSoll. ha' f }surra Mal. ha' 'Murre ÖVd. 
`svart sjöfågel / kind of black waterfowl' 
(SAOB; jfr Modin, Gamla Tåsjö, s. 26). 

hav-svalg n., se avsvalg. 
haxen adj. III, se hugs en. 
hed f.I a —III —IV a På I Älvd. nVåmh. led 
Våmh. (Bon.) öd vMor. Soll.; gel I —5`dti III 
öMor.; Keda —he-sda IV Ve.; å 'd III vSoll. ä'dä 
Ors. hå'de ,-11;e,c- 1 Oro hå`ds Rättv. (Bo.) g`cht-50/ 
Rättv. hå'du Rättv. (Bi.); hö I Bju. Al Ga. Mock.; 
hå`a IV Nås hg`da Jä.; hå'ä III —hk`a IV Äpp.; 
hå` 	III Mal. (Y.) hl' övr. Mal. hå' je ÖVd. 1. 
'jämn, torr, med tallskog bevuxen mark / dry, 
flat area, covered with pinetrees' (SAOB 2; jfr 
Hesselman i NoB 1930 s. 6 f.; ofta ortn. el. 
ortnamnsartad appellativ beteckn.) allm. Jfr 
häd; grön-, mosa-, sand-, skall-, stryk-, 
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tall-, tobaks-. 2. `ödemark / waste, wilder-
ness' öMor. bårt å edi `(bort) till ödemarken'. 

hed-bläst m.Ia Ve(d)b/retet öÄlvd. (jfr blästi, bet. 
4) 'på övernaturlig väg uppkommen svullnad på 
kreaturs hals el. bakdel / swelling in throat or 
hind quarters of eattle, caused supernaturally'. 
Jfr älvbläst. 

Hedemarken f.Ib best. hismmäätja Mal. hi'm-
mattp Li. hi'nnmatteä Tra. 'Hedemarken i 
Norge'. 

hedemarks-söm m.I a hisnnmarks(s)åm ÖVd. 
'hästskosöm av en typ, som smederna i ÖVd. 
huvudsakligen sålde i Hedemarken / horseshoe 
nail of a type sold by the smiths of ÖVd., 
mainly in Hedemarken' (ÖDB II 55). 

Hedemora oböjl. renmiera Älvd. inmö'ra öMor. 
hi`nnmöra Ore emora vRättv. hVmora Rättv. 
(Bi.) hemmora Bju. Dju. Flo. hännmora Mock. 
hi`nnmara Nås hi'mmöra Mal. hi`nnmöra ÖVd.; 
dra at hä'nnmora Moek. <dra åt helvete!'. 

hedemora-lie m. V b -'Illa i' €nnmnurkj Våmh. 
hi' nnmorki,å hi` nnmork j Ve. his nnmorliä Ore 
hi`nnmorlia Nås hi'mmoä jix ,,,hi'mmoälla Mal. 
hi`nnmörgt ÖVd. 'lie från Hedemora / scythe 
from Hedemora' (jfr ÖDB I 222). 

hedendom nada isedn,dffsm Våmh. hedvdöm 
Rättv. (Bo.) ÖVd. hendöm ,,,hedändöm Bju. 
hedn,domm Mal. 1. 'förhållandet att icke be- 
känna sig till kristen religion; tillståndet att 
vara odöpt / heathendom' (jfr SAOB 1) Mal. 
ÖVd. må dam va kvirra ti h,edvdömmam, Mal. 
'medan folk(et) ännu var hedningar; medan de 
ännu voro odöpta (om spädbarn)'. 2. 'upp- 
fattning el. handling, som inte följer kristna 
normer, t. ex. vidskepelse, 'råhet / idea or action 
which does not follow Christian norms, e.g. 
superstition' (jfr SAOB 1) allm. s bär at i 
hedvdömen hädä' Rättv. (Bo.) 'det blir rena 
råheten el. brutaliteten, det där'; trö'k clu på 
linan hedvdomm Mal. 'tror du på sådan vidske-
pelse?'. 2. 'längesedan förgången tid / heathen 
times' Våmh. Rättv. (Bo.) e war at i l'edvdftsmin 
Våmh. 'det var i en längesedan förgången tid'. 

hederlig adj. I l' edärlin Våmh. (h)edsrlin Leks. 
h,e därlin Bju. hå' däkä Mal. (Y.) hdääiä  övr. Mal. 
hedelen ÖVd. 1. 'som man ej behöver skämmas 
för, anständig / decent' (SAOB 5) Mal. 2. 'rätt-
skaffens honest' (SAOB 8) allm. 3. 'frikostig/ 
generous' (SAOB 13) allm. dam le`mmna åt 
brfi'dfsktjä sum dam va hedsrlin tå svLeks. 'de 
lämnade (förning) åt brudfolket, allt efter som 
de voro frikostiga till'. 

hedkarl-blomma m.III a V eka/Nr/4mm Älvd.; obef. 

Våmh. (Bon.) 'käringtand, Lotus corniculatus / 
babies' slipper'. Syn.: se gammelkulltänder. 

Hedgudlög-lås n.Ia hä'jgalslits Li. (jfr Gudlög) 
`s. k. draglås, under 1600- och 1700-t. tillverkat 
huvudsakligen i Hedgudlög-gårdarna i Risätra 
by i Lima / bolt made during the seventeenth 
and eighteenth centuries mainly in the Hedgudlög 
farms of Risätra in Lima' (jfr Homman och 
Erixon i Folk-liv 1942, s. 100 ff.). 

hed-mossa m. IV remussi Älvd. hedmuså Ve. 
hi'måse Mal. h,ä` jmussi ÖVd. 'ren- och islands- 
lav, växande på skogshedar och anv. som foder-
lav / reindeer and Icelandic moss, used as fod-
der' (jfr SAOB; ÖDB I 199). Jfr gubb-, topp-
mossa. Syn.: hol-, vit-, ås-mossa. 

hedna-hud f. la hednahåjd -hedvheljd Ve. 'hud 
i ansiktet på nyfött barn, vkn lossnar efter ngn 
tid / skin on face of newborn child which disap-
pears after some time'. Jfr gammelskinn. Syn.: 
hedningshud; hörtelskorv. 

hedning m.Ib l'e(å)nivvg Älvd. Isednivg Våmh. 
ednivg vMor. Soll. Ors. hedniv Rättv. (Bo.) 
Bju. Al he'nniv (best. sg. henninin) Mal. hi'nnivg 
ÖVd. 1. 'icke kristen människa; (bildl.:) rå-
barkad, okultiverad individ, person, som sällan 
el. aldrig besökte bygd el. kyrka, person som 
inte fått tillfälle att el. ej förmått lära sig läsa / 
heathen; (figuratively:) rough, uneultivated 
person who seldom or never visited a settled 
area or went to church; person who had not had 
the opportunity or ability to learn how to read' 
(SAOB h e dn in gn  1 ) allm. e i jen ri`kktin ö' dnivg 
vMor. 'det är en riktig hedning' (om person, 
som ej besöker gudstjänsten); du 1 am jen 
ednivg Ors. `du uppför dig (eg.: är) som en 
hedning'; an dä henninin g,ä'ä  full a'lltia  hä`ri 
te W as:: h,änn tjä' atjer Mal. 'den där okyrksamma 
personen går väl aldrig vare sig till kors el. 
kyrka'; hatt a då' me'nnt du ska våk he'nniv häll 
Mal. 'har du tänkt bli hedning, el. hur ska det 
bli?' (sades till barn, som i småskolan ej an- 
strängde sig nog med läxan). 2. 'odöpt barn / 
unehristened child' (SAOB 2) Älvd. Våmh. Mor. 
Soll. Al Mal. 4n da'8 keso en l'ednivg Våmh. 
'han dog utan att ha döpts'; dam vatt å,' ne steek 
å ny .2lä'g ti li`nndkkåom, sa lä`nn(j)i bå'nä va 
he'nn,iv Mal. 'man måste ha stål av ngt slag i 
lindkläderna, så länge barnet var odöpt'. Syn.: 
hedningskripp; hedningunge. 3. 'människa 
som levat i längesedan gången tid / person 
who lived in heathen times' (jfr SAOB 5; B. 
Lindén i Sv.Lm. 1956, s. 51 ff.) Våmh. (Bon.) 
Mor. 4. <öknamn på invånare i byarna Heden, 
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Våmh., och Åberga, Ors. / nickname for inhabi-
tants of villages of Heden, Våmh., and Åberga, 
Ors.' Våmh. Ors. "jarödnivg Ors. 'invånare i 
Åberga'. 

hedning-bläst m. Ta hi'nnivgbkasst Li. 'myrjärns-
blästa av obestämbart hög ålder / blast-furnace 
for bog iron of very great age' (jfr SAOB hed-
ning (e)bläster; Holmkvist, Bergslagens hytt-
spr. hedninge-bläster; B. Linden i Sv. Lm. 
1956, s. 64) Li. Jfr hedning, bet. 3; blåst" m. 

hedning-Tolk n. Ib hennivisIrk Mal. (koll.:) 'män-
niskor, som lever utanför kulturen / heathens; 
uncultivated persons'; ä add bö`i, he'nnivistrk 
flrö'astass vässt-1' da 'det hade bott h. på flera 
ställen där västerut (mot Värmlandsgränsen)'. 
Jfr hedning, bet. 1. 

hedning-grav f. I a f. II håndnivggräv Ve. 'forn-
tida gravröse / ancient barrow' (jfr B. Linden i 
Sv. Lm. 1956, s. 51 ff.). Jfr hedning, bet. 3. 

hedning-grop f.VI hö`dnivgröp Jä. 'forntida grav-
grop / ancient grave'. Jfr hedning, bet. 3. 

hedning-hus n. la hennivhfis Mal. hi`nnivghfis 
Li. 'hus, byggt i längesedan gången tid / very 
old dwelling' (jfr B. Linden i Sv. Lm. 1956, s. 51 
ff.); mi'lla trö's e jo`mms stö'g ä ö' et lli'lckt-ä 
hennivhits 'mellan Tros- och Jommogårdarna 
(i Ö. Fors, Mal.) stod det också ett sådant ur-
gammalt timmerhus'. Jfr hedning, bet. 3. 

hedning-hög m. To hennivhög ,-he`nniviu'ig Mal. 
hi`nnivghsug ÖVd. <forntida gravhög / ancient 
burial mound' (Ross heidningshaug; jfr B. 
Linden i Sv. Lm. 1956, s. 51 ff.). Jfr hedning, 
bet. 3. Syn.: hjältegrav. 

hedning-kruka f.IVa hö'clnivkriika Jä. 'stycke 
slagg från myrmalnassmältning, som ägt rum i 
längesedan gången tid / piece of slag from bog 
iron smelting which took place in olden times' 
(jfr B. Linden i Sv. Lm. 1956, s. 51 ff.). Jfr 
hedning, bet. 3; kruka". 

hedning(s)-hud f.Ia (h)ö`dnivshitid Leks. hö`d-
nivshftd Dju. hennivhfi Mal. 'fuktig hudbe-
läggning på huvudsvålen hos nyfött barn / 
moist skin on scalp of newborn child' (SAOB 
hedningahud.; Aasen heidningshud). Jfr 
hedning, bet. 2; gammelskinn. Syn.; hed-
nahud; körtelskorv. 

hedning(s)-hår n. la ö`dnivsär öMor. ö`dnivgår 
Soll. hVdnivgshår Ore hö`nivhår Äpp. hennivhää  
Mal. hisnnivgh,år Li. `småningom avfallande hår 
på nyfött barns huvud / hair, which gradually 
falls out, on newborn child's head' (SAOB 
hedningahår; Aasen heidningshaar). Jfr 
hedning, bet. 2. 

hednings-kripp m. Ta hö'dnivgslcripp Oro 'odöpt 
barn / unchristened child'. Syn.: hedning, 
bet. 2; hedningunge. 

hedning(s)-linda f.IVa ö'dnivglinnda öMor. UV-
nivslinnda svLeks. (jfr hedning, bet. 3) 'vall 
el. odlat stycke jord, som ej brutits i manna-
minne / field which has not been cultivated 
within living memory' (jfr Linden i Sv. Lm. 
1956, s. 51 ff.). Jfr finnlinda. 

hednings-lås n. la l'e(ä)niv8ir4sÄlvd. (jfr hedning 
bet. 3) 'ålderdomligt trälås med järnmekanism 
och järnnyckel / wooden lock with iron mecha-
nism and iron key' (jfr B. Linden i Sv. Lm. 1956, 
s. 51 ff.). Jfr klubblås. 

hedning-unge m.III a hö`dnivunnjä Jä. 'odöpt 
barn / unehristened child'. Syn.: hedning, bet. 
2; hedningskripp. 

hedra av.v.l. l'eäer Älvd. hö`dra Bju. Mal. ÖVd.; 
(apokoperat:) hö'däa  Mal. hö`der ÖVd. 'visa äre-
betygelse el. uppmärksamhet! honour' (SAOB 2); 
Vede bra`uälftstjed Älvd. `visa brudfolket heders-
betygelse'. — Ref hö`där sä Bju. 'hedra sig'. — 
Särsk. ,förb. (åt:) leäer-ä,' ä 4m Dip Älvd. 'bära 
till honom (o: den sjuke) maten'. 

-hedse m.IIIa, se ovan-, utan- hedse. 
hed-underbår n. I a Inekmbår Älvd. Våmh. ö'dum-

bår nvMor. <av mossa och barr bestående mate-
rial till strö, insamlat på tallhed / moss and pine-
needles collected in pine forest and used as 
bedding in cowshed'. 

hehe(?) interj. eg' (bet. 1) 	(bet. 2) Älvd. 
(jfr? SAOB he I 1; Ideforss, Prim. interj. I 
190 ff.). 1. 'nej / no' 2. (uttr. för insmickrande 
vänlighet / used as an endearment:) Ce j4ni's 
'snälla, lilla Johannes'. 

Heigulu-, se Hedgudlög-. 
hej interj. äj Älvd. Mor. htij Leks. Bju. (som lock-
rop, manings- el. eggelserop / as exclamation 
used to call or incite s.o.; jfr SAOB I 2); hee 
hä'j Leks. (vid lyftande av tungt föremål); hä'j 
hs'pp Bju. (vid eggande av häst att dra). 

heja sv.v.l. (endast i förb. med adv. upp:) hej-
v'pp Nås 'uppegga / egg on' (jfr SAOB heja' v. 
1). Jfr egga. 

hejd 	 hågd ,,,häggd f. Oro häg(g)d m. 
Rättv. (Bo.) häjd Mal. ÖVd. <återhållsamhet, 
tillbakahållande / restraint, holding back'; e a 
ivga hå'gd p'-n Oro 'jag kan inte få honom att 
hejda (lugna) sig'; ä går som tienfä'ssv, ä e ivsn 
hä'g(g)d Rättv. (Bo.) 'det går som forsen i Tuna, 
utan uppehåll' (om slöseri); ä e i'vvo hä'jd Mal. 
'det är ingen återhållsamhet'. 
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