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hejda sv.v.l. ä' jgda Älvd. eggd(a) vMor. heggda 
Ve. e' jd vSoll. ä'ggd(a) Soll. e`jcla Ors. lurgda 
Ore hä'g(g)da Rättv. (Bo.) dg(g)da sRättv. 
(h)ä`ggda Leks. h,ä'jda Dju. Flo. Mal. öVd. 
1. 'bringa att (av-)stanna, lägga hinder i vägen 
för / stop' (SAOB 1; styr dat.) allm. ä'jgd 4m 
Älvd. 'hejda honom!'. 2. 'spara på, hushålla 
med / save, be economical with' (SAOB 3) 
Mor. Ve. Rättv. Leks. Dju. je hä'g(g)clud int 
tjå'rä häll Rättv. (Bo.) 'jag sparade inte på 
tjäran heller'; (h)ä`ggda litä ma smii'rä Leks. 
'hushålla litet med smöret!'; ä'ggda på su'ggZrä 
Leks. 'spara på sovlet'. 3. 'skona / spare' Leks. 
int må du trö (h)an (h)teggd tjci`rinja sina nu int 
'inte skall du tro, att han skonar sin hustru'. 
Jfr spara, bet. 1. — Refl.: ̀ hålla inne; lugna sig/ 
withhold; quieten down' allm. hä'jd-dä Flo. 
Mal. 'lugna dig, lägg band på dig!'. Syn.: 
stanna refl. — Särsk. förb. (uti:) an få Uv tä 
häj(d)-ti'-n Dju. 'man måste ransonera (hans 
föda)'. 

hejdera sv.v.l. hedera Rättv. (Bo.) Bju. Dju. 
häsjdera Leks. h,ä`jdera —hu'jdera Ga. `bete sig 
våldsamt, bråka, föra oväsen / behave violently; 
make a fuss; make a noise'; an hä'jders å cer(r)-
bets 80M an skull va tö'ku Rättv. (Bo.) 'han ar-
betade så våldsamt, som han vore galen.' 

hel n.Ia hitt öVd. 'rimfrost / hoar-frost'; ä e Ml-
på g&issi Li. 'det är rimfrost på fönsterrutan'. 
Syn.: helan, bet. 1; rimfrost. 

hel adj. I iek Älvd. Våmh. (n. int Älvd. ielrt Våmh.) 
ölr vMor. Soll. Rättv. öLeks. (n. Ort Rättv.) a 
öMor. Ors. hök Ve. Ore Rättv. (Bo.) sLeks. 
Dju. Nås Mal. (best. hölrt Ve. höt Dju. hag 
Nås hellt Mal.) ha Bju. Al Mock. Jä. Äpp. 
h,äjlr (n. käft) öVd. 1. <ej söndrig, oskadad / 
undamaged' (SAOB 1) allm. 2. `osårad, läkt, 
botad / unhurt, healed, eured' (SAOB 2) Dju. 
Äpp. an Uri-på bi hä'It ti å'gom 'han börjar få 
såren i ansiktet läkta'. 3. (om hondjur:) <fri 
från efterbörden / free from afterbirth' Älvd. 
Mor. Ors. Syn.: bra, bet. 6; färdig, bet. 4; 
god, bet. 2. 4. <odelad, ostyckad / undivided' 
(SAOB 3) allm. jen 	herå Ve. 'en hel hare'; 
åt du bå'rer hö'lrär Ore 'åt du bären omosade?'; 
h,äj'lr si'llä Tra. 'hela sillen'. 5. a. 'fullständig; 
från början till slut / complete; from beginning 
to end' (SAOB 4) allm. fela  clå'in Våmh. (Bon.) 
Vt Mien vMor. hö'ir då' jn Ve. hö'lrä då' jun 
vLeks. hö'la 	Mock. <hela dagen'; 	nå'ti 
Soll. ö'la nö'ti vOrs. g'It(v) na'ttä Rättv. hä'jk 
nå'tta Li. hiejlr nå'ttä Tra. 'hela natten'; i va 
92‘t v .2la`lekt hö'lr hö`sstää  Mal. <jag var ute (i 

bygden) och slaktade hela hästarna'; i hä'Re 
kru`pparn, Li. <i hela kroppen'; (utvidgat:) ö`lade 
clå'n öMor. höskade elä'jn Ve. 'hela långa dagen'. 
b. (överfört i förb. karl el. gossen hela dagen:) 

höslrä &Vin Mal. köer h,ä`Pre &Vin Li. 'duktig, 
pålitlig mansperson / good, reliable man' (jfr 
SAOB 4 f). 6. (med allm. framhävande bet. / 
emphatic; SAOB 5 a a), allm. vi /ek hVtä tijo 
Orv rh'g svLeks. <vi fingo hela tio golv råg'; 
kkei`kka ä h,Vret eitta, svLeks. 'klockan är redan 
åtta'. 

hela' f. IV a l'elra Älvd. Våmh. VIta vMor. 
hg`k(a) Ve. 9  'Ita Soll. (jfr hel adj. bet. 3; 
Rose: he il a seg). 1. 'efterbörd från hondjur / 
afterbirth of female animal' allm. o a llu`ppi 
Vhn vMor. 'hon (0: kon) har fått från sig efter-
börden'; hi'lra gei'd Ve. 'slarvig flicka' (eg. `Guds 
efterbörd'; jfr bet. 3). Jfr ef t erb örd (a), bet. 1; 
glå,ma, bet. 6. Syn.: helda, bet. 1; helna; 
vind. 2. 'trasigt klädesplagg / torn garment' 
Ve. 3. (skällsord / term of insult) 'flicksnärta, 
slyna / chit of a girl, biteh' Ve. du e såm ä a"na 
kl'ir 'du är som en (tafatt) slyna; iikä hVItur 
'sådana slynorr. 

helan  f.IVa Vita Älvd. Våmh. vMor. vSoll. 
hl`Zra Ve. Ore Yfra Soll. Via öMor. Ors. laska —Vm 
Rättv. hi'lra 	Leks. hi`ka Bju. Dju. Ga. 
Mock. Flo. Nås Jä. Mal. öVd. hi`ka Al hg`ka Äpp. 
(Fr. hgla; Torp höla). 1. 'rimfrost / hoar-frost' 
allm. grdär 4 Ving& Våmh. `spår(en) på den 
rimfrosttäckta marken'. Jfr kall-, snö-. Syn.: 
hel; rimfrost. 2. (senare ssgsled:) 'ett slags 
mossa / a kind of moss'; se mosa-. 

hela sv.v.l. Vita Älvd. Våmh. 	vMor. Soll. 
Via öMor. Ors. hi'Zra Ve. Ore 	vSoll. 
ha—Vka Leks. hi'lra—hg`ka, Ål hi'lra Ga. Flo. 
Jä. hyl•ck Äpp.; pass. hi`g Mal. <bildas (bli, 
vara) rimfrost / be covered with hoar-frost' 
(Fr. h6la; Aasen hela); eå ar i`kaa i n4't 
Älvd. e a Vad i nö't vOrs. 'det har bildats 
rimfrost i natt'; äd Plä i ske'ddjä öMor. <det 
bildas frost i skägget'; beekkan a g`lra vSoll. 'det 
har bildats rimfrost på marken'. Syn.: r imm an. 
— Pass.: bcettjin lirg Mal. <marken belägges med 
rimfrost'; (förb. med åter:) fö'sstra hilres-a'tt 
Mal. gla'sa hi'kes-a'tt Li. <fönsterrutorna täckas 
med rimfrost'. — Särsk. förb. (å:) e Ilrär-å' e'sstr,, 
Våmh. 'det bildas rimfrost på hästen'. Syn.: 
rimman  å. 

helad adj. I Viras Älvd. 1. (om mark, om häst 
etc.:) 'betäckt av rimfrost / eovered with hoar-
frost'. Syn.: helig", bet. 1. 2. (om häst:) 

56— 732542 Dalmålsordboken B II, H 13 
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`gråskymlig /grey-speckled (about horse)'. Syn.: 	Jfr Helge. Syn.: Elin, bet. 2; helgonmäss a. 
helgrå; helig'', bet. 2. 	 hel-gar adj. I rekgär Älvd. Våmh. ö'lgarr Ors. 

hel-band n. Ta hglbannd Ga. `hårband så långt, att 	`gjord i ett stycke / made in one pieee'. Syn.: 
man både lindade det delade håret med det hel-driven, -gjuten. 
och lade ändarna som pannband om huvudet / helgd f.Ia jågd Älvd. Mor. Ve. Ors. Ore ja'ggd 

Våmh. Soll. jål(1)cl Rättv. Jä. jålrcl Leks. håkd 
Bju. Mock. (jfr helg) jälrd Dju. (jfr Hq. under 
helg). 1. 'helg / public holiday, festival' 
(SAOB 3) Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. Rättv. 
Leks. Jä. et jå'gcler Älvd. a jå'ggdr, Våmh. tå 
jtalcia Jä. <till söndagen'; ette jå'gcl§ Älvd. å'ttår 
ja' gdi öMor. 'efter helgen (söndagen)'; mess jå' ggcle 
e Ors. ma jåqrciti nöLeks. 'under helgen'; wa'rr-
fördagsjågdi vMor. vet' ffsrdasjål(l)då Rättv. 
vu'rrtdasjålrcla sLeks. `vårfrudagshelgen'; trå"tton-
clagsjcigcli Soll. 'trettondagshelgen'. Syn.: helg. 
2. 'helg, som varar minst två dagar / public holi-
day lasting for at least two days' allm. (utom 
Dju.) å bi messumasjålti i å'r sLeks. 'det blir 
helg vid midsommaren i år' (midsommardagen + 
en söndag); på`skjågcle Älvd. på`sskjearcia sLeks. 
'påskhelgen'. Jfr lång-, stor-, tre-, tve-. 3. 
`traktering, varpå vallhjonet bjöds av krea-
turens ägare efter vallningsperiodens slut / meal 
offered to herdsmaid by owner of cattle after 
the herding period was finished' Dju. Syn.: 
gässelkarl-, herdkarl-kalas. 

helgda sv.v.l. 	(refl.) Ve. jähla Leks. 
(Silj.) Karda Dju. (jfr helgd, bet. 3). 1. 'fira 
(helg), ta ledigt / take a day off' Leks. (Silj.). 2. 
'giva vallhjonet traktering efter vallningstidens 
slut / give herdsmaid a meal af ter herding period 
is finished' Leks. (Silj.) Dju. — Reft.: (jfr helgd, 
bet. 1:) jå'gcl si Ve. `göra sig fin till helgen / dress 
up for a festival'. 

helg-dag m.II -'Ta e"Zridäg Soll. å'lrjclag Rättv. 
hå'kda Bju. helr)cicläg Ål hå'ciclag Dju. häskcia. 
Ga. hå'Ircläg Flo. hå'lrcläg Nås Jä. hå'cläg Äpp. 
hälricläg Mal. hå'Iticläg öVd. 1. 'kyrklig högtids-
dag; söndag / church festival; Sunday' (SAOB 
helgdag') allm. tå h,å`kciås ( -hå'cl(lås) Ga. te 
hå`Zridas Mal. 'till helgdags'; (bildi.:) ä va Cnnt 
nsn hiaridtig te fä` <it Tra. 'det var inte någon 
glädje (el. högtid) att fara dit'. Jfr Ål-. 2. 
'oro, bråk, stoj, oväsen / agitation, row, uproar' 
Mal. då må du trö' å va'it lunicläg `då må du tro 
att det blev bråk och oväsen'. — Ssg: hälridasgåki 
adj. n. (adv.) Nås 'helgdagsfint / tidied up (for 
festival)'. Jfr helgdsklig. — Avi.: je a-nt nr 
anna än hcarvhålrdas på må Jä. <jag har bara 
halvbättre kläder på mig / I have only my 
second-best clothes on'. 

helgdags-bengt m. hElriclasbåuvt Mal. (skämts.:) 

hair-ribbon which was long enough to wind 
round parted hair and a,cross forehead' ((ADB IV 
26). Jfr bindika; halvband, bet. 2. 

hel-baskad adj. I hå' jlrbasskin Li. 'helskinnad / 
unscathed'; hö' ge'kk hä,'jltbasskin ifrö` di 'hon 
gick (el. kom) helskinnad ifrån (el. ur) det'. 
Syn.: hel-brägda, bet. 2, -skapad, -skinnad, 
bet. 1, -skint. 

hel-brägda adj. I 	ekbrggd -l'elrbreggd Älvd. 
hå`lrbråggcla Ve. ä'Irbråggclacin, Soll. å'lbreggclacin 
Ors. hå`lbreggcla -he'llbråggcla svLeks. hä'llbröjd 
Mal. hå`lbråggcl Li. 1. 'frisk / healthy' (SAOB 1) 
allm. 2. `helskinnad / unscathed' (SAOB 1 d) 
Ve. Son. Mal. Li. je kamm då di't höslbräggcl te 
.11fi't Li. 'jag kom då dit oskadd till slut'. Syn.: 
hel-baskad, -skapad, -skinnad, bet. 1, 
-skint. 

helda f. IVa 	Älvd. Våmh. hit'lla Mal. ÖVd. 
(jfr hel adj., bet. 3). 1. `efterbörd från hondjur / 
afterbirth from female animal'; C//da a /e-/r4' 

Älvd. `hon (o: kon) har släppt efterbörden'; 
4 a .21u‘ppi I'elldqn Våmh. 'hon (o: kon) har 
blivit fri från efterbörden'. Jfr ef terbörd (a), 
bet. 1. Syn.: hela', bet. 1; helna; vind. 2. 
`snorslimsa (under näsan) / snot, noucus from nose' 
Li. Jfr snor-. Syn.: se bock', bet. 9; snor-
bjälla m. fl. 

hel-driven p. adj. I hå'll-drivin Mal. 'tillverkad i ett 
stycke (utan skarv, fog el. söm) / made all in one 
piece (without joint or seam)'. Jfr helväxt, 
bet. 1. Syn.: hel-gar, -gjuten. 

helg f. I Mad Dju. Nås hålrg Äpp. Mal. (best. 
hå'Irja Äpp. hå'kjaMal.)hå'H öVd. (best. hå'lrjä 
Tra.) (jfr helgd) <söndag el. helgdag med afto-
nen före denna el. två el. flera helgdagar i följd 
med aftonen före dessa / Sunday or public 
holiday and the evening before; two or more days 
in connection with a public holiday and the 
evening before it' (SAOB 1); te hearin Li. 'till 
helgen'; tråsttonhetirg Mal. `trettondagshelg'; bcrn-
clashålrja Li. 'fjärde böndagen.' Jfr högtids-, 
jul-, kapells-, pingst-, pingstdag-, stor-. 
Syn.: helgd, bet. 1. 

Helga f.IVa e'llga (dat. ack. e'llgå) Älvd. (för-
kortning av helgonmässa) 'allhelgonadagen / 
All Saints' Day'; etter e'llgå `efter allhelgona-
dagen'; e'llga bjeir-i'nn lryi'ssell§ 'Helga bär in 
(0: tvingar en att börja använda) ljushällen'. 
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helg(s)-mål 

'man, som bar helgdagskläder till vardags / 
(jokingly:) man who wore his best clothes on 
weekdays'. Jfr helgdagsgosse. 

helgdags-bröd n.Ia håskclåsbrö Flo. lui'lrdasbrö Jä. 
hå`ltidasbrå Mal. hä'Iridasbrå ÖVd. `bröd, bakat 
av det bästa mjölet / bread baked with the best 
flour' (ÖDB III 436). Syn.: helgd-, söndags-
bröd. 

helgdags-fred m. II hå`kidasfrå Mal. 'söndags- el. 
helgdagsro / peacefulness of day of rest' (jfr 
SAOB helgdagsfrid). 

helgdags-gosse in. Illa hEltidasgsssa Mal. <man, 
som vill vara fin och gå ledig, goddagspilt, 
odugling / bon vivant, idler, good-for-nothing'. 
Jfr helgdagsbengt. 

helgdags-hosta f.IVa liteirclåshossta Ga. 'tillgjord 
(ofarlig) hosta / affected cough'. 

helgdags-klädd adj. I hältidasklrä,dd Mal. hä'lri-
daskkadd ÖVd. 'klädd i helgdagskläder / all 
dressed up' (SAOB). Syn.: helgdagsrustad; 
helgdsklig. 

helgdags-lete n.III (jfr late, bet. 2; endast i förb. 
med prep. i, styrande dat.:) i hä'lridasläjta Li. i 
häskidasläjtå Tra. 'under tiden omkring (sön-
dags)helgen / during the holiday (or Sunday) 
time'. Syn.: helglete. 

helgdags-rustad adj. I liå'lridasrssstn Mal. = 
helgdagsklädd. 

helgdags-sko m.Vb hå'kelässkö -hä'ciclässkö Flo. 
hå'classkö Äpp. 'sko buren till helgdags / holiday 
shoe'. 

helgd-bröd n.Ia gegdbröä Älvd. 'bröd, bakat av 
det bästa mjölet'. Syn.: helgdags-, söndags-
bröd. 

helgd-rock m.Ib jå'gdrukk Älvd. `mansrock bu-
ren vid kyrkobesök / man's coat worn when 
attending church'. Jfr gudsbordsrock. Syn.: 
kyrkrock. 

helgdsklig adj. I Ki`gdsklrig nÄlvd. 'helgdagsfin / 
alldressedup'.Synahelgdags-klädd,-rustad. 

Helge in. hå'ki Mal. hä`lti Li. 'person- el. gårds-
namn / personal or farm name'; (i ramsa, 
spefullt ropad av barn till den som hette H elg e:) 
an hä'lri 1 drakk skvä`lri 1 åj me'ssåmmåghå'lti Li. 
'Helge drack skulor en midsommarhelg'. Jfr 
Helga. 

hel-gjuten adj. Eilguti'nn öMor. 'gjord i ett stycke / 
made in one piece'; tjö'itz. e gilguti'nn `kjorteln är 
gjord i ett helt stycke'; (utvidgat:) g`lgutig-
skrinncla `åksläde med fasta medar'. Syn.: 
hel-driven, -gar. 

helg-lete n.III (jfr let e, bet. 2; endast i förb. med 

prep. i:) i hei'lriläjta Li. i hä'Iriläjtä Tra. 'vid tiden 
omkring helgen'. Syn.: helgdagslete. 

helgmåls-ringning f.Ib häskjnaålrerivnin Rättv. 
(Bo.) hältimearsrivvniv Mal. hä'Irimåltsrinvnivg 
Li. `helgmålsringning / ringing in of the sab-
bath'. Syn.: helgonmåls-, heligdags-, 
heligmåltids -ringning. 

helgona oböjl. sbst. he'llgona Mal. (i kraftuttryck, 
eufemistiskt för helvete / in expletives, eu-
phem. for hell:) har i he'llgona a åda"' gänn(j)i-t' 
'hur i h-e har det där gått till?'. 

helgonmåls-ringning f.I b eltgumesrinndjnivg 
Våmh. (Bon.) 'helgmålsringning'. Syn.: se 
helgmålsringning. 

helgon-mässa(n) f. IVa (best.) e'llgumess(4) Älvd. 
e'llgumess4 Våmh. it'llgumässa -ti'llgomässa 
öMor. he'llgumess ,,he'llgomess Ve. dIrgumäss 
Soll. e'llgumessa ,,,e'llgonmessa Ors. ha'llgomässa 
Ore ha`ltgåmässa Rättv. (Bo.) å'Irgoinässa sRättv. 
hä'Irgamäss(a) Rättv. (Bi.) (h)ältgomäss(a) Leks. 
he'llgamässa Bju. hä'lrgomässa Dju. he'llgamåssa 
Ga. hä'lrgomässa Flo. Nås Jä. Äpp. Mal. hkeltgo-
messa ÖVd. (jfr Sdw. hälghona mässa) 'all-
helgonadag / All Saints' Day' (SAOB); al e'llgu-
niess Älvd. 'till allhelgonadagen'; he'llgomess 
wi'ttär å jö'lr set"mår Ve. 'om det är vinter på 
allhelgonadagen, så blir det sommar till jul'; 
kfilna ska kci'lrva tå herkgåniässån Rättv. (Bo.) 
'kon skall kalva till allhelgonadagen': liglrgo-
mäss vi'nntår, a'nndeismäss ta', Kilt 88`mmar å 
påssk snö', fri'ssina så'd å ru`tti hö' Dju. hcargo-
mess vi`nnter å a`nndegniess tö', Kar fel'inmar å 
på'ssk snjö', ru`tti hå' j å friissi så' Li. (väderspå-
domsramsa:) <om det är kallt och vinter på. 
allhelgonadagen, så blir det töväder omkring 
Andersdagen och sommar till jul samt snö till 
påsken, och höet kommer att ruttna (vid slåt-
tern) och säden att frysa (före skörden)'. Syn.: 
Elin, bet. 2; Helga. — Ssg: tellgumåstidi öMor. 
(h)ä`lrgomåstida f. best. Leks. <tiden omkring all-
helgonadagen / at the time of All Saints' Day'. 

helgonmäss-kalas n. hialgomåskalås Ore '(gemen-
samt) kalas på allhelgonadagen / party given on 
All Saints' Day'. 

helgonmäss-måndag(en) m. (best.) heatgåniels-
måndajim Rättv. (Bo.) hielrgomä,ssmonnclag Mal. 
'måndag efter allhelgonadag / Monday after All 
Saints' Day' (fridag för tjänstefolk, auktions-
dag etc.). Jfr slånkdag. 

hel-grå adj. VI islrgrår Älvd. (jfr helan, bet. 1) 
`gråskymlig / grey-speckled'. Syn.: hel ad, bet. 
2; helig", bet. 2. 

helg(s)-mål (-'helig(s)-mål) n.Ia iselrignuPt Älvd. 
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Pelrism4k Våmh. eligsmål 	 öMor. hå` - 
ligsmäk ,,,he"livsnaåk Ve. eslrismålr Soll. elgsmöl 
Ors. Idarivsndik Ore h.,ä`lrfrnälr Rättv. (Bo.) 
å'tismJÅr sRättv. nöLeks. knivsmak sLeks. 
Bju. Al Dju. Flo. Nås hå‘Zrivsnailir Ga. he'nnivs-
Inåk Jä. he'lligsnacik Äpp. hä'kmåir ÖVd. <tid-
punkt, då sabbaten ingår / the start of the 
sabbath' (SAOB 1); ri`nndj et Twe1.igm4Zrs Älvd. 
ri`nndj i Pqrismdl Våmh. ri‘n,ndj ö`ligsmål öMor. 
ri`nnj hglivsmålr Leks. ri`nndje häkmålr ÖVd. 
<ringa in sabbaten'. Jfr helig' (adv.). 

helgt adj. n. hätt Äpp. (jfr helg (d); Hq. helg; 
endast i förb. med söcken:) 	hä' tt s sö'kkän 
'både helg och söcken, söndag och vardag / 
holidays and weekdays'. Jfr helig' (adv.); 
söckent; yrkt. 

helig' adj. I i`e/rin Vrin (n. i`e/rit ,,,i"elrid) Våmh. 
e"lrin (n. end) nvMor. Uslig Rättv. (Bo.) Nås 
hå‘lin (n. hå%) Bju. hå% (n. hå`lit) Mal.; endast 
n. Vekit Älvd. elrit svMor. hå`lret Ve. e"li Ors. 
1. (om viss tid:) 'helgad åt gudstjänst och vila / 
(about a certain time) devoted to church services 
and rest' (SAOB 3 e) allm. (äv. substantiverat:) 
s'ii'kun å helig Rättv. (Bo.) sö'kken s h,E`lig Nås 
'vardag och helg'; (n., som tidsadverbial; jfr 
SAOB 3 e 13:) n a'rrblete bod y'rrkt og l'elrit 
Älvd. <han arbetar både vardag och helgdag'; 
ö'rrt å Pelrid Våmh. (Bon.) ö'rrkt å e"Irit vMor. 
hö'kkt å hg`lret Ve. ä'rrt s e"li Ors. sö'kkt s hå`likt 
Nås Jä. sö'kkt s hä'let Äpp. sö'kkt v hnit Mal. 
'vardag och helgdag'. Jfr helgt; söckent; 
yrkt. 2. 'fromlande / sanctimonious' (jfr 
SAOB 2 g) Våmh. Mal. Syn.: gud(e)lig, bet. 
b. 3. 'hållen i helgd, oantastlig, okränkbar / 
hold sacred, unassailable, inviolable' (jfr SAOB 
4) Mal. fö om,då' e full i'vvan hg`lit 'för den där 
(mannen) är väl ingenting heligt'. — Adv.: 
VeZrit Älvd. hg`lit Mal. `sancte'; e ri`nndjer Vekit 
Älvd. 'det ringer helgsmål / the sabbath is being 
rung in' (jfr SAOB 3 e 8). 

adj. I i'lrug nÄlvd. iskikn övrÄlvd. Våmh. 
Vrun vMor. i'lun öMor. Ors. hi`Zrun Ve. y lrån 
Soll. (h)i`ku Rättv. (h)ug Leks. hi'ku Al Dju. 
Ga. Nås Jä. Mal. liu Äpp. hs ÖVd. (jfr 
hela'', bet. 1). 1. 'betäckt med rimfrost, rim-
frostig / covered with hoar-frost' allm. bs̀ ttjsn i 
i'lun vOrs. bà kkan e hy'lru Äpp. 'det är rimfrost 
på marken'; ä bi lu'vvt å hi'kut i na'tt Leks. 
<det blir vindstilla och frost i natt'. 2. `gråskym-
lig / grey-speckled' Älvd. Mal. Li. Syn.: helad, 
bet. 2; helgrå. 

heligdags-ringning f. Ib rekidagsrivvnivg Våmh. 
(jfr dags) 'helgmålsringning / ringing in the 

sabbath'. Syn.: helgmåls-,helgonmåls-, he-
ligmåltids-ringning. 

helig-mål n., se helg(s)mål. 
heligmåltids-ringning f. Ib i'elrigmetisrinnivvg 
Älvd. 'helgsmålsringning'. Syn.: helgmåls-, 
helgonmåls-, heligdags-ringning. 

heligs-mål n., se helg(s)mål. 
hel-kant m. la (h)Vrkannt Leks. <vinkelrät kant 
(på bräde) / right-angled edge of board' (mots. 
vankant). Jfr helkantad. 

helkantad adj.I Velrk4nntaö Våmh. 'försedd med 
vinkelrät kant (om bräda) /with right-angled edge 
(of board)'. Jfr helkant. 

hel-kläde n. III —la ö'Zrkirrld vMor. elklå'd öMor. 
e"Irkiråd Soll. 'kläde av fint helylle / cloth of 
fine pure wool'. Jfr halvkläde, bet. 1. — Ssgr: 
e"Irkltisjakk f. Soll. `jacka av helkläde / pure-
wool jacket'; e"irkkäströj f. Soll. 'manligt över-
plagg av helkläde / man's outer garment of pure 
wool'. 

helklädes-kjortel m. Id öVrlarä8tjö2 vMor. elklå'8-
tjä.2 öMor. e"lrldrästjäsk Soll. `högtAskjol av svart 
fint kläde / skirt of fine black pure wool, worn 
on special oceasions' (ÖDB IV 190). Syn.: se 
glemmigkjortel. 

helklädes-magd f. la e"Irldräsmaggd Soll. <förkläde 
av fint svart helylle / apron of black pure wool' 
(ÖDB IV 222). Jfr halvklädesmagd. 

heller' adv. e'llder Älvd. ä'ildär(a) öMor. e'lldsr — 
e'llder Ors. hä'llar Rättv. (Bo. Bi.) h,ä'llär Bju. 
Nås 	Äpp. häl läa häll Mal. 'hellre / rather' 
(SAOB I 1 a; Sdw. hälder 1; Fr. heldr 2); i a 
ta'kkt e'llder öOrs. 'jag har hellre tegat'; vii du 
hä'll djär hå' Mal. 'vill du hellre göra det?'; di 
ffi'et  di hä'llää  Mal. 'ju förr desto hellre'; o va 
hä'ller rd's äll me'rrk Li. 'hon var snarare (hellre) 
ljus än mörk'. Jfr ochän-. 

heller" adv. e'lld(e) Älvd. Våmh. elld vMor. Soll. 
Ors. helld (trycksvagt eld) Ve. häll(d) Ore 
(h)äll Rättv. Leks. (trycksvagt ä/ Leks.) häll Al 
Ga. Flo. Nås Äpp. Mal. ÖVd. häll ,,,hä`lle Jä. 

(förbindande en nekad sats el. satsdel med 
en föregående; SAOB I 3) '(inte) heller / either 
(neither, nor)' allm. eb djår int warken å'd e'llde 
Våmh. 'han gör inte det heller'; int i' he'lld Ve. int 
i' hä'll(d) Ore i'nnt je" hä'll Tra. 'inte jag heller'; 
jä vi'll int hä'll Rättv. (Bo.) lag vill inte heller'; 
du ska-nnt jör-i'll de hä'll Nås 'du skall inte göra 
dig illa heller'; la`tt &on hä'll i'nnt få vätt ä 
Mal. låt dem inte heller få veta det'. Jfr ty-. 

(pleonastiskt; jfr SAOB 5 / pleonastically:) 
a. (i början av sats / at the beginning of a sen-
tenee:) häl ö"ka 'Ir i mä Rättv. (Bo.) 'vad viljen 1 
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mig?'; äl vetjå', om dum ä hg'mjällug sLeks. `inte 
vet jag, om de (a: skatorna) äro hämndgiriga'; 
ä/ å ä da' Äpp. `(nej) är det du?'. b. (i slutet av 
sats / at the end of a sentence:) ditt' u no? eld 
Älvd. `gör du någonting?'; e ä lå'vvt dejt eld Ve. 
`är det långt dit?'; an å st; mi'tt i nOgär äld Soll. 
`han har så i h-e heller! (eg. mitt i något!)'; 
ä du ff,c'k äl Leks. `är du sjuk?'; ska-nnt dit" hå, 
å' and 58 äl Leks. `skall inte du ha också, Anders?'; 
hut å' du tö'ku häl Mal. `är du galen?'. Jfr a 
frågepart.; hä adv., interj., bet. 2. 3. `eller / or' 
Rättv. Leks. äl vår ä ny 	vå äl Leks. `eller 
var det i julas (eg. när jul var)'. 

heller konj. eld Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. äld 
öMor. Soll. häl 	Rättv. äl Leks. Bju. Nås 
Jä. Äpp. ÖVd. häl Ga. häll 	Mal. (SAOB un- 
der eller; Sdw. hälder, bet. 4). 1. `eller / or' 
allm. dfi' eld i'g Älvd. dfi' eld i'k Ors. 	äl jå' Jä. 
dit' häll Mal. `du eller jag'; äld 	öMor. `eller 
hur?'; e vrku häl två' Rättv. (Bo.) `en el. två 
veckor'; häl he'kkidär ä vå'lr å Mal. `eller hur det 
blir'. Syn.: än konj. 2. `än / than' OvSi. (utom 
Ore) Nås Mal. ÖVd. ö' e lre'vvgär eld vMor. 
`hon är längre än jag'; jg' e stu'rrä äl da' Nås 
`jag är större än du'; mi'nndär häl a'll dum 
åsra Mal. `mindre än alla de andra'. Syn.: än 
ko-aj. 

heller-något adv. häll-ni' Mal. älnå' ÖVd. `ändå, 
åtminstone / at least'; vm du ta`ggd älnå' ÖVd. 
`om du tege ändår. 

heller-ock adv. eldö' —e'lldo Våmh. h,älå' Rättv. 
(Bo.) h,älå' Mal. —ä/å' Li. `annars / otherwise'; 
eldö' djår i e sy% Våmh. `annars gör jag det 
själv'; h,älk -så skuvi ful 	Rättv. (Bo.) 
`annars skola vi väl låta bli'; i skull kri'vv må, 
häl' skull i välr-ä`tt Mal. `jag skulle skynda mig 
eller också skulle jag bli (på) efter(kälken)'. 
Syn.: änock. 

heller-sid(er) adv. (h)älsi' Mal. —Ct`//si Li. (jfr Fr. 
si'ör adv.). 1. `inte ens / not even' Li. an ö int 
kånfirmä'cl älsf `han är inte ens konfirmerad'. 

a. `än mera, (hur) mycket mer då / (how) 
much more then' Mal. Li. an riv-so'nncl jäs ttä å 
må', älsi då å in bri`tta Mal. `han river sönder 
hjärtat på mig; (hur) mycket mer då på Brita!'. 
Jfr änsen. b. (vid negation:) `än mindre, (hur) 
mycket mindre då / let alone, mueh less' Mal. 
o gå'r int bulre neemmäst gra'nnom en my, hälsi' 
då a`nnsta `hon går inte ens bort till de när-
maste grannarna, än mindre någon annanstans'. 

`till och med, vad mer är / still more, more 
than that, even' Li. jå, två' 	`ja, till och med 
två (vad mer är)'. 

hel-lov n. II hö'Zr/åv Mal. `tillstånd att konfirmeras 
/ permission to be confirmed'. Jfr lov, bet. 3. 

hellre adv., se heller' adv. 
helna f.IVa å'lna öMor. `efterbörd från djurhona 
/ afterbirth from female animal'; o a alti`ppa, 
g`lnon `hon (o: kon) har avgivit efterbörden'. 
Syn.: hela', bet. 1; helda, bet. 1; vind. 

helna sv.v.l. åsln, öMor. (SAOB) `avgiva efter-
börden / get rid of the afterbirth (about fenoale 
animal)' (om djurhona); lana a-t å'lna e'nn 
'kon har inte avgivit efterbörden ännu'; o J`lnäcl 
i'nntä `hon blev ej fri från efterbörden'. 

hel-(och-)hållen adj. Ve/r-og-o`//v, Älvd. 
Soll. hå'lr-u-hean Mal. h,ä'jlr-å-hu'lln ÖVd.; n. 

Jä. `i sin helhet, total / in its 
entirety, altogether)  (SAOB hel 6e); n åt-u'pp 

Älvd. `han åt upp den full-
ständigt'. 

hel-skapad adj. I håsIrgkåpun nvMal. `oskadd / 
unharmed' (Aasen heilskapad 2); an kam 
hk"'Irkåpun &rata `han kom undan helskinnad'. 
Syn.: hel-baskad, -brägda, bet. 2, -skinnad, 
bet. 1, -skint. 

hel-skinnad adj. I instjinnaå Älvd. hä'lfinna 
Bju. kä'Llinna Nås 1. `oskadd / unharmed' 
(SAOB) Bju. Nås. Syn.: hel-baskad, -brägda 
bet. 2; -skapad, -skint. 2. `som har frisk hy / 
with a fresh conaplexion' Älvd. 

hel-skint adj. I höskstjinnt Mal. hä'jkgdinnt Li. 
`helskinnad, oskadd / unscathed, unharmed'; 
han kam-o'nn,clå herjkftfinnt Li. `han kom hel-
skinnad undan'. Syn.: se föreg., bet. 1. 

hel-skägg n.Ib l'elrskegg Våmh. håskskägg Ore 
höskskägg Mal. h,ä`jlrkägg ÖVd. `skägg, täckande 
kinder, haka och överläpp / full beard'. 

hel-soten f.Ia best. lui'lrgta Dju. Ga. Flo. Jä. 
hål-gotta Äpp. hil'Zrfotta Mal. (Y.) hå'lrgöta övr. 
Mal. (Rz 653 b). 1. `dödlig sjukdom / morta1 
disease, fatal illness' (SAOB) Ga. Flo. Jä. Äpp. 
Mal. ä 1/14  vå'ä  hå'Irtsöta o a fä'nn(j)i Mal. `hon 
lär ha fått en dödlig sjukdom'. 2. `någonting 
svårt och besvärligt / something difficult and 
troublesonae' Dju. Jä. Äpp. fti'lrva hå'4öta Jä. 
`fasligt besvärligt'; r-enä hå'Irfotta tå Kers Äpp. 
`rena rama vansinnesarbetet (eg. helsoten till 
göra)'; (äv. som svordom:) ä va fu'Irlrve hä4öta 
Dju. `det var själva f-n så besvärligt!'. 

helst adv. ellst Älvd. Våmh. vMor. ä//st öMor. 
Soll. häl(l)at Rättv. (Bi.) Bju.—Tra. 1. `mest 
gärna, snarast / most of all, preferably' (SAOB 
heller III 2 a) allm. ig ed e'lla wilraå kvå må's 
Älvd. `jag skulle helst vilja ha Mats'; i tr5'r 
nug ä'llst å'd öMor. `jag tror nog snarast det'; 



hel-träda 	 876 	 hem-efter 

an e hå'llst hi'mma i hu'nnom ti'am Mal. 'han 
är snarast hemma vid den tiden'. 2. 'särskilt, 
företräd6svis / especially, above all' (SAOB 
heller III 2 b) Älvd. Våmh. eå jr e'llst ii"lråv so 
Jä' min e' sstn Älvd. 'det är Olov, som företrädesvis 
har hand om hästen'; e'llst dar int du ed skfil 
Våmh. 'särskilt när du inte borde'. 3. (i förb. som 
helst, i förening med ett frågande el. obestämt 
pronomen el. adv.: vem, vad, hur, när, var 
etc. / anybody, anything, however, any time, 
anywhere etc.; jfr SAOB heller III 2 g) allm. 
wå'r såna e'llst vMor. 'var som helst'; hs'nn sum 

Jä. <vad som helst'; når sam h,å'llst Äpp. 
'när som helst'; dem trå hu`nn 88M hei'llst Li. 
`de tro på vad som än säges'. 

hel-träda sv.v.3. å'ltråda Ors. (jfr SAOB heltr äd e) 
'lägga i träde i hela dess utsträckning (om åker) / 
leave completely fallow (about field)'. 

hel-tungel n.Ia hå'lrtunngält Ore 'fullmåne / full 
moon'. Syn.: full-månad, -måne. 

hel-vant m. Ja hå'irvannt ,,,h,å`lrvatt Mal. hil'ilrvatt 
Li. 'vante, som täcker hela handen / glove which 
covers the whole hand' (jfr SAOB helvante). 

helvete n.III 	a e'llwit vMor. hei'llvit Ve. 
än/vit Soll. hei'llviti Nås hei'llvettii Äpp. h,å'llvet 
Mal. 	 öVd.; best. e'llwiteå 
el(w)ited (dat. e'llwitig Älvd. 	öMor.; 
best. sg. dat. eis//witi' vSoll. 1. <de osaligas pino-
rum / hell' (SAOB 1) allm. an  för nö'ir-vå'sst i 

Li. 'han (en ogudaktig man, som nyss 
dött) for åt nordväst till helvetet'. 2. (i kraftuttr. 
/ in expletives; SAOB 2) allm. i e'llwitii elld Älvd. 
i h,å'llvite' Li. (starkt avvisande uttr.); å h,å'll-
vites brå'k Tra. 'ett förskräckligt bråk'; drå te 
h,å'llvites Tra. 'drag åt h-e!'. Jfr helgona. — 
Eufemismer: ellskåk Soll. 	Rättv. ei'll- 
skade Leks. (:ukku ei'llskade ska du jöen <vad i h-e 
skall du här att göra?'); hti'llskrappa Äpp.Ielvete'. 

hel-växt adj. I elvå'kkst öMor. hå'Irvtikkst Mal. 
hå' jirvakkst öVd. 1. `vuxen i ett stycke / 
grown in one piece' Mal. öVd. Jfr heldriven 
m.fl. 2. (om måne:) 'full / (about moon) full' 
öMor. tu'vvg/ei e elvenkst 'månen är full'. Jfr 
full, bet. 2 b. 

hem n. 	Pm, n. Älvd. öm Mor. Soll. hän?, 
Ve. Ore Bju. Dju. hemm Nås; Mm m. 	Mal.; 
h,åjm m. öVd. 1. 'gård / farm' (SAOB I 1) 
öVd. andå hii`jmin sam e nö'lrame lo'nndfutda 
Li. `den där gården (som är belägen) norr om 
Lundfolket'. 2. 'permanent bostad / perma-
nent residence' (SAOB I 2) allm. a. u kumi 
jiist i g4`mmbeqem,e6 Älvd. 'har du kommit hit 
till ditt gamla hem?'; var åg du å'm öMor. 

'var bor du (eg. äger du hem)?'. Syn.: hemma 
n., bet. 1. 3. 'plats i trösklada, där viss tröskare 
hade sin vanliga utgångspunkt / place in 
threshing barn where a particular thresher usu-
ally started' nvMor. 

hem adv. Lm Älvd. Våmh. öm Mor. Soll. Rättv. 
öm 	Ors. hån& Ve. Ore Ål Bju. Ga. Mock. 
(h)öm Rättv. Leks. liårn —hemm Nås Jä. hemm 
Äpp. hi'm Mal. håjm öVd. 1. 'till ngns bostad 
/ home' (vare sig i byn el. i fäbodarna; jfr 
SAOB II 1 a) allm. an a gajd 'em s4'in Älvd. 
<han har gått till sitt hem'; tag-Pm diem o 
mg`ök diem Våmh. 'taga hem dem (till fäbodstäl-
let) och mjölka dem'; ny jå kamm våra hå'm 
Leks. 'när jag kom till vårt hem'; allt sån o hå'm 
ka'mm Leks. 'ända sedan hon kom hem'; fek 
je'rrk hå'm nu då Leks. 'fick Erik komma hem 
(något) då?'; lå`k hå'm Leks. 'en barnlek (eg. 
leka hem)'; (äv. om  ankomst till plats närmare 
hemmet än den, varifrån man kommit:) 
k4sMtiM ieln a grOvkun Älvd. 'då vi kommo 
(från Bunkris fäbodar) till Grövelån'. Jfr hemi 
prep. Syn.: hemmantill, bet. 2; hemå,ter, 
bet. 1. 2. (opera. i förb. gå hem, SAOB gå 
hem 2:) 'vända sig mot (upphovsmannen), gå 
igen / fall or get back (on a person)' Jä. (h)å 
går fuk he'mm pujkår <det få ni nog igen, pojkar!'. 

hem-björn sbst. (endast i förb. göra hembjörn:) 
djå"rå fembgönn Älvd. 'tvångsvis förlova en 
yngling med en flicka, då flickan var i grossess / 
force a young man to become engaged to a girl, 
because she was pregnant'. 

hem-bodar f.Ia pl. i'embåder Älvd. g‘embaöär 
Våmh. å'mbfulå(r) Mor. å'mbaclur --A`mbåder Ors. 
hemmbfiur Ga. 'fäbodställe, beläget jämförelse-
vis nära hembyn och försett med odlad mark / 
shieling with cultivated land situated compara-
tively near home-village' (03DB I 142, 147 f.). 
Jfr sommarsäl. Syn.: hembodställe; hem-
fäbodar; närbodar. 

hem-bodställe n. III 	 Älvd. hå`mbud- 
stå'llå svLeks.; obef. Våmh. =föreg. 

hem-efter prep. rmter Älvd. em(m)tår Våmh. 
Mmått Mal. 'hemåt utefter, hem längs /homewards 
along'; (styr dat.) femte wä'em Älvd. Mmått 
vå' jam Mal. 'hemåt utefter vägen'; j'emtöi geti.kn 
Våmh. 'längs bygatan söderut mot den äldre 
byklasen'. 

hem-efter adv. g' emter Älvd. å'mtår vMor. Soll. 
e'mmtsr 	mter Ors. hå'måttår Ore he'mmtår 
Flo. Nås Äpp. hi'meitt himå` tt Mal. 1. 'hemåt, 
åt hemmets håll / homewards' (V11 We.; Bur-
träsk) allm. dum drog-å' hinki`tt Mal. `de drogo 
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iväg hemåt'. Jfr hemma (n)ef ter. 2. 'till 
centrum av byn el. socknen / to the centre of 
the village or parish' allm. ig air penater Älvd. 
'jag skall bege mig fram el. ned till kyrkbyn'; i 
så' nöger taskkur j4' ei'mter öOrs. 'jag såg några 
får här åt kyrkbyn till'. 8. (i förb. hemef ter 
åt:) 'hemåt vid el. fram till / along home to, 
homewards up to' vÄlvd. Mor. Mal. ig m ött 
Qnum i'emter a sjft'm vÄlvd. 'jag mötte honom 
på hemväg vid sjön'; e'm(m)tär a mö'ra vMor. 'i 
närheten av hemmet vid Mora (äv. Mora centrala 
byar)'; himätt å by'nnom Mal. 'hemåt i närheten 
av byn'. 

hem-fart f.Ia hismfatt Mal. 'hemfärd, hemresa / 
home journey, way home' (SAOB); hå va' tt full 
ivvo hi'mfatt ferrän te jit'lra 'det blev ingen 
hemresa förrän till julen'. 

hem-folk n.Ib hrmfetIrk Ve. ö'mfök Soll. hrm-
flark Rättv. (Bo.) Dju. hä'jmfelrk ÖVd. (SAOB; jfr 
dock äv. hemmafolk). 1. 'folk från samma 
gård el. by som den talande / people from the 
same farm or village as the speaker' Rättv. 
Dju. ÖVd. Syn.: hemma(n)folk, bet. 1. 
2. 'folk, som bor på egen gård / people with a 
farm of their own' Soll. 3. 'folk från bygden på 
besök i fäbodställe / people from the home-village 
visiting the shieling' Li. Syn.: hemma (n)f olk, 
bet. 2; hemmasfolk. 

hem-fred m. femfriö Älvd. hismfrå Mal. hä'jnafrå 
ÖVd. 'frihet från intrång i hemmet / privacy in 
one's home' (SAOB 1, under hemfrid); te Cnnt 
a hi'mfrgn en ga'vu Mal. 'att inte ens (få) ha 
lugn och ro i sitt hem'. 

hem-från adv., se hemifrån. 
hem-fäbodar f. pl. rmfäbiulär Soll. `fäbodställe, 
beläget jämförelsevis nära bygden / shieling 
situated comparatively near village'. Syn.: se 
hembodar. 

hem-föding m.Ib hesmmf5diu Flo. Äpp. hi'm-
fådiv Mal. hiejmf5divg Li. 1. <person, som är 
född och har sitt hem inom socknen, inföding / 
person who was bom and lives in the parish' 
(SAOB 3) Flo. Äpp. Mal. 2. 'enfaldig, inskränkt 
och dum person / silly, stupid person' (jfr 
SAOB 2) Li. Jfr hem(ma)gj ord, bet. 2. 

hem-för adv. himfö' Mal. (ortnamnsartat:) 'i 
äldre del av byn (Mon, belägen ute mot älven) / 
in the older part of the village (of Mon situated 
by the river)'; dem bo'dd himfå"de bodde i den 
äldre delen av byn (Mon, ute mot älven)'. Jfr 
hemmanmed, bet. 2; hemmapå. 

hem-gar adj. 1 mgår Älvd. rmgar öMor. rmgarr 

Soll. ä'mgär vOrs. ek`mgarr öOrs. 'hemgjord / 
home-made'. Syn.: hem(ma)gjord, bet. 1. 

hem-genom adv. hrinjönom —hemjii`n,om svLeks. 
'hemöver, fram genom hemtrakten / through the 
home district'. 

hem-gjord adj. I, se hem(ma)gj ord. 
hem-gäld n.I a he"mdjell(d) Ve. (Wennberg hem-
gäll; DO Hj enagmld) 'självförvållad skada av 
övernaturlig art / self-incurred injury of super. 
natural kind'; an fikk hemdjell(d) för ä"dan 'han 
fick igen det där, ådrog sig på övernaturligt sätt 
skada' (genom att man b of ört kreaturen på en 
torsdag el. skjutit på en skata el. gjort spektakel 
för en katt el. jagat en björn ur idet el. skad-
skjutit en älg etc.). 

hem-gäldig adj. I b`miällu Rättv. (h)rmjällug 
Leks. hrmjällu Bju. Dju. —he`mmiällu Ål Ga. 
Flo. Nås Jä. Äpp.; °bd. Mal. ÖVd. 1. `som 
på övernaturligt sätt hämnas el. ger igen / 
taking revenge in a supernatural way' allm. 
tekvon ä hrmjällug Leks. 'älvorna (sorgmyg- 
gans larver) ge igen på övernaturligt sätt'; ä 
int varrt tå rrt ftegglron, for dem ä hemmjällu 
Al 'det är inte värt att reta Fåglorna (tre sinnes- 
slöa systrar), ty det kommer igen på mystiskt 
sätt'; ä kfeta en ta'llbj5r övär vå'jän, ss ä ä se 
hemnijällut ss Al 'det sprang en ekorre över 
vägen, så det är stor fara för mystiska obehag'. 
Syn.: ronig. 2. 'slug, illistig, knipslug / cun- 
ning, sly' Leks. Bju. Ga. Flo. 3. <elak / nasty, 
wicked' Leks. Jä. 4. 'krånglig, besvärlig! diffi-
cult, troublesome' Al tä'nndran ä ss hemmjällu 
ss 'tänderna äro så besvärliga så'. — Adv.: 
hemmjällut Jä. (allm. förstärkande:) 'förskräck-
ligt, kolossalt / very, extremely'; hä vå, se he`mm-
jällut rö'ke 'det var så förfärligt roligt'. 

hem-1 prep. jmi Vånah. /bing Mal. `hemma i el. 
vid / at home in or at home with'; iemi by'rrim 
Vämh. himi by'nnom Mal. 'i den äldre (centrala) 
delen av byn'; iemi grrdi Våmh. Mmi gåsZru Mal. 
'i gärdet (hemma) i den äldre (centrala) delen av 
byn'; hhni so'kkin Mal. 'hemma i bygden el. 
socknen (till skillnad från (trakten av) fäbo-
darna'. Jfr hemvid. 

hem-1 adv. smf' vSoll. hemi' svLeks. himi' Mal. 
1. 'hemma i byn, i hembyn / in the home 
village' allm. da himi' gä'tt dem full små'kom om 
lå`dina,n Mal. 'där hemma i byn vallade man 
(väl) får och getter om vårarna'. 2. (speciellt i 
uttr. hemi därna:) smf' dan vSoll. 'där hemma / 
at home' (betecknar i Finngruvan byarna Gävun-
da och Landbobyn). 

hem-(i)från adv. hrmfrå Rättv. (Bo.) hrmifrå 
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svLeks. hå'mifrånBju. hi'mifro Mal. (Y.) 1. 'från 
hemmet; borta från hemmet / away from home; 
from home' (SAOB) allm. Jfr hemma, bet. 2a. 
Syn.: hemmafrån; hemman. 2. `från sina 
sinnen / out of one's senses' Mal. (Y). 

hem-(1)kringadv. (h)g'mikriv Leks. hemmkriyvGa. 
häsjmikriyg Li. `i trakten omkring hemmet / in 
the area around the home' (SAOB); Mutan gå 
hemmkrivy (la. 'hästarna gå på bete i närheten 
av hemmet'. Jfr hemmavid; hemomkring. 

hem-komma f. hi'mkamma Mal. 'kalas, som fira-
des vid ngns (ex. brudparets) ankomst till sitt 
eget hem / welcome-home party (e.g. for bridal 
couple)' (SAOB 2); dsm vå' da s drakk krm-
ksmma Mal. `de voro där och firade (eg. drucko) 
hemkomsten'. Jfr enkomöl. Syn.: hemkom-
mings-, hemkom(st)-öl. 

hemkommings-öl n.Ia hemmksmmivsök Jä. = 
hemkomma. 

hemkom(st)-öl n. I a g`mkumål Ors. hi'mksm(st)6 
Mal. 'kalas, som firades vid ngns hemkomst (ex. 
brudparets ankomst till sitt hem)' (SAOB). Syn.: 
hemkomma. 

hem-kvarn f.Ia, se hemmakvarn. 
hem-legokona f. V hå`mlå'kunu Rättv. (Bo.) 
'kvinna, som anställts för att sköta arbete 
hemma på gården / woman employed to work 
on farm' (motsats: gätlegokona); vi'n(n)tar-
håmlgikunu 'kvinna, som anställts för att under 
vintermånaderna sköta arbete hemma på går-
den / woman employed on farm during winter 
months'. 

hem-löt f.Ia å'mlat öMor. Leks. (Silj.) hg`mgt 
Ore Rättv. (Bo.) hemmlöt Flo. Jä. hi'ml5t Mal. 
1. `betesområde, på vilket kreaturen vallades i 
närheten av hembyn / grazing area belonging to 
home-village' (ÖDB I 149) allm. Jfr bod-, 
fäbod-löt. 2. (överfört:) 'hemmets närhet, 
hemtrakt / area around the home (village)' Mal. 
i vå' da-i hi'mlötv, 'jag var på kända trakter 
nära hemmet'. 

hemma oböjl. n. f eme ,.,  f ema Älvd. fema Våmh. 
g'm(a) Mor. Soll. hå'm Ve. gsmasma ,,,4`ma 
Ors. hå`ma Rättv. (Bo.) hemma svLeks. Dju. 
hemma Bju. Äpp. hi'ma hi'mma Mal. hå' jm Li. 
1. 'hem, hemvist; bostad / home' (SAOB I) allm. 

ol(d)-tf'' f`ema sqjnu 	 Våmh. an 
011(d)-tf'lr g'm säjnä Soll. han hå"11(d)-ti h,g'm sätt 
Ve. 'han håller till i sitt hem'; däm e enti'llär 
g'm vor öMor. `de äro snälla hemma el. i vårt 
hem'; dån ar i ga`mmbsrema vOrs. `där har jag mitt 
gamla hem'; i kum fro 	iko öOrs. 'jag kommer 
från edert hem'; vi jrvom vås a hå'ma Rättv. 

8 	 hem(ma)-gjord 

(Bo.) `vi begiva oss i väg mot hemmet'; o e rä'dd 
h,g`ma som stri'k Rättv. 'hon är så rädd för 
hemmet som för stryk'; du får va s`da hemma 
Leks. `du får vara i edert hem'; å int mitt hemma 
nå hä'll Bju. 'det är inte mitt (riktiga) hem hel-
ler'; i va'ra hemma Dju. 'i vårt hem'. Syn.: 
hem n., bet. 2. 2.a. (i förb. äga hemma:) 'bo, 
vistas / live' (SAOB I) allm. da Mer l'egd 

eme Älvd. 'där de hörde, hemma, bodde'; 
var öa 	å'mo öMor. war jäg du hå'm Ve. vär ag 
du hemma Dju. var gg dfe hi'mma Mal. här äjg 
du h,ä'jm Li. <var bor du?'; an a å'g(g)t hg`ma 
pi a'som Rättv. (Bo.) `han har haft sitt hem i 
Åsbyarna'. b. (i förb. från hemma:) fr4 l'ema 
Våmh. tro hi'ma ( ,,,hi'mma) Mal. /ro h,ä`jm Li. 
'hemifrån / from home'. Jfr hemman adv. Syn.: 
hemmafrån. 

hemma adv. f eme ema Älvd. fema emä 
Våmh. åsm(a) vMor. Soll. hg`m(a) Ve. Ore g'mo 
g'ma vSoll. g'ma 	Ors. hg`ma Rättv. 
(Bo.) 8'n/a svRättv. hemma Rättv. (Bi.) Bju. 
Nås Jä. Äpp. hemma svLeks. Al Dju. hemma 
,,,hemmä Ga. Flo. hi'ma -,hi'mma Mal. hä'jm(s) 
ÖVd. (jfr hemman adv.). 1. 'i hemmet / at 
home' (SAOB II 1) allm. war i bil' rme Älvd. 
'var är du hemma?'; ulum 	 ien wrku 
Älvd. `vi skola hava dem (o: kreaturen) hemma 
en vecka'; e i'vven g'm a l'r ä öMor. 'är ingen 
hemma hos er?'; e brnta hg'm Ve. 'är Brita 
hemma?'; (ofta halvt pleonastiskt:) em å ba`kkam 
Soll. '(hemma) på kyrkbacken'; hErn å gåqrn 
svLeks. `(hemma) på gården'. Jfr hemmast; 
hemmavid. 2. (bilell.; i förb. hemma i el. 
hemma med; SAOB II 4 c p:) a. `förtrolig 
med, intimt bekant med / fanniliar with, inti-
mately acquainted with'; tgm an jr rema mgn 
enä Våmh. 'om han är intimt bekant med 
henne'. b. 'förtrogen med ngt, insatt i ngt / 
familiar with, initiated into'; e dfc nu hi'mma i 
didå' då Mal. 'är du något förtrogen med el. 
insatt i det där då?'. 

hemma interj. hemma ,-, he' mma Ve. 4"ma 
öOrs. hä'ma (de) Ore (maningsord till häst / word 
of exhortation used for horse; jfr SAOB hm I 3; 
Ideforss Prim. 298 f.). Syn.: hm; humma. 

hemma-, se äv. hemma (n), 
hemma-från adv. g'ma/ra sRättv. (SAOB hemma 
II 1 b) 'hemifrån'. Syn.: hemifrån, bet. 1; 
hemma n., bet. 2b; hemman adv. 

hem(ma)-följe n. III, se hemma(n)följe n. 
hem(ma)-gjord adj. I emdfö'rd öMor. h;e"mdjad Ve. 

hgsmjält Rättv. (Bo.) Bju. hemmjök Flo. 
Nås (pl. he mmjanä Nås) hi' mdjök hi'mmdjök 
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—hi'mmadjök Mal htt'jmdfök ÖVd. 1. 'förfärdi-
gad i ett hem / home-made' (SAOB 1) allm. 
Syn.: hemgar. 2. 'som bär sig tölpigt åt, 
(som förefaller att vara) dum / awkward, (seem-
ing to be) stupid' Mal. Jfr h emf ö ding, bet. 2. 

hemma-gård m. Ja g`magård vOrs. 4`m4gård 
öOrs.; best. i' emagårdn,, Våmh. 1. `födelsegård / 
the farm where one was bom' Ors. 2. (best.; 
bildi.:) 'kyrkogården/ (figuratively:) the church-
yard'; an 14 firy`tt up i i' emagårdn Våmh. 'han 
får flytta (upp) till kyrkogården'. 

hemma-ko f. VII hi'mmakik Mal. hit'jmitå ÖVd. 
'ko, som under sommaren behölls hemma i byn / 
cow kept in village during summer months' 
(Multrå hemko). 

hemma-kvarn f. I ahö'mkvårsvLeks. Dju.hö'mkvår 
Ål Ga. hemmakvårn Nås ( -kvarn) Jä. he' mma-
kvarn ( ,.-kvårt) Äpp. hi'mmakvånn Mal. het'im- 
kvånn ÖVd. 1. 'handkvarn / 	(SAOB 
hemkvarn; ÖDB I 470 ff.) allm. Syn.: se drag-
kvarn. 2. 'skvaltkvarn / water-mil' (Ross 
heimekvern) Dju. Syn.: se bäckkvarn. 

hemman n. Ja j"%nan Älvd. emman vSoll. hå'man 
Ore hö'man Rättv. (Bo.) hemman Rättv. (Bi.) 
hemman Bju. Ål Dju. Ga. Flo. Nås hi'man Mal. 
'mindre lantgård, (jord)egendom (med åbyggna-
der) / farm' (SAOB 2). Syn.: gård, bet. 10. 

hemman prep. (styr ack.) l'em4 Älvd. e"må Soll. 
hö'ma Rättv. (Bo.) hisma ,,hi'mma Mal. 'på hem-
sidan om, längre hemåt än / on the home side of, 
nearer home than'; rem4 tig sörtitk Älvd. e"met 
tjö'rrtjo Soll. kö'ma tizt`r(r)tia Rättv. (Bo.) 'hem-
om kyrkan'; hi'mma mg`ra Mal. <närmare (den 
tidigare) hembyn från myren räknat, på hem-
sidan om myren'. 

hemman adv. f em4 Älvd. å`niet vMor. g`nio 
öMor. e"met Soll. å'ma svRättv.; obef. Våmh. öMor. 
Ors. (jfr hemma adv.) 'hemifrån / from home' 
(SAOB 1); a du led f emek i clå'y Älvd. 'har du 
kommit hemifrån i dag?'; (med pleonastiskt 
från:) i kumm /rå ä'må nå vMor. 'jag kommer 
hemifrånnu'. Syn.:hemifrån, bet. 1; hemma-
från; hemman efter. 

hemma(n)-efter adv. rem4ter Älvd. (h)esmmaåt 
Leks. hi'mmanått Mal. 'i riktning från hemmet, 
hemifrån' (SAOB 1); i ka'rnm fro hi'mmantitt 
sku'll nök-1 so'kkina Mal. 'jag kom hemifrån och 
skulle norrut i bygden (el. socknen)'. Jfr hem-
efter, bet. 1. Syn.: hemifrån, bet. 1; hemma-
från; hemman. 

hemma(n)-folk n. I b f enuifitsk Älvd. f" emafask 
Våmh. lamafskk Ore hemma/sk Jä. hi'mma-
fskk Mal. 1. 'folk från samma gård el. by (som 

9 	 hemma-råg 

den talande) / people from the same farm or 
village' allm. sgE y'å' mge6tum wir f em4ffistje 
Älvd. 'se, här möta vi folk hemifrån!'. Syn.: 
hemfolk, bet. 1. 2. 'folk från bygden (el. 
hemifrån byn) på besök i fäbodställe / people 
from the home-village visiting the shieling' (jfr 
SAOB hemmafolk) Mal. Syn.: hemfolk, 
bet. 3; hemmasfolk. 

hemma(n)-följe n.III hi'mafiiki ,-,hi,mmafFiki Mal. 
(jfr fgutn. haimfylgi, Fr. Feer. heimanfylgj a) 
<husdjur (t. ex. ko el. get) som bruden medförde 
från föräldragården, hemgift / animal (e.g. cow 
or goat) brought by bride from her parents' 
farm, marriage-portion' (jfr SAOB hemföljd; 
Aasen heimanfylgj a, Rosshaimafolji, under 
heimanfylgje); dem fi'kk då full e kfil hu'dclåra 
i hi'mmafgrki `de fingo då (i alla fall) en ko var-
dera i hemföljd'. 

hemma(n)-för adv. he'mmalsr svLeks. hi'mmafö 
Mal. 1. 'där hemma, i hemtrakten / at home, 
round about home' Mal. ä e full liVektia  ve ä 

hi'mmafö 'det är nog bättre väder i hemtrakten'. 
Syn.: hemman-med, bet. 1, -till, bet. 1. 2. 
'närmare hemmet till, hitom / nearer home' 
allm. Syn.: hemmanmed, bet. 3. 

hemman-med adv. remegnin Älvd. ö'måminn 
vMor. e"måminn —e"må-mi'nn Soll. 1. <där 
hemma' Älvd. Syn.: hemman-för, bet. 1, 
-till, bet. 1. 2. 'i den centrala (äldsta) delen av 
byn el. socknen / in the central (oldest) part of 
the village or parish' allm. Jfr hemför; he m-
mapå. 8. 'närmare hemmet el. bygden till, 
hitom / nearer home' Soll. Jfr hemmapå. 
Syn.: hemma(n)för, bet. 2; hemom, bet. 1. 

hemman-tamd adj., se hemtam. 
hemma(n)-till prep. (h)'matå Rättv. (h)e`mm,atå 
Leks. 'på denna sidan om, från hemmet räknat, 
hitom / on this side of'; ö'matå la'n(n)dsvåfan 
sRättv. <på hitre sidan om landsvägen'; he'matå 
bå'ttfitm Rättv. (Bo.) 'hitom bäcken åt hemmet 
till'. Jfr hem (ma)vid prep.; hemom. 

hemma(n)-till adv. femåtik Våmh. (h)emmatå 
Leks. hemmatå Dju. Jä. 1. 'där hemma, nära el. 
närmare hemmet till / near(er) home' allm. 
Syn.: hemman-för, bet. 1, -med, bet. 1. 
2. 'hem / "homo" (shouted to cows)' Jä. kem 
hemmatå ̀ kommen hem!' (lockrop till kor). Syn.: 
hem, bet. 1; hemåter, bet. 1. 

hemma-på adv. he`mmapå Ål 'i socknens centrala 
(äldsta) del / in the central (oldest) part of the 
parish'. Jfr hemför; hemmanmed, bet. 2. 

hemma-råg m.Ic htmråg Rättv. (Bo.) Dju. 
'råg, som odlades på åker hemma i byn 
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/ rye cultivated in home-village' (motsats: 
bränd-, fall-, svedje-råg). 

hemmas-folk n. Ib hemmasfekk Äpp. 'folk från 
hembygden el. byn på besök i fäbodställe / 
people from the home-village visiting the shieling'. 
Syn.: hemfolk, bet. 3; hemma(n)folk, bet. 2. 

hemma-sjuk adj. I hi'mmardk Mal. 'som hyser 
hemlängtan / homesick' (jfr SAOB hemsjuk). 

hem(ma)st adj. superi. rmdest Älvd. å'mäst Soll. 
hem(m)st Rättv. (Bo.) hi'mst Mal. 'belägen när-
mast gården el. närmast byn el. närmast byg-
den / situated nearest the farm or village' 
(Aasenheimst, under heimre; jfr ordb.hemre) 
allm. å'mäst ba'nntjen Soll. 'den av bankarna (i 
Siljan mellan Sollerön och fastlandet), som ligger 
närmast ön'; he'm(m)st hå` fa a fulli-ku'll Rättv. 
(Bo.) 'hässjan närmast gården har fallit omkull'. 
— Adv.: hem(m)st —hem(m)stå Rättv. (Bo.) 
hi`mstv Mal. 'närmast bygden el. socknens 
centrala (äldsta) del / nearest the village or 
central (oldest) part of parish'; he'm(m)st i 
bi'nam Rättv. (Bo.) `i den närmast socknens 
centrum belägna delen av byn'; hi'mst i iebattjam 
Mal. 'vid gamla hembyn längst ut på älvstranden'. 

hemma-stadd adj. I rmstädd Älvd. g'm-sta'dd 
Soll. hö'mastadd Ore hemmastadd Äpp. hi`mma- 
stadd Mal. 'som känner sig som hemma; kunnig, 
bevandrad (i) / feeling at home, at ease; skilled, 
experienced' (SAOB 2c ). Jfr hemtam, bet. 3. 

hemma-säta f . V hi`mmasåtu Mal.; best. ack. 
fsemsetu' Älvd. 1. 'hemmasittande / staying at 
home' (Fr. heimasetu) Mal. ä väl e fä`läde 
ki`mmasätu 'det var ett fasligt hemmasittande'. 
2. (endast i förb. med få:) 14 rmsetq' Älvd. 
'råka i en situation, som tvingar en att hålla 
sig hemma (t. ex. om  kvinna, som fått barn) / 
be in a situation that forces one to stay at home 
(e.g. about woman who has had a child)'. — 
Ssg: (i uttr.:) 14 rmsetubrieveö Älvd. 'dots. (eg. 
få hemsätubrevet)'. 

hemma-söndagen m. I c best. hemmsöndan Al 'den 
första söndagen efter hemkomsten från fäbo-
darna / the first Sunday after returning home 
from the summer pasture'. 

hemma-troll n.I a g'In4trull öOrs. 'person, som 
ävlas att alltid vistas hemma /person who always 
trias to stay at home'. Jfr hemskreda. 

hemma-varande adj. hi'mmavelron Mal. 
vistas hemma / staying at home'; hi`mmaväron 
ö`samin Mal. 'som vistas ensam kvar i hemmet'. 

hem(ma)-vid prep. hemvel Rättv. (Bo.) (h)emvä 
Leks. himmave Mal. häjmvå ÖVd. 'åt hemmet el. 
den äldre bydelen till, hemom, hitom / on the 

home side of or on the older village side of'; 
hi`mmave bYretn, Mal. 'på den sida om Byråsen, 
som vetter hemåt'; ä a vg‘ry en bYväg hi`mmave 
myra Mal. 'det har funnits en byväg bortom 
myren närmare den ursprungliga byn ute vid 
älven'; häjmvä Okan ÖVd. 'hemma i närheten 
av gårdarna'. Jfr hemma (n)till; hemom. 

hem(ma)-vid adv. T'emwiå Älvd. 	vMor. 
å'matvi vOrs. mawi 	Ore he'mvä Dju. 
hi`mmavö' ,,himvö' Mal. h,äjmvä' ÖVd. (jfr ordb. 
hem(ma)vidprep.;Burtr.hemmervid;V11We. 
hemvid). 1. `i el. nära hemmet, hemma / at 
home' allm. e beekk-mäs hö'mawi nU"' Ore `är 
Bäck Mats hemma nu?'. Jfr hemikring; 
hemma, bet. 1; hemomkring. 2. 'åt hemmet 
till, hemom / on the home side' Mal. 

hem(ma)-väven adj. IV isemwevfn Älvd. Våmh. 
tmvövin öMor. hö'mwdven Ore hå`mvåvin Rättv. 
(Bo.) ö`mvivin sRättv. hemmvivin Nås hi`mma-
vövin ,-,hismavövin Mal. hä'jmvåvin ÖVd.; n. 
(h)å`mvävi Leks. <hemvävd / hand-woven' (SAOB 
under hemmavävd); je ä`mvevi ma' jd öMor. 
'ett hemvävt förkläde'; ö'mvivnan v<1'v sRättv. 
'hemvävd väv'. Syn.: hemvävd. — Ssg: 
ö`mveviklåd n. öMor. 'huvudduk, vävd i byn 
Nusnäs / wonaan's headsearf, woven in the vil-
lage of Nusnäs'. 

hem-med prep. (styr dat.) femmin Älvd. hömmei 
svLeks. himmå Mal. 'utmed (i riktning mot hem-
met) / along (in the direction of home)'; g -d` ttum 
femmin wö'em Älvd. 'vi vallade utmed vägen i 
riktning mot hemmet'; hömmä stusgguväcklja 
Leks. 'utmed stugväggen'; himmå la`nnd Mal. 
'utmed stranden invid hemmet'. 

hem-när prep. hömnä svLeks. himnä Mal. häjmnet 
Li. 'bredvid, i närheten av, hos / next to, near, 
with' hämnä ä' &ass Leks. 'i närheten av Esters-
gården'; a ää  trä' mmat himn,ä' ätt Mal. 'ha ni (eg. 
haven I) främmande hos er?'; himnd hu`nnom 
(•—himnd' om) Mal. häjmna hö`nsm Li. 'hemma 
hos honom'. 

hem-om prep. iemeon Våmh. (h)mom Leks. hinunn 
Mal. 'hitom (från hemmet räknat) / on this side'; 
emum gri'nndi Våmh. 'förbi grinden närmare 
hembyn, på hemsidan om grinden'; ö`mom fö`nam 
nLeks. 'hitom sjön'. Jfr h e mna a ( n) till; h e m-
(m a) v i d. 

hem-om adv. 'ämu'mm ,-,e"mumm, Soll. 1. <när-
mare hemmet el. bygden till, åt socknen till / 
nearer home' Soll. i gd`tum ömu'mm 'vi valla 
mot sockensidan'. Syn.: hemman -f ör, bet. 2, 
-med, bet. 3. 2. 'till socknens centrala (äldsta) 
del / to the central (oldest) part of the parish' 

'som 
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hem-åter 

Soll. an a ve e"mumm <han har varit på kyrk-
backen'. Syn.: hemöver, bet. 2. 

hem-omkring prep. himsmkrivv Mal. `i hemtrak-
ten omkring / in the home area around'; himam-
krivv gä`kan 'omkring hemtraktens gårdar'. 

hem-omkring adv. himamkri'vv Mal. `i närheten 
av hemmet (hembygden), i trakten omkring 
hemmet / in the area around the home' (SAOB); 
dam 	set bd`ra himsmkri'vv 'de uppehålla sig 
bara i hemtrakten'. Jfr hemikring; hem (ma)-
v i d. 

hemre adj. komp. remder- Älvd. 'mär Soll. 
hemmdsr Rättv. (Bo.) (sup. emmrast sRättv.) 
(h)ö`ntsr Leks. hemmär Al Äpp. hi`mmä4  
hi'mää  Mal. (Aasen heimre; Fr. heimri; jfr 
ordb. h e m (m a) s t). 1. 'belägen närmare den 
talandes hem / situated nearer the speaker's 
home' allm. femdetjåka's Älvd. 'den närmare 
bygden belägna av de båda Kälkäsarna'; o e 
lg'kunu ti hgnadar hä`som Rättv. (Bo.) 'hon är 
vallhjon i den närmare bygden belägna hus-
gruppen'; på hgmsr trrda på tjd'jan Leks. 'på 
den hitre sidan av skogsskiftet'; he'rnmär ha'kjbö 
Al 'det närmare hembyn el. kyrkbyn belägna 
Helgbo'; hi`nanula  vi'ktrflön Mal. `vilstenen, be-
lägen närmare hemmet'. 2. 'belägen närmare 
bygdens centrala (äldsta) del / situated nearer 
the central (oldest) part of the area' Al; he`mmär 
d'?2, åv so'kkna 'den del av socknen, där kyrkan 
ligger'. 

hem-skifte n. III fentstjifftä Våmh. ö`mstjifft Mor. 
`markstycke el. åker(lott) nära gården / (allot-
ment of) land or cultivated area situated near 
the farm'. Jfr skifte, bet. 2. Syn.: hemåker, 
bet. 2. 

hem-skinnare m. Ilie hi'mstjinnaa hi' mstjinnita 
Mal. `på främmande ort, ej i Malung född och 
verksam skinnare / furrier bom and working in 
a different place, not in Malung'; ä vä, en hi'mstjin-
när i grä've `det var en i Grue (i Norge) infödd 
skinnare'. 

hemsklig adj.I r€ mskkig nÄlvd. (jfr V11 hemsk-
hg; Aasen, Ross heimsleg) <hemtrevlig / cosy'. 

hem-skog m.Ie femskäsg Älvd. åsmskög Ors. 
hgmskög Rättv. (Bo.) svLeks. Bju. hemntskög 
Ga. Nås Jä. hi`mmskög Mal. hå' jmskög öVd. 
1. 'nära byn belägen skog / forest situated near 
village' (SAOB) allm. däm svi's mitji på häsmskö-
jäm Rättv. (Bo.) `de svedjade mycket på hem-
skogen'. Jfr bod-, ut-skog. 2. 'kvinnas blygd-
hår /woman's pubes' Mal. Jfr hemå,ter, bet. 2. 

hem-skreda f. V fentakriöå' Älvd. <tyst, obetydlig 
kvinna, som helst vistas hemma / quiet, retiring 

woman who prefers to stay at home'; n a MO 
femskriötki <han har fått en tyst, hemkär kvinna 
till hustru'. Jfr hemmatroll. 

hem-slått(er) m.Ia hi'mllått Mal. 'slåtter invid 
hemgården och i hembyn (vid mitten av juli) / 
haymaking on the farm in the home-village'. 

hemst adj. superi., se h e m (m a) s t. 
hem-sömmare m. Ilie hi'm85mäet Mal. 'person, 
som sydde i sitt hem åt förlagsman / person 
sewing in his (or her) home for an employer'. 

hem-tam adj. I hgmtämd Ve. å"mtämd Soll. 
hämtammd 	mantammd Ore (h)6` mtä m Leks. 
hgmtäm Bju. Mock. he`mmtäm Nås hi`mtim — 
hismmtäm Mal. her indäm öVd. 1. 'ej bångstyrig, 
tam / docile, tame' (t. ex. om  häst; jfr SAOB 1) 
Ore. 2. 'som trivs hemma, som gärna håller sig 
hemma / who likes staying at home' Leks. 8. 
'som uppför sig i främmande gård på samma 
sätt som hemma, hemmastadd, framfusig / 
unembarrassed, making oneself at home, pushing' 
allm. Jfr hemmastadd. Syn.: husvarm. 

hem-vid prep. se  hem(ma)vid. 
hem-väg m.II '-'Te ' 89nw -eg Älvd. Våmh. hgmvåg 
Rättv. (Bo.) Bju. hismmvdg sMal. jmvåg ÖVd. 
'väg (färd) hemåt / the way home' (SAOB); 
inkm 4 i'emw4nt Älvd. i &tgm 4 rmwfm ( rem-
wk) Våmh. 'vi äro på hemväg'; vi jivom uh på 
hgmveljan nä Rättv. (Bo.) 'vi begiva oss på väg 
hem nu'. 

hem-vävd adj. I hösnavdvd Bju. `vävd i ett hem, ej 
fabriksvävd / woven at home, not in a factory'. 
Syn.: hem(ma)väven. 

hem-väven adj., se hem (ma)väven. 
hem-åker m.Id remitkär Våmh. håsmåkär Ore 
hgnJtkar Rättv. (Bo.); obef. Älvd. Mor. Ve. 
'åkerområde i by, som var beläget helt nära 
byns gamla gårdar, och i vilket dessa gårdar 
hade del (ruta) / cultivated area in village, 
situated near the oldest farms and shared by 
these' Ore. 2. `åker(område), beläget nära 
gården i hembyn / cultivated area or field, 
situated near the farm in the home-village' 
Våmh. Rättv. (Bo.). Syn.: hemskifte. 

hem-åt prep. (styr dat.) himä, ,,,himåt Mal. 'hem 
till / home to'; ve ka'mm himät 03rom Mal. `vi 
kommo hem till gårdarna'. Syn.: hemåt er. 

hem-åt adv. hö'ma Rättv. (Bo.) 1?gmåt Bju. 
hgmat Flo. he'mma Näs himä,'t Mal. 'mot hem-
met / homeward' (SAOB); då ku'nn tög te kamm 
himä't Mal. <när korna började komma hem till 
sätern'. Syn.: hemöver, bet. 1. 

hem-åter prep. emat Våmh. limat Ors. 'hem till / 
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home to'; gök femat iwkka Våmh. glk elmat i`kka 
öOrs. 'gå hem till er (gård)!' Syn.: hemåt. 

hem-åter adv. emat 	Älvd. 'mat Våmh. 
å'mat emat vMor. emä't öMor. i'mät 
vSoll. emät emä't Sol!. ö'mat 'nit 
Ors. hg mat Ore hi`mmatä 	teMal.hie jmat 
ÖVd. (Aasen heimatter). 1. 'hem (igen)'/ 
home (again)' allm. i djikk rmat Älvd. i djikk 
ei'm4t öOrs. 'jag gick hem'; ss lo' tt cism kam 
hi`mmate Mal. 'så fort de kommo hem (igen)'; je 
trä ta, fösr-häjmat Tra. <jag tror, att han for hem'. 
Syn.: hem, bet. 1; hemma(n)till, bet. 2. 2. 
(bildi.:) 	blygdpartiet / as far as genitals' Soll. 
ä synns å'llt e"mät å di 'det synes ända in (upp) 
till din blygd'. Jfr hemskog, bet. 2. 

hem-äng(e) n. (i pl. äv. f.) hrmän(n)js Rättv. 
(Bo.); best. pl. ö`nienndji vOrs. etmenndjär 
öOrs.; obest. pl. hösmän(n)jsr Rättv. (Bo.) 'icke 
odlad slåttermark, belägen på el. nära intill by-
område / uncultivated grazing area situated in 
or near village' (ÖDB 1 216; jfr SAOB hemäng). 
Jfr utänge. 

hemäng(es)-veekorna f.V pl. best. gsmevewikor 
vOrs. Cemendjwikor öOrs. 'tre sommarveckor, 
vanl. från tiden omkring Larsmässan, då man 
mellan två fäbodvistelser arbetade med slåtter 
och skörd hemma i byn / three weeks during 
summer, usually from the period around Lars. 
mässan, when it was customary to do haymak-
ing and harvesting in village between two stays 
on shieling' (ÖDB I 161 f.). Jfr gångveckan, 
bet. 2. 

hem-över prep. hembär Ve. himgvy Mal. 'hemåt 
över / homeward across'; hemi`vär å' shäda Ve. 
'hemåt över Åsheden'; o kam tä'on himgvy 
geiltä Mal. 'hon kom sättande (åstad, eg. ta-
gande) hemåt över gärdet'. 

hem-över adv. femgvy Våmh. ö'mY vyr emy"vyr 
vMor. hemi'vär Ve. g'mivir öOrs. (h)ö'myvar 
(h)emg`vsr Leks. he'mmövär Al hinig`vy Mal. 1. 
<hemåt / homeward' (SAOB) allm. Syn.: 
hemåt. 2. <till socknens centrala (äldsta) del / 
to the central (oldest) part of the parish' Al. 
Syn.: hemom, bet. 2. 

hena f.IVa, se hinna. 
hen-kvarn f.Ia ö`kwenn vOrs. Itkwenn öOrs. 
ennkvär Leks. (vSilj.) (jfr SAOB hen sbst.) 
'handkvarn, förfärdigad av samma slags mate-
rial som skvaltkvarnens stenar och avsedd en-
bart för sädesmalning / handmill made of same 
kind of material as stones of small water-mill 
and intended solely for grinding corn' (ÖDB I 
471; II 31). Jfr dragkvarn m. fl. 

Henrik m. hi`nndrik Mal. hi‘nndrek ÖVd. 'mans-
namn / man's name' (SAOB; vanligt av ålder 
i Mal., föga brukligt i Li. och sällsynt i Tra.).-

henriks-brasa f. V hi'nnriksbrasu Dju. 'kvällsbrasa 
av korta vedträn, upplagda korsvis i spisen / 
evening fire of short pieces of wood laid criss-
cross in the fireplace' (ÖDB III 289). Jfr kors-
brasa; kista, bet. 6. 

hepen adj., se häpen. 
herd m. Ja hök Äpp. <vallhjon (vare sig manligt 
el. kvinnligt) / person (mab e 	female) who or 
herded animals'; hivIrn våren 'vårt vallhjon'. 
Syn.: se gässelkarl. 

herdare m. III c liä`lrär Ad = föreg. 
herde m.IIIa höVrei Bju. Ål Dju. Ga. Mock. Flo. 
Nås hö'kei ,—hgt`lrä Jä. =föreg. (ÖDB I 170; IV 69; 
jfr SAOB 1); hiary, vånn Jä. 'vårt vallhjon'. Jfr 
get-. 

herde-ask m.Ib hå`lrassk Jä. 'svepask, avsedd 
för vallhjonets smör / turned box for herdsman's 
or herdsmaid's butter'. Syn.: se gässelas k. 

herde-butt m.Ia hå`kbutt Flo. Nås Äpp. höVrbutt 
Jä. gaggat kärl, rymmande vallhjonets 

dagsbehov av (lång-)mjölk / tub containing 
herdsman's or herdsmaid's daily ration of milk'. 
Syn.: gässel-, gät-butt. 

herde-gosse m.III a hö'Irgsssä ,-,ligargsssä Jä. 'vall-
pojke / boy who acted as herdsman' (SAOB; 
ÖDB I 158). Syn.: se gässelpojk. 

herde-hund m. la s'llunnd Leks. (Silj.) 'vallhund / 
herding-dog' (SAOB; ÖDB I 158). Syn.: se 
fähund, bet. 1; gässelhund. 

herde-karl m.I a hösllkäl 	Rättv. (Bo.) 
sRättv. s'llkal &Mall — kkall Leks. (Silj.) 

hö'Irkäl 	i`kkäl (h)ö'llkål övr.Leks. 
käl Al Dju. `vallhjon' (manligt el. kvinnligt; äv. 
om  person, som tillfälligt vallade kreatur; ÖDB 
I 157 f., 170). Jfr get-, tack-. Syn.: se gässel-
karl. 

herdekarl-flaska f.IVa hösllkalfkas(s)ka Rättv. 
(Bo.) <träflaska, i vilken vallhjonet bevarade 
sitt dagsbehov av mjölk / wooden container 
in which herdsman or herdsmaid kept daily 
ration of milk' (se 	Syn.: gässel-, gässel- 
karl-flaska. 

herdekarl-kalas n.I a s'llkalkalö,s Leks. (Silj.) '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.: gässelkarlkalas; 
helgd, bet. 3. 

herdekarl-konte m.III a i`kkalkennta nöLeks. 
'ryggsäck av näver, anv. av vallhjon / rueksack 
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of bark, used by herdsman or herdsmaid' (se 
ill.). Jfr herdekarlkoppe m.fl. Syn.: se 
gässelkont. 

herdekarl-koppe m.III a (h)li'llkalkopps ,•••• hö'lkal-
kopp Rättv. hö'llkalkupp svLeks. 'större påse 
av tyg (el. näver), innehållande vallhjonets mat-
förråd för dagen / largish cloth (or bark) bag 
containing day's ration of food for herdsman or 
herdsmaid'. Jfr gätarsäck m.fl.; herd(e)karl-
konte m. fl. Syn.: gässel-, gät-koppe. 

herdekarl-stil m. Ta (h)öskkalstil ( ,,,h,ö'11-) Leks. 
höN•kalstil Dju. <skrift, bestående av kapitäler, 
som av vallhjon el. andra personer ristades på 
träd, vissa väggar och vissa föremål / eapitals, 
cut into trees, certain walls and objects by 
herdsmen or others'. Syn.: se gässelkarlstil. 

herdekarl-säck m.Ib 	 Rättv. (Bo.) 
<mindre ryggsäck av näver, i vilken vallhjonet 
förvarade sitt matförråd för dagen / small ruck-
sack of bark, containing day's ration of food for 
herdsman or herdsmaid' (se ill.). Jfr herde karl-
konte, -koppe m.fl., herd(e)säck. 

herdekarl-väska f.IV a (h)ö'llkalvässka Leks. 
'väska av skinn, i vilken vallhjonet förvarade 
sitt matförråd för dagen / leather bag, containing 
day's ration of food for herdsman or herdsmaid'. 
Jfr herdekarl-konte, -koppa, -säck m.fl. 

herdekarl-yxa f.III hö'llkalik(k)ss (-..hö'-) Rättv. 
(Bo.) 6`1.rkalykksti öLeks. 'liten handyxa, anv. av 
vallhjon 1. small axe, used by herdsman or 
herdsmaid' (se ill.; elDB I 170). Syn.: se 
gässelkarlyxa. 

herde-kjortel m. hö'Ujorrtil Ga. 'kjol vävd av 
gethårsgarn, anv. vid vallgång / skirt woven 
from goathair, used when herding' (CoDB IV 69). 
Syn.: gässelkjortle; hårkjortel. 

herde-kont m.I a 12,23s/rksnnt Dju. Nås <ryggsäck av 
näver, anv. av vallhjon / rucksack of bark, used 
by herdsman or herdsmaid'. Syn.: se gässel-
kont. 

herde-kulla f.IVa hö'kkulla Ål hö'Irkulla Flo. 
höskkulla 	 Jä. <kvinnligt vallhjon / 
herdsmaid'. Syn.: se bodkulla. 

herde-pojk m.Ib hö'Irpsjk Flo. 'vallpojke / boy, 
who acted as herdsman' (jfr SAOB herde-
pojke). Syn.: se gässelpojk. 

herde-sten m. la hö'Iretän Äpp. `sten (ex. täljsten) 
på vilken vallhjon ristat inskrift (vanl. initialer 
och årtal) / stone (e.g. soap-stone) on which 
herdsmaid had carved an inscription (usually her 
initials and the year)'. Syn.: gätarsten. 

herde-säck m.Ib hö'Irsäkk Leks. Ga. Mock. Flo. 
Äpp. hiarsäkk Jä. 'ryggsäck av näve,  anv. av  

vallhjon / rucksack of bark, used by herdsman 
or herdsmaid' (se ill.; CoDB I 170). Syn.: se 
gässelkont. 

herde-yxa f.IVa hirkikksa Ga. Nås hö'kykksa 
Flo. Äpp. 	lurkykksa Jä. 'liten handyxa, anv. 
av vallhjon / small axe, used by herdsman or 
herdsmaid' (ÖDB 1170). Syn.: se gässelkarl-
y x a. 

herka(?) f.IVa he' tim Li. `fnurra på tråd / tangle'. 
Syn.: se brännknörla. 

Herman m. e'rrm4n Älvd. h,ä'rrman Mal. herrrman 
Li. 1. `mansnamn (ovanligt) / man's name' Mal. 
Li. 2. 'Herman-dagen (12/7)' allm. e'rrm.ln o 
Kr el irå tjeökkaller Älvd. 'Herman och Joel äro 
köl-karlar' (o: vid Herman el. Joel bör man bege 
sig på myrslåtter); an hä'rrman s an jö'äl e 
.214'mb-träa Mal. 'Herman och Joel äro slåtter-
karlar'. Jfr Joel. 

herr-arbete n. III 	errarbiet Älvd. trrrairrbiet 
Våmh. ä`rrarbet Mor. Soll. hä'rrarböt Ve. ti`rrar-
böt ,,,ä`rraböt Ors. htrrrarbötä Ore hcerrarbet 
Rättv. (Bo.) heerarbet Mal. hcerrarbäjt Li. 'av-
lönat arbete, utfört på plats utanför Dalarna / 
paid work carried out by Dalecarlian outside 
Dalarna' (SAOB; CoDB II 329 ff.; Rosander, 
Herrarbete). 

herrarbets-karl m. la hä"råbeskär Ve. 'person från 
Venjan, som tidvis sysslade med herrarbete 
utanför Dalarna/person from Venjan temporarily 
working outside Dalarna'. Jfr herrekarl, bet. 2. 

herras sv.v.pass. erras Älvd. hä'rres Ve. (Sdw. 
härras) 'spela herre, vilja råda / rule the roost'. 

herr-döde m.IIIa &Pad& Mal. <herremäns död, 
högt uppsatta mäns död / death of an important 
man'; sm ä ö hå' Iran bä' 88t na' tta a la'unfrädajam, 
88 Våk ä stö`ran h,Velöct 'om det är hård blåst 
under natten till långfredagen, så komma många 
stora män (herremän) att dö'. 

herre m.IIIa e'rre •-• ti`rre ( tala, i utrop, jfr bet. 
3) Älvd. 	Våmh. Soll. (h)a'rrs Rättv. 
(h)cerra (h)cerre Leks. ha'rrä Bju. Ål Ga. Flo. 
Nås h,trrra 	( —h,ä`rre, i utrop) Mal. ha'rre 
öVd. 1. 'herreman, ståndsperson / gentleman' 
(SAOB 2) allm. an uld ~dir o Irer si werå e'rre 
Älvd. 'han skulle studera och lära sig bli herre'; 
hasrrar å husn(n)dar .stänj cel(1)dre a'tt nå dkrsr 
åt sä Rättv. (Bo.) htenndär v hterräa täpp &när 
att dEs'ran Mal. `herrar och hundar (hundar och 
herrar) stänga aldrig dörrar (dörren) (efter sig)'; 
an ska-nt li'fft ti`ttu fä'rr än ä'rre, ku'mm öMor. 
ä-nnt varrt ly/ft htrtta inna hasrrn kå'mm svLeks. 
'man ska inte (det är inte värt att) lyfta (på) 
mössan, innan herrn kommer (o: man skall inte 



herre-karl 	 884 	 hes 

oroa sig för det som ännu inte har inträffat)'; 
å du va i'nn danä kå'ri ma en takan fi'n ha'rre 
svLeks. <och du var in hos Karin (tillsammans) 
med en sådan fin herre'; s sgi' kam dam hi'm a nä' 
sam hä'rrte Mal. 'och så kommo de hem och 
vore som herrar' (om unga Malungsbor, som 
uppehöll° sig i Kristiania och sydde skinnplagg). 
Jfr knappel-, lump-, småbröd-. Syn.: herre-
karl, bet. 1. 2. (som öknamn / used as nick-
name; jfr SAOB 3e;) tä'llba8 &yrar, ba'ss &yran 
Leks. 'Tällbergs resp. Bergs herrarna, invånarna 
i byarna Tällberg resp. Berg'; spnä hcerrsm Li. 
<uppe hos herrarna (0: Transtrandskarlarna), i 
Transtrand'; ii"v4kniserrär Älvd. 'invånarna i 
Älvdalsbyarna närmast norr om kyrkan (eg. 
ovanknäsherrarna)'; ni"64kniserrär Älvd. 'invå-
narna i Älvdalsbyarna närmast söder om kyrkan 
(eg. nedanknäsherrarna)'. 8. (i utrop / used in 
exclamations; SAOB 6 d [3:) drre, wa jå"lråk 4n, 
wå'r Älvd. 'Herre Gud, så arg han var!'; 
fri' ö Älvd. (h)a'rre frl'd nLeks. (h)arre mi'nn sv 
Leks. häsrre mi'nn Mal. (utrop av förvåning el. för- 
skräckelse); å ha'rre min fri'd hans ve skra`tt a 
dem-da ga`mmbke källivgsm Li. 'Herre Jesses, 
så vi skrattade åt de där gamla käringarna!'; 
han i hå' rrans na`mmän Jä. 'vad i Herrans namn!'. 
Jfr Gode-Herre; Vår-Herre. 4. 'blomman 
av Orchis maculata / the flower of Orchis macu- 
lata' Soll. Jfr frälsarhanden m.fl. 5. (senare 
ssgsled:) 'strömming / Baltic herring'; se Gävle 
(ssg). — Av!.: (i förb. på herr:) på ha'rr Rättv. 
(Bo.) Bju. 'enligt herremäns sed'; an dt"lrur på 
ha'rr Rättv. (Bo.) 'han talar ett språk, som ej 
är dialekt'. Jfr herrskap, bet. 2. 

herre-karl m.Ia terrkår Våmh. hä'rrkar Ve. 
terrkål vSoll. terrkarr Soll. (h)aerrkär Leks. 
hä'rrkää  Mal. ha'rrkär ÖVd. L 'herreman / 
gentleman' (SAOB) allm. Syn.: herre, bet. 1. 
2. 'med herrarbete sysselsatt man / man 
occupied with herrarbete' Soll. Jfr herr-
arbetskarl. 

herrens-händer f. p1. ärrens-ä'n,ndär vMor. härrans-
hä'nndär Jä. (SAOB hand 16a, herrans-hand) 
'(färsk rotknöl av) fläckigt nyckelblomster, 
Orchis maculata / (new tuber of) Orchis macu-
lata'. Jfr hand, bet. 7; frälsarhanden etc. 

herrens-höna f.IVa h,a'rräns-hB`na Jä. 'nyckel-
piga, Coccinella / ladybird'; ha'rräns-Wna fkg'q 
pi vå'rä få du ss`kksr å skö'r <nyckelpiga, flyg 
upp i vädret (så) får du sockor och skor' (sades 
av barfotabarn när de fann nyckelpiga). Syn.: 
se gudfaderko. 

herr-gård m.Ia e'rrgårå Älvd. errgärd Våmh. 

ä`rrgård Soll. hcerrgålr Rättv. (Bo.) Bju. Nås 
hterrgåk Mal. ha'rrgålr ÖVd. 'gård, som beboddes 
av ståndsperson / manorial estate' (SAOB); 
rn-i`nnt e"ta då' v a di, få du gö' a errrgårdim Soll. 
'om inte det där duger åt dig, får du gå till 
herrgården' (sades till barn, som ratade maten). 

herrig adj. I ha'rru ,,,ha'rrugän Bju. 'herraktig / 
high-and-mighty' (V11 her r o g). 

herr-kråka f.IVa e'rrkråk Cerrkråk Älvd. ä' rr 
kråk Soll. 'spillkråka / great black woodpeeker'. 
Syn.: se drypp-, här-kråka m. fl. 

herrkråk(s)-gräs n.II e'rrkrå(k)grås nÄlvd. ä' rr-
kroksgrås syMor. 'älggräs, Filipendula ulmaria / 
meadow-sweet'. Syn.: se byttgräs; getbuske, 
bet. 5; härkråksgräs m.fl. 

herr-skap n. II Ja e'rrskåp Älvd. Cesskåp Våmh. 
hä'sskap Ve. terrskåp Son. ha'88kap Rättv. (Bo.) 
Dju. Flo. (h)cesskap Leks. ha'rrskap Bju. hayg-
gkap Nås ÖVd. hå' ffkap Äpp. Mal. (Y.) hä'asskap 
Syr. Mal. 1. 'herrskapsfolk, högre medelklass, 
borgerskap / upper middle-cla.ss people' (SAOB 
herrskap' 4) allm. 85' sasi e'rrakåpe5 Älvd. 89' såg 
hassskapä syLeks. 'så säger herrskapsfolk'; 
skap s 	5`rn,a2.2livär jö't dam ful Mal. 'herrskap 
och sådant snaskigt folk äter (väl) dem (0: ålar-
na)' ; prdsethe88kapä Mal. 'herrskapet i prästgår-
den'. Jfr halvylle-, knappel-, sket-. 2. (i förb. 
tala herrskap:) tä'lr (h)&88kap Leks. Dju. 'tala 
högsvenska / speak standard Swedish'. Jfr 
herre, avi.; svenska v.— Ssg: (h)dsskapksllaf. 
Leks. 'herrskapsflicka / upper-class 

(h)daskapa f. Leks. <herrskapskvinna / 
upper-class woman'; (h)&88kapila f. Leks. 'clets.'. 

herr-spröte m.IIIa hasrrspräjt Li. 'sprättig man, 
herre / dandy' (jfr sprötaly  sv. v.). 

hertig m.Ib terrting Våmh. hå' ttiv Äpp. 1. 'per-
son, som vill vara fin i mat och kläder / person 
who wants to be grand about his food and dress' 
Våmh. ukin ien 91`rrt9vg 	wa'rrt 'en sådan 
fin herre det där blev!'. 2. 'elak person (pojke) / 
nasty person (boy)' Äpp. då 9 jusst en ri'lekte 
hå' ttiv du ̀ du är allt en riktig hertig du' (sagt till 
elak småpojke). 

hes n.Ia höjs ÖVd. (jfr Torp heisa). 1. (i förb. 
med i, uti:) an ä' i hd jsam, Li. 'han är i farten / 
he is on the go or at work'. 2. (i förb. med i, 
uti:) 'berusad, livad av alkohol / drunk, merry, 
tight'; dem vä i höt' jsam, `de voro livade och 
berusade'. 

hes adj. I fes Älvd. Våmh. ös Mor. Soll. sRättv. 
hös Ve. Oro Bju. Nås Jä. 	Ors. (om 
människoröst el. djurläte:) 'sträv, oklar / hoarse, 
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indistinet (about man's voice or aninnars eau)' 
(SAOB). Syn.: hås. 

hesa sv.v.3. (endast i särsk. förb. med på:) 
hd' js-på ÖVd. `arbeta med stor iver och brådska, 
jäkta / bustle, hasten' (jfr Torp heisa). Syn.: 
se brådska; fäkta, bet. 3; jäkta. 

heslig adj.I å'sin Soll. 'litet hes / slightly hoarse'. 
Syn.: hesvorden. 

hesna sv.v. 1. f esn Älvd. fesna Våmh. h,ö`sna 
Rättv. (Bo.) 'bliva hes / become hoarse' (SAOB) 
gtekku l'esne da-v, /4 8j4' ffesst 	Älvd. 'göken 
blir hes (tystnar), då han får se den första häss-
jan'; 4 a i'esna, gtekka Våmh. 'den har hesnat, 
göken'. Syn.: håsna.— Särsk. förb. (bort -ur:) 
an hEsnsr-båti'r Rättv. (Bo.) 'han blir alldeles 
hes, förlorar fullständigt rösten'. 

hessen(-) pron., se denne. 
hes-vorden adj.III E'svördin Soll. 'litet hes'. Syn.: 
heslig. 

het pron. n., se den. 
het adj. I /et Älvd. Våmh. (n. iett Älvd.) Et Mor. 
Soll. Ors. sRättv. (n. ett vSoll. sRättv. ött Soll.) 
ht (n. hett) Ve. Rättv. (Bo.) Bju.-sMal. (h)åt 
Leks. hit nMal. häjt (n. häjtt) ÖVd. 1. 'mycket 
varm / very hot' (SAOB 1) allm. å't grirt E`tan 
gri3't sRättv. hö'tta, grä't Flo. hi`tan gri3't nMal. 
<het gröt'. Jfr bråd-, bränn-, ovan-, under-. 
2. 'febrig / feverish' (SAOB 2) Jä. Mal. ÖVd. 
kè nnt sv hi't i g' Mal. 'känn, så feberhet jag är'. 
Syn.: febrig. 3. (i uttr.:) Vet 4 stvetk Älvd. 
<het på gröten (eg. steken) / over-eager' (jfr 
SAOB 4 a a). 4. 'häftig till lynnet, hetsig / hot-
tempered' (SAOB 4 a n) allm. an  va h,ä'jt svm 
rd'vpess Li. 'han var så het (till humöret) som 
rävpiss'. Jfr bråd-, tvär-. Syn.: eldfängd, 
bet. 2; hetsig, bet. 2; hetsint. — Avi.: å'ta 
Soll. hå`ta Rättv. (Bo.) n. (-if.) `ngt hett / 
something hot'; a`kkt di fö -et& Soll. 'akta dig 
för det heta (värmen)!'; e du rä'dd hä'ta ( ,-hö'tån 
best. dat.) Rättv. (Bo.) 'är du rädd för det heta?'; 
häsjts adv. Li. <hett, varmt / hotly, warmly'; ä 
gå,' sakkt hå' jts da Li. 'det strömmar el. ångar 
(eg. går) allt varmt (el. hett) där'. Jfr varmo 
adv. 

heta' f. IVa Vetta Älvd. (jfr Fr. heiti; Aasen 
heite) 'namn, benämning / name, appellation'; 
e lrå fik ulr två' non Vetta 'nog lär den (e: tjärnen) 
hava något namn'. 

heta" LIV a hö't(a) Ve. ö't(a) Soll. hå`ta, Ore Ål 
(h)etu Leks. Ga. hösta Nås Jä. Äpp. hi`ta Mal. 
häfta ÖVd. 1. 'tid, under vilken järn bibehåller 
sig så varmt, att det är smidbart / time during 
which iron stays hot enough to forge' (jfr 

SAOB hetta 6) Soll. Mal. ÖVd. Syn.: värme. 
2. 'arbetsperiod mellan två pauser / period of 
work between two breaks' allm. ä vik i du' kktig (h) 
å' tu Leks. 'det var ett hårt arbetspass'; fs'sst hö'ta 
a gå'tt Jä. 'dagens första tröskningsperiod har 
gått'; ve trö'ask fifrnmti snefejser i hä'jtsn Li. 
tröskade femtio snesar i varje arbetsperiod'. Jfr 
lill-, stor-. Jfr ryck, bet. 2; skede, bet. 2; tag; 
vända. Syn.: se betan' f. 3. `intensiv arbets-
takt / intensity of work' (jfr SAOB 4 b) Ål 
trs'sska i hAsta 'befinna sig i den intensivaste 
tröskningen'. 4. 'havandeskap och barnafödsel 
/ pregnaney and childbirth' Ve. ä vart int någu 
hg't aviv  för en 'det blev inte något barnafödande 
av för henne (hon blev ej havande el. hon fick 
missfall)'. 

heta' sv.v. 1. Vetta Älvd. Våmh. je`tta vMor. Ve. 
Ors. Kitta öMor. Soll. hetta Ore (h)etta Rättv. 
(h)etta Leks. hö'ta Bju. hetta Dju.-Flo. ästte 
Nås Jä. tetta etta Äpp. e`tta Mal. ä'jtta 
ÖVd. (jfr Aasen h e it a -eit a) 'kallas / be called' 
(SAOB heta' II 1); ur V että 	Våmh. oka 
hems?. 	Rättv. (Bo.) 'vad heter du då?'; 
skks hitt dida bala svLeks. `vad heter den där 
flickan?'. — Pass.: 'kallas; vilja anses för, låtsas, 
påstås / be called; wish to be considered, pretend, 
be supposed' (SAOB heta' III b) allm. 4 tie8 tar 
swennska, Älvd. `hon gör sig till och vill tala 
svenska'; e ska iettas wå' sö' eå Våmh. 'det säges 
vara så det'; an ska fettas mö'rkar vMor. 'han 
skall låtsas vara morakarl'; ä sa då jä'ttas sö 
Soll. 'det skall då låtsas vara så'; ä hettäs wå 
ss ls'vut Ore 'det påstås vara så långt'; ä hittas 
sekku hå svLeks. 'det kallas seka det' (ÖDB 
III 510); an etts ska via skra`ddär Mal. 'han 
påstås (el. låtsas) vara skräddare'; å sku'll tejttes 
skal vd' 88 bra' Li. 'och (det) skulle, enligt vad 
man sade, vara så bra!'. 

heta" sv.v. 1. -3. (endast som senare ssgsled, se 
röd-, som refl. och i förb. med adv.; SAOB under 
hetta:) Tet- Älvd. Våmh. 	vMor. höt- Ore hä'jt- 
Li. — Refi.: je ko`kkt-spp va'nn å hä'jtt me i 
het'eam Li. 'jag kokade vatten och upphettade 
min hals'. — Särsk. förb. (b) 1. iet-i (abs.) 
Älvd. 'tillreda mäsk vid brännvinsbränning / 
prepare mash during preparation of alcoholic 
liquor' (ÖDB III 522). Syn.: heta å, bet. 2; 
koka återå; värma i; värma uppå. 2. å't-i 
shrelrär wå'tnä vMor. let-i' kråldi Våmh. 'med 
hjälp av hett vatten draga ur dålig smak ur 
skålar (träkärl) / draw bad taste out of wooden 
container with the help of hot water'. Syn.: 
heta utur; (upp:) a du letaö-u'pp wa'ttnec) a 
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mig e' nn Älvd. 'har du värmt upp vattnet åt mig 
ännu?'; (utur:) hä'jt-tfc skåskuna Li. 'med hjälp 
av hett vatten draga ur dålig smak ur skålar'. 
Syn.: heta i, bet. 2; (å:) 1. 'slå hett vatten 
över' Våla:ffi. Mor. Ors. 	evnär Våmh. E't-å 
a`vvnår vMor. <slå hett vatten på agnar' (för att 
åstadkomma byttfoder); ig a 1etad4 byttur 
Våmh. (Bon.) 'jag har hällt hett vatten på fodret 
i byttorna'; et-ö' mu'llt vOrs. 'slå hett vatten på 
maltet'. Syn.: heta återå. 2. iet-4 (abs.) 
Våmh. 'tillreda mäsk vid brännvinsbränning' 
(ÖDB III 522). Syn.: se heta i, bet. 1; koka 
återå; värma i; värma uppå; (återå:) het-
Må' Ore '(vid brygd) övergjuta (malt) med 
varmt vatten' (ÖDB III' 507 f.). Syn.: se heta 
å, bet. 1. 

hetna ( —hettna) sv. v. 1. Vet Våmh. 	Rättv. 
(Bo.) hu' Una svLeks. (jfr LD I 137) hi`tna nMal. 
(jfr het adj., hetta m.). 1. 'bliva het / beeome 
hot' (SAOB) allm. mi'ka hi'tti Mal. <milan upp-
hettades'. 2. 'vara het, hetta / be hot' Rättv. å 
hös tran- ti tii`nnlAnär Rättv. (Bo.) 'det hettar om 
kindbenen'. 3. 'fatta humör, bli hetsig / bridle 
up, become hasty' Mal. an a lä'tt fö te hi`kpa 
'han har lätt för att fatta humör'. Jfr het adj., 
bet. 4. 

het-peppar m.Ia hå'tpgpår Rättv. (Bo.) he'tt-
peppar Bju. hö'tpeppur Jä. `starkpeppar / black 
pepper'. Syn.: stark-, svart-peppar. 

hetsa sv.v. 1. i8s- Älvd. i'ss- Soll. hiss- Rättv. 
(Bo.) Mock. Mal. (SAOB hetsal; endast i 
förb. med upp:) iss-u'pp Älvd. i'ss-upp Soll. 
hiss-u'pp Mock. 'egga (upp) / egg on'; i issät-
u'pp an a dö Soll. <jag uppeggade honom därtill'; 
hiss-o'pp så Rättv. (Bo.) hiss-8'pp så Mock. Mal. 
`reta upp sig, fatta humör'; (p. pret.:) u'ppissa6 
Älvd. o'pphissa Rättv. (Bo.) `ivrig, begärlig efter 
ngt'. 

hetsig adj. I i'ssug nÄlvd. i'ssztn Våmh. i'ssin 
vMor. Rättv. hi'ssun Ve. hi'ssu Flo. Äpp. (pl. 
hi` ssugå Äpp.) hi` ssi Mal. hi' 888 ÖVd. 1. '(otåligt 
el. obetänksamt) ivrig / eager' (SAOB 9a) Älvd. 
Våmh. Ve. Vd. dem e 88 hi'ssu me di' 88 Tra. `de 
äro så ivriga med det så'. 2. <het till humöret, 
hetlevrad / hot-tempered' (SAOB 9c) Älvd. Ors. 
Mal. Syn.: eldfängd, bet. 2; het, bet. 4; 
hetsint. 3. (om häst:) <orolig, lättskrämd / 
(about horse:) uneasy, easily frightened' Älvd. 
Våmh. Syn.: se brådrädd; skvittig, bet. 1, 
m.fl. 4. 'förväntansfullt glad / happy in anti-
cipation of sthg' vMor. Mal. ÖVd. i wa så i'ssin 
(at) i skylld få fl'a vMor. <jag var så glad i 
förväntan på att få följa med'. 5. (i förb. 

hetsig i skallen:) i'ssin i ska'llam Rättv. (Bo.) 
'fjollig, olustig (i skallen) / foolish, depressed'. 

het-sint adj.I hå'tsinnt Äpp. hi`tsinnt Mal. hä'it-
sinnt ÖVd. 'het till humöret, hetlevrad'. Syn.: 
se hetsig, bet. 2, m.fl. 

het-skinn n. Ta l'etstiinn Våmh. 'brännässla, 
Urtica dioica / stinging nettle' (barnen brukade 
slå varandra med den). 

hetta m.IV rti Älvd. Våmh. Ors. (best. '1,"tin 
Älvd. Pt92, Våmh.) i"tå vMor. Soll. iti' öMor. 
hi"tå Ve. hi"ti Rättv. (Bo.) hOta Rättv. (Bi.) 
ö'ta (best. g`ttt) öLeks. (jfr LD I 137) hetta 
(best. hett?,) Bju. hö`ta Dju. Ga. håstä Flo. 
hå`ts Nås Jä. Äpp. litett8 —hå`tu Mal. hi`tti (best. 
sg. dat. hettam) ÖVd. 1. 'hög temperatur / high 
temperature'. (SAOB 1) allm. i alå` ikurn itå' 
öMor. 'i sådan hetta'; an va rö'd åv itå'rnm 
öMor. 'han var röd (i ansiktet) av hettan'; jä 
/ök iven hg"ti ti /Okänt Rättv. (Bo.) <jag fick 
ingen hetta i (smides)härden'; bterrg så fö 
hå`tom Mal. 'stå ut med värmen'. Jfr bränn-, 
sol-. 2. 'feber / fever, high temperature' (SAOB 
2) Jä. Mal. hi`ttin a .21ä' f ft Li. 'febern har gett 
sig'. Syn.: feber, bet. 1. 3. 'häftigt påkom-
men vrede, uppbrusning / iraseibility' (SAOB 4 
b p) allm. mi'tt uti i"tåm Soll. `mitt i sin upp-
brusning'. 4. 'värme el. eld i kol- el. tjärmila / 
heat or fire in charcoal- or tar-kiln'. Ve. Soll. 
Syn.: värme'. 5. `halsbränna / heartburn' Jä. 

hetta sv.v. 1. "tå Älvd. Våmh. i"tå vMor. Soll. 
hi"tå Ve. hi"tå Rättv. (Bo.) (h)e`ta Leks. (jfr 
LD I 137) hetta Bju. hö'ts Äpp. hätta —luns 
Mal. hettå ÖVd. 1. ̀ giva stark värme ifrån sig / 
give off great heat' (SAOB 2) allm. dem g'ta, 
dsmda ti'sbasbåran öLeks. <de alstrade en känsla 
av stark kroppsvärme, de där tibastbären'; å 
hä'tts /ro u'vvnani Mal. 'det går stark värme 
från ugnen'. 2. `kännas varmt / feel hot' 
(SAOB 5) allm. å hi"tår i ö'göm Ve. 'det hettar i 
ansiktet'; ä Mi"tur va`r(r)må Rättv. (Bo.) 'det 
känns varmt'; å hå'ts 88 0'8 a fö'ttom ngn 88 
nMal. 'det känns så behagligt varmt om mina 
fötter'; (äv. med personsubj.:) ig rtår um ö`glf 
Älvd. 'det hettar i ansiktet på mig (eg. jag hettar 
om ögonen)'. 3. (i förb. hetta öronen:) hrt 
'd 'rom Rättv. (Bo.) 'draga, öronen åt sig, vara 
rädd / be frightened'. — Särsk. förb. (upp:) 
håtu-s'pp ti'gget4tönår nMal. 'upphetta tegelste-
nar'; hettå-s'pp hå' less rö'Tne Li. '(genom eld-
ning) värma upp det lilla rummet'; o itår-u'pp si 
Soll. `den (o: kolmilan) blir het'. 

het(t)-blemma f.IVa hettbköma Bju. hettbkemma 
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Ga.; obef. Våmh. 'liten upphöjning i huden, 
framkallad av värme / heat-blister' (SAOB). 

hi m. hl ÖVd. 1. '(underligt) ansiktsuttryck / 
(strange) facial expression' Tra. an å' äjn 
alikkin hl' i u'ugem 'han har ett sådant underligt 
uttryck i ansiktet'. 2. 'skräckinjagande känsla, 
känsla av skräckfylld olust / terrifying feeling' 
(jfr? Rz 254b hia 3) Li. e'rrmin såkktes å' On 
.2likkin hl' me' -see 'ormen (o: en orm) tycks inge 
en sådan skräckblandad olust'. 

hi interj., se ih. 
sv.v.l. hl'a Al (SAOB hiall) 'bråka (med 

ngn) / disturb (sb.)'; usvvan ha M'a må mä ss 
`barnen ha bråkat med mig (hindrat mig) så'. 

hian  sv.v.l. M'a Bju. (GotlOrdb. hiall; Torp 
hiai) 'låta (tiden) gå / allow time to pass'. — 
Särsk. förb. (fram:) M-fra'mm tl'a 'låta tiden 
gå utan att ngt blir gjort'. 

hicka f.IVa hiskka Ve. liCkka Rättv. (Bo.) Bju. 
Nås Mal. he'kka ÖVd. <ett slags andningskramp / 
hiccups' (SAOB); ve skell j5`g-tå vm hekka Li. 
`vi skulle ljuga utav honom hickan (o: servera 
honom en så orimlig lögn, att han i häpenheten 
slutade hicka)'. Syn.: hikta. 

hicka sv.v.l. i'lok(a) Sol!. his/oka Ore Al his/eka 
Rättv. (Bo. Bi.) Bju. Nås Mal. hekka ÖVd. 'ha 
hicka / have hiccups' (SAOB 2). Jfr gurp a. 
Syn.: hikta; picka, bet. 9. 

hid(e) n., se ide. 
hifsen ( —hipsen) adj. III i' ff sin vSoll. hå' fsn Ore 
(jfr ordb. hip en). 1. 'ivrigt angelägen / very 
eager' vSoll. Syn.: hipen; kipen; kipse; ki p-
sen. 2. `bestört / disconcerted' Ore. Syn.: 
nepen. 

hika(?) f.IVa asjka Våmh. Ors. 1. `spö att tukta 
med / whip to ehastise s.o. with' Ors. i ska tå 
a'jko å di <jag skall ge dig stryk'. 2. `mager 
feminin varelse (ex. kvinna el. ko) / thin female 
(woman or cow)' Våmh. birnesajkur (kråkbergs-
bornas namn på) `bonäsbor'. 

kika' sv. v. 1. hi'tja Rättv. (Wennberg hik j a; 
Vll hik a; jfr SAOB hik en) 'häftigt dra in andan 
/ draw a sharp breath' (ex. då man kommer i 
kallt vatten). 

sv.v. 1. a'jka Ors. (Torp h1ka) 'vara 
sniken / be avaricious'. — Avi.: a`jka f. Ors. 
`sniken person / avaricious person'. 

hikta f.IVa i'kkta Älvd. Våmh. Ors. 'hicka / 
hiccups'; i km-/' kgsötikktg Våmh. (Bon.) 'jag 
råkade ut för en svår hicka'. Syn.: hicka. 

hikta sv.v.l. 	Älvd. Våmh, Mor. Ors. (jfr 
Torp hiksta) <hicka'. Syn.: hicka; picka, 
bet. 9. 

hilk f. I b hillk svLeks. Dju. (SAOB under hilka) 
'huva av vitt lärft / white linen bonnet' (anv. 
sommartid som solskydd, i Leks. förr äv. vinter-
tid vid husförhör; se ill.; ÖDB IV 532). Jfr hilka, 
bet. 1. 

hilka f.IV a 'Pilka i'lrka Älvd. 	Våmh. y'lrka 
vMor. i'llka öMor. Ors. hi'llka 
Ve. y'lrk(a) Sol!. hi'l(l)ka Rättv. (Bo.) Bju. Dju. 
i:lika Leks. (Silj.) (1x)i'llka öLeks. hi'llka Al hi'llka 
Nås Jä. Äpp. hy'llka Mal. (jfr Hq.). 	1. 
`kvinno- el. barnhuvudbonad, mestadels av 
vitt lärft, tjänstgörande som solskydd / woman's 
or child's headgear, generally of white linen, 
worn as protection against sun' allm. (SAOB; 
ÖDB IV 532). Jfr hilk; sol-, vit-. 2. `kvinno-
huvudbonad av rött kläde, anv. vintertid / 
woman's headgear of red broadeloth, worn in 
winter' Mor. Ve. Jfr röd-. 

hillebard m. i. i'llbår (best. i'llbåro; obest.pl. 
i'lltdrär) Soll. hi'llebådd Mal. ̀ spjutliknande red-
skap, anv. vid björn- och vargskall / spear-like 
implement used by beaters (in bear and wolf 
hunting)' (se ill.; SAOB hällebard). Syn.: 
bajonett, bet. 2; korsgevär. 

hiller-i-hage adv. hi'llär-i-hå`ge Mal. 'huller om 
buller / higgledy-piggledy'; lök hi'llår-i-h,å`gs 
'leka h.' (om lek, i vilken deltagarna föllo huller 
om buller). 

hillo sbst. hi'llo Flo. hi'lloa Äpp. 'gröt el. deg av 
rågmjöl och söndermosade blåbär el. lingon / 
porridge or dough of rye-meal and mashed bil-
berries and red whortleberries' (jfr Sax6n, s. 124). 

himla oböjl. adj.; adv. fmmlra Våmh. i'mmla 
öMor. hi'mmla Dju. hi'mmla Moek. Mal. ÖVd. 
(förstärkningsord vid sbst. och adj.:) 'förfärlig(t), 
förskräcklig(t) / dreadful(ly)' (SAOB); hi'mmla 
vel'r Mock. 'förfärligt väder!'; ö' du sö' 
nri`tu Mal. 'är du så förskräckligt dum?'. 

himla sv.v.l. (h)i'mmlra Leks. Al 'höja blicken 
mot himlen / raise one's eyes to the sky' (SAOB 

v. bet. 1; endast i förb.:).  (h)i'mmlra å 
jfksga Leks. hi'mmla e Kega Al '(höja blicken 
mot himlen och) ljuga'. — Särsk. förb. (upp:) 1. 
(om vädret:) 'klarna' Ore; ä himmlred-u'pp se 
brå' e gIt'r 'det klarnade bra i går', 2. (om 
person:) wa dg himmlrår-u'pp de Ore 'så glad och 
hoppfull du låter.!'. 

himla-brev n.Ia hi'mmlabråv Leks. 'för allm. 
spridning avsett brev, som ansågs ha kommit 
ned från himlen / letter intended for general 
distribution and thought to have come down 
from heaven' (SAOB). 

himla-hög adj, I (n., adv,:) hi'mmlahökt Äpp. 
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`himmelshögt / sky-high'; dum hu`ppä hi'mrala-
häkt 'de hoppade himmelshögt'. Syn.: him-
melshög. 

himmel m.Id •••••a 	Älvd. nVåmh. (best. sg. 
dat. fmmblrem Älvd.) i'mmel Våmh. (Bon.) i"mil 

vMor. Soll. imi'// (best. sg. dat. imi'/-
lim) öMor. hi'mmel (best. sg. dat. hi'mmelem 
hi`mmelam) Ve. i'mmi/ (best. sg. dat. i'mmaim) 
Oro. Cmi/ (best. sg. dat. i"mi/äm)v Rättv. hi'm-
mil Rättv. (Bi.) Bju.—Tra. (best. sg. dat. hi'mm-
bkam Tra.) (h)i'mmil (obest. pl. (h)i'mmilar) 
Leks. 1. (best.:) 'skyn, himlavalvet / the sky' 
(SAOB 1) allm. dan (h)i`rrimiln går-nå'd Leks. 
`horisonten'; (äv. bildi.:) opp i (h)i'mmla Leks. 
'högt upp'; /"rå up i emilv, nVåmh. ktra`jv up i 

Våmh. (Bon.) kki`v pi hi'mmiln Mal. 
(lek, jfr himmelrike). Jfr gammel-. 2. 
(best.:) 'de saligas boning / heaven' (SAOB 3) 
allm. up i fmmblrem Älvd. 'i himmelen'. 3. 
(senare ssgsled:) `takhimmel, päll / canopy'; se 
brud-, jul-. 

himmel-rike n. III i'mmelritj Soll. (h)i'mmilritjä 
Leks. hi'mmi/ritji Bju. 'Guds rike i himmelen / 
heaven' (SAOB 1); ä va i ti TiV som tjel`nt så 
hi'mlnilritjä, for o mä'tta i kastta svLeks. 'det 
var en käring som gjorde sig förtjänt av .att 
komma till himmelen för att hon mättade en 
katt'; ka'sst i'mmelritj 	upi i'mmelritje 
Soll. 'kasta himmelrike resp. klättra upp i him-
melriket' (lek, jfr himmel, bet. 1). 

himmelrikes-gräs n.I a i'mmälritjesgrås Leks. 
(Silj.) (h)i'mmiritjisgrås övr. Leks. hi`mmi(l)rit-
jisgrås Bju. hi'mmålritjisgrås Al hi'mmilritjäs-
grås Dju. hi'mmritjisgrits Ga. Mock. 'mjölke, 
Epilobium angustifolium / fireweed'. Syn.: se 
eldmärke; himmelsgräs m.fl. 

himmels-grånka f. IV a fmmelsgrgkk nÄlvd. <gran, 
som saknar topp och som växer utåt sidorna 
snarare än uppåt / fir-tree without tip, which 
grows outwards rather than upwards'. 

himmels-gräs n. II (h)i"milsgrås vRättv. hi`mmils-
gräs Flo. Nås 'mjölke, Epilobium angustifolium / 
fireweed'. Syn.: se eldmärke; himmelrikes-
gräs m.fl. 

himmels-häst m. Ta hi'mmilehässt Mal. 'tordyvel, 
Geotrupes / dung-beetle'. Syn.: häst, bet. 3; 
skam-, skarp-borre; tordyvel. 

himmels-hög adj. I (n., adv.:) hi`mmals-hå'kt 
svLeks. `skyhög(t) / sky-high' (SAOB 1); sö'Ira å 
hi'mmals-h6'kt 'solen står högt på himmeln'. 
Syn.: himlahög. 

himmels-krus n.Ia hi`mmilskrfis Ga. Flo. 'opp-
hämta, dvs, väv, utförd med fyra skaft och 

med rutmönster på linnebotten, där varje ruta 
sträcker sig över 3-4 varptrådar och växlar med 
mönster och botteninslag varannan gång, varvid 
mönsterträden förts in med skyttel eller plockats 
in för hand för att åstadkomma växling i färg / 
woven fabric produced with four shafts and 
with checked pattern on linen base; each square 
eovers 3-4 warp threads and alternates between 
pattern and background, the pattern threads 
being inserted by shuttle or by hand to produee 
colour variation'. Syn.: norgeskrus; upp-
hämtning. 

himmels-randen f. best. hi'mmilsranndä Tra. 
'horisonten / the horizon' (SAOB). Syn.: se 
blåbergen. 

himmels-åkläde n. III hi'mmilsåkkä Flo. 'vävnad 
i opphämta- eller himmelskrus-teknik / fabric 
woven in himmelskrus-teehnique or pattern'. 

hin oböjl. m. inn Våmh. inn Mor. Soll. hi'n Ve. 
Äpp. ÖVd. hinn Rättv. (Bo.) hin Bju. Al Nås 
'den Onde, fan / the Devil' (SAOB hin' III); 
inn-å`lrä Soll. hin het`kä Bju. Nås `dets.'; i'nn 
tä' 	.Ina`kka Våmh. (uttr. av förargelse); 
full-(i-)i'nn Mor. Soll. full-i-hi'nn Rättv. (Bo.) 
'illistig, full i fan'; tufi' hi`n, uka kla'nt ka'ffe 
du a kifka Ve. <fy fan, vilket svagt kaffe du har 
kokat!'; an fekk hisn me zt`ura Li. lan fick 
laxöring av bara fan'; hin i vo'll (uttr. av förargel-
se) Tra.; (bildl.:) späslo me hi'n Nås 'lägga pa-
tiens'. — Avi.: hi'n(n)tomo Rättv. (Bo.) 'fan!'; 
jfr hinken; fu'llhina p. adj. Ve. 'full i fan'; du e 
så fu'llhina så fu'llhina så 'du är så full i fan sår. 

hinder n.Id i'nndär Våmh. hi'nndär Bju. hi'nndää  
Mal. hi`nnder ÖVd. 'ngt som hindrar / hindranee' 
(SAOB). 

Hinders-mässan f. IV a best. (h)Cnndosmässa Leks. 
hi`nndäsmässa Ga. hi`nndä(r)smässa Äpp. hi`nn-
desmässa Mal. hi`nnde§messa Li. 'den helige 
Henriks dag, den 19 januari; Hindersmäss-
marknaden i Örebro / January 19th, St. Henrik's 
Day' (SAOB). — Ssg: hi`nndääsmäasmeitv, Mal. 
`Hindersmässmarknaden / the fair hold on St. 
Henrik's Day at Örebro'. 

hinders-plagg n.Ib hi'nndospkagg Leks. 'individ, 
som är i vägen / somebody who is in the way'. 
Syn.: se förekryekel. 

hindra sv.  .v .1. fnnder Älvd. frindär Våmh. 
i`nndra Ors. (h)i`n(n)dra Rättv. (h)i`nndra Leks. 
hi`nndra Bju. Dju. Ga. Flo. Mal. (Y.) ÖVd. 
hi`nndää övr.Mal. <stå i vägen för, omöjliggöra 
/ prevent, hinder' (SAOB 2; styr dat. el. ack.:) 
itjä dftg du i'nnde 4' 5  Älvd. 'inte kan du för-
hindra det'; du fel-td hi`ndor tjå"rinjä ( -on) 



hingla 	 889 	 hinna 

Rättv. (Bo.) `du får inte hindra gumman'; om 
ma'ttjin e fåa 	us kan an hi`nndeia  krö'tjam fö 
te fä'sva Mal. 'om masken är för hård, så kan 
den hindra kroken att fastna'. — RO.: du 
inndre dig 4 4`nwm Älvd. `du blir hindrad (i 
arbetet) av honom'. — Pass.: hi`nndras int 
aö'nå Dju. 'hindra mig inte sår. 

hingla sv. v. 1. (h)i'vvIra Leks. (V11 hin gl a") 'falla 
ned från stång el. planka, på vilken man sitter / 
fall down from polo or plank on which one is 
sitting'; hi'v'a ti fe'ttä `falla ned, under det 
man på avträdet gör sitt tarv, på grund av att 
den stång el. det bräde, man sitter på, går 
sönder'. 

hingst m.Ia hivvst Äpp. 'häst av hankön, som ej 
kastrerats / stallion' (SAOB). Syn.: vrensk; 
vrenske. 

hingst-fåle m. IV h,i'vvstfåks Äpp. `hingstföl / 
/ young stallion' (SAOB). Syn.: vrenskfåle. 

hingst-galen adj. IV hi'vvstgälrv, Äpp. (om märr:) 
'brunstig / on heat (about mare)'. Syn.: v r en s k-
galen. 

hink m. I b inylc Älvd. Våmh. invk Soll. Ors. Dju. 
Ga. Mock. Flo. (h)ivvk Rättv. Leks. hivvk Bju. 
Nås Mal. ÖVd. 1. gaggat kärl (i senare tid 
plåtkärl), anv. vid uppfordring av vatten ur 
brunn/ wooden (later iron) bucket in weil' (SAOB 
hink" 2) allm. Syn.: se brunnsbytta, bet. 1. 
2. 'större bytta med öron och band av järn, anv. 
vid brunnsgrävning / large tub with ears and 
bands of iron, used when digging weil' Älvd. Jfr 
brunns-butt, -bytta. 8. 'spisstolpe (vid ena 
murpelaren) med upphängningsanordning för 
gryta / post (by wall pillar) with suspension 
device for cauldron' Bju. (jfr We. hink, bet. 4). 
Jfr grytkarlm.fl.;ring-stolpe, -stälpe;tran-
stolpe; trä-. 

hinka sv.v.l. i'vvka Älvd. Våmh. i'vvka Al 
i'vvka Dju. Mock. hi'vvka Nås `hämta upp 
vatten ur brunn medelst hink / bring water up 
out of weil by me= of a bucket' (SAOB 
hinka"); ig i'vvkäd å mes ig ussrrkäd Våmh. ja 
i'vvka ss lä`nnji ja hu'rrka Dju. <jag hinkade 
(vatten), så länge jag orkade'. — Särsk. förb. 
(ned:) 	i'nntjin i bra'nn Älvd. 'sänk ned 
hinken i brunnen!'; (upp:) ivk-u'pp wa/ttnåd 
Våmh. ivk-u'pp wa'ttv, vOrs. i'vvk-upp wa'ttv, 
öOrs. ivvk-s'pp va'ttv Al 'hinka upp vatten'. 

hinken no.best. Ngn Våmh. hi'vvken Ve. i'vyken 
Son. i'vvken Ors. (jfr hin; lindrig 

svordom / mild swearword; SAOB:) wgn rken 
tå' sku'lld drm 	Våmh. 'vad tusan skulle de 
där?'; wet i', når hi'vvken ä wä/ Ve. `(inte) vet 

jag, när tusan det var'; å vä, ful sjö'v i' vvken Soll. 
'det var väl själva tusan!'. Syn.: fanken. — 
— Avi.: i'vykesti tå' Soll. 'fan anammar. 

hink-stång f. I b hisvvleståvvg Ore hi'vvleståvu 
Rättv. (Bo.) Bju. i'vvleståvn Al Mock. `den 
lodrätt hängande stång i brunn, som bär upp 
brunnshinken / the vertical pole to which 
bucket was attached in weil' (jfr SAOB). Syn.: 
se brunnsstång. 

hink-ställning f. Ib i'vvkställniv Dju. <stolpvind 
till brunn / windlass of weil' (SAOB). Syn.: se 
brunn(s)vind, bet. 2. 

hink-trana f. V hi'vvktränu Bju. 'hävstång i stolp-
vind till brunn / lever-arm of windlass of weil'. 
Syn.: se brunnsskid. 

hinna f.IVa i'nna Älvd. Våmh. i'nna Mor. 
ernn(a) Soll. hi`nna Ore hä'nna Rättv. (Bo.) 
hå`na Bju. Flo. Nås Jä. hä'nu Dju. Ga. he'nnu 
Mock. hi`nu Äpp. hrna Mal. ÖVd. 'tunn, lamell-
artad bildning / thin membrane or film' (SAOB 
1-2); mä'ghönu Dju. 'bukhinna'; i'astärhåna Jä. 
'hinna i ister'. Jfr blemma' f., bet. 3; skråpa 
m. fl.; döds-, gift-, kopp-, talg-, öron-. 

hinna st. v. sv. v. 3 ,-, 1. i'nna Våmh. (pret. 
i'nndä i'nntä nVåmh. i'nndå ••••• ann Bon.; sup. 
innt nVåmh.) i'nn(a) Mor. Soll. Ors. (pret. 
isnnt(ä) Mor. Soll.; sup. i'nna Mor. Son. innt 
Ors.) hi`nna Ve. Ore (pres. hinn Ore; pret. 
hi`nntä Ve. Ore; sup. hi`nna ,,,hinnt Ve. hinnt 
Ore) (h)i'nna (pret. (h)ånn; sup. (h)usnni) Rättv. 
(h)i'nna Leks. (pret. ånn vSilj. (h)snn övr.Leks.; 
sup. (h)u'nni) hi`nna Bju. Dju. Nå sJä. Äpp. 
(pret. hann Bju. Nås Jä. Äpp. hönn Dju.; sup. 
hù nni Bju. Dju. hs'nni Nås Jä. Äpp.); obef. 
Älvd. Mal. ÖVd. 1. <nå (fram till) / get as far as, 
reach' (SAOB 4) Soll. Rättv. i'nnär du sjö'n 
min domcla ag`nirn, ä Son. 'når du fram till sjön 
med den där stenen?'; hi`nn du di Rättv. (Bo.) 
'når du det?'. Syn.: nå, bet. 2; räcka st.v.  
sv.v., bet. 2. 2. 'hinna med / have time to do 
sthg' (SAOB 8) allm. i å-t innt gu-a'jt enn 
vOrs. 'jag har inte hunnit gå ut än'; Iväg a V 
i'nna wa-mi'nn öMor. 'nog har jag hunnit vara 
med (om mycket)'; a do hinnt djort-/rå' de nit' 
Ore <har du hunnit göra ditt arbete färdigt nu?'; 
han a-nt 	ä'rin Jä. 'han har inte hunnit 
hit ännu'. .Syn.: inna; vinna, bet. 2. — Särsk. 
förb. (efter:) `hinna upp' Våmh. Ore; hinnt do 
ä'ttår nom Ore `hann du upp honom?'; (från:) 
vi hinnom-fr' vå'a tå kvä'llssätun Rättv. (Bo.) 
`vi hinna göra vårt arbete till skymningen'; 
(med:) an int-mi' tå wå bu jå/ s då' Om. <han 
hann med att vara både här och där'; (till:) 
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`hinna' Mor. Nås Äpp. hinn vi tå' hå' å' e-då,'g 
Äpp. 'hinna vi det också i dag?'. 2. 'räcka till' 
Rättv. Nås; jä hinn int tå' ivira'lt Rättv. (Bo.) 
'jag räcker inte till överallt'; (upp:) jä a snå'rt 
hunni-o'pp dä ma bå'nsr Rättv. (Bo.) 'jag har 
snart lika många barn som du'; vi bäll lcann 
hinn-o'pp cla'nn då,'jsn å syLeks. `vi få kanske 
uppleva en sådan dag också'; (uppur:) c/cm 
4n-u'ppyr Våmh. (Bon.) 'de hunno upp (ur 
källaren)'; (uti:) a do int hinnt-sjti' ä'nn Ore 
'har du inte hunnit i (vattnet) ännu?'. 

hip m.Ia ajp Älvd. Våmh. Ors. (jfr Rz hipa; 
Torp hipa). 1. (i förb. med vissa verb; i ut-
tryck för stor häpnad / in connexion with special 
verbs; in expressions of surprise or amazement:) 
o flår a'jpsn 	di vOrs. 'hon lurar dig, försätter 
dig i häpnad (eg. flår hipen av dig)'; foll i a'jp 
Våmh. 'falla i förundran'; köp i a'jp Älvd. 
Våmh. 'bliva oerhört häpen (eg. löpa i hip)'; 
kål) i a'jp Älvd. 'bringa (ngn) att häpna'; 88t 
88 i lie' fft a'jpen öOrs. '(just) så att jag blev 
alldeles fånig av häpnad (eg. släppte hipen)'; 4 
sg`lrär a'jpin Våmh. 'hon visar gm sitt prat (eg. 
säljer) sin häpna dumhet'. Jfr galp, bet. 1. 

'enfaldig person, tokstolle, spefågel, framfusig 
person / simple person, fool, joker, pushing type 
of person' Älvd. Våmh. Jfr galp, bet. 2; glåp, 
bet. 1. Syn.: hip e. 

hipa f.IVa a'jpa Våmh. Ors. 1. 'enfaldig kvinna/ 
foolish woman' Våmh. 2. 'kvinna, som springer 
i gårdarna och skämmer ut folk / woman who 
goes round the neighbouring farms and gossips' 
Ors. 

hipas sv. v. 3. 1. pass. a'jpas (pret. a'jptsst 
a'jpest; sup. a'jptast) Ors. 1. 'stå häpen (och 
fånstirrande) / be astonished, flabbergasted'. 
Jfr glåpa. Syn.: galpa, bet. 1. 2. 'springa 
i gårdarna och skämma ut folk / go round 
neighbouring farms and gossip'. — Ssg: a'jp-
kelijg Ors. 'kvinna, som springer i gårdarna 
och talar illa om folk / woman who goes round 
neighbouring farms and gossips'. 

hipe m.III a a'jpä Ors. 'enfaldig man el. pojke, 
drummel / simple man or boy, oaf'. Syn.: hip, 
bet. 2. 

hipen adj. III e' jpin vMor. (Torp hipen) '(löjligt) 
angelägen / (ridiculously) eager'. Syn.: hif sen, 
bet. L 

hipig adj. I a'jpug a'jpun'Älvd. a'jpun Våmh. 
<dum, fjollig / stupid, Billy'. 

hippad-till part. adj. hippa-tå' Jä. 'uppspelt / in 
high spirits'; e du rent hippa-tå' är du alldeles 
uppspelt?'. 

hippen adj. III hi`ppin Mock. 'plötsligt förskräckt 
suddenly frightened' (jfr Rz 257a, bet. 2; 

Wennberg 27b); ja vart ss hi`ppin 'jag blev så 
förskräckt'. 

hippig adj. I hi`ppu Nås (jfr Torp hipen) 'lätt-
lurad / easily deceived'. 

hipsen adj. III, se hifsen. 
hirr m.I a hirr Leks. Dju. (jfr SAOB hir a f.). 

`svindel, yrsel / dizziness' Leks. Dju. ä kamm 
en hi'rr å,'t mä Dju. 'jag blev litet yr i huvudet'. 

(senare ssgsled:) 'anfall av svettning / attack 
of sweating' Leks.; jfr svett-. 

hirr n. Ia hirr Ål =föreg. bet. 1; ja tjännd et hi'rr 
'jag kände en övergående yrsel'. 

hirrig adj. I hi`rru Ål Ga. (jfr SAOB hira v.). 
1. `som känner yrsel / dizzy' Ål. 2. 'som oroligt 
far från det ena till det andra, som saknar 
stadga och reda / restless, fidgety, unstable' Ål 
Ga. 

hirta sv. v. 1. heiS-  Äpp. hg`i- ^, hett- Mal. höta 
hg CO öVd. (vanl. apokoperat; SAOB hirta; jfr 
Fr. hir5a, bet. 3, hirta, bet. 2) 'gitta, kunna 
förmå sig till att / be bothered to do sthg, bring 
oneself to do sthg'; hå våt du vi hå' tt int jå'rs Äpp. 
'det vet du att vi inte gitte göra'; i hett int håa 
tå'ku på ä Mal. 'jag gitter inte höra talas om det'; 
må an höst gå,' dit Li. 'gitter han (eg. må han 
gitta) gå dit?'; je hä't int så nirran å't sm Tra. 
'jag gitte inte säga ngt åt honom'. Jfr go d ska. 
Syn.: se få utav, bet. 2. 

hisa sv. v. I. hi'sa Ve. (jfr hisna; VII hisa) 'hisna/ 
feel dizzy'; ä hi'sär i mi 'jag hisnar'. Syn.: 
hisna. 

hisen adj. III (h)i'ssti ,-,(h)i'ssin Rättv. 'som 
hisnar, vimmelkantig / confused, bewildered'. 

hisklig adj. I hi's(s)kkin Rättv. (Bo.) Jä. 'faslig, 
förfärlig; elak, farlig / terrible, nasty, dangerous' 
(SAOB); hi's(s)kkin tä r(r)beta Rättv. (Bo.) 'för-
färlig att arbeta'. — Adv.: i'sstjeki Älvd. nöd-
vändigt(vis), till varje pris / necessarily'; åk du 
so i'sstjeki i 'agg ju'sst i då'g Älvd. 'skall du 
nödvändigtvis i väg just i dag?'. 

hisna f. IV a l'sna '-hiss(s)n& Rättv. (Bo.) 'yrsel / 
dizziness'; an vå, ti i'snän 'han yrade; han hade 
tappat fattningen'; an jösk u ti hi's(s)nån 'han 
gjorde det i ett tillstånd av yrsel'. 

hisna sv.v.l. i'ssna Våmh. 	svMor. issarj, Soll. 
hisn- Ve. i'ssna Ors. hi'ssna Rättv. (Bo.) Nås 
Äpp. hi`una Bju. hessna Flo. hi'sv,a, Mal. hi'sna 
Li.; pass. i'ssnas Älvd. <gripas av lätt svindel el. 
yrsel; skälva av köld el. skräck / feel dizzy; shake 
with cold or fear' (SAOB 1-2); eå i'ssnär i ka' jvä 
Våmh. 'jag hisnar (eg. det hisnar i livet)'; i 
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skwätär wå'tta, upie dem 84 dem i'sr, vMor. `jag 
stänker vatten på dem, så de rysa till'; ä he'88:01 
i li'vä på mä Flo. 'jag hissnar'; ä hi'812, i mä Mal. 
`jag hisnar'. Syn.: hi s a. — Pass.: ig ( ed)i'ssnes i 
Ita`jvg Älvd. `jag hisnade'. — Särsk. förb. (ur:) 
hisn-i'r Ve. <tappa andan'; kri'ppän skrå'tjär så 
an hisnär-i'r `barnet skriker, så att det tappar 
andan'. 

hispa(?) sv.v. 1. he'sspa öVd. `snöa helt lätt / 
snow lightly'; ä he's8p å anjö"det snöar helt 
lätt'. — Avi.: heasp n. öVd. `ytterst obetydligt 
snöfall / light snowfall'. 

hissa sv.v. 1. (h)i'88a Leks. hi'ssa Bju. Flo. Näs 
Äpp. Mal. `lyfta el. höja ngt uppåt / hoist' 
(SAOB hissa' 1); hi'88 Nro'83er Äpp. `med hjälp 
av vippbräde slunga paddor upp i luften' (jfr 
gift a"1). — Särsk. förb. (fram:) an hissa-
fra'mm tl'a se an varrt ä' ttär Bju. `han dröjde 
för länge (eg. hissade fram, sköt upp tiden), 
så att han blev för sen' (jfr hi a -fram). 

hissen pron., se denne. 
hissulig adj. I hessålen Tra. (jfr? Danell Nuckö 
hissot; ordb. hittulig) <lätt och rörlig (om 
person) / agile (of a person)'; an ö' 88 he'8841en å 
fesggtjelen <han är så lätt och rörlig och smidig'. 
Jfr fisklig, bet. 2. 

historia f.IVa i'sstorr (best. i'88torrj4) Älvd. 
i'88tor (best. i'88tor4) Våmh. (Bon.) sto"ri (best. 
8to"rju) vMor. 	istö`ria Soll. sto`r(r)ja Rättv. 
sto'rrja Leks. Ål hi.störrja Bju. hi.stö'ria Mal. 
histePria CoVd. 1. `kort (mindre trovärdig) berät-
telse; anekdot / story; anecdote' (SAOB 6) 
allm. öka slår du nä o'pp får 8to'rrja Rättv. 
'vad kommer du nu med för en historia?'. Jfr 
klockar-,skomakar-,skråm-,skråmt-. Syn.: 
se gåta', bet. 2. 2. (best.:) <läroämnet biblisk 
historia / scripture (school subject)' Våmh. 
(Bon.) Soll. Al. — Ssg: 8to"rigubbit m. vMor. 
`historieberättare / story-teller'. —Avi.: sto`r(r)ja 
v. Rättv. <berätta osannfärdiga historier, ljuga / 
tell untrue stores, lie'. 

hit f.Ia hit Tra. (Torp hit f.) <skinnsäck el. 
större påse av helt fårskinn med hårsidan utåt 
och axelremmar (fättlar) fästade i skinnets 
benlingar / leather bag or large bag made of 
sheepskin with wool on the outside and shoul-
der-straps fastened in the benlingar of the 
skin' (jfr Aasen, Ross). Jfr bälgsäck; strup-
bälg m.fl. 

hit adv. pist — göt Älvd. g5t gat Våmh. jöt Mor. 
Ve. Ors. Ore jat Soll. Mal. öVd. hit Rättv. — 
Äpp. 1. 'till det ställe el. i den riktning, där den 
talande befinner sig / to the place where the 

speaker is; here' (SAOB la) allm. (utom Soll.); 
an a kem-' 5t nä Våmh. (Bon.) 'han har kommit 
hit nu'; do a tIlje de jö't i i8o ljöt wä"dre Ore 'du 
har tagit dig hit i det här dåliga vädret'; ta-get 
li'min Mal. 'räck hit kvasten'. Syn.: hitna, 
bet. 1. 2. a. `hit över till ön el. hit över till 
fastlandet / across to the island or across to the 
mainland' (vid flyttning från el. till fäbodar) 
Soll. (i alla övr. fall användes hitna som mot-
svarighet till rspr. hit); däm ka'mm-jåt i ga'r 
'de kommo hit över i går'. b. `(fram till fä-
bodarna el.) hem till byn / (to the shieling or) 
to the home village' öMor. Ve. däm kam jö't 
öMor. `de kommo hem till byn från fäbodarna'; 
an a kemi jö't Ve. `han har kommit till fäbo-
darna (el. till hembyn från fäbodarna)'. c. (i 
uttr. hit och dit:) `på alla sidor, åt olika 
håll / on all sides, in all directions'; ä h,i'lrär 
på hi't å di't Ve. <det hänger och slänger 
åt alla håll (eg. både hit och dit)' (om slarvigt 
påsatta kläder; jfr hölja v., bet. 2); tekke 
tji'vusar hi't å di't Leks. 'sådana flikar (på 
klänningen) åt alla sidor'. 3. (i pleonastisk 
anv.) allm. Kist yvyr .3‘11Q Älvd. 'över älven (i 
riktning hitåt)'; kum jå"t-a mi ( j4t-å: mi)Soll. 
kem" hit-' mä Äpp. `kom (hit) till mig!'; an kåmm 
hit i bi'n e gå'r Rättv. (Bo.) `han kom (hit) till 
byn i går'; kå'ri 8ka hit i bj,3' 8 i se`mmar Leks. 
<Karin skall till Björs i sommar'; Cnnt a du vär 
jåt nö'ir nå te em låg Li. `inte har du varit till 
gården här norr om (något), till Lars?'. Jfr 
hitåt prep. Syn.: hitna, bet. 2. 

hitan prep. (styr dat. och ack.) jetek Älvd. 
jö'tå —jotå' öMor. jå`tå Soll. jö`ta Ors. Ore (Rosa 
hit an) `hitom / on this side of'; jö'tå nö'rä öMor. 
'hitom byn Noret'; jotå' skö'jim öMor. `hitom 
skogen'; jotå' västärå's öMor. 'hitom Västerås'; 
an bör jö`ta tjterrtjo vOrs. `han bor hitom kyrkan'. 
Syn.: hitan-för, -med, -om, -till, -åt; hit-
med, bet. 2, -om; hädan; hädan-med, -vid. 

hitan-för prep. (styr ack.) histafår Rättv. (Bo.) 
(h)istafer Leks. hitafer Nås `på denna sidan om, 
hitom' (SAOB 1). Syn.: se hitan. 

hitan-för adv. (h)f' tafer Leks. kf tal sr Nås `på denna 
sidan, närmare hitåt / on this side, nearer here' 
(SAOB 2). Syn.: hitan-med, bet. 1, -om, 
-till, -åt. 

hitan-i adv. jåståni Soll. 'på den sida om hästen 
(el. plogen etc.), vid vilken körkarlen gick / the 
side of the horse where the driver walked'. 
Jfr bortani. 

hitan-med prep. (styr dat.) jö`ulmin jotämi'nn 
Mor. jå'tålninn Soll. jö`tamin Ors. getamå Tra. 
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'på denna sidan om, hitom'; an bi'ddjär jötecmin 
svMor. `han bor (eg. bygger) hitom bien'; 

jeetå'minn bje"ri Soll. 'på hitsidan om berget'. 
Syn.: se hitan. 

hitan-med adv. jfestetmin Älvd. jö`tetrnin Mor. 
j ä' tä-mi'nn Soll. jö`tamin Ors. Xtantä Tra. 1. 'på 
denna (hitre) sidan / on this side' anm. e lii`v-
sköjsn jö`tamin Ors. 'det är lövskog på den här 
sidan (om tjärnen, så den synes ej)'. Syn.: se 
hit anf ör. 2. 'här / here' (i motsats mot annan, 
närbelägen plats, som också vore tänkbar) 
Älvd. ig a si'tt an jiest4min i eiss <jag har sett 
honom här nyss'. 

hitan-om prep. hi'tastn, Nås 'hitom / on this side 
of' (SAOB). Syn.: se hit a n. 

hitan-om adv. krtasm Nås 'hitom/ on this side'. 
Syn.: se hitan-med, bet. 1. 

hitan-till prep. (h)i`tatä Leks. 'på denna sidan 
om, hitom'; (h)rtatä fterrbröna 'på denna sidan 
om flottbron (eg. färjbron)'. Syn.: se hitan. 

hitan-till adv. jö'tåti/ vMor. 'på den här sidan, 
längre hitåt'. Syn.: se hitanf ör. 

hitan-vid adv. hi`tave Äpp. `(strax) hitom en viss 
angiven plats'. Syn.: se hit anf ö r. 

hitan-åt prep. (styr dat.) j/Vtetnaa Älvd. jö`t,Inq 
öOrs. 'på denna sidan om, hitom'; 4n bör jö't4n.1 
bä'd? öOrs. <han bor hitom handelsboden'. Syn.: 
se hitan. 

hitan-åt adv. jet4nad Älvd. jö`t4n4 öOrs. 'på 
den här sidan, längre hitåt'. Syn.: hit an - f ör, 
-med, -till. 

lite adv. jert(å) Soll. <här, på den här platsen 
/ here, on this spot'; jel'n jå'tå ̀ dets.'; jå't å ,3'7,2, 
'på det hitre hörnet'. Jfr dit e. 

hit-efter prep. (styr dat.) Ki'ester Älvd. (Ås.) fö'ttär 
öMor. jå','ttär Son. fåt& Mal. jåtått ÖVd. 'längs 
efter i riktning hitåt / along in this direction'; ,qn 
kik'mmb N'ste ttre`gm Älvd. (Ås.) 'han kommer 
gående vägen fram hitåt'; jö'ttär ve"fim öMor. 
jå'' ttär jm Soll. jåtät vå' jam ( vd' jam) Mal. 'på 
vägen i riktning hitåt'. 

hit-efter adv. jr.f'ster '..'5t(t)er Älvd. ettär 
göttär Våmh. jo'ttär vMor. Ve. Oro rå' ttär Soll. 
jo'ttur 	fo'tter Ors. hi'ttä Mock. hi'ttär Nås 
rätät —jcitätt Mal. ja' 'tät —ffitätt(e) ÖVd. 1. 
'hitåt, (just) hit / here' (SAOB hit efter) allm. 
kam( k4m) öttä nilVåmh.` kom hit nu!'; tra"nur 
flrög jo'Itär Ve. 'tranorna flögo hitåt'; e djikk jo't-
tsr ö' mi vOrs. `det (a: vattnet) gick hit på mig'; o a 
kämm jettätt att Li. 'hon har kommit hit igen'; 
täkket de j åtätte Li. 'maka el. flytta dig hitåt!'. 
2. (tenaporalt:) g'öttä fra/mm Våmh. 'hittills / 

until now'. Jfr hit -fram. — Av/.: Kf'steng adv. 
Älvd. (eg. hitefter-na) 'just hit / here'. 

hitefter-åt prep. jit'tåt.å Mal. 'hitåt, hit fram till / 
here to'; han Ics`mm full &nää  jet'tätä ~Insy 
'han kommer väl aldrig hit till Malung'; jå'tätä-
gästrom 'hit fram till gårdarna'. 

hitefter-åt adv. hi'ttära —hi' ttära Jä. getätä(t) Mal. 
'hitåt, hit / here'; kam-hi'ttära Jä,. 'kom hit(åt)!'. 
Syn.: hitåt. 

hiterst superi., se hitre. 
hit-fram adv. ji:t'8t-fr4'mm Älvd. jö'tfra'mm ,,, jöt-

fra'mm Mor. jå't-fra'mm Soll. jö't-fra'mm, Ors. 
(jfr SAOB hit 3) 'hittills / until now'; ed a 
revvna jötfra'mm öMor. 'det har regnat hittills'. 
Syn.: hitefter, bet. 2; hittills; härtills. 

hit-med prep. (styr dat.) Ketmin Älvd. gitmin 
Soll. hitma Rättv. (Bo.). 1. 'i riktning hitåt 
utmed / along in this direction' Älvd. Soll. 
fieurgm Kistmin bfärrg Älvd. 'vi gingo utmed 
berget i riktning hitåt'. Jfr hitöver adv., bet. 2. 
2. 'på denna sidan om / on this side of' Rättv. 
(Bo.) i'leksä ligg hitma ta'llem 'yxan ligger på 
denna sidan om tallen'. Syn.: se hitan. 

hit-med adv. jetmin Älvd. få' t-mi'nn Soll. 'ut-
med (ngt tidigare omtalat el. utpekat) i riktning 
hitåt / along in this direction'; an kumm 	t- 
mi'nn ni! Soll. 'han kommer hitåt utmed (stran-
den) nu'. 

hit-na adv. jö' n(ä) Mor. kin jonn jänn Ve. 
jet'n(ä) Soll. (h)l'tta, Rättv. (h)1'tly, (h)i'ttv, Leks. 
hi'tnä Bju. hi'ttez, Ål Mock. (jfr Noreen Ordl. 
hjon). 1. 'hit; här / here'; å a fkyskkta si jö'nä 
vMor. <det har flyttat sig hit (om värk)'; kum-
jå'ne Son. <kom här; ku"mm-jån i märrgu 
Soll. <kom hit i morgon!'; lå'g o 	Rättv. 
(Bo.) <lägg henne här!'. Jfr h ä rn a-. Syn.: hit, 
bet. 1. 2. (i pleonastisk anv.:) kum jeen-ä mi i 
märrgu Soll. 'kom (hit) till mig i morgon!'. 
Syn.: hit, bet. 3. 

hitna-hitöver adv. hi'ttn-itg'var svLeks. 'hit över, 
hitåt / here, in this direction'. 

hitna-åt adv. geni jånä' Soll. 'till bords / at 
table'; du ska ful sätt di gt`nä 'du skall väl sätta 
dig till bords'. 

hit-och-mot oböjl. subst. 	Mock. 'i spets 
knypplat mönster / pattern in lace'. 

hit-om, prep. (styr ack.) getum Son. jå'tsm ,..-
jetts'mm Mal. 'på denna sidan om / on this side 
of' (SAOB); jå'tum tjö`rrtjo Soll. 'på hitsidan 
om kyrkan'; jet`tum tjänn Mal. 'på närmaste 
sidan om tjärnen'. Syn.: se hitan. 

hit-om adv. fiitu'mm jeet-u'mm Soll. jcits'mm 
Mal. 'hit på den här sidan, hit över / here on 
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this side, over here'; kg'r ä jåttr'mm v stäZrp-tå' ä 
Mal. 'kör det över till den här sidan (om ladan) 
och stjälp av det'. 

hitre adj. komp. jeter- Älvd. jo't(t)Ccr svMor. 
jå'tär Soll. jöster öOrs. hi‘turRättv. (Bo.) svLeks.; 
superi. jetest 	'ötest Älvd. jö'täst Mor. jå'ttist 
Soll. hi`trust Rättv. (Bo.) svLeks. 'närmare (när-
mast) belägen el. befintlig / nearer or nearest' 
(SAOB); i jeterennclqm Älvd. 'i den hitre än-
den'; 4n djikk dajt 4 jeteutgn Älvd. <han gick 
till den hitre (bänken)'; jöster sa'jdun öOrs. 'på 
den hitre sidan'; hi`tur( ,-hetrust) äsn(n)ju Rättv. 
(Bo.) `den längre hitåt belägna slåttermarken'. 
Jfr ditre. — Ssg: jo'ttärdakks adv. svMor. 
`hitintills, tills nu /until now'. Jfr hittilldags; 
hittill(s). 

hitta sv. v.1. ,,,11dags; el(a) 1. Älvd. Våmh. Mor. 
Soll. Ors. ( ekkt(a) vÄlvd.) hetta Oro Al (h)etta 
(pret. (h)ått; sup. (h)u`tti) Rättv. hetta 1. 	st. 
v. Leks. (pret. vtt nöLeks.) hetta 1. Bju.-Mal. 
hetta ÖVd. 1. `påträffa, finna / come across, 
find' (SAOB 1-2) vÄlvd. NeSi. NeVd. Syn.: 
finna, bet. 1; råka'. 2. <känna till vägen 
(farleden) / know the way' (SAOB 4) allm. an  
ska hetta, vm an ska få' clå' so mila hu'Irmum 
Li. 'man bör känna till farleden, om man skall 
fara där (så) mellan holmarna'. Syn.: finna, 
bet. 4. 3. `plocka, samla / pick, collect' Oro 
an hetted bår'r `han plockade bär'. Syn.: finna, 
bet. 2; samka. — Pass. (i förb. med på el. å:) 
'råka hända / happen'; ä hitts-a' Mal. `det råkade 
inträffa'; (h)a' kan ful hettes-på ÖVd. `det kan 
väl hända'. Syn.: se giva pass., bet. 1. — Särsk. 
förb. (in-i:) wiNm sg'ö uken så dg itt-ini' edå 

'2+Zräd Våmh. (Bon.) 'vi vilja se, vem som kan 
kasta (till måls) in i det där hålet'; (på:) 1. 
'finna' Leks. Bju. hitta du på' nuga ha' rry svLeks. 
<fann du ngn räfsa?'. 2. <finna på, tänka ut' 
Mal. ÖVd. an  hett-på ny kra`vvgek jä'mmt Tra. 
<han tänker ut ngt krångel jämt'. 3. <råka 
hända, inträffa' Leks. ÖVd. jä hitta-på' tä ger 
mä Leks. 'jag råkade skära mig'; ä hitta-på' 
ss dus ssv gå'nnjun svLeks. 'det råkade hända så 
den här gången'; je kan hett-på hä' jr ä då' Li. 'jag 
kan råka få höra det där'; an kunn hett-på få` 
se äjn 	Tra 'man skulle kunna råka falla om- 
kull (eg. få sig en fall)'. Syn.: råka', bet. 2. 
4. (i förb. hitta på det:) 'lyckas' Tra. has a du 
he'tt-på ä nö då 'hur har du lyckats nu då?'; 
(upp:) itt-u'pp Älvd. Mor. ett-upp Soll. hitt-u'pp 
Oro `hitta på; uppfinna'; (å:) 1. 'finna' Oro 
Rättv. ÖVd. an  hitted int å' nu mä'r Oro 'han 
fann inte något mera; a'nn a hutti-å' di rä'tta 

Rättv. (Bo.) `han har hittat den rätta (kvinnan 
att gifta sig med)'; da skull ve hitt-å' en vå' g Mal. 
`där skulle vi finna (el. anträffa) en väg'. Syn.: 
råka' å, bet. 2. 2. 'finna på, tänka ut; gissa, 
komma på' Älvd. Ve. Soll. Ors. Mal. hitt-å' ukken 
ä å' Ve. 'gissa vem det är'; ska du ett-o jena gå'tu 
å' mi vOrs. 'skall du gissa en gåta, som jag ger 
dig?'; vä du gå-te hitt-å' ä Mal. 'kunde du tänka 
ut (el. gissa) det?'. 3. 'råka, hända, inträffa' OvSi. 
Rättv. Äpp. Mal. nug ittäd å''d å' vMor. `nog rå-
kade det hända'; o ittä int å' va å'mo öMor. 'hon var 
händelsevis inte hemma'; nånn a itta-å' sjå Ju' ssi-
färd vSoll. 'ngn har råkat. se  Lucifer'; ä hått-å' jä 
acld litu på"nivar Rättv. (Bo.) `det råkade vara så, 
att jag hade litet pengar'; ä hitt-å' va' tt så'volr 
Mal. <det råkade hända el. bli så'. 4. (hitta å 
hitta å det:) 'råka ut för en ovanlig händelse, 
vare sig lycklig el. olycklig' Älvd. Mal. nt-f itte 
du 4' (en) Älvd. `nu råkade du ut för ngt ovanligt 
(eg. nu hittade du å det)'; ur 4n-där ar etta-4' 
eö Älvd. `hur den där har lyckats vinna på 
lotteri'; kår a du nö' hitt-å' (ä) Mal. `hur har du 
nu råkat (illa) ut?'. 5. 'träffa målet' (jfr SAOB 
3) Älvd. Våmh. Soll. Ors. Leks. Mal. ÖVd. an  
Cttät-å B'tjen Soll. 'han träffade höken'; 
fle'ttjen öOrs. 'träffa prick'. Syn.: råka å, bet. 
1. 6. <komma vid, vidröra' Rättv. Leks. Mal. Li. 
ä fåvh-tå', nå jä hått-å' strä'n(n)jun Rättv. (Bo.) 
'det klang till, då jag vidrörde strängen'; jä 
hitta å' husvvu å på'jtjun svLeks. 'jag råkade 
stöta till huvudet på pojken'; hitt-å' ä &läa ss 
lekt Mal. 'råka vidröra det aldrig så litet'. 7. 
'såra, göra illa' Soll. Rättv. Mal. Li. um däm 
ett-å si nån bi't Soll. 'om de skada sig litet'; 
hitt-å' e <Va Mal. `(råka) skada en (blod)åder'; 
(äv. bik11.:) ä hått-å' -nn Rättv. (Bo.) 'det sårade 
honom, han kände sig träffad'. 

hittig adj. I hettu Al (SAOB). 1. `som siktar bra, 
träffsäker / a good marksman, good at shooting'. 
Syn.: se benhitt en, bet. 1. 2. (senare ssgsled:) 
'som lätt finner ord, snarfyndig, slagfärdig / 
quick-witted' Rättv. Äpp.; se ord-. 

hit-till adv., se hittills. 
hit-till-dagom adv. jå'ttedågom Mal. = hittill-
dags. 

hit-till-dags adv. jö't-täda'kks öMor. jö't-tedakks 
Ve. 	 jec't-tedå'gs Soll. M`ttedaggs Nås hi' ttedågs 
Jä. 	 ja' t-teda'kke Mal. jättedalcks ÖVd. 'intill 
denna dag, hitintills / until now' (SAOB; jfr 
under dag I 3 d p-y); ä a då gä'jj jci`ttecla'kks 
Li. 'det har (då) gått hittills'. Jfr hitre, ssg. 

hit-till(s) adv. jö'ttiss Ve. hettä Mock. ja'ttess 
Mal. jec'ete ÖVd. (Aasenhit-til, Ross hit -tes). 
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(temporalt:) 'tills nu / until now' (SAOB) 
allm. i a fri'di mä 15 käslarn jå'ttess Mal. 'jag har 
skyddat mig (eg. fredat mig) för kylan hittills'. 
Syn.: hitefter, bet. 2; hitfram; härtills. 

(lokalt:) `hit fram, ända hit / all the way 
here' Mock. 

hitt-lekor f.IVa pl. hi`ttlökär Dju. 'hittelön / 
reward'. Syn.: hittläggor. 

hitt-lä,ggor f.IVa pl. y`taräggor ( ,,,isttlräggor) Soll. 
---hittlekor (jfr SAOB legor, under legan bet. 
2 c). 

hitt-ordad adj. I hi'ttöba Rättv. (Bo.) Bju. Dju. 
Mock. Flo. (h)i'ttoka Leks. hi`ttoka Flo. Nås Jä. 
hi`ttöka Ål 'som lätt finner ord, fyndig /quick-
witted' (jfr SAOB hittord). Syn.: se benhit-
ten, bet. 2; ord-hittad, -hittig. 

hittulig adj. I (endast som neutr. och adv.:) 
he'ttåle ÖVd. (jfr hittig, hittordad, hissulig). 
1. 'lätt och tursamt återfunnet / easily found by 
Pure chanee' Li. ä va he'ttåle 'det var lätt att få 
rätt på, funnet som genom en lyckträff'. 2. 
'lyckosamt, tursamt, slumpmässigt lyckligt (resp. 
iron. olyckligt) / luckily, by pure chance (ironi-
cally: as luck would have it)' ÖVd. ss he'ttåle ä 
då vå,' då Li. 'så bra det där råkade falla sig då'; 
då å' ä sakkt brå,' he'ttåle Tra. <då är (el. vore) det 
allt bra lyckosamt (om ngt sådant skulle hända)'. 

hit-under prep. jectunndi Mal. 'hit el. här under / 
down here, under'; ksnarn, jåtunndi tå'tje mä ä 
rtevvn so`vok 'kom hit under taket, medan det 
regnar så'. 

hit-under adv. jettlenndi ,,,  jåttenndi Mal. 'hitåt el. 
här inunder / down here, under'; sä'tt dä jåt-
u‘nndi mä skfilra går-g'vy 'sätt dig här under (ta-
ket), medan skuren går över'. 

hit-å prep. jåtå Mal. ÖVd. 'hit el. här på / to this 
place in'; dem add våsr jåtå 	Li. `de hade 
varit in hit (el. här) på gården'. 

hit-å adv. jåtå' Mal. 'hit el. här (på), framme (vid) 
/ to this place, here'; dam a /Try jåtå' &tia te 
kam tl"de (0: råttorna) ha varit här framme (på 
fällan) utan att komma i (den)'. 

hit-åt prep. (styr dat.) etat Mock. etå' Nås Sta Jä. 
ita Äpp. jcitä, Mal. ÖVd. (jfr hit, bet. 3) `till / to'; 
gå' etå't kö'nan Mock. 'gå till korna (i hagen)!'; 
etå,' z bisrå Nås `(fram) till en byrå'; ä'nnda 
'åta knå'nar Jä. <ända till knäna'; 'aa sko'jjän 
( 	sko'kks)Jä. 'ut i skogen (el. till skogs)'; gå ita 
rii'dfåta Äpp. 'gå till Röd-folket!'; vi gek ita 
fy`pplön Äpp. <vi gingo till Djupsjön'; gett dä 
jåtå bö'Zin Mal. 'sätt dig hit (in)till bordet'; 
jåtå genndjin Li. 'hit (in)till sängen'. Syn.? 
hitåter. 

hit-åt adv. jff'8tad Älvd. få"tå feta' Son. l'tst 
Rättv. hi'tåt Bju. hi'ta Jä. hi'ta 	Äpp. 
jeitä,' Mal. ÖVd. 1. 'åt det här hållet / in this 
direction' (SAOB) Bju. Äpp. Syn.: hitef teråt. 

`(ända) hit, hit fram / (all the way) here' 
(SAOB) Älvd. Soll. Rättv. Jä. Mal. ÖVd. å'k 
jf,t'stad Älvd. 'kör ända fram hit!'; sä'tt di fåt' 
Soll. <sätt dig här (vid bordet)!'; frå tien,a s Ivrea 
Jä. 'från Tuna och (ända) hit'. Syn.: hitåter. 

hit-åter prep. (styr dat.) Otät Mal. ÖVd. `hit(åt) 
och fram till, hit (in)till / in this direction 
and up to'; o add vg`ry jåtåt-rj, cenna Mal. 'hon 
hade varit hit till (el. här hos) Anna'. Syn.: 
hitåt. 

hit-åter adv. jåt,i't Mal. ÖVd. `(ända) hit fram'; 
sätt de jåtål t Li. 'kom och sätt dig här intill el. 
framme (vid bordet)!'. Syn.: hitåt, bet. 2. 

hit-över prep. (styr ack.) jåtgvyr Son. (h)itgver 
Leks. jåtgvy Mal. fåtivi ÖVd. (jfr hit, bet. 3) 
'över el. utefter i riktning mot den talande / 
aeross or along in the direction of the speaker'; 
(h)itgvsr gcettu Leks. 'hitåt utefter bygatan'; o 
ka'mm jåtgvy gå'lrä i jö'an,de tä'vu Mal. <hon 
kom hitåt över gärdet i fullt fläng (eg. j oande 
tän el. däng)'. 

hit-över adv. j4'8tyvy'r Älvd. jotä`vsr Ors. (h)itg`vsr 
Leks. jeäg'vy Mal. fåti`vi ÖVd. 1. 'över på denna 
sida / over on this side' (SAOB) Älvd. Ors. 2. 
`hit(åt) utefter en viss sträcka / in this direction, 
along a eertain route' Leks. Mal. ÖVd. k,å'mm 
jeiti`vi att i Inger° Li. `kom hit över (älven) igen 
i morgon'. Jfr hitmed prep., bet. 1. 

hiva sv.v. 1. gv- Soll. hiv- Rättv. (Bo.) (endast i 
förb. med adv. el. adverbiellt uttr.; SAOB 2; 
i -väg:) v i-vå'g Soll. 'slänga iväg / throw away'; 
(s t a d: ) hiv-stå' Rättv. (Bo.) `dets.' ; (up p: ) hiv-
o'pp i' ffkamsor du Rättv. (Bo.) 'lyft upp de 
översta hökammorna (upp på hässjan) dur. 

hjon n.Ia Ken Älvd. jön Soll. ÖVd. j6n Ore 
Rättv.—Äpp. (utom Nås: jf,tn) jön gin Mal. 1. 
'hushållsmecllem / member of a household' 
(SAOB 1) allm. wi emm fä'rn,m ja'n e gåskem, Oro 
<vi äro fem personer i gärden'. 2. 'arbetsduglig 
person / person capable of working' (jfr SAOB 2) 
Rättv. Leks. Ga.; obef. Mal. ÖVd. an  e fu'l(1)t 

Rättv. (Bo.) 'han gör fullt ut en vuxen per-
sons arbete' (jfr fullt -ut adj.); om jä vo gåtä 
bi O'n ijä'nn, Leks. 'om jag vore i stånd att bli 
arbetsför igen!'. Jfr sätt-, trösk-, upptag-. 

'person, individ, människa / person, indivi-
dual' (SAOB 4) Leks. Ga. Flo. Mal. ÖVd. ä'sstss-
jerrk ä då i ö`dsgki, jö'n hann Leks. 'Esters Erik 
är då en oduglig person, han'; na`ttvardsjön, Ga. 
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`nattvardsberättigad person'. Jfr dygn-, f at t i g-, 
skryt-, socken-. 4. 'egendomlig och ynklig 
person, odugling, stackare / miserable wretch' 
(jfr SAOB 4) allm. du e fäl e jå'n du Rättv. <du 
är allt en (liten) stackare, du!' (kan användas dels 
pejorativt, dels halvt smeksamt); ett ri`kktit 
jå'n te ks'lla nMal. 'en högst egendomlig flicka'. 
Jfr liv, bet. 3. 

hjona sv.v.l. jå"na sRättv. Kna Leks. jå'na 
1. 'ha ett svårt och mödosamt arbete / have a 
hard work' Leks. Al. 2. 'stå handfallen och 
ingenting uträtta / be at a loss, do nothing' 
sRättv. ö"ka står du dä'n å jå"nsr 'varför står 
du där så handfallen och ingenting uträttar?'. — 
Särsk. förb. (uti:) jä jåna-ti' mä nä Leks. 'jag 
tvingade i mig det' (om osmaklig föda). 

hjone-lag n.II 	 jö`nlög Ve. Mal. Li. (best. sg. 
dat. -kli Li.) jit`nläg Nås. 1. 'äktenskaplig sam-
levnad / married life' (SAOB 1) Ve. Li. e-nt ä 
jö`nlåg millå marl'a å a'nndes Ve. 'är det inte en 
äktenskaplig samlevnad mellan Maria och 
Anders?'; feräsildran tekkt-smm jö`nläi Li. 
'föräldrarna tyckte om deras (äktenskapliga) 
samlevnad'. 2. 'trolovat eller äkta par / betro-
thed or married couple' (SAOB 2) allm. dåm e 
jusst jett jö`nlåg dåman å' så Ve. 'de där äro just 
ett äkta par också'; dsm ska vå`k ett jö`nläg nä 
Mal. 'de skola bilda äkta parnu'. Jfr tvås am (en). 

hjonig adj. I jri` nug (bet. 1,2) j å'nug (bet. 3) Leks. 
jii`nu (bet. 3) Dju. 1. 'arbetsduglig / capable of 
working' Leks. 2. <som vill verka äldre och arbets-
dugligare än han är, lillgammal / (a person) who 
tries to appear older and more eapable than he is, 
precocious' Leks. 3. 'mödosam, svår, besvärlig; 
gnatig / laborious, troublesome, hard, fretful' 
Leks. Dju. 

hjul n.Ia —II jault II (best. sg. dat. jä", pl. dat. 
iti"skttm) nöÄlvd. gök I svÄlvd. Våmh. fök vMor. 
Ve. Soll. föl öMor. Ors. fult Oro NeSi. Vd. 
(— jölr Tra.). 1. <cirkelrunt, kring en axel 
rörligt element i fordon, mekanism etc. / wheel' 
(SAOB 1-2) allm. blt umm jöslum öMor. 'byta 
hjul (på vagn)'; ä e sä'kks Iro"tir i jö`ki Soll. 
<det är sex lötar (eg. lottar) i hjulet'; .2Wpgöle 
Våmh. 'hjul på slipsten'. Jfr bled (j)a f.; drev-, 
klubb-, knäpp-, kvarn-, kärr-, matar-, 
rock-, svarv-, underfalls-, vagns-, vattu-, 
överfalls-. 2. (pl.:) 'underrede till tvåhjulig 
(flak)vagn / underframe of two-wheeled vehiele' 
Våmh. vMor. Oro dfem km 4 y6knon m@n efna 
Våmh. <de kommo med den (o: tjäran) på vagns-
underredet'; an åk å jö'kum nvMor. 'han kör 
med vagnen utan flak på underredet'; a do 

dy`nnelråkon på Kilrom Oro 'har du dyngflaken 
på vagnens underrede?'. Syn.: väl. 3. (se-
nare ssgsled:) *vävluna / device with (one or two) 
wheels supporting heddle of bom'; se skaft-. 
4. (pl.:) <de fyra bakre stjärnorna i Karlavagnens 
el. Stora björnens stjärnbild / the four stars at 
the back of the Plough or the Great Bear 
constellation' Våmh. 

hjul-bent adj. I g`ölrblent Våmh. jfi'lrbönt nvMor. 
jö'Irbänt vSoll. j'aslbEnt vOrs. gibeInt öOrs. jfek-
bönt Oro jfarben(n)t Rättv. Leks. Mal. trot`kbäjnt 
ÖVd.; obef. Älvd. <som har benpiporna, särsk. i 
underbenet, böjda och utåtbuktade /bow-legged' 
(SAOB). Syn.: hålbent. 

hjul-bäck m.Ib jö'Irbäkk Soll. Karbäkk Flo.; obef. 
Rättv. 1. 'bäck, i vilken vattenhjul placerats / 
strearn in which water-wheel has been placed' 
(SAOB 1) Soll. 2. `utloppsränna för det vatten, 
som drev ett kvarnhjul / mil-race for water 
which drove a water-wheel' (SAOB 2) Soll. Flo. 

hjul-bössa f. IV a jö`lbissa öMor. ja`kbassa Rättv. 
jfilrbötqa Mal. jiiirbeffa ÖVd. `rörformigt glid-
lager el. bussning i hjulnav / axle-box' (se ill.; 
SAOB). Syn.: böss; bössa, bet. 2; bössring; 
kärrbössa; myssla, bet. 6. 

hjul-docka f.IV a jirlrciskka Mal. <en av (de två) 
stolparna, som uppbar hjulet i spinnrock / one 
of the (two) posts which hold wheel of 
spinning-wheel'. Jfr docka. 

hjul-don n. —m. jö'irdön m. Vo. jfk`kciön n. Mal. 
ÖVd. 'körredskap med hjul (vagn, kärra, mots. 
släde) / wheeled vehicle' (SAOB). Jfr don, 
bet. 3. 

hjul-ek m. Kekök (best. pl. ja`lräkran) Bju. 'hjul-
eker / spoke of wheel'. Syn.: se eker; hjul-
knapp, -pinne. 

hjul-fläkt m. la jö'Irflrekkt Ve. `(tjärdalsfläkt i form 
av ett) hjul med skovelblad runt om, varmed 
luft fläktades mot elden vid tjärbränning (i s. k. 
tjärdal) / wheel with bladas all round with 
which to fan fire when obtaining tar by the de-
structive distillation of resinous wood'. 

hjul-hus n.Ia —IV jä`skaus (best. -ausaö) Älvd. 
g"(raus I Våmh. jö'iöjs öMor. jö'Zrhåjs Ve. 
jö'lråus Soll. jö`lajs Ors. jirlrhi28 Rättv. (Bo.) 
Äpp. Tra. jfek(h)fts Leks. 1. 'nedre rum i kvarn-
hus, rymmande vattenhjulet / the lower room 
of a mil, with water-wheel in it' (ÖDB III 
270; jfr SAOB 1) allm. Syn.: under-, vattu-
hus. 2. 'överbyggnad över hjul på vissa fordon / 
superstructure above wheels of certain vehicles' 
(ÖDB I 264, 432) Älvd. Våmh. Mor. Syn.: 
hjulkar; skåp, bet. 2. 3. 'litet hus, som inne- 
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höll vattenhjul (varifrån kraft överfördes till ex. 
slipverk) / small building containing water-
wheel (from which power was transferred to a 
grindery)' Tra. 

hjulig adj. I jii`ku (n. Kikut) Mal. (om hud el. 
skinn:) 'deformerad, uttänjd och buktig i kan-
terna genom beredningen eller genom skav-
ningen i skinnarringen / (about skin.) 
deformed, stretched and bulging at the edge 
through being dressed or scraped in the skin-
narring'; stii`nnarrinn(j)in väki haWdeIrs drå-
ihö' p stji'nna på mi'itatn, 88 ka`nntan va' tt gs 
jfaru s lö` ss `skinnarringen hade benägenhet 
(eg. ville) så smått (el. halvdels) dra ihop skinnen 
på mitten, så att kanterna blevo så buktiga och 
besvärliga (så)'. 

hjul-kar n. II jö`lkär Ors. 'överbyggnad över hjul 
på fordon'. Syn.: h j ul hu s, bet. 2; skåp, bet. 2. 

hjul-karl m. la jöslkall Ors. ifekkål nMal. ÖVd. 
(.-jö`Zrkål Tra.). 1. 'ståndare med skovelhjul för 
drivande av skvaltkvarn / axle with blades for 
driving water-mil' (ÖDB III 271). Jfr hjul-
stock. Syn.: se dragkarl, bet. 2; kvarnkarl. 
2. 'leksak, bestående av ett litet vattenhjul, 
placerat i bäck el. rännil / toy consisting of 
a small water-wheel placed in stream' Tra. 
Syn.: skvatthjul; stänk-karl, bet. 1. 

hjulkarl-kvarn f. Ta jielrkålkvånn ,,,iö`Irkålkvånn 
Tra. 'skvaltkvarn / water-mill' (ÖDE III 268). 
Syn.: se bäck kvarn. 

hjul-knapp m. Ta j42`81rknapp Älvd. 'eker i hjul / 
spoke in wheel'. Syn.: se hjulek. 

hjul-lott m. II Ja jfi' 6 //ot (pl. Kt'slloti,Y) nÄlvd. 
jösZeköt Soll. ju'llett Ål Keirlett Dju. jfilrlåt Nås 
Mal. jfillstt Äpp. jfarlråt 	ÖVd. `hjullöt / 
(piece of) wheel-rim, felloe'. Syn.: hjullöt; 
lottil; löt m. 

hjul-löt m.Ia jiV l6t Bju. Flo. =föreg. (SAOB). 
hjul-makare m. III c ja`kmälätt  Mal. KeIrmåkar Li. 
'person som tillverkade hjul (till vagnar, kärror 
etc.) / wheelwright' (SAOB). 

hjul-nav n.Ia jiarizäv Rättv. (Bo.) <del av vagns-
hjul, som omsluter axeln (och från vilket ekrarna 
radiärt utgå mot hjul -lottarna) / hub of 
wheel' (SAOB). Syn.: dj ärg, bet. 5; hjul-
skalle; nav. 

hjul-nål f. Ja jir8kn4Ir g`ölrn4Ir Älvd. jiTc` War Äpp. 
Mal. ÖVd. 1. 'sprint, stucken lodrätt gm en 
hjulaxel och hindrande hjulet att glida av axlen 
/ wheel pM' (SAOB 1) allm. Syn.: hjulspik, 
bet. 2. 2. 'från hjulaxel utgående tapp, vars 
fria ände vilar i hjulnavet / axle arm or pin 

extending from the axle tree, the free end of 
which rests in the wheel-hub' (SAOB 2) Äpp. 

hjul-pinne m. Illa y`ölrpinnå Våmh. jö'Irpinn 
vMor. Soll. 	öMor. jfarpinna Dju. Ga. 
Nås Mal. ifilpinne Li. 'eker i hjul / spoke of 
wheel'. Syn.: se hjulek. 

hjul-ring m.Ib yöltrivvg Våmh. jö`krivvg Soll. 
ifi'lrrivy Bju. Mal. 1. <ringformig del av hjul 
med lötar, vari ekrarna äro fästa / wheel-
rim' (SAOB) Soll. Jfr hjul-lott, -löt. 2. 'yttre 
hjulskoning av järn, omslutande h j ul(-1ö-
tarna) / iron wheel-tyre' (jfr SAOB) Våmh. 
Bju. Syn.: hjulskoning. 3. 'järnring om-
kring hjulstocken i skvaltkvarn / iron ring round 
paddle-wheelaxle of water-mill' (ÖDB III 271) 
Mal. 

hjul-rock m.Ib firkrukk Li. 'spinnrock / spinning 
wheel' (SAOB). Jfr långrock. Syn.: rock', 
bet. 2; spinn-, spån-rock. 

hjul-räka f.V jö`kråkku Li. jfarräkku Tra. 'sko-
vel i vattenhjul / paddle of water wheel' (ÖDB 
III 271). Syn.: se bled(j)a; hjulskovel m.fl. 

hjul-skalle m.IIIa jfk`Irskalla Bju. Dju. Ga. iirk-
gkalla Nås jii`Mcalla Mal. P:ill-4811e ÖVd. 'hjul-
nav / hub of wheel'. Syn.: dj ärg, bet. 5; 
hjulnav; kärrskalle; nav. — Ssg: ffarsks11-
vst m. Tra. <hög och smal ost, till formen lik 
ett hjulnav / tall, narrow cheese, similar in 
shape to a hub'. 

hjul-skoning f. Ib Y öltskfOnivg Våmh. Karskönivn 
Rättv. (Bo.) Karsköniv Bju. jfekgköniv Nås Mal. 
jfargkönivg ,,, y.fz`lrfkonnivg ÖVd. `järnspång el. 
järnring, vilken som beslag (och slityta) omslöt 
trälötarna i hjul till fordon' (se ill.; jfr SAOB). 
Syn.: hjulring, bet. 2. 

hjul-skovel f. Id jii'lrsksvsk Rättv. jfilisksvvålr Ga. 
'skovel i vattenhjul / paddle of water wheel' 
(SAOB). Syn.: se hjulräka. 

hjul-smörja f.IVa jfeksmsrrja Mal. j felremörja 
ÖVd. 'tjära (blandad med smält talg el. get-
smör), anv. till smörja för hjulnaven på vagn / 
tar, mixed with melted tallow or goat's milk 
butter, used to grease the wheelhubs' (SAOB). 
Syn.: kärr-, vagn-smörjning. 

hjul-spik m.Ib g`ökspajk Våmh. jii'lrgpik Mal. 
ÖVd. 1. 'kraftig spik med brett, platt huvud, 
anv. att fästa järnspänger med såsom skoningar 
under lötarna i ett hjul / coarse nail with broad, 
flat head, used to fasten iron tire roun.d 
wheel-felloes' Mal. ÖVd. 2. 'sprint, stucken 
lodrätt gm en hjulaxel för att hindra hjulet att 
glida av axeln / wheel pin' Våmh. Syn.: hjul-
nål, bet. 1, 
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hjul-stock m. I b jfeskstukk •••-• 9'5  kstukk Älvd. y`ök-
stukk Våmh. jö`kstukk Soll.' jö`lstukk Ors. jfek-
stskk Rättv. Bju. Ga. Mock. jii`Oukk Äpp. ja`k-
ftskk sMal. Tra. 1. `vertikalt ställd skovelhjuls-
axel i skvaltkvarn / vertical padclle-wheel axle 
of water-mill' (SAOB 2; ÖDB III 271) allm. 
Jfr hjul-, kvarn-karl. Syn.: vändstock. 2. 
`(horisontal) skovelhjulaxel i sågverk (strömsåg, 
vattusåg) / (horizontal) paddle-wheel axle of 
saw-mill' (ÖDB III 279) Älvd. Våmh. Soll. 
Mock. Jfr vändstock. 

hjul-stolpe m. Illa jfekgtskpa Mal. `stödjande 
(och bärande) stolpe el. ståndare för spinnrocks-
hjul / supporting rod for the wheel of a spinning-
wheel'. 

hjul-ved m.II jfeskwiö Älvd. yäkwiå g`ölrwid 
Våmh. `trämaterial till fordonshjul / wood for 
wheel' (jfr SAOB 1). 

hjul-väg m.Ie jfekvåg Flo. `med sommarfordon 
körbar väg / road fit for driving on in the summer'. 
Syn.: kärr-, vagn-väg. 

hj åla sv. v. 1., se j ola. 
hjåm(?) na. la gm —gembe Älvd. j4m jO'm Våmh. 

jm —gmä Ors. jetm övrOvSi. NeSi. Vd. (Bugge, 
i Noreen Ordl. hjåmog; Torp hjaame). 1. 
<slö, trög, enfaldig man el. pojke / indolent, 
slow, stupid' man or boy' allm. tö`miäm Rättv. 
Leks. Ål 'lat karl, som helst sitter och håller i töm-
marna'. Jfr ding el, bet. 2. Syn.: h åm'. 2. (best.:) 
`slöheten, olustigheten / indolence, listlessness' 
Ore e trör gemen a fåt tå'g i' de `jag tror, att 
slöheten har fått makt över dig'. 

hjåma(?) sv. v. 1. 9.4`ma Älvd. Våmh. jcism(a) Mor. 
Ve. Soll. Leks. Al jeema övr. NeSi. Vd. `liknöjt 
förnöta tiden, vara trög, slöa / waste time, be 
indolent'. Syn.: se dingla, bet. 2. — Pass.: 
jel`mas Rättv. `uppföra sig enfaldigt / behave 
stupidly'. — Särsk. förb. (efter:) du a j4maö-
etter 4n nögår Älvd. `du har slött lämnat kvar 
den någonstans'. — Ssgr: gernskoll m. Älvd. 
`slö, enfaldig man el. pojke / indolent, stupid 
man or boy'; amskakalus n. Älvd. jä`mdanns m. 
Bju. <ytterligt enfaldig el. slö individ / extremely 
stupid or indolent person'. — Avi.: j4m Älvd. 
/åm Mor. Soll. Rättv. Leks. n. 1. `tröghet, slö-
het / indolence, slowness' allm. 2. `trög person / 
slow person'; j4'ma Älvd. Våmh. rci'ma Mor. 
Soll. Ors. Leks. jirma Rättv. Mal. f. `trög, 
slö, något enfaldig kvinna el. flicka / indolent, 
somewhat stupid woman'; jå'mstär n. vMor. 
`sölig, drumlig kvinna / slow, clumsy woman'. 
Jfr hjåm m., krankhjåma. 

hjämig adj. 1 j4`mug nÄlvd. j4`mun Våmh. gmun 

Mor. Ve. Ors. jå'mån Son. Yemug Ore Rättv. 
(Bi.) Leks. jii`mu vRättv. Bju. Dju. Ga. Flo. 
Nås Jä. Äpp. Mal. (jfr Noreen Ordl., s. 76 not 4) 
<slö, trög, tafatt, något enfaldig / indolent, 
somewhat stupid'. 

hjälla sv.v. 1. jä'lla Älvd. (om löv:) jä'll lö'veö 
`lägga upp löv på hjälle / put leaves up on 
hjälle' (bet. 2). 

hjälle m.IIIa 	Älvd. ÖVd. jä'llä Kala 
vMor. je'llä Ve. jä‘//(ä) Soll. jäsilä Ors. Flo. Nås 
Jä. 	Bju. jä'lla Al jd`la jä`la Mal.; obef. 
Våmh. Rättv. (jfr Schlyter hiaelle, Fr. hjalli). 

<utomhus uppsatt träställning, avsedd för 
torkning el. förvaring / wooden rack out of 
doors used for drying or keeping things on' 
(SAOB 1; M. Eriksson, Hjäll och tarre, s. 209; 
jfr ÖDB I 201; II 46) Älvd. Mal. ÖVd. n add 
stieran 	Älvd. lan hade en stor kvantitet 
kött, upplagd på förvaringsställning'. Jfr kött-. 

`uppe under taket i stuga el. uthus anordnad, 
av stänger bestående träställning, avsedd för 
torkning el. förvaring / wooden rack under roof 
of cottage or outhouse, used for drying or 
keeping things on' (SAOB 2; M. Eriksson a. a., 
s. 209; ÖDB I 192) Älvd. nvMor. Flo. Mal. ÖVd. 
da å jä'llam ei'vå kvä'nnstäjnan Tra. `(där) på 
ställningen ovanför kvarnstenarna'; fire'sskjäll 
Älvd. <träställning under stugtaket, på vilken 
man hängde fläsk till torkning'; krä'ldwiödtjäll 
Älvd. `träställning under stugtaket, avsedd för 
torkning av laggkärlsvirke'; sti`kkjällan (best.) 
nvMor. `stänger uppe under stugtaket jämte 
därpå liggande lysstickor'. Jfr hj ällstång; 
bröd-, korv-,,kött-, löv-, rök-, stav-, tork-. 
Syn.: skulle, bet. 2. 3. `foderskulle / fodder 
loft' (SAOB 3; M. Eriksson a. a., s. 210; ÖDB I 
264, 456; III 251, 255) Älvd. Ors. Flo. Nås Mal. 
ÖVd. '6"jäll Älvd. `skulle, avsedd för förvaring 
av hö'.Jfrbod-, stalls-. Syn.:botten, bet. 11; 
skulle, bet. 5. 4. `vind i byggnad / loft of 
building' (SAOB 3; M. Eriksson a. a., s. 210; 
ÖDB III 271) Älvd. Mal. Jfr burs-. Syn.: se 
botten, bet. 10. 5. <uppe under taket i uthus-
byggnad el. fähus anordnad avsats el. hylla, 
tjänande som sovplats / broad shelf built under 
roof, used for sleeping purposes' (SAOB 3; M. 
Eriksson a. a., s. 210; ÖDB III 245; Älvd. arb., 
s. 115) Ve. Soll. Al Mal. Li. Syn.: skulle, 
bet. 3; tarre. 6. <läktare i kyrka / gallery of 
church' (M. Eriksson a. a., s. 210) Älvd. Mal. 
ÖVd. Jfr gammel-. Syn.: skulle, bet. 4. 7. 
`övervåning i tvåvåningssäng / upper bunk of 
two-tier bed' (M. Eriksson a. a., s. 210; 0:15DB III 
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245) Ors Bju. Syn.: hög-, tak-säng; tarre; 
tarrsäng; torp; trall'; översäng. 8. 'kors-
lagd ved i rostningsbål för myrmalm / wood 
laid criss-cross to make fire for bog-ore' (oDB II 
46) Älvd.; obef. ÖVd. 9. (senare ssgsled:) 
'ställning att ligga på framför brasan / rack to 
lie on in front of fire' (Älvd. arb., s. 138); se f r at-. 
10. <träställning, byggd uppe i träd, varifrån 
jägare kunde vaka på björn för att skjuta 
honom vid åtel / wooden platform in a tree, 
from which hunter could wait for bear to shoot 
it when it was eating' Älvd. Mal. Li. dum djälr Og en 
je'la pi nu tre' atti kfena Mal. `de tillverkade en 
plattform uppe i något träd invid (den slagna) 
kon'. Jfr b j örn-. 11. (senare ssgsled:) 'platt-
form för spelman vid danstillställning / platf orm 
for fiddler at dance' Älvd., se b räd-. 12. (senare 
ssgsled:) 'fallande del (lucka) i ett ryckgiller / 
filning part of trap (trapdoor)' Älvd., se giller-. 

hjäll-gång m. Ib jä'llgåvv Nås <besök av yngling 
hos flicka, som sover på en hjälle (bet. 5) / visit 
by young man to girl sleeping on hjälle'. 

hjäll-stång f. Ib jä'llst.evg Älvd. K/stavy Mal. 
'en av de två mellan gavlarna i stuga gående 
stängerna, på vilka kött o.d. hängdes till tork 
och förvaring / one of the two poles running 
between the gables, on which meat etc. was 
hung to dry or was stored'. 

hjälp f.Ia jåp Älvd. Våmh. Mor. Ors. jöp Soll. 
juIrp Ore Leks. jällp ,,, julrp Rättv. jälrp Bju. Al 
Nås Jä. Äpp. Mal. jedrp( ,-.jairp) ÖVd. 1. 'biträde, 
undsättning / help, aid' (SAOB 1) allm. et  
jå'per Älvd. tå ju'Irps Leks. 'till hjälp'; rö`p jå'p 
vMor. <ropa på hjälp'; ä ska va jå'pi öMor. `det 
skall vara den hjälp man får'; tå' då e ku'lla tå 
jä'lrpen Äpp. 'tag dig en flicka till hjälp!'; me'a  te 
stä'kp hänn jä'lrp Mal. 'mera till hinders (eg. 
stjälp) än till hjälp'; ä vått vä jå'Irp å di Tra. 
<det måste vara hjälp till (att göra) det'. 2. 
'(tllräcklig) tillgång till arbetskraft / (enough) 
workers' allm. i 1"r2m så då'Irin jå'p Våmh. 
(Bon.) `vi hava så litet arbetsfolk'; dum ä då 
jä'Irpa dä'nnä Bju. `de äro då tillräckligt många 
arbetsdugliga personer där'; vi ä ss bra ju'Irpa i 
dåg Leks. `vi ha så tillräckligt med arbetskraft 
i dag'; dum e då fult jä'Irpa, så ä bälg gå' för hå' Jä. 
'de äro ju så många, så det borde gå för den 
sakens skull'; firå"såjilp Våmh. <arbetshjälp vid 
skalning av potatis för tunnbrödsbak'; ha'rrk-
fulp Leks. 'arbetshjälp vid rivning av kolmila'. 
Jfr arbets-, karl-, kvinnfolk-. — Avi.: irtm 
jå'pader 	Älvd. `vi hava tillräckligt med  

arbetskraft ändå / we have enough workers' 
(jfr Aasen hjelpad). 

hjälp interj. jälrp Älvd. jåp Våmh. jälrp Mal. 
jåltp ÖVd. (uttr. för hjälpbehov el. häpnad / 
expression used when help is needed or to show 
surprise) Mor. Ors. — Utvidgningar: gii'd-jå'p-
sig Älvd. jä'llpqn-si'g Älvd. gfe-jä'lrp-däg Mal. 
jä'llpqn-å'r4nÄlvd. jä'IrpterärraÄlvd. jältparä'rr 
-jälrpfisrä'rr Våmh. (Bon.) jöirparä'rrå vMor. 
jälrp-ve-hå," Mal. (eg. `hjälp Vår Herre') fält.-
palri'lumoje'n vMor. fu'ltp-uss Bju. jä'Irp-uss Nås 
Mal. jä'irp-te-gu'ss Mal. (uttr. av häpnad el. för-
skräckelse / expression used to show surprise). 

hjälpa st.v. -sv. v. 3. 1. jå'pa Älvd. Våmh. Mor. 
Ors. jö`ltpa Ve. jå`p vSoll. jösp(a) Soll. ju'Irpa 
Ore Leks. jä'Irpa vRättv. Bju. Dju. Ga. Mock. 
Flo. Nås Jä. Äpp. Mal. ju`kpa Rättv. (Bi.) 
jtarpa Ål jearpa ÖVd. ( ja`b-pa Li.); pret. åp 
gepte Älvd. Kepte Våmh. jå'pä öMor. jearptä ,-
jö'Irplit Ve. jö`ftä ,-jö`pät Soll. Erp ,s, fri`ftä Ors. 
jäsIrfts jä`kpu 	vRättv. juslrvtu Leks. kartä 
Bju. jä'ttä Dju. jå'ktä Nås jä`lptjå't ÄPP• 
halp ...,hu'Irp jå'tMal. jältpt-jå't-jd'Irp ÖVd.; 
sup. il'pea Älvd. jåpt Våmh. j'd'pa öMor. jö'lrpa ,s,  
jarp(e)t Ve. jå'pa vSoll. föft ,--, jö`pa Soll. å`pi ,-
jåft Ors. jälrft jä'Irpa vRättv. julrvt Leks. jäkt 
Bju. jätt Dju. jålrt Nås hu'lrp ht fåt (p. pret. 
hu'Irpin - fåt) Mal. jålrpt jät (p. pret. jå'Irpin 
jedrpt) ÖVd. 1. 'bispringa, understödja, vara 
till gagn / help, support' (SAOB 1, 3, 7, 10; 
styr dat.:) du alt jå'p 4nurm Älvd. du ska jå'p 
num Ors. do ska fu'Irp nom Ore `du skall hjälpa 
honom'; diem jå`pt kaslhim Våmh. (Bon.) `de 
hjälpte karlarna'; e jå'p int ta"lrå wi-dig Våmh. 
'det hjälper inte att tala med (eg. vid) dig'; will 
du jå'p-et-re'tt mi vMor. 'vill du hjälpa mig till 
rätta?'; ä jö'Irp int Ve. 'det hjälper inte'; e Es'p int 
a'sstit Ors. 'det hjälpte inte alls'; ä jä'Irp int 
jä'Irpa där birtnun e ir tkinnån vRättv. 'det 
hjälper ej att hjälpa, där bottnen är ur tunnan'; 
ska jä ju'Irp ud Leks. 'skall jag hjälpa er?'; ju'Irp 
varärom Leks. 'hjälp varandra!' (kärran i en 
viss gård lät så); dum hu'lp in ful lö'fft an Mal. 
`de hjälpte henne (väl) att lyfta honom'; an 
Karp/ ( jirt) me Li. 'han hjälpte mig'; möt 
då'am jå'p ful i'vvgan Tra. 'mot döden hjälper 
väl ingenting'. 2. (i förb. hjälpa lag:) jrlp lrå'g 
vMor. 'göra utbyte gårdar emellan av likvärdiga 
arbetsprestationer / help one another (of neigh-
bours)'. Jfr arbetsbyte. — P. pret.: i e då 
jå'padn (el. jå'pt) k nu då öMor. 'jag har (då) 
fått hjälp (eg. är då hjälpt) jag nu då'; dem a 
wurrti å`piger öOrs. `de hava blivit hjälpta'; e du 
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jet' tn ( ,,,hu‘kpin) rnä diclå/ Mal. 'är du hjälpt 
med det där?'. — Refl.: dum tro`dcl o add hu'kp 
sä Mal. `de trodde, att hon hade tagit livet av sig'. 
— Pass.: hå ka'nn int jci`kpes Mal. <det kan inte 
hjälpas'; jåpas-.5.' å (sup. åpes-ä') Älvd. jetpas- 

svMor. jöpas-å,' Soll. jåpau-X Ors. jukpas-X 
(pret. sup. jskvtau-it') Leks. ferirps-ic (pret. sup. 
jä'pst-ä—jä'kvst-ä) Flo. få'-ä' (pret. sup. jältg-
-ån Nås jä`lips-ät (pret. jä'tg-ät; sup. jå'M-ät) 
sMal. jäkpes-ät Tra. 'hjälpa varandra'; wi 
jåpäsum-ä' svMor. wi zipssum-ä vOrs. `vi 
hjälptes åt'. — Särsk. förb. (av:) då' jökpär an 
å'v ä litä Ve. 'då rättar man litet på det' (om visst 
fel vid insättning av stav i laggkärl); jäkp-å' Mal. 
`fösa i väg'; (till:) jåp-ti'k Älvd. jå‘p-tik vMor. 
jå'p-tik Ve. feiZrp-Ce Mal. jeekp-tö (pret. feett-) 
ÖVd. 'hjälpa till'; (upp:) an brä`ker nåd ss 
jåper-u'pp ä öOrs. 'man använder ngt, som 
hjälper upp det'; i hakp-u'pp om Mal. <jag hjälpte 
honom upp (ur vattnet)'; (ur:) i ska jåp-g'r 
etnittn ka'jvää Våmh. 'jag skall hjälpa honom (o: 
den sjuka katten) att dö'; (åt:) jåp-ä,' diem no 
mjö'k Älvd. 'hjälpa dem med litet mjölk'; 
(åt e r: ) jå'p-att vMor. jåp-tett öMor. jökp-a'tt Ve. 
jö`p-att Soll. <vid arbetsbyte utföra arbets-
prestation, likvärdig med den, man själv blivit 
hjälpt med'; vir skum jö`p-att så'rfök sätt 
påsronum Soll. 'vi skola hjälpa Sar-folket (o: 
folket i Sar-gården) att sätta potatis, sedan de 
förut hjälpt oss på samma sätt'; (åt eri:) jåp-
a'ttri ien stjOirå Älvd. <hjälp till en liten stund!'. 

hjälp-klubba f. IV a ja'kpkkubba Li. 'klubbliknande 
trästav, försedd med bomärke för varje gård i 
byn och anv. som budkavle för hjälpsökande 
fattigfolk el. färdfolk i behov av nattlogi / 
wooden club, inseribed with the marks of every 
farm in the village and used by paupers seeking 
aid or travellers asking for a night's lodging'. 
Jfr luffar-, tiggar-klubba. Syn.: fattig-
klubba. 

hjälplig adj. I jec`pkig nÄlvd. krpkin Våmh. 
jö`pkin, Soll. jä'kpkin Bju. jä'kpken Flo. jä'kpkä 
Mal. jå`kpke ÖVd. 1. 'någorlunda bra, skaplig / 
fairly good' (SAOB 1) allm. e kttmb-4'nnd 4', u 
jå'pkikt bä'rrgninsweöe'r e i'r Älvd. 'det kom-
mer an på, hur pass bra bärgningsväder det är'; 
o lä's full nå' jä'kpkä Mal. <hon läste väl någor-
lunda bra'. Syn.: hjälpsam, bet. 2. 2. <hjälp-
sam / helpful' (jfr SAOB 2) Älvd. Våmh. Soll. Jfr 
o-. Syn.: hjälpsam, bet. 1. 

hjälp-lös adj. I jä'kplas Bju. Flo. Mal. jåskpluus 
ÖVd. 'som ej kan reda sig på egen hand / 
helpless' (SAOB 2); an /å' att-vrpin ti di'lcana 

å va rä'jnt jå'kpluus Li. 'han låg på, rygg (eg. å t er-
vidöpp en) i diket och var alldeles hjälplös'. 

hjälp-mes m.Ia jii'lrpmås Äpp. 'båge av ene, anv. 
till bakre stöd för börda, som bars på ryggen i 
mes / curved back part of. frame, made of juni-
per, used for carrying loads on the back'. Jfr 
båga f., bet. 1. 

hjälpor f.IVa pl. jå`pur Ors. (om kvinna el. 
hondjur:) 'krystningar vid framfödande av fos-
ter, födslosmärtor / (about woman or female ani-
mal) bearing down, labour pains'. Syn.: se 
barnont. 

hjälp-råd f. 	 jå`prå'ä f. Älvd. Våmh. jä`kp- 
råd n. vRättv. jä'kprå Äpp. (Fr. h j alp r ö; 
Aasen h j elp er a a d). 1. 'nyttigt råd / good 
advice' Äpp. ta jä'kpra å hö'num 'tag råd av 
honom'. 2. 'utväg / way out, outlet' Våmh. 
Rättv. s tis då fel bl nå jä`kpråd rna kvit'rvätni 
Rätt. 'det tycks då bliva någon utväg med kvarn-
vattnet'. 3. 'arbetshjälp / workers, labour' Älvd. 
20n eä ed fi'srrte non gepråå i 84"mår Älvd. 
'om det bleve ngn arbetshjälp i sommar!'. 

hjälpsam adj. I jö`kpsam Ve. jå'p.samm vOrs. 
jä'kpsam(m) vRättv. Bju. Flo. jä'kpsam Äpp. 
Mal. Karpsam ÖVd. 1. 'som gärna hjälper / 
helpful' (SAOB 1) allm. Syn.: hjälplig, bet. 2. 
2. `någorlunda bra, skaplig / fairly good' (jfr 
SAOB 3) Rättv. jä`kpuamt ba'r(r)gnivsvådur 
'skapligt bärgningsväder'. Syn.: h j älplig, bet. 1. 

hjälp-säd f.Ia jet'kputi Li. 'säd, som vid nödår 
lämnades genom länsmyndigheten till socknar-
nas (el. församlingarnas) hjälp efter särsk. an-
sökan / grain which was sent by the county 
authorities on request to help parishes in years 
of famine'. 

hjälte m.IIIa je'llt Ve. Palta Mal. jä'llte Li. 
'storvuxen man / big man'; män hå`n va' tt ä då 
fur en stö'r-än jä`llta å då'g Mal. `men vad blev 
det (då) för en storvuxen man av dig!'. Jfr ryt e. 

hjälte-grav f.II jä'lltgräv Jä. 'forngrav / ancient 
grava'. Syn.: hedninghög. 

hjärna m.IIIaf. IVa Penne —i'emmne m. Älvd. 
nnä Våmh. je`nna vMor. jernnä öMor. Soll. 

Oro kennä ,,, jemmnä m. je`mmna f. Ve. j.1'nnä 
•••••ja`mmnad m. Ors. järna Leks. jå'rna Dju. 
Nås (best. ja'rnan Dju.) jeernä (best. jel`r) Flo. 
jå'na (best. Ken) —Kt`ana Mal. Prne ÖVd. `care- 
brum; hjärnsubstans / brain' (SAOB 1-2); ti 
krrnun Leks. 'i hjärnan'; umeäsjårnä Flo. 
'hjärna av get el. får'. Jfr vill-. — Ssg: V ennbau-
rea n. best. Älvd. (Noreen Ordl.) 'hjärnkontoret' 
(skämts.). Jfr bur. 

Hjärne-plåster n. Id jci`rnplråstär Son. 'ett slags 
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helande och läkande salva (inköpt på apotek) / 
a kind of healing ointment, bought at the 
pharmacy' (jfr SAOB H 1059). 

Hjärne(s)-testamente n. gerna-tästamennte Våmh. 
jå'rnäs-testam,e'nntä Näs jå'anestestament Mal. 
'ett visst läkemedel (SAOB H 1059), ofta anv. 
som krydda i brännvin / medicament often used 
to spice aquavit liquor'. 

hjärtan. 	IVa jä'rrta n. Älvd. Våmh. Mor. Ors. 
Ore (pl. jä'rrta Älvd. Ors. jä`rrtur Ore) jätta f. 
Ve. jö'rrta n. ( =pl.) Soll. jä'r(r)ta Rättv. Bju. 
Dju. Ga. Nås Jä. (pl. jä`rrtsr Nås Jä.) jä'rrta (pl. 
jäsrrtur) Ål jterrtä (pl. jä`rrtsr) Flo. jäs (r)ttä 
Äpp. Kit (pl. kett, best. kr tta) Mal. ja` tte (pl. 
ja` lter, best. ja' tta) öVd. 	1. 'cor / heart' 
(SAOB 1—II); len kå'y so ad ta'u jä'rrta Älvd. 
'en kalv, som hade två hjärtan'; ä tö' a jättr, Ve. 
'det träffade hjärtat'; ä si't i jö'rrta Soll. <det sitter 
i hjärtat'; (ofta bildi.:) an a å' ssent jä'rrta dånnda 

vMor. 'han har inget hjärta, den där 
mannen'; du ska fal få' en bi't, så mi"tji så int 
jä`r(r)ta bkö`dsr Rättv. `du skall väl få en bit, 
så (pass) mycket, att hjärtat inte blöder'; jedds 
ma gs'tt jä'rrta Leks. 'givna med gott hjärta'; hä 
gikk om a KM, Mal. hä dje'kk te ja' ttes Tra. 'det 
gick (honom) djupt till sinnes'; män ä lli'kkt 
ja` IM ss ä' je i'nnte Li. 'men ett sådant sinnelag 
(så) har jag ej'. Syn.: hj ärtkopp e. 2. 'hjärt-
formig (mönster)figur el. prydnad / heart-shaped 
pattern or adornment' (jfr SAOB [ST)  allm. hö ö' 
88M ä ja` tte i vä'vvgsm Tra. 'hon (o:hjärtflugan 
el. k rus f lug an) är som ett hjärta i vingarna (dvs. 
vingarna bilda till formen ett hjärta).' 3. (pl.; 
kortspelsterm:) 'hjärterkort / hearts (in cards)' 
(jfr SAOB hjärter) Nås. 

hjärtan(de)s interj. jä`r(r)tandss Rättv. (Bo.) 
(endast i förb. med kära:) tjära jeirrtandäs 
öMor. tjår jä`rrtandes Ve. tjår jö'rrtandäs ( Krr-
tans jä`rrtandäs ,,, jä`rrtans) Soll. tjåri jä`rrtan-
das vOrs. tgera jterrtandvs Leks. tjå'rä jä`rrtan-
däs Bju. tjlera jeerrtandäs Nås tjå'r( ,—tjå'rä) 
jetandäs Mal. (SAOB hjärta VI 4; utrop av 
häpnad el. bestörtning / expression of astonish-
ment or dismay:) tjå'r jä'ttandäs på', vä'nnta få 
hgr'r Mal. 'oj oj oj, Per, vänta, så får jag höra!'. 

hjärt-blod m. 	 jä`rrtbköd (best. -bködv,) Ve. 
jä`rrtblöd (best. -bködä) Leks. 'blod från hjärtat 
(t.ex. av slaktdjur) / blood from heart (e.g. of 
slaughtered animal)' (SAOB). 

hjärt-finger n. I d jet' rrtfivvgär vMor. 'ringfinger / 
ring-finger'. Jfr guld-bäraren, -vrången. 
Syn.: ringfinger. 

hjärt-fluga f. V ja` ttfkuggu öVd. 'blinning, blind- 

broms, krusfluga, Chrysops caacutiens / cleg'. 
Jfr krusfluga. 

hjärting m. Ib 	ttill  Mal. 'kär liten pojke el. 
flicka, älsklingsbarn / beloved young boy or 
girl, dear child'. 

hjärt-koppe m.IIIa jä'rrtkuppä Våmh. 'hjärta / 
heart' (särsk. i slaktkreatur). Syn.: hjärta, 
bet. 1. 

hjärt-lek m.Ib jä'itka Flo. 'på horn spelad 
locklåt för kreatur / tune played on horn to call 
in cattle'. 

hjärt-rot f. jö'rrtröt Soll. jä` ttröt Äpp. Mal. 
ja'rrtröt öVd. 'huvudrot / primary root-axis, 
main root' (SAOB 4). 

hj ärt-skaller n. Id järrtskallär Ga. (jfr hjärta, 
bet. 2) <darrgräs, Brizza media'. Syn.: skaller, 
bet. 5. 

hjärt-språng n. Ib jä`rrtspråvv Bju. 4 ,ä‘itsPran 
Mal. <krampartad sjukdom i hjärttrakten / 
disease in the region of the heart, characterized 
by attacks of cramp' (SAOB 1). 

hjärt-värmare m. Ilie jä`rrtwerrmer Älvd. kerrt-
werrmär Våmh. vMor. Kttwörrmär Ve. jä`rrt-
wärrmär Ore Krrivarrmär(ä) Ål jä`rrtvärrmar 
Jä. 	 jä'ttvarrmar Äpp. jet' tivärrmaa  Mal. ja' tt- 
varrmar Li. 'stickad, mycket lång (el. trekantig) 
ylleschal, anv. av både män och kvinnor och 
avsedd att lindas över axlarna och omkring 
bålen / very long (or triangular), woollen knitted 
scarf, wound round neck and body by men and 
women' (SAOB 1). Jfr snibb, bet. 3. Syn.: 
hjärtvärm(e); pläd. 

hjärt-värm(e) m. I— Illa jä`rrtvarrm Flo. jä` ttvarr-
ma Mal. ja' ttvarrme Li. 'stickad, mycket lång (tre-
kantig) ylleschal, anv. av både män och kvinnor 
och avsedd att lindas omkring bålen'. Jfr snibb, 
bet. 3. Syn.: hjärtvärmare; pläd. 

hjärt-ängslan f.IVa best. jä`rrtevulla (ack. jterrt-
evullo) Ors. (jfr SAOB hjärtängslan; hj ärte-
ängsel) 'svår ångest, melankoli / anxiety, 
melancholia'. 

hj öla sv. v. 1., se j ola. 
hjöll m.I a ll Älvd. `vall (avröjd plats i skog), på. 
vilken åkstugor voro uppförda för hökörare 
att övernatta i vintertid / clearing in forest on 
which åkstugor were built for hay-drivers to 
spend the night in during winter'. 

hjöll-tuv(?) f.Ia y' alltauv svÄlvd. (jfr örrtuv) 
`tuva, bildad av gamla gräsrötter och styvt 
gräs med vassa blad / tussock, consisting of old 
grass roots and coarse grass with sharp leaves'; 
e wa si'kkt mill4 ysalltaumkm 'det var sankt 
(med dy) mellan grästorvorna'; y' alltauvä så'g-a't 
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sos no sko'ller 'grästorvorna (el. tuvorna) sågo 
ut som (några) skallar el. huvuden'. Jfr 
bunki. Syn.: ö rrtuv. — Avi.: ysälltauvut adj. n. 
svÄlvd. 'beväxt med tjocka tuvor av gammalt 
styvt gräs och förvuxna gräsrötter / covered 
with tussocks'. 

hjön n., se hjon. 
hm interj. Mia Äpp. Mal. 1. (uttryck för för- 
våning, förakt el. harm; jfr SAOB I 2 b-e) 'åhå, 
jaså verkligen el. minsann! / oh, really; oh, 
indeed!' Mal. 2. (lystringsord till häst / word of 
command to horse; jfr SAOB I 3; Ideforss, Prim. 
298 f.); hm' -mä-ddä 'flytta på dig litet!'. Syn.: 
hemma; humma. 

ho m.Va 	Älvd. Våmh. ö Mor. Soll. Ors. 
hö Ve. Ore Bju.-Tra. (best. sg. dat. hö'am Mal. 
hö'nam ÖVd.) (h)ö Rättv. Leks. (pl. hösar 
svLeks.). 1. 'urholkad, rund el. kluven stock el. 
stort, avlångt kärl, urholkat ur trä, för vatten, 
kreatursfoder, mjölk etc. / hollowed-out, round 
or split log, or large oval wooden container, 
intended for water, fodder, milk etc.' (SAOB 
ho', bet. 1; ÖDB I 91, III 341) allm. su'rrpö 
Sol!. <ho, i vilken sörpa gavs åt häst'. Jfr gris-, 
hack-, härd-, kvant-, lög-, sil-, slip-, stamp-, 
svin-, sädes-, talg-, tång-, vattu-. 2. 'av 
urholkad stock gjord ränna, varigenom vatten 
leddes från damm till kvarnhjul / channel cut 
in hollowed-out log through which water ran 
from pond to mill-wheel' (SAOB ho', bet. 2; 
ÖDB III 269 f.) Älvd.-Rättv. Ga. Mal. ÖVd. 
Jfr greplave; sump; kvarn-. 3. `(större) 
skål el. fat av trä för mat / (large) wooden bowl 
or dish for food' Leks. Li. jä ha då åti-g'r två' 
vällingshör få svLeks. 'jag har då ätit ur två 
skålar välling jag'; (äv. bildl.:) dem jä't tu sa`mmu 
hö' Li. 'de äta ur samma ho (o: tillhöra samma 
hushåll)'. Jfr gröt-, knip-, vällings-. 4. 'trä-
kärl, avsett att ställas mitt i en tjärdal / wooden 
container, intended to be placed in the middle 
of a tar kiln' (ÖDB I 510) Ve. Syn.: koppa', 
bet. 2; sko, bet. 8; skål, bet. 4. 5. 'gödselränna 
i fähus / manure-gutter in cowshed' Nås. 
Syn.: se dretbänk. 

ho oböjl. pron. hö Rättv. (Bo.) Bju. Mal. 'vem / 
who' (endast i förb. ho vet:) hö' vä't Rättv. 
(Bo.) Bju. hö' vett Mal. 'vem vet?'; hö' ve`tt, sm 
int dsm-da fenan ka'mm tro jösvik Mal. <vem vet 
(jag undrar just), om inte de där ugnarna 
(norgesugnarna) kommo från Gjovik'. 

ho interj. hö Ga. Äpp. Mal. (uttr. för glädje el. 
munterhet / expression of joy or gaiety; SAOB I 
1 c; Ideforss, Prim. 197); hö' jä`saps Ga. (rop 

till bröllopsfölje); hö' -hö' Ga. (uttr. för glädje) 
Mal. (lystringsrop). — Utvidgningar: ho'ssan 
Ga. Äpp. Mal. ho'ssan Li. (uttr. av glädje, ex. 
vid körning med stark fart / expression of de-
light used e.g. when driving at great speed); 
(substantiverat i uttr.:) ä gi'kk ssm en ho'ssan 
Mal. ä ge'kk ssm ä ho'ssan Li. `det gick (fort) som 
ett huj / it went at great speed or in a jiffy'; 
hohö'-hohö'i Ga. (rop från ett fäbodställe till ett 
annat / shout from one shieling to another). — 
Avla hösa v. Ga. 'ropa ho / shout ho' (SAOB 1). 

hoball f., se håvel. 
hocken pron., se vilken. 
hodd m.Ia hsdd Jä. (jfr? Torp hottn). 1. 'sork / 
/ vole'. Jfr vattu-. 2. <liten pojke; liten, tjock 
person; litet djur, ex. gris / small boy, small fat 
person; small animal e.g. pig'. Jfr snor-. 

Hoffmanns-droppar m. IV pl. li'pmeisdrupiir 
Älvd. hå'ppmansdrspår Rättv. (Bo.) hs' ffmans- 
dråppsa Mal. hs`ppmansdråppår Li. `Hoffmanns 
droppar' (SAOB Hof f mann, bet. 1; jfr Lind-
gren-Gentz, Läkemedelsnamn I, s. 116). Jfr 
droppe, bet. 3. 

hoft m., se höft m. 
hoj n. oböjl. hfij Mal. ÖVd. 'högt rop (huvudsak-
ligen i avsikt att påkalla uppmärksamhet) / 
bud ca!! (nnainly used to attract attention)'. Jfr 
gall-. 

hoj interj. öj •••• höj Vä,mh. höj -höj Ve. Uj Rättv. 
(Bo. Bi.) Bju. Dju. (h)9j -(h)ö`j Leks. ha'j Äpp. 
hö'j 	Mal. ÖVd. 1. (uttr. för glädje / 
expression of joy; SAOB I 1 a; Ideforss, Prim., 
s. 223) Rättv. (Bo. Bi.). Syn.: hoj san. 2. (uttr. 
för häpnad / expression of amazement; SAOB 
I 1 b; Ideforss, Prim., s. 224) Leks. hö`j, har ä 
blriskkstsr svLeks. 'å, så det blixtra/1'. 8. (uttr. 
för smärta / expression of pain; SAOB I 1 c; 
Ideforss, Prim., s. 224) Leks. Äpp. hö`j, hur du 
bi'tas svLeks. 'oj, så du bits!'. 4. (lystringsord 
för att påkalla ngns uppmärksamhet / word 
used to attract s.o.'s attention; SAOB I 2 a; 
Ideforss, Prim, s. 295 ff.) allm. Syn.: hojt. — • 
Utvidgning: h'-hirj Mal. Li. (jfr Ideforss, Prim., 
s. 224 om ohoj; uttr. för häpnad / expression 
of amazement:) 'oj, å'. 

hoja' sv.v .1. Mik& Ore hi' ja Rättv. (Bo.) Dju. 
Äpp. Li. hö'ja Rättv. (Bi.) Bju. Ga. (h)ö` ja 
(h)' ja Leks. hö' ja ,,,hgt` ja Mal. ÖVd. (jfr huj a'). 
1. <ropa hoj, ropa högljutt, hojta / shout, yell' 
(SAOB hoja"); (h)' ja å tä`lra Leks. `tala med 
hög röst'. Jfr hojdera; hojta; gall-. Syn.: 
huj al, bet. 1. 2. 'locka på kor medelst oartiku-
lerat joddlande / call cows in by yodelling' 
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(ÖDB I 172) Mal. Jfr huj bet. 2; kalla', bet. 
1; kollrall; locka; kuj a, bet. 2; kula, bet. 2; 
lola; lulla". 

hoja" sv.v. 1. via vMor. harja Ore hic`ja Rättv. 
(Bo.) Bju. Nås Jä. Äpp. (h)feja Leks. (jfr Sax6n 
s. 126) 'byta (osett och) utan mellangift / ex-
change without any extra money being paid on 
either side' (SAOB ho j am;  styr dat.); fej 
esstum vMor. hii`j hässstorn Ore 'byta hästar 
utan mellangift'; skä vi Juri klrå'lelcur Bju. 
'skola vi byta klockor jämnt om jämnt?'. 
Syn.: kasta, bet. 9; kastbyta. 

hojdera sv.v.l. hirjdära Ga. <ropa och väsnas / 
shout and yell'. Jfr hoja', bet. 1; huj 	bet. 1. 

hoj-kulla f. IVa lajkslla Mal. `i kritisk situation 
rådlöst skrikande, handfallen flicka / screaming 
girl who does not know what to do in a critical 
situation'; stu`ggo va srni'kk fu'll i hgt`jksllsr s 
kå'tskålää  `stugan var proppfull med rådlöst 
skrikande, handfallna flickor och oföretag-
samma, odugliga karlar'. 

hojsan interj. hirjsan Rättv. (Bi.) (uttr. för 
glädje / expression of joy; SAOB; Ideforss, 
Prim., s. 82). Syn.: hoj, bet. 1. 

hojt m. oböjl. (h)sjt Leks. 'ögonblick / moment' 
(Ideforss, Prim., s. 225); ä jekk på en (h)s'jt 'det 
gick i ett huj'. 

hojt interj. (Mit Leks. hiljt Ga. hsjtt Äpp. Mal. 
ÖVd. (lystringsord för att påkalla ngns upp-
märksamhet / word used to attract s.o.'s atten-
tion; SAOB; Ideforss, Prim., s. 225); hs' jtt, barm 
jå''t får i tå.% ve ddä Mal. 'hallå! kom hit får 
jag tala med dig!'. Syn.: hoj, bet. 4. 

hojta sv.  .v.l. å'jta Våmh. höfta Ve. ei`jta ,,,s`jta 
Ors. hs`jtct Bju. Nås Mal. 'ropa högljutt / shout 
loudly' (SAOB). Jfr hoja', bet. 1, m.fl. 

hojtsan interj. hs'jttean Tra. 'hoppsan! / whoops!'. 
Syn.: hoppsan. 

hok m. hök Äpp. 'sväng, runda, spatsertur / walk, 
stroll'; ska vi alå' en hö'k <ska vi gå en liten 
runda?' (ex. om  ynglingars kvällspromenad i 
byn el. bygden). 

ho! m.Ia 	Älvd. Våmh. vMor. Soll. öl öMor. 
Ors. hö!, Ve. Ore Bju. Dju. Ga. Flo.—Tra. (h)ölr 
Rättv. Leks. 1. 'låg, ofta stenig el. skogbevuxen 
upphöjning i terrängen; litet fastmarksområde, 
omgivet av myr / low, often stony or wooded 
rise; small area of solid ground surrounded by 
marsh' (SAOB holi; Hesselman i MASOF 2, s. 
1 ff.) allm. an  bi'ddjär jötåmin 	svMor. 
<han bor hitom kullen'; fån, upå hö'lrent Ve. 'här 
på kullen'; vi ha ö'tåi op ti höslran Dju. `vi ha ej 
tagit upp (höet) på kullen'; bjö`rrköl öMor. 

bjerrkhölr Mal. `björkbevuxen kulle'; 	öOrs. 
`granskogsbevuxet fastmarksområde i myr'. Jfr 
hult; bod-, ladu-, skogs-, sov-, sten-, stånd-, 
sömns-, tall-, vakt-. 2. 'invid fähusen i ett 
fäbodställe beläget, avröjt område, på vilket 
kreaturen samlades morgnar och kvällar / piece 
of cleared land next to cowsheds on shieling, 
on which cattle were gathered morning and 
evening' Ve. Syn.: se fäbacke. 

hol-björk f. Ib hö'lrbjärrk Li. 'björk med ved av 
vanlig, mindre hård och fast struktur / birch with 
wood of normal, not very compact strueture'. 
Jfr glas-, knyller-, masur-björk. 

holk m.Ib fok (bet. 1) •••••olrk (bet. 2 etc.) Älvd. 
Våmh. ök (bet. 1, 3b) —åkk (ållk öMor.; bet. 2 etc.) 
Mor. Son. hålrk Ve. ök (bet. 1) —silk (bet. 2 etc.) 
Ors. hslrk Ore Bju.—Tra. (h)slrk Rättv. Leks. 1. a. 
'träkärna, anv. för kärnande av smör el. bearbet-
ning av trasor el. stöpning av ljus / wooden 
churn used for butter, for pounding rags or for 
making canclles' (jfr SAOB holk' 1 a; ÖDB III 
358 f.) OvSi. (utom Ve. vSoll.) NeSi. trCk4ng8le, 
sjä'klealc4nakik Älvd. 'smörkärna, rymmande tre 
resp. sex kannor'. Jfr bland-, flock-, flöt-, 
get-, klut-, kärn-, bet. 1, ljus-, padder-, 
plock-. b. 'laggkärl (tunna, ståndf at, kagge, 
bytta) I barrel, cask' ÖVd. Jfr dr et-, bet. 1, kv ar-
t ers-. c. (bildl., skämt.; senare ssgsled:) 'mat-
smältningskanalen / alimentary canal' sÄlvd. Mor. 
Soll.; se lång-, bet. 1. d. (bildl.:) `umbellatstjälk 
/ stalk of plant belonging to the family Umbelli-
ferae' Soll. Jfr kärn-, bet. 2, tit-. e. (bildl.; 
senare ssgsled:) `blåsa el. veck på tunnbröd, 
vari smöret trängde ned / blister or fold in 
clap-bread, into which butter penetrated' Li.; 
se s m ö r-. L (bildl.; senare ssgsled:) 'fördjupning 
(urgröpning) i väggfast bänk (lave) el. bords-
skiva, anv. vid ätning / hollow in bench or 
table top, used when eating' vMor. Ål; se gröt-. 
g. (bildl.; senare ssgsled:) `(ett slags).  broms 
(insekt) / (a kind of) gaclfly' Mor.; se lång-, 
bet. 2. h. (senare ssgsled: nedsättande, om 
person / derogatory, about person); se dret-, 
bet. 2, sur-, väl-. 2. 'fågelholk / nesting-box' 
(SAOB holk' 1c) Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. 
Ors. Rättv. (Bo.); stä`rålrk vSoll. 'starholk'. Jfr 
knip-. Syn.: se bur m., bet. 2. 3. a. 'rör- el. 
ringformig del av föremål, vari ngt passades in; 
hylsa / pipe or cireular part of object into whieh 
something fitted; ease' (SAOB holk' 2a; ÖDB I 
106) allm. Jfr fal m., bet. 1; falk"; kåk; 
brännstick-, flint-, kniv-, lie-, snör-, stryk-
stick-. b. 'bladslida / (botanical) vagina, sheath' 
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(SAOB holk' 2 b a) Mor. bkå'hskk Mal. `dets.'; 
a`lcksök vMor. 'slida, som omsluter sädesax, innan 
detta är färdigutbildat'. 4. 'arnimudd / wristlet' 
(jfr SAOB holk' 2 c; CoDB IV 472) Bju. Äpp. 
Mal. Jfr armkrage m.fl.; hand-. 5. <brunns-
skoning av stående stockar / well-facing, con-
sisting of vertical logs' (jfr SAOB holk' 3) Al; 
brs'nnshskk 'dots:. 6. ̀ cylinderformigt föremål / 
cylindrical object' allm. tjo'llshkark svLeks. 'trång 
kjol'; 4 gard o'ktjin. 'ngn nevOn Våmh. 'hon for-
made handen till en cylinder'. Jfr kåk; brack-, 
näver-, vide-. 7. 'strumpskaft; avigt- och 
rättstickade varv upptill på strumpskaft / leg of 
sock or stocking; rows of plain and purl at top 
of sock' svMor. Ve. Soll. Jfr holksocka; kåk; 
skaft-, sock-. 8. `vidjering utan lås / osier 
ring without lock' (03DB III 299) Mor. Ors. 
Syn.: se hank', bet. 1. 9. 'två tunnbrödskakor, 
lagda tillsammans och upphängda (på brödspett 
el. stänger) till torkning / two rounds of clap-
bread hung up to dry' (C4DB III 424) Ve. Jfr 
bröd-. Syn.: skrock, bet. 8. 

holka sv .v .1. hs'kka Dju. (?SAOB holka). 1. 
`forska efter, söka få reda på / investigate, try 
to find out about'. 2. 'upprepade gånger skjuta 
ngt fram och tillbaka / push sthg to and fro 
repeatedly.' — Särsk. förb. (ur:) hskk-fer Nås 
`urholka'. 

holk-bracka LIVa htikkbrakka Mal. 'hel- el. tre-
kvartslång byxa (av skinn) med benen vid 
knäna förlängda med vadmal / leather-breeches 
with trouser-legs of homespun below knee'. Jfr 
brackholk. 

holk-bröd n. I a lufkkbrå Mal. (koll.:) `tunnbröds-
kakor, hoplagda två och två (ibland tre och tre) 
till tork över en stång / rounds of clap-bread 
hung up in pairs (sometimes three together) on 
pole to dry'. Jfr holk, bet. 9; brödholk. 

holkbröd-bulle m.III a hs`kkbr5bulla Mal. <bröd-
kaka ur den enhet av tunnbrödskakor, som ut-
gjorde en brödholk / bread from the batch of 
clapbread that constituted a brödholk' (jfr 
holk, bet. 9). Syn.: holkbulle. 

holk-bröms m.Ia hs`kkbrsm(ra)s Rättv. (Bo.) Al 
Dju. Mock. Flo. (h)s'kkbrsmnas Leks. `(smal, 
gråsvart) broms / narrow, greyish-black horse-
fly'; snlerra ssm en lisskkbrununs Flo. <ge uttryck 
åt sin misslynthet'. Jfr långholk, bet. 2; skör-
karl. 

holk-bulle m. Illa hs'kkbulla Mal. 'brödkaka ur 
den enhet av turmbrödkakor, som utgjorde en 
brödholk' (jfr holk, bet. 9); Ve vm irkkvälln s 
i`nna an fö'a  ti Kekotta skull hä'sstv, å' en hs'irk- 
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bulla 'både på julaftonskvällen och innan man 
for till julottan skulle hästen ha en holkbulle'. 
Syn.? holkbrödbulle. 

holk-bus m.Ia hs`kkbas Dju. 'stor kvantitet av 
vätska, som rinner fram oberäkneligt (ex. då 
man slår kärnmjölken ur kärnan och det kommer 
mer än man beräknat) / large quantity of liquid 
issuing forth erratically'. 

holk-hatt m.Ia hs`kkhatt Mal. 'cylinderhatt / tall 
hat'. Jfr kyrkhatt. Syn.: kann-, mäss-, 
stop-, storm-hatt, bet. 1. 

holkig adj. I eekkån Sol!. 'kupig, konkav / concave' 
(ex. om  bräde). 

hol-knul m.Ia hö'kknfik Äpp. (jfr hol, bet. 1) 
<liten upphöjning av fastmark, belägen i myr / 
small area of solid ground rising up out of 
marsh'. Jfr holknyl. 

hol-knyl m.Ia hö`kkn'yk Jä. (jfr h ol, bet. 1) 'liten 
kulle / hillock, mound'. Jfr holknul. 

holks-fil f.Ia ö`ksfil Ors. (jfr holk la) 'tätämne 
och mjölk, som uppsilats i smörkärnan efter 
den sista mjölkningen strax före hemfärden 
från fäbodarna och som så fraktats hem till 
byn / milk and bacteria culture strained off into 
churn after last milking before leaving shieling, 
and transported back to village in this way'. 

holk-socka f.IVa hs`kkaskka Jä. Äpp. 'strumpa 
utan fot, strumpskaft / stocking without foot, 
stocking leg' ((DB IV 72, 431). Jfr holk, bet. 7. 
Syn.: sockring;sockring-,sock-skaft, bet. 2; 
stoppsocka. 

holks-rum n.Ia eiksrörn Soll. `utrymme under 
skåpskänken, avsett för smörkärnan / space 
under cupboard or dresser where butter churn 
was kept' (ÖDB III 209). Syn.: kärnrum. 

holk-tjuv m.I a ftsvictjitsv Älvd. 'långskaftad skum-
slev, med vilken kärngrädde togs upp ur smör-
kärnan / skimming-ladle with which churned 
cream was taken out of churn'. 

holma sv .v .1. banna Flo. Äpp. Mal. öVd. 
'inringa område, där djur, särsk. björn, förmoda-
des befinna sig / surround area where animal, 
esp. bear, was thought to be' (SAOB 1 ;0513B I 6); 
dont add bje'nn hs`kmin pi It'sarn da Mal. `de 
hade björnen inringad uppe på åsen där'. Syn.: 
ringa', bet. 3; värvau. — Särsk. förb. (in:) 
höskm-inn äjn bjä'nn Li. 'inringa en björn'; 

(h)sktn-i'nn en (h)Cera Leks. 'slå ett 
änge tills en sista, oslagen fläck återstår' (jfr 
haren, bet. 2). — Ssg: he`krugav m. Mal. 
'inringningsjakt på björn / bear-hunt carried 
out by surrounding area where animal was 
thought to be'. — Avi.: hs'irmniv f. Mal. 
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ringning av ex. björn, älg / eneirelement of bear, 
elk etc.'; dg'r e hs`kmniv 'inringa björn el. älg 
gm att vintertid gå runt dess uppehållsplats'. 

holme m.IIIa o'kme (ortn. irsmen) Älvd. o'kmä •-
et'Irmä Våmh. cl`kmä vMor. ea/mä öMor. horkm(ä) 
Ve. ö`m(ä) Soll. s'llmä Ors. hu`kmä Ore Flo. Äpp. 
(h)erkmu Rättv. hu'Irma Rättv. (Bi.) Bju. Dju. 
Ga. Moek. Nås Jä. Mal. u'lrme Leks. (Silj.) 
(h)uskma övr.Leks. hu`krna Al hu'lrme ÖVd. 1. 
<terrängbildning, som höjer sig över el. skiljer 
sig från den omgivande terrängen / area which 
rises above or differs from the surrounding 
countryside' (SAOB 1) OvSi. Leks. Jfr ris-, 
skog-. 2. 'omflutet, mindre stycke land i 
vattendrag el. sjö / islet in lake or watercourse' 
(SAOB 2) allm. (bildi. i uttr. sitta, vara i 
holme 'vara omfluten':) ve såt i hu`kma s add 
llä'gfuss på bit' si'ua  Mal. `vi sutto om-
flutna av vatten och hade strid fors på båda 
sidor'; vg' a ful vgry i hu`kma lännii Mal. `vi 
ha väl varit kringflutna länge' (av älvens vår-
flod). Jfr sten-. 3. (bildi.:) 'upphöjning i 
buteljbotten / concave bottom of glass bottle' 
Ve. 4. 'oplöjd del av åker; oslagen del av slåtter-
mark; obränd del av svedjefall / unploughed part 
of field; unmown part of hayfield; unburnt part 
of burn-beaten land' Älvd. Våmh. vMor. Jä. 
dierå jen &Irma vMor. (om eld:) 'kringgå el. 
göra bukter, så att obränd fläck kvarstår på 
svedjefallet'; (bildi. om  orakat stycke ansikts-
hud:) i &cid ss brå'tt u'mm, ss i rä'ku mäg i 
huskmää  Mal. 'jag hade så bråttom, att jag 
rakade mig i holmar' (dvs, så att orakade 
partier kvarstodo). Jfr get, bet. 7, in. fl.; tytt-, 
bet. 1. 5. (i förb. skina i holme:) sö'ka stfin i 
Msk,» Mal. 'det är solsken, men vissa delar 
av trakten äro ej solbelysta, därför att moln 
skugga dem / it is sunny, but some parts of the 
countryside are overshadowed by clouds'; (äv. 
bildl.:) du e då ful a'llär tä'vv(k)t te lat sö'ka 
stfin i hu'Irma <du tänker då väl aldrig förbigå 
somliga personer vid bjudandet?'. — Avi.: 
Celemun vMor. heeknau Rättv. (Bo.) hu`kmu Jä. 
adj.; n. önicit Soll. (SAOB). 1. 'rik på holmar 
(om sjö) / with many islets' allm. 2. <som inne-
håller vissa särsk. frodiga fläckar (om växande 
säd el. gräs) / containing certain very lush 
patehes (about growing erops or grass)' Rättv. 
(Bo.). 

hol-mossa in. IV hö'Irmuså Ve. 'ren- och islands-
lav / reindeer and Icelandic moss'. Syn.: se 
hedmossa. 

hols-bygge in. Illa hö'kgbyddji Mal. 'invånare i 

Holsbyn (byn Hole) i Malungs sn / inhabitant 
of the village of Holsbyn (Hole) in the parish 
of Malung'; då va sä`kibärrg a hö'kfbyddiona la`vv 
si` a 'där hade folket från Holsbyn fäbodar (eg. 
där var det fäbodar åt Holsbyggarna) för länge 
sedan'. 

homman n. hu`mman(n) Dju. <storvuxen man, 
bjässe / a giant of a man'; ä va e hu'mrnan tä va 
stfe (r)t 'det var en bjässe att vara stor'. Jfr 
jätte, bet. 2; rese, bet. 2. 

hon pron. 4 Älvd. 4 	Våmh. ö Mor. Soll. Ore 
•••• et ,-,ö Ve. ö 	Ors. hö — ö Rättv. Leks. 

hö Bju.—Tra.; övr. böjn., se LD. II 211. 1. (ss. 
anaforiskt pron. / anaphoric pronoun:) 'hon, den/ 
she, it' (jfr SAOB han I 1) allm. g' nn ar sp4'nniö 
4 ö' Våmh. `den (o: sländan) har jag spunnit på 
också'; djä' mi o öMor. `giv mig den (o: byttan)'; 
o e jö'n a ä`nn öMor. 'hon är här (på besök åt, 
dvs.) hos henne'; djä ö'ner 	öOrs. 'giv henne 
boken'; si do ennär Ore 'ser du henne?' (men: 
si' do na 'ser du henne?'); rö'pa-r-o a dä Rättv. 
(Bi.) 'ropade hon åt dig?'; vi'lla-r-o Itåsmma nu 
Leks. 'ville hon komma (något) ?'; mä o fik si' o Al 
må o lik si' ho Äpp. <då hon fick se henne'; die hä'n-
ny ä Mal. 'giv henne det!' (men:c/K in ä 'giv hen-
ne det!'); ä sätt-å't-22, ski'vis Mal. ä sätt-,i't hän» 
skö`vis Mal. (Öje) 'det kommer över (eg. sätter 
åt) henne periodvis'; 	nn ä Tra. 'giv henne 
det!'; (pleonastiskt:) o ädd ful ö' sku vro ä Soll. 
'hon borde väl ha vetat det'; o vå,' da, ö-min-ö' 
Soll. 'hon var där också (hon) (eg. hon med hon)'. 
Jfr den, bet. 3. 2. (anteciperande ett efter-
följande sbst. och ersättande ett substantiviskt 
subj. / anticipating a following noun and replac-
ing a noun as subject; jfr SAOB han I 2 a a) 
allm. o vet ä ful käsri sum 	Leks. 'hon vet 
det väl, Karin, som ger honom mat'. 3. (stående 
pleonastiskt framför ett personnamn el. en 
personbeteckning / used pleonastically in front 
of a proper noun or person's name; jfr SAOB 
han I 2 a 13) Mal. ÖVd. pu'jtjin in bri`tta Mal. 
'Britas pojke'; na`mmne en slcu'mmar-kåri Li. 
Skommar Karins namn'. 4. (i determinativ 
anv. / used as a determinative pronoun; jfr 
SAOB han I 2 b a) allm. 4' 80 i 80 frå'k Våmh. 
'hon som är så snäll'; hö' sum ä fre' ssk Ål 'hon som 
är frisk'. 5. (utan relation till ngt föregående el. 
efterföljande / used without reference to anything 
preceding or following; jfr SAOB han I 4:) 'kloc-
kan, avs. tid / the time' allm. o va fg`ra em mieron 
Mal. 'klockan var fyra om morgonen'. Syn.: kl o e-
ka, bet. 3. 6. (förenat demonstrativt/ demonstra-
tive pronoun:) <den / that' allm. atri e`nn ti'ä.  
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Älvd. e iennär ti'dv, Ore på hö' ti'a Nås på &tenn 
tP Li. 'på den tiden'; o'n, trö'na öMor. 'den tron 
el. tanken'; an add jena ku'llu mi e`nn la`lindjen 
vOrs. `han hade en flicka med den hustrun'; 
i /Wenn& vi'kku Ål `i den veckan'; hö' mä`nnifa 
Jä. 'den kvinnan'; hö' gi'tta kamm jä'mmt 
ä'ttBst Mal. `den geten kom alltid allra sist (eg. 
efterst)'. Syn.: den, bet. la. 7. (best. fri-
stående artikel / definite article:) 'den / the' 
Ål Flo. Jä. Mal. (h)o värkkista &Neka Jä. 'den 
bästa strumpan'. Syn.: den, bet. 6 a—b. 

hona f.IVa hösna Bju. Dju. Jä. Äpp. Mal. ÖVd. 
`icke domesticerat djur av honkön / female non-
domesticated animal' (SAOB 1). Jfr björn-, 
lus-. Jfr lo f., bet. 2. 

hon-där(na) pron., se han-där (na). 
hon-hyvel m.Id hö'nhyväl Al 'sponthyvel med 
två utstående sidoskär (kring ett rännformigt 
mittskär) / match-board plane with two pro-
jecting cutting edges, one at each side (round a 
groove-formed eutting edge in the middle)' (se 
ill.). Jfr han-, spont-hyvel. 

hon-här(na) pron., se han - här(na). 
honung m. Ib 4`ntovg ,s-, (4"nifvvg Älvd. (h)linuv 
Leks. hl' nu Bju. nnuv Mal. hä'novg ,,,hö'noug 
ÖVd. `mei / honey' (av bin; SAOB 1). Syn.: 
mjöd, mjödhumle-gott, -söta, -sött. 

honungs-bröd n. hä'nuvebrö hri` nuv sbrB nMal. 
hä'noebrå ÖVd. 'bröd, sötat med honung; köpt 
på marknad (särsk. i Norge); senare bakat 
hemma i den egna bygden / honey cake, bought 
at market (especially in Norway); later on baked 
at home' (jfr SAOB). Syn.: honung (s)kaka; 
norgeskaka, bet. 1. 

honungs-dagg n. Ib hcrnuvedagg Flo. hIi`nuvs-
dagg ,,,hä'nuvedaggMal. hä'nosdagg ÖVd. 1. 'blad-
lusexkrementer i fina droppar på blad och andra 
växtdelar / drops of greenfly excrement on 
leaves or other parts of plant' (SAOB). 2. 
'av mjöldrygan (el. svampens hyfer) avsöndrad 
söt och klibbig vätska / sweet, sticky liquid 
secreted by argot fungus' (SAOB) Flo. Mal. 
ÖVd. 

honung(s)-kaka f. V lenivekatku Sol!. hienivkau 
Äpp. hä'nuvskäku Mal. hö'novgekäku ,--hä'nos-
käku ÖVd. 'på marknader (särsk. i Norge) köpt 
kaka, i vilken honung ingick som en viktig 
beståndsdel / honey cake bought at market 
(especially in Norway)' (SAOB). Syn.: h o nung s-
bröd; norgeskaka, bet. 1. 

hop m.Ia p Älvd. Våmh. öp Mor. Sol!. Ors. 
köp Ve. Ore Bju. Al Dju. Nås—Tra. 
Al) (h)öp Rättv. Leks. 1. 'hög; mängd / pile;  

large amount' (SAOB hopill  I 1; ÖDB I 516, 
523) allm. jen hök hö'p i bi`ggnadär Ve. 'en hel 
mängd byggnader'; ä ha mi'vvka en h,ö'pär Al 
'det har minskat en hel del'; i a re'sst en hö'p mä 
emel'abbea  Mal. 'jag har rensat en mängd små-
abborrar'; frasmmhöpän Bju. `kolhögen vid mi-
lans framsida'; ki"khöp Rättv. (Bo.) kä'khöp Bju. 
'hög av kol'; ki"kvadåhöp Rättv. (Bo.) 'hög av 
kolved'; lå`vvvuds(h)öp Leks. 'hög av långved'; 
ps`rrk(h)öp Leks. `hög av mossa och barr, avsedd 
till strö'; easnnhöp Bju. `sandhög'; virdåhöp 
Rättv. (Bo.) vedöp Leks. (Silj.) 'vedhög'. Jfr 
småle; boss-, dyng-, hävel-, piss-, rod-, 
söpen-. 2. 'skara el. flock av människor / 
crowd of people' (jfr SAOB hopill  I 2) allm. 
en stfer.ln fisp åv 	Älvd. `en stor skara 
människor'; jen ö'p kri`ppa (ku'llur, i ka'rrär, 
i ,,,etv pö'jkum) öMor. 'en skara barn (flickor, 
karlar, ynglingar)'; en hö'p å ke"livgär Ve. 'en 
skara gifta kvinnor'; en (h)ö'p å kg'Irar Leks. 'en 
skara barn'; fs`kkhöp Al Mal. ÖVd. 'folkhop'; 
kasllöp Mor. 'samling karlar'; kri`ppöp Ors. 
bä`r(h)öp Leks. osvvhöp Tra. `barnflock'; pet`jkgep 
Älvd. ps`jkhöp Ore `skara ynglingar'. Jfr skara. 
Syn.: se borat, bet. 2; drevja, bet. 3; småle. 
3. 'hjord el. flock av djur / herd or flock of 
animals' (jfr SAOB hop" I 2; ÖDB I 138 f., 
172) allm. twä'r fisper Älvd. 'två kreaturshjor- 
dar'; 	ö`pim vMor. 'följa med den vallade 
hjorden'; fen ö'p djö' tär ('.i djä'tär '-åv djetu' mm) 
öMor. 'en hjord av getter'; 	kd'me ti dä'nn, 
hö'p Ore <har han (a: den bortsprungna bocken) 
kommit in i din hjord?'; ecrmi hö'pin Mal. 
'sammanföra och under ngn dag före bof ör-
ingen om våren tillsammans valla de kor, som 
skulle vallas tillsammans i fäbodarna under den 
kommande sommaren (eg. sämja hopen)'; 
fierhöp Al 'fårskock'; dje"töp Ors. je`tthöp Äpp. 
'hjord av getter'; he'.9.9thöp Ve. Bju. Mock. Äpp. 
<skock el. vallad hjord av hästar'; lö`sästöp 
öMor. 'skock av lösa hästar'; emetiöp Leks. 
(Silj.) 'hjord av får och getter'; svl'nhöp Rättv. 
(Bo.) `svinhjord'. Jfr flock'; fä, bet. 1; fälad, 
bet. 1; gät, bet. 1; skock, bet. 1; slod, bet. 2, 
m.fl.; fä-, ko-, kreatur(s)-, rådande-, smal-, 
troll-. 4. 'grupp av gårdar, vilkas boskap 
vallades tillsammans / group of farms, whose 
cattle were herded together' (ÖDB I 152, 154, 
159, 169) Ve. Rättv. Syn.: se fäbodfölje. 
5. 'grupp av gårdar i en by, byklase / group of 
farms in a village' Ore. Syn.: se gränd, bet. i b. 

hop adv. höp Ore Bju. Dju. Ga. Moek. Nås Jä. 
Äpp. (i förb. med verb:) 'tillsammans / together' 
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(SAOB hop" II); se t.ex. byta, draga, göra, 
komma, ställa. Syn.: ihop. 

hop-arbete n.Ia ösparbåt Soll. hö`par(r)bet Rättv. 
(Bo.) ö`parrbet nLeks. `gemensamt utfört arbete / 
work carried out together' (Aasen hop e ar b eid). 
Syn.: hopgöra; samlagsarbete. 

hop-brygga f.IVa hö`p(b)reddja ÖVd. `ölbrygd el. 
brännvinsbränning, åstadkommen gm samman-
skott av behövlig säd / brewing of beer or 
distilling of liquor for" whieh those taking part 
supplied the neeessary grain' (ÖDB III 524). 
Syn.: sammanbrygga. 

hop-byte n.III heip(b)gtå Bju. hö`pbgt Mal. `ut-
byte av likvärdiga arbetsprestationer / mutual 
exchange of work'. Syn.: arbetsbyte. 

hop-bädda f.IVa höp(b)4dda Nås `syskonbädd / 
common bed for several persons'. Syn.: s y sk o n-
b ä d d, -bädda. 

hop-dagsverke n. III hö`padagswärrtjä Ore (jfr 
SAOB H 1155 hopa-) `dagsverke, utfört ge-
mensamt av flera personer / day's work carried 
out by several people together'. 

hop-dragning f. I b hö`pdrågniv Rättv. (Bo.) hö`p-
dråniv Al Mock. 1. `hoptagning (vid stickning) 
/ narrowing (in knitting)' Rättv. (Bo.) Al. Syn.: 
hoptagning, bet. 1. 2. `rand, som vid hop-
tagning uppstod på ömse sidor om strumpans 
häl / rib occurring on either side of stocking 
heel during process of narrowing' Mock. Syn.: 
hoptagning, bet. 2. 

hop-dynga f.IVa ö`pdynndj Soll. `större hög av 
gödsel, som under vintern körts ut på åkern / 
large heap of manure driven out into field during 
winter' (ÖDB I 368). Jfr dyngstack. 

hop-göra n. hö`pgirs Nås Jä. `gemensamt utfört 
arbete / work carried out together'. Syn.: hop-, 
samlags-arbete. 

hop-kok n. Ib hö`pkök Bju. Mal. ÖVd. lui`pakök 
Tra. (jfr SAOB H 1155 hopa-) <maträtt, lagad 
av många ingredienser / dish prepared from a 
great many ingredients' (SAOB). 

hop-mila f.IVa ö`pmgk Soll. hö`pmika Rättv. 
(Bo.) hö`pmila Bju. 'kolmila, åstadkommen och 
ägd av flera personer gemensamt / charring 
stack made and owned by several people'. 

hopp m.Ia hupp Ga. Mal. (jfr Aasen hopp m.). 
1. 'skutt, språng / jump, leap' allm. Syn.: 
hopp n.Ia. 2. `gupp / jolt' Ga. Jfr knippan, 
bet. 1; knäppa", bet. 1. Syn.: se doppa"; 
hoppa f., bet. 1. 3. `dans / dance' Ga. vi tår 
asa en hu'pp nsr vi vi'll `vi ta oss en svängom, 
när vi vilja'. Jfr hoppleken. 

hopp n.Ia upp Älvd. Våmh. Mor. hupp Ve. Bju. 

Äpp. Mal. hopp Rättv. (Bi.) Upp ÖVd. 1. 
<hoppande, språng/ jump, leap' (SAOB hopp' 1) 
allm. (utom Mal.); Etn a tajå aa'jåuppäå Våmh. 
`han (o: räven) har tagit ett språng åt sidan'. 
Syn.: skutt. 2. `litet jämfotahopp / little 
jump with both feet together' Mal. 

hopp n.II -'Ja ap II Älvd. Våmh. Mor. Son. 
hap Ve. Ore håpp Ja Rättv. (Bi.) happ Bju. Nås 
Mal. ÖVd. 1. `förhoppning / hope' (SAOB 
hopp" 1) allm. i a-nt nå 	u'mm an vMor. 
`jag har intet hopp att få honom'; uka 	ka`tta 
a`dd upå akä'på Soll. `vilken förhoppning katten 
hade (då den hoppade) upp på skåpet!' (ironiskt 
om förmätet tilltag). 2. `mening, ändamål / 
intention, purpose' Älvd. Våmh. eå i 44 i‘nntnoå 
fel) wä" jå'r Älvd. `det är då meningslöst att 
stanna här'. Jfr vån; våna. 

hopp interj. (h)upp Rättv. Leks. (eggelserop, särsk. 
till häst / shout of encouragement especially to 
horse; SAOB; Ideforss Prim. 236 ff.); hs'pp då 

j hs'pp Rättv. (Bo.) `hej hopp!'. 
hoppa f.IVa u`pp(a) Våmh. Mor. Soll. hu`ppa Ore 

(h)u`ppu (bet. 1)- (h)teppa (bet. 2) Leks. hu`ppu 
Al Ga. Nås hs`ppa ÖVd. 1. `ojämnhet på väg; 
gupp i backe / unevenness in road; dip in hilP 
allm. ska`jåuppa Våmh. `gupp i skidbacke'. Jfr 
knippan, bet. 1; knäppa", bet. 1. Syn.: se 
doppa"; hopp m., bet. 2. 2. `hage (anv. i 
leken »hoppa hage») / hopscotch pitch' Mor. 
3. a. `små fyrkanter av lösa trådar på vävytan, 
som åstadkommits gm särskild solvning och 
trampning och som bilda mönster / small 
squares of loose threads on surfa« of weave, 
forming pattern' (äv. vid bandvävnad; ÖDB IV 
178, 196) allm. Jfr krusfläck. b. `små fyr-
kanter, delar av sticknings- och bandflätnings-
mönster / small squares, part of knitting and 
ribbon-plaiting patterns' Mor. Nås. 4. `fel i 
väv, bestående i att varptrådar, som ej gått 
med i skälet, delvis lågo ovanpå vävytan / fault 
in weave, consisting of warpthreads which had 
not been eaught up, but lay loose on surface of 
weave' (SAOB hoppalv b) Soll. Al. Jfr gata, 
bet. 7. 

hoppa sv. v.1. -3. tepp(a) Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
Ors. hu`ppa Ve. Ore Al spp vSoll. (h)osppa Rättv. 
(h)u`ppa Leks. hu`ppa Bju.-Mal. (pret. hù ppä 
Nås hu' //t Mal.) hs`ppa (pret. hu' ffi) ÖVd. 1. 
`göra ett el. flera hopp (särsk. jämfotahopp); 
röra sig på ett sätt, som påminner om hoppande / 
jump' (SAOB hoppa' 1-2) allm. u`pp i e'lldign 
(jfr hällan, bet. 1) Älvd. `hoppa jämfota'; u`pp 
up i i"miln, Våmh. `hoppa hage (eg. hoppa upp i 
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himmeln)'; up krä`lta Mor. 'hoppa kråka'; 
hu`pp i tit'llan Mock. (till små barn:) 'hoppa 
(upp och ned i knäet på en äldre person)!'; 
hu`ppbsty sti‘rrkor Jä. 'hoppa ur skalmklossarna' 
(om kärraxel); dam heeppåhismm,lahökt Äpp. 'de 
hoppade himmelshögt'. 2. (om kreatur el. 
häst:) 'flöja / jump fences (about cattle or 
horse)' OvSi. tepp ro"gä,rda Soll. `dets.'; an 
hu'ppär yve ru`ggåkti Ore 'han (0: hästen) flöjer'. 
Jfr kesa, bet. 1; käta refl., bet. 1; lusta', bet. 3. 
Syn.: hoppa in. 3. 'slå kast i vattenytan (om 
fisk) / jump on surface of water (about fish)' Soll. 
Syn.: vaka". — Särsk. förb. (av:) krö'tjsn 
upped-å'v vOrs. 'haspen hoppade av'; (im) 
upp-i'nn Ors. hupp-i'nn Ore 'flöja över gärds-
gård'; (n e d:) spp-wl'd vSoll. 'hoppa ned'; (o m: ) 
upp-'mm Våmh. u"pp-umm Soll. 'hoppa över, 
förbigå'; (över:) upp-y"vyr Soll. 'hoppa över; 
förbigå'; upp-y"vyr je ttimmp <förbigå ett arbets-
moment'. — Avi.: kfiluppa f. Leks. (Silj.) 'flöjan-
de ko / cow which jumps fences'; jä'tuppa f. 
Leks. (Silj.) `flöjande get / goat which jun:ps 
fences'. 

hoppas sv. v. 1. pass. irpå s 	ppas Älvd. frp 'ås 
Våmh. vMor. upå'ss öMor. hu"pås Ve. u"pås Soll. 
Ors. hu"pos Ore hå`ppas Rättv.(Bi.) hssppas Bju. 
hs`pptis Ga. Flo. hs`ppss Nås lis`ppes Mal. (Y.) 
hå`ppss övr.Mal. hå`ppås öVd. 'hysa hopp (om 
ngt) / hopa' (SAOB 1); i skum fål irpås upg 
ä'd Våmh. (Bon.) 'vi skola väl hoppas därpå'; 
ä va ful å' i upås-u"på Soll. 'det var nog det, 
jag hoppades på'. 

hopp-band n.Ia hu`ppbannd Leks. 'vävt band 
med enkelt mönster, bildat genom att flera 
inslagstrådar slogos in under samma mönster-
trådar, så att en rad hopp or uppstodo / woven 
band with simple pattern formad by a number 
of weft threads under the same pattern threads 
to make a series of hoppor'. Jfr hoppa f., 
bet. 3a. 

hoppete-kuta f.IVa hu`ppetikutta Mal. 'flicka, 
som inte håller sig stilla, hoppetossa / girl who 
cannot keep still'. 

hoppete-kuta sv. v. 1 hu`ppetikutta Mal. 'oavbrutet 
springa och hoppa av ysterhet (särsk. om  flicka) 
/ run around and fidget constantly (of girl 
especially)'. 

hoppe-torsk m.Ib hu`ppitssek Ga. (jfr SAOB H 
1182 hoppetossa). 1. 'hoppande groda / 
jumping frog'. Syn.: groda, bet. 1; torsk', 
bet. 1. 2. 'flaxig, alltför livlig yngling / sloppy, 
over-lively youth'. 

hopp-galen adj. IV hu`ppgåkin Dju. Ga. (jfr 

hoppa v., bet. 2) 'som gärna vill flöja över 
gärdsgårdar / inclined to jump -over fences'. 
Syn.: rodgårdsarg. 

hopp-hälla f.IVa hu'pphållda, Ve. Ore (h)o`pp-
hälla Rättv. hu`pph,ålla Bju. Ga. hu`pph,älla Al 
hs`pphälla Li. 'på växlande sätt anordnat 
bindsle, som hindrade häst att springa el. flöja / 
various forms of fastening which prevented horse 
from jumping fences'. Jfr hälla", bet. 1, m.fl. 

hopp-klubb m. Ta ho'ppklrebb Rättv. (Bo.) htipp-
Icksbb Ga. 'träklabb, på växlande sätt fäst vid 
betande djur för att hindra det att flöja / 
chunk of wood which stopped grazing animal 
from jumping fences'. Jfr fotklubb, bet. 1; 
getklubb. 

hopp-kyta sv. v. 3. 1. teppkåjta Våmh. (Bon.) 
u`ppköjta öMor. 'galoppera / gallop'; ä gor i 
tippkåjtend Våmh. (Bon.) `det går i galopp' 
(äv. bildi.). Jfr hoppskena. Syn.: kuta', 
bet. 2; skutta, bet. 1 b. 

hopp-leken m.Ib best. htipplätjån Flo. 'en av 
flrera tuer bestående dans / dance consisting of 
a nurnber of figures' (Forsslund II: 9, s. 181 ff.). 
Jfr hopp m., bet. 3. 

hopp-lös adj. 1 hs`pplös Mal. hu`pplsus öVd. 'som 
hyser intet el. ringa hopp / with little or no hope' 
(SAOB 1). Jfr vånlös. — Adv.: hs`pplöst Bju. 
'som ej inger ngt hopp / not giving much hope'. 

hopp-råtta f.IVa huspprstta Mal. hu`ppretta Li. 
'större och mindre skogsmus, Apodemus flavi-
collis och sylvaticus'. 

hoppsan interj. (h)s'ppsan ,,,  (h)s`ppsan Leks. 
hu'ppsan Mal. hs`ppsan öVd. (uttr. för överrask-
ning / expression of surprise; SAOB 3); hs`ppsan, 
har å bar-å' svLeks. 'oj, så det bar iväg!'. Syn.: 
hojtsan. 

hopp-skena sv. v. 1. u`ppstjrna Våmh. (Bon.) 
'skena i galopp / bolt at a gallop'; (äv. bild!.:) i 
kri`vvtid nvi så i tippstjienäd `jag skyndade mig 
så mycket jag orkade'. Jfr hoppkyt a. 

hopp-sko m.Vb hu`ppskö Mock. <lågsko med under 
hålfoten indragen klack (och med spänne ovan-
på bred plös) / shoe with low wedge heel, 
placed just under the arch (and with a buckle 
over a broad tongue)'. 

hopp-stor adj. I hu'ppstu Dju. hs`ppstör Bju. Ga. 
Nås öVd. hs`ppstöä  Mal. `(alltför) förhoppnings-
full / (too) hopeful' (SAOB). 

hop-slagare m.IIIe (h)ö'pslätgar Leks. <verktyg, 
med vilket repslagaren håller isär de olika tåtarna 
och reglerar hoptvinningen av dessa till ett 
rep / tool with which rope-maker keeps the 
different cords apart and controls the twining 
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of them into a rope' (se ill.; jfr ÖDB II 308 f.). 
Syn.: (i)hopläggare; löpare', bet. 2. 

hop-slog(e) m.Ic 	pslög Oro (h)ö`pllögs ,- 
ö`palög Rättv. (h)ö`pslöga Leks. hö`pslöga Dju. 
Ga. Mock. (jfr SAOB hopslåtter). 1. 'slåtter-
mark, som slogs av flera gårdar gemensamt / 
hayfields owned in common by several farms' 
Rättv. Leks. Mock. 2. 'av flera gårdar gemen-
samt utfört slåtterarbete / haymaking, carried 
out in common by workers from several farms' 
(ÖDB I 154) Oro Rättv. Leks. Dju. Ga. 

hop-sved m.II höspsviid Rättv. (Bo.) `svedjefall, 
gemensamt för flera gårdar / burn-beaten land 
owned in common by several farms' (ÖDB 
I 334); vi skum på hö`psviar å bränna e 
må'r(r)go 'vi skola till de gemensamma svedje-
fallen och bränna i morgon' (jfr brända', 
bet. 2). 

hop-tag n. To hö`ptåg Bju. 'slagsmål / fight'. 
hop-tagning f.Ib hö`ptånivg Li. 1. 'minskning 
av antalet maskor vid stickning / narrowing (in 
knittine (jfr SAOB hoptaga 3). Syn.: hop-
dragning, bet. 1. 2. 'ställe (rand) på det 
stickade plagget, där minskningen av maskornas 
antal framträder / rib occurring on either side 
of stocking heel during process of narrowing'. 
Syn.: hopdragning, bet. 2. 

hop-tals adv. hö`ptairs Rättv. (Bo.) Bju. `i (stora) 
hopar / in (large) heaps' (SAOB). 

hora f.IVa fiera Älvd. Våmh. ö'ra vMor. Soll. 
Ors. hö'ra Oro (h)ö`ra Rättv. (h)öra Leks. höra 
Bju. Nås Äpp.-Tra. 1. `kvinna, som fått barn 
utom äktenskapet / woman with an illegitimate 
child' (jfr SAOB 1) allm. eö i noga ft'sra, so 
kant-iii'g di Våmh. 'det är en hora, som tänker 
på dig' (säges till man, som hickar); o vålr hö'ra 
snå't Mal. 'hon kommer snart att få ett barn, 
fast hon är ogift'; krtisåvra Älvd. 'den ogifta 
modern i Kettisgården'; gertuhöra Rättv. (Bo.) 
'den ogifta modern i Gatugården'. Jfr slag-, 
smyg-. 2. 'get el. ko, som oförmodat (i för 
ung ålder) blivit dräktig / goat or cow which 
unexpecteclly and at too early an age becomes 
pregnant'. 

horaktig adj. I hö'rakktu Mal. hörakkts ÖVd. 
'otuktig, lösaktig / immoral' (SAOB). Syn.: 
horisk. 

horas sv.v. 1. pass. Veras Våmh. (Bon.) hö'ras 
Rättv. (Bo.) 'bedriva otukt / fornicate'; dåm 
hö'ras ma vårå`rs Rättv. (Bo.) 'de öva samlag, 
ehuru de ej äro gifta'. 

hor-bock m. Ib hö'rbokk Rättv. (Bo.) Bju. 
hö'rbekk Mal. (Y.) ÖVd. hö'abskk övr.Mal. 

'otuktig man / immoral man' (SAOB). Syn.: 
hor-hund, -kamp, -karl. 

hor-finne m.IIIa (h)ö`rfinna Leks. 'finne i an-
siktet hos yngling (anses bero på ett otuktigt 
leverne) / pimple on young man's face (said to 
be due to immoral ways)'. 

hor-hund m.I a hö'rhunnd Oro Mal. (Y.) hösahunnd 
övr.Mal. hö'rhonnd ÖVd. `otuktig man / im-
moral man' (SAOB). Syn.: se horbock. 

horisk adj. I hö'risk Mal. 'otuktig, lösaktig / im-
moral' (SAOB). Syn.: horaktig. 

hor-kaka f.V (h)ö'rkäku Leks. `med hål i mitten 
försedd brödkaka eller klimp, som ingick i 
kuckelvälling, och som bebådade, att den, 
som fick den, skulle bli hora / round of bread 
with hole in middle or dumpling eaten in 
kuckel välling; the person who was given it 
would be a hora according to superstition'. 

hor-kamp m. Ta hösrkammp Nås 'otuktig man / 
immoral man' (SAOB). Syn.: se horbock. 

hor-karl m.I a Verkan Älvd. h,ö'rkarr Oro (h)ö'rkål 
Leks. hörkål Mal. (Y.) Li. hö`alcaa  övr.Mal. 
hö'rkår ÖVd. 'otuktig man / immoral man' 
(SAOB). Syn.: se horbock. 

hor-kona f.IVa ö'rköna Ors. (h)ö'rkErna Leks. 
hOketna Mal. ̀ otuktig kvinna / immoral woman' 
(jfr SAOB). Jfr piska, bet. 4. Syn.: horkunta; 
löke, bet. 2; pyssj a, bet. 1; skrinda, bet. 5. 

hor-kunta f.IVa fisrkutta Våmh. `otuktig kvinna 
/ immoral woman'. Syn.: se horkona. 

horn n.Ia tenn Älvd. Våmh. wånn vMor. Ve. 
vSoll. vånn öMor. Son. wann Ors. Ore hön 
Rättv. (Bo.) Äpp. örn sRättv. (h)örn Leks. 
hörn Bju.-Jä. ,-,horrn Nås hann Mal. ÖVd. 1. 
`utskott från huvudet på vissa djur; horn som 
material för tillverkning av föremål / horn; 
horn, used to make various objects' (SAOB 1 
och 7) allm. ga`Inmbh bo'kkar a stg'Irs hö'ner 
Rättv. (Bo.) `gamla bockar ha hårda horn' 
(talesätt); ska`kketirtrekt vå s å hs'nn int-an Mal. 
`skakelträna voro också av horn (bockhorn el. 
gumshorn) ibland' (jfr ÖDB I 258 f.); djå'twånn 
vMor. gistthsnn Mal. `gethorn'; gu`mmswunn Ors. 
gs`mmshsnn Mal. go`mmshsnn Tra. `gumshorn'; 
kiehön Rättv. (Bo.) kfilhsnn Mal. `kohorn'; 
ö`kgvånn Soll. `älghorn'; (äv. bildi.:) 4n a nuddji-
it'v si ws'nni öOrs. `han har stångat av sig 
hornen (dvs, blivit mindre vital)'. Jfr bock-, 
bet. 1, fjöl-, gren-, klack-, kvick-, kvig-, 
lort-, lös-, ox-, bet. 1, spets-. 2. 'förvarings-
kärl, dihorn o. d., bestående av ihåligt horn / 
horn, used as container, baby's feeding-bottle 
etc.' (SAOB 3) allm. an  tu"geid wå'nn Ve. `han 
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diade hornet'. Jfr bläck-, dis-, hagel-, härd-, 
klister-, knallhatt-, krut-, mamm-, papp-, 
popp-, salt-, smörj-, smörjnings-, tjär-, 
troll-, tåg-. 3. 'redskap el. del av redskap, 
bestående av horn / implement or part of imple-
ment, consisting of horn' (jfr SAOB 4; ex. om  
horn med istoppad sten, brukat som sänke på 
not, jfr ÖDB I 112 f.) allm. Jfr betels-, bryn-, 
bröd-, bull-, hål-, kak-, kopp-, korv-, skid-, 
bet. 1, skrap-, väv-. 4. 'blåsinstrument, 
bestående av ett horn, vallhorn / horn instru-
ment, shepherd's horn' (SAOB 5) Mor. Soll. 
NeSi. Vd. o /öt ti höni Rättv. (Bo.) 'hon blåste i 
hornet'; jä hiPrd ä spöld i hö'rn svLeks. 'jag 
hörde, att ngn blåste i horn'; spö'l 	i ö'rn 
Leks. (Silj.) spel hö'rn Jä. spå`la ...blret's i hs'nn 
Mal. 'blåsa i vallhorn'. Jfr bock-, bet. 2; gäss el-, 
kul-, lek-, låt-, ox-, bet. 2, skall-, spel-. 
Syn.: strut, bet. 2. 5. (bildl. om  ngt, som gm 
sin form påminner om ett horn / figuratively, 
about sthg reminiscent of a horn; ex. om  spetsig 
del av smidesstäd, om tvärpinne på spadskaft, 
om hovkrona; SAOB 6) allm. du a Ort ss ljö`to 
ws'nn Ors. <du har gjort så fula hornliknande 
mönster på slipstenen' (se ill.; jfr ÖDB II 24); 
ng' e wäjduppe må wa'ssorn ws`nnom Ore 'ny-
månen är vidöppen med vassa horn'; käfhörn 
Bju. 'uppåtböjd spets på barnskida' (jfr kässj a, 
bet. 1); skriskkskohön Äpp. 'uppåtböjd spets på 
skridskojärn'. Jfr grepp-, härv (e1)(s)-, hävel-, 
kälk-, nyst-, skid-, bet. 2. 6. (bildi. i uttr. 
ha ngn upp i hornen:) ä' o pi hssnnem Li. 
<skoja el. driva med henne / joke with or make 
fun of her'. 

horn-blåsare m.IIIc hs`nnblrit'stia  Mal. 'man som 
kan blåsa i horn / man who could blow a horn'. 

horn-blåserska f.IVa hssnnblråsääska Mal. husnn-
bkiftsetska Li. <kvinna, som kan blåsa i horn / 
woman who could blow a horn'. 

horn-bock m.Ib hönbokk Äpp. 'skalbagge med 
långa horn / beetle with long horns' (förekommer 
på timmerstockar). Jfr horn-mask, -spiritus. 

Horn-Erik m. (an) hs`nnerrk Mal. 'den Onde, 
djävulen / the Evil one, the devil'. Syn.: se 
böse, bet. 2; hornkusen. 

horn-get f.VI vänndjöt Soll. hs`ringitt Mal. ÖVd. 
'get med horn / goat with horns'. Jfr klackget. 

horn-gumse m.IIIa höngum(m)ss Rättv. (Bo.) 
hö'rngumnasti Bju. hs'nngsrmnsa Mal. 'gumse 
med horn / ram with horns'. 

horn-hätta f.IVa hs`nnhätta Li. 'till den gamla 
Limadräkten hörande kvinnlig huvudbonad; 
bakre delen försedd med hornlika, skarpa hörn / 

woman's headdress belonging to old Lima 
costume; the back part had sharp, hornlike 
corners' (jfr ÖDB IV 280 f. hörnhätta). 

hornig adj. I ws`nnug Oro hö'nu Rättv. (Bo.) 
hö'rnu Jä. 'försedd med horn /horned' (SAOB 1). 
Jfr klackig, bet. 1. 

horn-karl m.Ia u'snnkall Älvd. (h)örnkål Leks. 
'bock el. gumse med stora horn / he-goat or 

ram with big horns' Leks. 2. <ett slags tistel, 
Cirsium / a kind of thistle' Älvd. 

horn-knapp m.Ia (h,)ö'rnknapp Leks. ho'rrnknapp 
Nås hs`nnknapp Mal. ÖVd. 1. <knapp av horn / 
horn button' (SAOB) allm. Syn.: hornknepa. 

'litet horn utan spets / small horn without 
point' Leks. 3. 'skydd av mässing för spet-
sarna på hornen på hornko / brass hood to pro-
teet point of cow's horn' Mal. 

horn-knart m.Ia hs'nnknatt Mal. `obetydligt, 
ännu ej utvecklat horn / not yet developed 
horn'. 

horn-knepa f.IVa u'vrinknfep Älvd. 'knapp av 
horn / horn button'. Syn.: hornknapp, bet. 1. 

horn-ko f.VIIb u`8nntj7r Älvd. wänntjyr vMor. 
vänntjir 	öMor. vänntjgr Soll. ws`nntjir 
Ors. wssnnkfc Oro 	Rättv. (Bo.) hs'nnlen 
Mal. ÖVd. 'ko med horn / cow with horns'. Jfr 
klack', bet. 1; klackko. 

horn-krans m.Ia wännkrans Ve. 'ringformig an-
svällning vid roten av älgens korn, rosenkrans / 
ring-shaped swelling at the root of an elk horn' 
(SAOB). 

horn-kusen m. best. hölr)nkitsr„ Jä. 'den Onde, 
djävulen / the devil'; kkapp klädär a h,ö`rnkfurrot 
'klappa kläder åt djävulen' (dvs. smacka med 
tungan först i främre, sedan i bakre delen av 
gommen). Syn.: se b öse, bet. 2. 

horn-låt m.Ia hssnnlåt Mal. 'låt, som spelas 
på horn / tune played on a horn'. 

horn-mask m.Ib hs`nnmakk Mal. 'svart skal-
bagge med långa horn, timmerman, Acanthoci-
nus aedilis / black beetle with long horns' (upp-
träder på timmerstockar om våren). Jfr horn-
bock, -spiritus. 

horn-riska f.IVa q'snnrajska Vånah. 'större topp-
ruska av tall el. gran, anv. vid snarning / large 
top branch of fir or pine, used in trapping' 
(ÖDB I 19 f.). 

horn-skricksko --skridsko m.V b hs`nnskrikksko 
Mal. hs`nnskressko Li. 'skridsko med uppåtböjda 
spetsar / skate with turned-up front'. Jfr horn, 
bet. 5. 

horn-skäl n.Ia hönstjelk Rättv. (Bo.) (jfr skäl") 
'avstånd, inom vilket ett vallhorn kunde höras 
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(4--6 km) / distance at which a herdsman's 
horn could be heard'. 

horn-spets m. la wännspettj •••••wå'nnspett(j)s 
nvMor. 'hornspets / point of horn'; tjyre a brut-
(by wännspettk, 'kon har brutit av hornspetsen'. 
Jfr spetshorn. 

horn-spiritus m. hösrnspirrtus Bju. 'skalbagge 
med två länga spröt / beetle with two long 
antennae' (förekommer på timmerstockar). Jfr 
horn-bock, -mask. 

horn-stamp m.Ia hö'rnstammp Dju. 'verktyg av 
horn, varmed man åstadkom krus på skor / 
horn implement used to produce krus on shoes'. 
Syn.: krusstamp. 

horn-tomt f. Ja 94w 8nntemt vÄlvd. 'broskfäste 
efter avfallet horn / cartilage in which horn 
was fixad'. 

horn-tumme m. Illa hu`nntumma Mal. 'litet 
dryckeskärl, tillverkat av horn / small drinking 
horn'. 

horn-vidja f.IVa tesnnwiå vÄlvd. hkinnvia Mal. 
hv'nnväja Li. 'av bockhorn bestående fotögla 
el. tårem i skidbindsle / foot-holder consisting of 
he-goat horn, part of ski-binding'. Syn.: skid-
horn, bet. 1. 

hors interj. hesa Rättv. Leks. (uttr. för förvåning 
/ expression of surprise; jfr Ideforss Prim. 258:) 
hs'ss, sk/ca stå'llniv Leks. 'å, så du ställer till!'; 
ha'ss, va stier du ha vo'rrti Leks. 'kors, så stor du 
har blivit!'. 

horsa SV.V.1. 0‘88.2. Älvd. hässa Ve. hs'ssa Ore 
keram Rättv. (Bo.) (h)s'ssa Leks. hs'ssa Bju. 
Dju. Ga. Flo. Jä. hs'ffa Äpp. ÖVd. ,,,hs'assa 
Mal. 1. (om häst:) 'gnägga / (of horse:) neigh' 
(SAOB 1) Nås Jä. Äpp. Syn.: gnägga, bet. 1. 
2. (om människa, skata, beckasin:) 'skratta 
(med ett gnäggande läte); gapskratta / (of 
human being, magpie, jacksnipe:) laugh like 
a horse; guffaw' (SAOB 2) Ore NeSi. Vd. 
(h)s'asa, å skrastta Leks. 'skratta högljutt'; hån 
hs`ggr 	åt Mal. 'vad skrattar du åt?'; hs' assa ni 
li'vin (el. hs'assa i'nnafö) Mal. 'vara invändigt 
(:inne i livet el. innanför) full av skratt'. Jfr 
gap-, stor-. Syn.: gnägga, bet. 2; skratta, 
bet. 1. 3. 'leka och rasa, skoja / play, romp' 
Älvd. Ve. Rättv. Missa rna bå'nom Rättv. (Bo.) 
<leka och rasa med barnen'. — Pass.: o'ssas min 
ku'lkurn Älvd. 'skämta och rasa med flickorna'. 
Jfr ganta (s). — Av!.: hm; n. Bju. Dju. haaas 
n. 	Mal. kw m. öVd. `(högljutt) skratt / 
laugh'; my`ttiy skertuhsäss bieds dri'a Mal. 
'mycket skratt(ande) av skator bådar död'; 
Missa Rättv. (Bo.) hs`fea Äpp. f. 1. lat kvinna/ 

lazy woman' Rättv. 2. <kvinna, som ofta och 
gärna skrattar / woman who laughs a lot' Äpp.; 
hs'ssande n. Dju. 'skrattande laughing'; h,d'ssu 
adj. Rättv. (Bo.) 'yster, lekfull / romping, ful of 
fun'. 

hors-boek m. Ib hu‘ssbekk Flo. Nås Jä. hs'asbokk 
Äpp. hs`mbskk Mal. (Y.) 'enkel beckasin / jack-
snipa' (Aasen horsebukk). Syn.: se bläk-
bock, bet. 2. 

hor-unge m.IIIa fivriong Älvd. Våmh. ö'rung 
vMor. hö'ruvvgå Ore hö'ruvvs Rättv. (Bo.) 
(h)ä`ruvva Leks. hö'runnjä Bju. Flo. Nås 
hö'runn(j)i Mal. hö'ronndje öVd. 1. 'barn, som 
är fött gm äktenskapsbrott el. utanför äktenska-
pet / illegitimate child' (SAOB 1) allm. Syn.: 
bredvidsunge. 2. 'misslyckat kast i spel / 
unsuccessful throw in game' Leks. 8. 'vid 
bjudning bortglömd person / person who is 
neglected at a party' Våmh. 4. 'yxa, som saknar 
tillverkningsbeteckning / axe without produc-
tion number' vMor. 

hor-vål m.Ia hö'rvitk Nås <rishög på plats, där 
hor begåtts, åstadkommen därigenom, att alla 
förbipasserande kastade en torr kvist på plat-
sen / pile of twigs in place where fornication 
had occurred; every passer-by threw a dry 
twig on pile'. Jfr vål. 

hosa f.V; se håsa f. 
hosan interj., se under ho interj. 
hospital n., se spetal. 
hosta f.IVa u`sssta Älvd. ho'ssta Ore ho's(s)ta 
Rättv. (Bo.) Bju. Ga. Mal. öVd. (h)o'ssta Leks. 
`tussis / cough' (SAOB). Jfr gums-, helgdags-, 
kik-, kip-, mag-, röv-, torr-. 

hosta SV .V .1. 1088ta Älvd. 11‘88tS Våmh. 0' 88ta 
Mor. hö`sta Ve. össt(a) Soll. ö'sta 	Ors. 
hosasta Ore Al ho'asta Rättv. (Bo.) Bju. Dju.—
Tra. (h)osssta Leks. `tussire / cough' (SAOB; styr 
dat.:) est snOrim Våmh. 'hosta upp slem'; 
an ho's(s)ter bkö`dåm Rättv. (Bo.) `han hostar 
blod'; a`kkelr og u`sssta Älvd. frirma å (h)o'ssta 
Leks. 'hacka och hosta'. — Särsk. förb. (b or tu r:) 
host-båtl'r Rättv. (Bo.) 'hosta så att man stork-
nar'; (upp:) h,osst-s'pp snå'r Mal. ho'sst-spp ny 
.21å' jm Li. 'hosta upp (ngt) slem'. 

hota' sv.v.l. (Veta Älvd. Våmh. eit(a) Soll. Ors. 
hö'ta Bju. Li. 1. <lova (ngn) ont / threaten' 
(SAOB hota' I 1) allm. (styr dat. el. ack.:) ig 

uteå 4m min strg'k Älvd. i ö'tåd an min stri'k 
vSoll. 'jag hotade honom med stryk'; an ö`tad-
nsm mi då'dsm vOrs. 'han hotade honom med 
döden'; an hö't in rnå di' Mal. <han hotade henne 
med det'; (äv. bildi.:) ä 17.4`.tä etå nogu ra'fven 
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Våmh. (Bon.) 'det ser hotande ut för regn'. 2. 
'göra en hotande åtbörd, hytta / make a threat- 
ening gesture' Våmh. (Bon.) an ii`stäcl etä-npm 
min knå'jtnevam 'han hytte åt honom med 
knytnäven'. Syn.: håta, bet. 1; höta. — Pass.: 
e får fistas min r4sjung Älvd. <det börjar se 
hotande ut för regn'; an låg s ö'tsst vOrs. `han 
låg och hotade (el. uttalade hotelser)'. — Avi.: 
ä e hö'tut vå'dar Rättv. (Bo.) 'det är hotfullt 
väder / it is threatening weather'. 

hota" sv. v., se hå t a. 
hott interj se hutt (san). 
hotta sv. v., se hå t a. 
hov 	 fzsv m. Älvd. f. Våmh. Sv f. 
Mor. (pl. ö'vår 'vår) Son. h,öv m. Ve. höv f. Ore 
Bju. Mal. öVd. (hö'vää Mal. larver öVd.) (h)öv 
f. Leks. (pl. hö'var svLeks.)höv m. Nås (pl. hö'vår) 
'hästhov / horse's hoof' (SAOB h o v1); an e seer e 
ö'ven vMor. 'han (a: hästen) har ont i en hov'; 
ve sta`kk an på /Ovan Li. `vi stucko den (a: 
hästen) på hovarna' (så att den slog bakut); 
må"räftev Älvd. 'hov på sto'; kö'thöv Li. <hov, 
som framtill hade mot marken tvär sida'. Jfr 
häst-, kvick-. 

hov n.Ia äsv Älvd. Våmh. Sv vMor. Soll. Ors. höv 
Ve. Ore Rättv. (Bo.) Bju. Ga.—Li. (h)öv Leks. 1. 
'måtta, förståndig försiktighet, omdöme / mo-
deration' (SAOB hov" 1) allm. få du-nt brrek 
ö'vå dått litå öMor. `du får väl bruka ditt (san-
sade) omdöme en smula'; an a-nt nå hö'v ti' så 
Rättv. (Bo.) 'han saknar återhållsamhet'; an 
ska a hö'v me-me Li. `man måste visa resonlig-
het'; (särsk. i förb. hov i händer (na) el. 
nävarna:) fes?) i 4`nnditm, Älvd. ( 	nö"vum) 
Våmh. hö'v i he'nndum Ve. ö'v i a,`nndum Mor. 
Soll. ö'v i 4'nndum4 öOrs. hö'v e ha'nndorn Ore 
(h)ö'v i (h)a`nndom (h)ö'v i (h)å'nndra Leks. 
hö'v i hä'nndär Bju. Ål Nås Jä. hö'v i hä'nnda 
Dju. Flo. hö'v i hä'nndää Mal. hö'v i hår nndsm Li. 

'försiktigt handlag / careful way of handling'. 
'känsla för, hur mycket som är lagom, be-

räkningsförmåga / feeling of what is just enough, 
ability to calculate'. Jfr lag, bet. 6; mag-. 2. 
`känsla (av), aning (om) / feeling' (Rosa hov" n.) 
Våmh. Mor. Ore Flo. Nås Jä. ig ad fov 4' e skuld 
gö' sö'Våmh. lag anade, att det skulle gå så'; je a 
hö'v tå hå' Nås 'jag har anledning att tro det'. 3. (i 
förb. med på el. uppå:) a. 'på ett ungefär, en 
slump ,/ at random, roughly' Mor. Soll. Ga. 
Mal. uppå jått ö'v öMor. 'på en höft'; hägg på 
hö'v Ve. <hugga (av) på en höft'; i djå'rd å upå ö'v 
Soll. 'jag gjorde det på en höft (på måfå)'; på 
hö've Ga. 'på en höft, slumpvis'; tå' på e hö'v så  

pa's8 Mal. 'tag ungefär så mycket!'. Syn.: 
gehör, bet. 2; höft m.; hövd. b. <på (visst) 
sätt el. villkor / in a certain way or on certain 
terms' Mal. o fikk int på nå‘ro hö'v mör hån o 
behösvvd `hon fick inte på något sätt mera än 
hon behövde'. 

hova sv. v. 1. (h)ö`va Leks. (jfr hov n., bet. 3a:) 
'beräkna på en höft / calculate approximately'. 
Jfr hoven-groven. Syn.: hovda; hovdera; 
hovera"; höva. 

-hovad adj. I, se botten-, bull-. 
hov-band n.Ia 	Älvd. ösvbannd Mor. 

hösvbannd Ve. Bju. Ål Mal. öVd. (h)öv`bannd Leks. 
'övre del av hästens fot, mellan hoven och kotan, 
hovkrona / upper part of horse's hoof, between 
hoof and hair, coronet' (SAOB 1); niå i ä' 8vb4nnde 
Älvd. '(nere) vid hovkronan'. Jfr hovgård; h o v-
skal. 

hovda sv. v. 1. (endast i förb. hovda sig till:) 
ovd-sä-kr Leks. 'beräkna (taga) på en höft'. 
Syn.: se hova. 

hovdera sv. v. 1. o"vder vMor. o"vdör Soll. ö'vdöra 
Ors. hö'vdöra Ore h,ö`vdera Rättv. (Bo.) Bju. 
Dju. Ga. (h)o'vvdera Leks. 1. 'beräkna på en 
höft, taga ungefär' allm. vi  hö'vdersdom ma 
lOnå Rättv. (Bo.) `vi uppskattade höets vikt 
utan att väga'. Syn.: se hova. 2. `(på lösa 
grunder) förmoda / presume' Ors. i ö'vdered at-n 
skuld gs di't öOrs. 'jag förmodade, att han skulle 
gå dit'. 

hoven-groven adv. hö'vsn-grö'vsn Leks. (SAOB 
hoven droven, med anslutning till grov) 
'gjort på en höft, grovt el. ungefärligt beräknat / 
calculated approximately, roughly done'. Jfr 
hov, bet. 3. 

hovera' sv.v.l. hö'vera Mal. 'pråla, ståta / show 
off, parade' (SAOB hovera' 1; vanl. refl.:) då 
gikk ha'nn 8 hö'Vää  8ä Mal. 'där gick han och 
stoltserade el. prålade'. Jfr braska. 

hovera" sv.v.1 o"ver- öMor. hö'vära Mal. hö'vira 
Li. 'beräkna på en höft / calculate approximately' 
(jfr SAOB hovera"); h,övää-tö' ä Mal. `dets.'; an 
hö' vi-tö å 	Li. 'han gjorde en sådan ungefärlig 
beräkning av det'. Syn.: se hova. — 
o"ver-si til litä öMor. 'beräkna litet på en höft, 
taga till (sig) litet på ett ungefär'. 

hov-gård m. T a fi'svgård Våmh.; okänt Leks. <övre 
kant på hästhov / upper edge of horse's hoof' 
(Rosa hovgard). Jfr hovband; hovskal. 

hov-hacka f.IVa fesvakk Älvd. hö'vhakka Ve. 
hö'vhakka Mal. öVd. 'liten hacka, varmed snö, 
is el. gödsel slogs bort under hästens hovar och 
skor / pointed hammer used for hacking away 
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snow, ice or dung from under the horse's hoofs and 
shoes' (se 	ÖDB I 273). Syn.: fot-, häst-, 
lort-hacka; fot-, hov-picka. 

hov-kniv m.Ia ö'vknötjv Soll. hösvkniv Mal. ÖVd. 
'kniv, varmed en hästhov avverkades, verk-
kniv / knife used for cuiting horse's hoof' (se 
ill.; SAOB). Syn.: skokniv. 

hov-krans m. la hgvkranns Mock. 'hästhovens 
yttre kant, stödjande mot skon / outer edge of 
horse's hoof, to which shoe is fixed' (jfr SAOB). 

hov-led m.ID-Ia ovli'd öMor. ösvlid Ors. hö'vlö 
Li. <led mellan hästens hov och (has)ben (led-
gång som förenar kronben med hov- och strålben 
i hästens hov) / joint between horse's hoof and 
hock' (SAOB). 

hovlig adj. I hgvIrä Mal. (jfr hov n., bet. 1) 'mått-
lig, hovsam / moderate' (SAOB 1; V11); dem 
ks`nn full vii4  nä' h,ö`vköt te dra tö"de kunde väl 
vara något så när måttfulls att ställa krav el. 
begära'. 

hov-man sbst., se honinian n. 
hov-näva sv.v. 1. ö`vnåva Leks. (jfr hov n., bet. 
3:) 'medelst lyftande konstatera ett föremåls 
(t. ex. ett degämnes) ungefärliga vikt / calculate 
approximately the weight of an object by lifting 
it up'. 

hov-picka f.IVa hö`vpikka Ål 'liten ,hacka, var-
med snö, is el. gödsel slogs bort under hästens 
hovar och skor'. Syn.: se hovhacka. 

hov-skal n. II fk`svskålr Älvd. <övre kant på häst-
hov, just där håret slutade / upper edge of horse's 
hoof where hair finished'. Jfr hovband; ho v-
g å r d. 

hov-skägg n.Ib fe8vskegg Älvd. Våmh. ö`vskegg 
vMor. Ors. ovskå'gg öMor. hövskeddj Ve. höst,-
skägg Rättv. (Bo.) Mal. Li. (h)ö'vfågg Leks. 
Bju. Nås 1. 'hår på hästens hovkrona / hair on 
coronet' (jfr SAOB) allm. 2. 'samling längre hår, 
som vid hästens hov hänger ned vid kotledens bak-
sida /.fetlock' (jfr SAOB) allm. 

hov-slagare m.IIIc 12` 89).2/ägärr Älvd. hö`vilågar 
Dju. hö`v.2lägått  Mal. hö`v.2lägar Li. 'person, som 
yrkesmässigt skodde hästar / blacksmith, far-
ner' (SAOB). 

hov-trång n.Ib fts8vtrevg Älvd. öszytrånvg vMor. 
hö'vtråvvg Oro hö'vtreivg Bju. hö'vtranv Mal. 
hö'vtravvg Li. 'sjuklig förträngning av hästhov 
/ abnormal constriction in horse's hoof' (SAOB). 

hov-trång adj. I ö`virdvpg vMor. hervtravy Mal. 
(om häst:) 'som lider av hovtrång / (about 
horse:) suffering from constriction in hoof'; an 
djö`rd e'satn,, ö'vtråvvg vMor. 'han behandlade 
hästen så, att denne fick hovtrång'. 

hov-trälg m.Ib ö`vtregg vMor. `vidjering, hö-
rande till det vidjeband, medelst vilket häll-
klubben fästes vid hästens fot / withe ring, 
part of the withe band with which hällklubben 
was fixed to horse's foot'. Jfr hällklubb. 

hov-tyg n. ö`vti-ö`vti Ors. -hovtång (jfr 
SAOB). 

hov-tång f.Ib VI ii`vvtevg I Älvd. Våmh. 
osvtånng -crvieivvg Soll. hö'vtanng Ore ö`vtåvv 
ö' ftåvn Rättv. hö'vtåvn VI Bju. Nås ho' f ftavv 
hö'(v)tavn Mal. hö' (v)tag ÖVd. 'tång, anv. bl. a. 
vid hovbeslagning / pincers used in shoeing 
horses' (SAOB). Syn.: hovtyg. 

ho-yxa f.IVa hö'ykksa Al hö'ikksa Ga. 'järnverk-
tyg med rundad egg, anv. vid urholkning av 
hoar, tråg och vattenrännor / iron tool with 
rounded edge, used to hollow out troughs and 
water-gutters' (se ill.; jfr SAOB hoj ärn). Syn.: 
skål-, slikt-, tråg-, tvär-yxa; täksla. 

hrä interj. hrå' ( hrrå') Mal. (jfr Ideforss Prim. 
276 f.; skrämselrop åt hästar / call used to 
frighten horses). 

hu interj. il Älvd. (h)ii Leks. hi t Bju. Mal. ÖVd. 
hfe Flo. Jul Äpp. 1. (utrop vid rysning av köld; 
SAOB I 3) 'hu, brr / brrh!' allm. Ml'-hel' Ve. 
itft' 	•-hfil Äpp. 	2. (uttr. för obehag, 
avsky el. fasa; SAOB I 4) 'usch / ugh!' allm. 
il' du fä' såss enå kwa`kksåra Älvd. 'usch, du 
beter dig som en slaskmaja!'. — Utvidgningar 
(Ideforss Prim. 199 ff.): (h)fildå, (h)udIena(det), 
(h)uclien,aste Leks. hudeen,a Bju. hä'tådå Dju. 
hfea hft'adå Mal. 

huckelt(?) adj. n. u'kkältt öLeks. (jfr huckla v.) 
'fattigt och snålt / poor and miserly'. 

huekla sv.v. 1. hu"kåk Ve.; pass. le/dras vMor. 
(Torp hukla) 'huttra / shiver'; han hu"klrår å 
frö's Ve. 'han huttrar och fryser'. Syn.: 
hyckla", bet. 1. — Avi.: u"kkun adj. vMor. 
<huttrande, frusen / shivering, cold'. 

huckle n., se huvudkläde. 
hud f . I a au6 Älvd. Våmh. etja öjd Mor. håjd Ve. 
etud Soll. ajd Ors. (h)fid Rättv. Leks. hud Dju. 

Bju.-Tra. (best. hfi'a Nås hit'a Mal.). 1. 
<människohud / human skin' (SAOB hud' 1) 
allm. i hell- å skull få full hå' ide i stri'k Ve. 'jag 
höll på att få huden full med stryk'; ä vä bärå 
ti hcekva hä'd Dju. 'det (o: såret) gick bara in i 
halva huden'. Jfr skinn, bet. 1; för-, hedna-, 
hednings-, tunn-, ytter-. 2. `avflådd hud av 
större djur / hide of large animal' (jfr skinn, 
bet. 2; SAOB hud' 2) allm. barrk hfetia  Mal. 
<barka hudar, ha hudar liggande i barklag'; 
riejt-tå Mera tå hfen Li. 'röta håren från huden'; 
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e88tau6 Älvd. Våmh. e'88t4j4 	vMor. 
ä'sstitud Soll. htessthsjd Oro <hästhud'; tig'rcija 
tj'råjd vMor. <kohud'; u`kksetud Soll. `oxhud'; 
e`kgstjinsaud Våmh. (Bon.) 'älghud'. Jfr björn-, 
brind-, dödsel-, läder, rens-, släd-, älgs-. 
3. (allm. skällsord) Ve. du å je ri`kkte hå' jd 'du är 
en riktig lymmel / you are a real scoundrelr. 

hud-bark m.Ib hinar(r)k Mal. <korklager strax 
under björkens näver / cork layer just under birch 
bark'; bå nä'vvra 8 lab4(r)t8in fö(r)-tå bjå'(r)tsin 
Mal. `både nävern och barken därunder slets av 
björken'. 

hud-kamp m. Ja heijdkammp Ve. hu'jdkammp Oro 
Takammp Bju. Ga. Mal. hfikammp Li. <gammal 
mager, skinntorr häst / old, dry-skinned nag' 
(SAOB). Syn.: skinnvärja, bet. 2. 

hud-lös adj. I hfi'1li8 Jä,. Mal. hiasus öVd. 'utan 
hud, som förlorat överhuden / galled, excoriated' 
(SAOB). 

hud-mager adj. V hå`jdmägär Ve. 'ytterligt ma-
ger / very thin'. Syn.: utmager. 

hud-sko m.Vb lifeskö Mal. ha'skö Li. <sko utan 
sula, förfärdigad av skinn med kvarsittande 
hår / shoe without solo, made of fur' (se ill.; Fr. 
hilöskör; Sdw. hudhsko; CIDB II 258 f.; IV 
84 f.). Syn.: beningsko; brindskinnsludda; 
lappsko. 

hufs m. Ta hulls Li. 'en dans, snarlik polketten / 
a dance of polka type' (Axelson, Vest. 47). 

hufsa sv.  .v . hu' /(/)8a Rättv. (Bo.) Bju. Äpp. Mal. 
<röra hela kroppen el. ngn kroppsdel upp och 
ned (t. ex. vid gående el. ritt); lufsa el. skumpa / 
move the whole body or part of the body up and 
down (e.g. when walking or riding); shamble or 
jog' (Torp huf sal). — Särsk. förb. (av:) an 
hu' //s full å' i vå'g då Mal. 'han lufsade (väl) 
iväg (då)'. 

hug m., se håg. 
huga sv. v., se hå g a. 
hugad adj., se hågad. 
hugg n.Ib ogg Älvd. Våmh. ägg Mor. Soll. hågg 

Ve. sgg Ors. hsgg Oro Nås Mal. (15Vd. (h)ugg 
Rättv. Leks. hugg Bju. Al. 1. 'slag el. stick 
med eggverktyg el. eggvapen / blow or stab 
with edge-tool or sharp weapon' (SAOB hugg' 1) 
allm. an  fälld trå' ma e'tt hu'gg Rättv. (Bo.) <han 
fällde trädet med ett enda yxhugg'; an kamm mä 
kni'vam i hekkst (el. vi'lldaste) hs`ddji Mal. 'han 
kom med kniven i högsta hugg'. 2. 'slag; 
stryk / blow; beating' (SAOB hugg' 7) Älvd. Ve. 
Mal. öVd. 4n, gnell fell 4'nn so o'gg f4'r Älvd. 
(talesätt:) 'den klagar väl, som slaget träffar'; 
hs'gg s släig Mal. `stryk'; je hinn fall a fäj hs'gg å' 

dem Tra. 'jag kunde väl ha fått stryk av dem'. 
Jfr g as i; döv-. 3. 'medelst eggredskap åstad-
kommen skåra, fördjupning el. urtagning / 
groove or hollow made with edge-tool' (SAOB 
hugg' 3) allm. foll yvyr o'gg Älvd. 'falla tvärt 
emot förhugget (vid fällning av träd)'. Jfr mot-, 
stälp-, upp-. Syn.: hack', bet. la. 4. 'av-
verkat skogsområde, hygge / clearing in forest' 
(jfr SAOB hugg' 5) Älvd. Mor. dem wä båt i 
eiggum å fku`kked fåslibEri vMor. 'de voro (borta) 
på hyggena och plockade hallon'. Jfr för-, kal-. 
Syn.: huggster; hyggster. 5. 'huggande 
med tänder, näbb, klor etc. / bite, strike with 
teeth, beak, elaws etc.' (SAOB hugg' 8) allm. 
på u'gg Leks. (Silj.) på hu'gg (el. på hs' ddjin)Mal. 
(om fisk:) <som nappar villigt'. Jfr tag; orm-. 
6. <det parti av ryssja, där sidoarmarna voro 
fästa / the part of fyke-net to which side parts 
were fixed' (CoDB I 101) Leks. (Silj.). 7. 'så 
mycket gräs (el. säd) som i ett skär slogs av 
med lån / the amount of grass that could be 
mown in one stroke of the scythe' Ve. Soll. 
Mal. ett jå'hsgg Mal. 'ett lieskär med gräs'. Jfr 
hack', bet. 1 b. Syn.: drag, bet. 18. 8. (senare 
ssgsled:) 'vass del av redskap etc.; egg, spets, 
pigg / sharp edge of toor; se is-, söm-. 9. 'häftig 
smärta, sting / stitch, twinge' (SAOB hugg' 10) 
Mor. Mal. öVd. e å'gg i mjealtun Mor. `(ett) 
mjälthugg'; ett hs'gg i sl'an Mal. `en häftig 
smärta i sidan'. Jfr hugga v., bet. 4; mjält-. 
10. 'pik, stickord, mothugg / dig' (SAOB hugg' 
11) Rättv. Mal. kam du-ttt ä't te djå' om ns hs'gg 
då' häll 'fick du inte tillfälle att ge honom ett 
stickord el. svar på tal?'. 

hugga st.v. o'gga. Älvd. Våmh. å'gga Mor. Soll. 
hägg& Ve. s'gga Ors. hs`gga Oro (h)tegga Rättv. 
(h)u`gga Leks. hu`gga Bju. Dju. Ga. Mock. Äpp. 
hu`gga Ål hs`gga Flo. Jä. Mal. C/Vd. hs`ggs Näs 
(tema, se LD II 230). 1. 'rikta slag med egg-
verktyg el. eggvapen; avverka; gm huggande 
åstadkomma / how, chop' (SAOB hugga' A 1,3, 
4) allm. o'gg kit 4v wi"di Älvd. 'hugga litet ved'; 
å'gg få'lli vMor. <fälla träd före svedjande'; i a 
wej a skejem å heddje wi'dn, Ve. 'jag har varit i 
skogen och huggit ved'; å'gg int ml', å'gg edran 
öMor. s'gg int ml', s'gg ö`dran vOrs. 'hugg inte 
mig, hugg den andre!' (säger tallen); (h)ugg vEr'd 
Leks. `hugga ved'; htegg vå'12, små' (el. gra'nnt) 
Ål `finhugga el. klyva veden smått'; &gg knä` ppor 
Soll. <hugga bort ojämnheter av snö och is på 
vinterväg' (jfr DNO I:2, s. 23); hs'gg y-vy ha'nnd 
dri'v vå'a hänn te hegg rä'tt fra'mm Mal. 'hugga 
över hand (dvs, åt vänster med fattning om 
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yxskaftet med högra handen framför den 
vänstra) driver värre el. ger större kraft i 
hugget än att hugga på vanligt sätt (dvs, med 
omvänd fattning)'; ågg kna'rrv, vMor. hs`gga 
fö knä'ram Mal. 'bota torrhet i led el. ledvärk 
gm symbolisk huggning med yxa över det sjuka 
stället' (jfr knarr"). Jfr jord-, rot-, spår-, 
sten-, städ-, svål-, tve-, tvär-. 2. (om orm:) 
'bita, stinga'; (om fisk:) <nappa' / (of snake:) 
'bite, strike'; (of fish:) 'bite' (SAOB hugga' B 
10) Rättv. Leks. Dju. Mal. nä' hö'gg an Dju. 'nu 
nappade han ordentligt'; odä,' Odd& hs'gg full 
a'tt Mal. 'den där gäddan nappar nog igen (eg. 
åter)'; add an tra‘mmp på spö'hi å om, add an 
s'ddji Mal. <om han hade trampat på stjärten 
på den (o: ormen), så hade den bitit'. 3. <gripa 
tag (i) / seize' (SAOB hugga' C 11) Mor. Mal. 
må' ar i e'ddji an vMor. `nu har jag fångat 
honom'; kri'yv däg s hs'gg ä, ina ä sä'kk Mal. 
'skynda dig att gripa tag i det, innan det sjun-
ker!'. 4. (med det-subj.; om smärtor, som 
kunna jämföras med hugg / of gripping pain; 
SAOB hugga' C 13) Våmh. Äpp. Mal. Li. e 
jä'gg m Våmh. (Bon.) lag fick mjälthugg'; 
hä hu'gg mä ti srn 88 gä'Zri 85 Äpp. 'det sticker 
så svårt i sidan på mig'; Et'jt hur ä hö'g mä i 
mjä'rrma Mal. 'oj, hur det högg till i höften på 
mig!'; ä lis`gg me da-ve ja' tte Li. 'det känns ett 
stick av smärta vid hjärtat'. Jfr hugg, bet. 9. 
5. (om bjällra el. skälla:) `ge kort och skarpt 
ljud utan nämnvärd klang / give out a short, 
sharp sound without mueh resonance (about 
cow-bell)' Mal. ÖVd. ä hö'g å inda bjö`lun, 88 o 
va 88 lä'tt te kenns vö' Mal. 'den där skällan gav 
ett kort och hackande ljud, så den var så lätt 
att känna igen'. Jfr h ackb j äll a. — P. pret.: 
dö"rär e eddjigär inämi'nn vMor. 'dörren är 
(sönder)huggen på insidan'; je ä'ddji gra'n Soll. 
'en (ned)huggen gran'; eö i str4'nndeddje4 Älvd. 
'skogen är avverkad ända ned till stranden'; 
diem skulld wa. o'ssteggnär Våmh. `de (o: humle-
stängerna) skulle vara huggna på hösten'; 
lå`dishuddji Rättv. (Bo.) 'hugget på våren' (om 
virke); hv'ddjino bje'rrk Mal. 'huggen björk(ved)'. 
— Refl.: an hö'g set i fö'tn„ Mal. 'han högg sig i 
foten'. — Pass.: ?Akt skull hs`ggäs Flo. `veden 
skulle huggas'; s'rrmin hs'ggs Mal. 'ormen hug-
ger.' — Särsk. förb. (av:) ogg-å'v fisven Våmh. 
(Bon.) <med kniv putsa hoven'; hågg-å'v ba'nnd-
enndan Ve. <efter pådragningen av banden (på 
ett laggkärl) med kniv hugga av ändarna av 
dessa band'; ä nsn avö'd dam ha huggi -å' svLeks. 
<det är något svedjefall de ha fällt skogen på'; 

(p. pret.:) ksveddjin Älvd. å'vhuddjin Ga. 'isär-
huggen, huggen i två el. flera delar'; (bort:) 
an a egg-bå'rrt ra'jsä6 vMor. 'han har huggit 
bort riset'; (e f t e r:) °gg-etter Älvd. `upprepa 
ngns ord, härma ngn'; (från:) ogg-/r4' si Våmh. 
'bila en väggstock från mitten och ut mot 
knuten' (jfr hugga åt); (för:) 1. ogg-15' sig 
Älvd. `hugga för sig'. 2. hågg-fa'r Ve. hugg-Nr 
Ål 'plana el. bila av (en stock) genom att först 
hugga täta skåror i den runda ytan, därefter 
tälja bort spånorna mellan inhuggen'. 8. hå'gg-
fö'r Ve. 'hugga stjälphugg vid trädfällning' 
(jfr hugga före); (före:) ogg-frri Älvd. 'hugga 
stjälphugg för att förbereda fällning av träd i 
viss riktning' (jfr hugga för, bet. 3); ogg-frri 
Våmh. (Bon.) 'hugga spår el. skåror i ett vint 
vedträ så, att det kan klyvas rätt med kilar'; 
(i:) 1. an jägg-l' 4n Älvd. 'han grep tag i honom'. 
2. ogg-i' bres Våmh. 'hugga så mycket ved, 
att det räcker till en brasa'; (ihop:) 

Älvd. <kvista och samla ihop grenar och 
slanor till ved'; (kull:) hugg-ku'll didda tusrra 
svLeks. 'hugga el. fälla det torra (trädet)' ; (mot:) 
1. ltdgg-mö't Ve. `göra mothugg (vid fällning av 
träd)'. 2. agg-möstä vOrs. 'vid skogseld hugga 
ned skog för en brandgata'. 3. ågg-mö't öMor. 
'säga emot'; (ned:) i eddj-ni'd jen tall fastici'sm4n 
siet up i tu'llam öOrs. 'jag högge ned en tall, 
om också länsman sutte uppe i toppen'; (p. pret.) 
bjö'rrtje e nrdheddje Ve. 'björken är nedhuggen'; 
(nedåt:) h,ägg-nidä/ jett tre'j Ve. 'fälla ett träd'; 
(sönder:) an add su`nndeddfigan ne"vå vOrs. 
'han hade huggit sig i handen'; so'nndhuddjinan 
a' Mal. `sönderhuggen, dvs, kluven ved'; (till:) 
1. 4n jäg-ti'lr ab 4m Älvd. <han högg till honom'; 
(bildi.:) du hugg då tö' ä' ss Mal. <du tar (då) 
orimligt betalt'. 2. hugg-tå' i fö'dämmsn Leks. 
'hugga till ämne till en sked'; tö'heddjin Mal. 
'tillyxad'; (u n d a n: ) ogg-4'nnd4 a'jsr,fr Våmh. 
<hugga bort isen (från brunnen)'; (upp:) 1. 
hugg-s'pp e skä'ru Äpp. <hugga (upp) en skära'; 
ogg-u'pp mlf 8s8drääö Våmh. hs`gg-spp dreei Li. 
'hugga (upp) mossdraget (dvs. rännan för 
mosstätning i en väggstock)'. 2. hågg-u'pp jen 
je'lkl Ve. 'hugga ved till och göra upp en eld'; 
an a heggi-u'pp rsu stusgu Ve. <han har huggit 
timret till och timrat upp denna stugan'; hugg-
o'pp ett hfc's svLeks. 'färdighugga timret till ett 
hus'. 3. hsgg-s'pp vä'jin Mal. hs`gg-sipp vd' fin 
öVd. 'röja (fäbod)vägen fri från buskar'; (ur:) 
1. ogg-7'r Våmh. hsgg-7'r Oro hsgg-fed  Mal. 
<göra urhuggningar'; hugg-fi'r 	Äpp. 'hugga 
bort överflödigt virke ur ett trågämne'. 2. i 
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/mm kfev å ogg-7'r doda gra'sva Zrå'ge Våmh. 
(Bon.) `vi måste hugga bort ett stycke av det 
där grova trädet (som ligger tvärs över vägen);' 
hå ssm du`ggd tå 22E' tög dsm 8 högg-fir Äpp. `det 
avfall som (efter timmerhuggning) dugde till 
ved, togo de och höggo upp'; (ut:) fi'thuddji 
Jä. 'uthugget'; (utav:) tå'huddjin Ga. `avyxad, 
renhuggen'; dsmda svirpa högg vi tå' Äpp. `de 
där vulsterna (på björkarna) höggo vi av'; 
hugg-tå' bä'atjin Mal. `(ring)barka (träd för att 
syra det, dvs, torka och senare avverka det)'; 
(uti:) an jä`gg-ti å så' hå' Li. `han grep in och 
sade det'; (å:) 1. ogg4 t fi'sk Våmh. (Bon.) 
'hugga ett hål'. 2. i ska bot å ogg4 iet kass 
tii'srrwid Våmh. (Bon.) Jag skall åstad och 
hugga ett lass torrved (som jag under hugg-
ningen lägger på vagnen)'. 3. 4n a eddji4 si 
öOrs. 'han har huggit in sitt namn'; (åt:) ogg-å' si 
Våmh. `hugga åt sig, dvs. bila en väggstock från 
knuten in mot mitten av väggen' (jfr hugga 
från); (återom:) n ogg-a'ttigm si min wi'd 
Annda Våmh. (Bon.) <han hugger mer ved än 
han någonsin behöver, den där (mannen)'. — 
Av!.: kirskåwiååoggni'vvg f. Älvd. `kolvedhugg-
ning / chopping charcoal wood'; vd'hsggniv f. 
Mal. 'vedhuggning / wood-chopping'. 

hugga sv.v. 1. 	u`gga Älvd. Våmh. ugg- vMor. 
Soll. Ors. (sup. u'gga —u`ggda- Soll.) hugg- Ve. 
(Torp hugga; jfr V11 hugglös) 'trösta / com-
fort' Älvd. Våmh. ig u`ggeå 4n wiå g'å Älvd. 
'jag tröstade henne med det'. — Refl.: tigg de 
grå"djöt vMor. ja hu`gg de då' Ve. `ja gläd dig!' 
(ironiskt); i, a tegga mi a dö"da kä'nndj f Soll. 
'jag har glatt mig vid tanken på det där länge, 
jag'; (endast konjunktiv, interjektionellt:) hu`gge-
må Mal. `tröste mig!'; n5 hu`gge-må ö' å 88 få'kut 
Mal. `nu (Gud) tröste mig är det hänt igen (eg. är 
det så färdigt)!' — Särsk. förb. (upp:) ugg-u'pp 
kri'ppa öOrs. 'muntra upp barnen'. 

huggare m.IIIc å'ggär (bet. 1) ,,,u`ggår (bet. 3) 
vSoll. eiggår Soll. s'ggsr vOrs. (h)u`ggar Leks. 
hs`ggar ,--,hu'ggäa  Mal. hs`ggar ÖVd. 1. `person, 
som hugger ved el. timmer / woodcutter' 
(SAOB 1) allm. wi'dåvggsr vOrs. `vedhuggare'. 
Jfr kabb-, kolved-. 2. 'baddare, våghals, 
kaxe / strapping fellow, bully' (SAOB 2) Leks. 
Mal. 3. (i uttr. det var huggaren:) Jul va 
he'ggan Mal. (Y.) 'det var (som) tusan! / oh, 
hell!' (SAOB 2 c). 4. 'bösshane / cock of gun' 
Soll. Syn.: hammaren, bet. 2; hane, bet. 2. 

'mot skaftet rätvinkligt böjd del av båts-
hake / spike of boat-hook' Tra. Jfr st ingare. 

(senare ssgsled:) grovkalibrigt gevär / large- 

bored gun' vÄlvd., se sex-, åtta-. 
hugg-bjälla f.IVa hs`ggbjäla Mal. hs`ggbjälla Li. 
(jfr hugga, bet. 5) `skälla som gav ett kort, 
knackande och skarpt ljud utan nämnvärd 
klang / cow-bell which gave out a short, sharp, 
knocking sound without much resonanee'. 

hugg-borr m.Ia o'ggbäsr Älvd. Våmh. eiggbör 
vMor. vSoll. håsggbör Ve. s'ggbiir Ors. hs`ggbEir 
Ore Jä. Mal. hu`bbsr Rättv. (Bo.) hu`ggbär Bju. 
Dju. 'stämjärn / ehisel' (jfr SAOB). Syn.: 
borr, bet. 2; huggjärn, bet. 1; vassborr. 

hugg-järn n.Ia å'ggjenn vMor. å'ggjänn öMor, 
Soll. s'ggjann Ors. hs`ggjänn Ore hieggfår Rättv. 
(Bo.)ho'ggjårn Flo. ho'ggjån Mal. 1. 'stämjärn' (jfr 
SAOB) Mor. Soll. Rättv. Syn.: borr, bet. 2; 
hugg-, vass-borr. 2. 'eggjärn, anv. vid 
åderlåtning / pointed instrument used for bleed-
ing' Mal. Syn.: snäppare; åder-järn, -kruck-
järn. 

hugg-kabbe m. Illa heeggkabb Ve. hu`ggkabba Nås 
hteggkabbä Äpp. hs`ggkabba Mal. hs`ggkabbe ÖVd. 
1. 'underlag vid klyvning av långved, bestående 
av en grov, på marken liggande stock / chopping 
block' (ÖDB 1495) allm. Jfr hug gst ab b e. Syn.: 
huggstock;hugster-,klyv-kabbe. 2. (bildl.:) 
'person, som är föremål för ngns spydigheter, hack-
kyckling / person who is the object of someone's 
malicious remarks or on whom all are picking' 
Mal. ÖVd. vi-ss ska 	jä'mmt våa  hs`ggkabba 
Mal. 'varför skall jag jämt vara hackkyckling?'. 

hugg-krok m.Ib äggkrök nvMor. hs`ggkrök Mal. 
ÖVd. `redskap, bestående av en på långt skaft 
fäst järnkrok och anv. vid uPptagande i båt av 
större, fångad fisk / implement eonsisting of an 
iron hook on a long shaft used for bringing a 
large fish on board' (SAOB 4; ÖDB I 61). Syn.: 
käx'; undertagskrok. 

hugg-kär adj. I hs`go.år Li. `som ofta råkar ut 
för olyckor och missöden / dogged by misfor-
tune'; hu`ggtjär som Krypin 'ofta olycksdrabbad 
som järpen' (tales.). 

hugg(n)ing f.Ib hs`gg(n)iv Mal. hu`ggivg ÖVd. 
'timmerhuggning, avverkning av timmerträd/ 
timber felling'; grö'vast skö'in va bei's8t hs`ggia 
Tra. 'grövsta skogen gav den bästa timmer-
huggningen'. 

hugg-orm m.Ia husggår(r)m Rättv. (Bo.) hu'gg-
errm Bju. Al Äpp. hs`ggsrm Mal. ÖVd. Tipera 
berus' (SAOB). 

hugg-rädd adj. I hå`g(g)redd Ve. hv'ggrådd Mal. 
ÖVd. (jfr hugg, bet. 2) `rädd för stryk / afraid 
of being beaten'; la få' em du e he'ggrådd Mal. 
'låt se, om du är rädd för stryk' (sagt i det man 
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på skämt hastigt förde handen upp och ned 
framför ett barns ögon, som därvid skulle låta 
bli att blinka). 

hugg-ränna f.IVa heggränna Jä. 'kvarnränna, 
uthuggen ur grov stock / mill-race hewn out of 
a thiek log'. 

hugg-stabbe m.IIIa et`ggstabbä öMor. heggstabba 
Nås 'huggkubbe / chopping block' (SAOB). 
Syn.: huggsterstabbe; stabbe; stugkabbe. 

hugg-stamp m. Ja å'ggstammp vMor. eggstummp 
öOrs. heggstammp Mal. `(skaftad) mejsel, me-
delst vilken hett järn avhöggs / chisel (with 
handle) for cutting hot iron' (ÖDB II 68; jfr 
SAOB). Jfr kall-bit, -bitare, -biting. 

huggster n., se hugster. 
hugg-stock m.Ib o'ggstukk Älvd. 'på marken 
lagd stock, anv. som underlag vid huggning el. 
klyvning av (lång)ved / chopping block' (jfr 
Fr. höggstokkr, SAOB huggstock). Syn.: 
se huggkabbe, bet. 1. 

hugg-städ n.II heiggstEd Ve. eiggstEd Soll. 'på 
städ anbragt skrotmejsel för avhuggande av 
järn / trimming chisel mounted on anvil and 
used for eutting iron' (jfr SAOB). Syn.: hugg-
tand, bet. 3; sömhugg. 

hugg-sår n.Ia o'ggsår Älvd. hliggsår Bju. 
heggsåä  Mal. heggsår ÖVd. 'sår, tillfogat gm 
hugg / cut, gash' (SAOB). 

hugg-tand f. heggtann Jä. Mal. ÖVd. 1. 'hörn-
tand, bete / canine tooth' (SAOB) allm. 2. 
`anordning, i vilken arbetsstycket insattes vid 
hyvling / device in which wood was fixed for 
planing' Jä. 3. 'skrotmejsel, placerad (med 
uppåtvänd egg i ett hål) i smedjestäd / trim-
ming chisel, mounted on smithy anvil' Mal. 
Syn.: huggstäd; sömhugg. 

hugg-yxa f. III 	a o'ggökks Älvd. ägg- 
ökks Mor. Soll. eggekks Ors. heggskkse Ore 
hu`ggik(k)ss Rättv. (Bo.) u`ggik(k)ss sRättv. 
hù ggykksa Bju. heggökks Mal. heggäkkse ÖVd. 
'större yxa, avs. att hugga med, vedyxa / axe' 
(SAOB; ÖDB I 481). 

hugg-ärr n.Ia o'ggör nÄlvd. heggöä  Mal. heggärr 
Li. 'skåra (märke) efter yxhugg / kerf caused by 
axe'. 

hugnad 	 m. Älvd. tenunad Ors. 
hu`n(n)na Rättv. (Bo.) Bju. Nås (h)u'vnna Leks. 
hevuna m. Mal. f. ÖVd. 'tillfredsställelse, trivsel/ 
satisfaction' (SAOB); 4 år ivvggn tevvnåå rme 
Älvd. 'hon trivs inte hemma'; ä-nnt ä jusssm en 
hu'vvna tå ja`r ns ä/ Leks. 'är det inte (liksom) 
en tröst att göra ngt?'; ä ö'nt nsnn hena mä 
nå'ran mö'a  Mal. 'det är inte någon hugnad med 

någonting mera'; an a'dd i'gggo hevvna å' di 
Li. 'han hade ingen glädje (el. fördel) av det'. 
Jfr o-. — Ssg: tenvnassmfok n. Älvd. `ngt att 
glädja sig åt, glädjeämne / subject for rejoicing'. 
Jfr smul n. 

hugnadsam adj. I u'vvn,asqmm öOrs. `som man 
trivs med, trevlig / pleasant'. 

hugnadsklig adj. I irnaskkin Våmh. (Bon.) 
u'vvnaskirin —u"naskkin vMor. hu'vnnask/rin Ve. 
(h)u'vvnasklrin Leks.;n. vynaskkitÄlvd. irnask-
kit nVåmh. u'unnaskkiö vMor. <trevlig, trivsam / 
pleasant'; ien 4"naskkin kå,'r Våmh. (Bon.) 'en 
glad och trevlig man'; ä va hu'unnask/ri tå hö`ra 
Leks. 'det var hugnesamt att höra'. — Avi.: 
irnaskiriget f. Våmh. (Bon.) 'trevnad / comfort, 
well-being'. — Adv.: frnaskki Våmh. (Bon.) 
u"naskki vMor. 'trevligt, trivsamt / nice, plea-
sant'. 

hugnesam adj. I hevv(n)sanam Mal.; n. hu'unsamt 
Rättv. (Bo.) Nås hu'vvänsammt Bju. 'trösterik, 
glädjande / comforting, pleasant'. Jfr o-. 

hugsa sv.v.3. —1. u'Icks(a) Älvd. Våmh. Mor. 
Soll. Ors. hu'icksa Ve. Ore ekksa vSoll. (h)ekksa 
Rättv. o'kksa Leks. ( —tacks& Silj.) hekksa Bju. 
Dju. Nås Ga. hekksa Ål heggsa -,,ho'kksa ÖVd. 
1. 'tänka; tilltänka; undra / think, wonder' 
(jfr SAOB 1) Älvd. Soll. Ve. ukum fik int &leks 
etter 'ö Älvd. 'vi skola väl ej tilltänka henne det 
(0: tänka, att det går så illa för henne)'; ig 
&lamt tim e mtennd gö wä'k för 4m Älvd. `jag 
undrade, om det skulle kunna gå väl för ho-
nom'; ädå'n a 1 hu`kksa lenndj Ve. 'det där 
har jag tänkt länge, jag'; i hu`kkst an skår-hö'k å 
stji'nnä Ve. 'jag trodde att han skar hål på. 
skinnet'. 2. 'minnas / remember' (SAOB 2) Li. 
je ho'ggs ä int rekktit 'jag kan inte erinra mig 
det riktigt'. Jfr miss-. 3. a. 'gm sin tanke på-
verka ngn (människa el. djur), så att denne blir 
sjuk / make a person or animal ill through tele-
pathy' (Å. Campbell, FmFt 1933, s. 141 ff.) 
OvSi. Rättv. må sej um i hu'icksät presstfriine 
Ve. 'jag undrar just (eg. må säga), om jag gm 
min tanke påverkade prästfrun, så att hon blev 
sjuk'; an ö'kkst do"dan vSoll. 'han påverkade den 
där (kvinnan) med sin tanke, så att hon svim-
made'; ukken stim hu`kksed me Ore 'vem var det 
som gm sin tanke åstadkom detta?' (sagt av en 
person, som fått maten i vrångstrupen). Syn.: 
förgapa; förhugsa; hugsa ned. b. 'stirra el. 
se  undrande på ngn, så att denne blir sjuk / 
stare at a person so as to make him or her ill' 
NeSi. ho tistta på-n sa-n vart hs'kkst Ål 'hon 
tittade på honom, så att han blev illamående'. 
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— Refl.: 1. i förväg i tankarna njuta av mat el. 
dryck med den påföljd att det sedan ej smakar 
en' öMor. Soll. du a ful &lek« di möjtå Soll. 
(sagt till en, som saknade matlust) 'du har väl 
hugsat dig kanske (eg. måveta)'. 2. 'komma 
ihåg' Li. je höggs(t) me i å'jn ga'yvg <jag kom 
genast ihåg, hur det förhöll sig'. Syn.: komma 
håg m. fl. — Pass.: (som senare ssgsled:) <dra 
lott' Våmh., se fes-. — Särsk. förb. (ihjäl:) 
4n ar ukst-l' elr 4n svÄlvd. 'han har gm sin tanke 
dödat den (o: kon)'; (ned:) 'gm att tänka på ngn 
(människa el. djur) påföra honom sjukdom' Våmh. 
Mor. i a ukksa-wi' å jen e' 88t mild swä'n å kreevvga 
vMor. 'jag har gm min tanke bringat en häst att 
sjukna mellan Svan- och Kränggårdarna'; (om:) 
1. <lägga märke till' ÖVd. a du ho'kkst-simm 
hå nS Li. 'har du lagt märke till det (något)?'. 
Jfr hugsta. 2. 'tänka på, bekymra sig för' 
Älvd. Våmh. Ve. Soll. ÖVd. i a krö'tjg te uks-
g'mm Våmh. (Bon.) 'jag har kreaturen att tänka 
på'. 3. uks-itj-u'mm at du ska f4' nod Våmh. 
<inbilla dig ej, att du skall få ngt!'; (omkull:) 
an eekksåt-umku'll an Soll. `han hypnotiserade 
honom, så att han föll omkull'. — 	u`kks- 
nivvg Älvd. tekksnivg vMor. f. 'magisk förtroll-
ning av levande varelse / putting a spell on a 
living creature'. 

hugsen(?) adj. III ha'kkuiy, Flo. (jfr? hugsa v., 
V11 [av]hagsen) 'kinkig; vid dåligt humör / 
fretful; bad-tempered'. 

hugs-lös adj. I htekkslös Flo. 1. 'tanklös, obe-
tänksam / thoughtless'. 2. 'som har dåligt 
minne / forgetfur. 

hugsor f.IVa pl. ho'ggssr Li. 'förmåga att minnas 
saker och ting / ability to remember things' 
(jfr Aasen Ross hugs n.); ä väs int når ho'ggsur 
i sm scemmil 'Samuel hade svårt för att minnas 
saker och ting'. 

hugs-stark adj. I huskksstarrk Ve. (jfr hugsa, 
bet. 3a) 'som har förmåga att med sin tanke 
magiskt påverka andra levande varelser / able 
to east spells on other living creatures'. 

hugsta sv. v. 1. ho'ggst- ÖVd. (jfr Roset hu gs t m.; 
endast i förb. med om:) lu£ ska du ho'ggst-umm 
Li. <det skall du komma ihåg att lägga märke 
till'; (p. pret.) u`mmhoggst Tra. 'som tänker sig 
för / careful'. Jfr hugsa om, bet. 1. 

hug-stark adj. I hirgsta'r(r)k Rättv. (Bo.) 'orolig 
av iver, nervöst ivrig /nervously eager' (SAOB 2). 

hugst(er) ( —hygster) n.Id o'ggster Älvd. y'ggstår 
vMor. i'ggstår ö'kkstär ••••• åggst öMor. hå'ggstär 
—,hi'ggstår Ve. ö'kkstär Soll. hö'kkstär Dju. 
hu'kkstår Flo. Jä. hu'ggstää  Mal. hreggster 

he'kkster ÖVd. 'avverkat skogsområde, hygge / 
clearing in forest' (SAOB 3); bårrt i å'ggstä öMor. 
'borta på hygget'; vi'dåhåggstår Ve. vö'åhukkster 
Li. <område, där skog fäll(t)s till ved'. Syn.: 
fall, bet. 4; hugg, bet. 4. 

hugster-kabbe ( hygster-kabbe) m. Illa y`ggstår-
kabb vMor. ö'kkstärkabb Soll. hkekkstärkabbå Flo. 
'underlag vid klyvning av (lång)ved, bestående 
av en grov, på marken liggande stock / chopping 
block' (ÖDB I 495). Syn.: se huggkabbe, bet. 
1; klyvkabbe; huggstock. 

hugster-stabbe m.IIIa ö'kkstårstabb Soll. 'hugg-
kubbe'. Syn.: huggstabbe; stabbe, bet. 1; 
stugkabbe. 

hugta sv. v. 1. (endast i förb. med gitta v.:) jett-
hu`kkt Mock. 'bry sig om, idas / bother'; (van-
ligen negerat:) ja jetta då int hu`kkt tå fa'r hå 
'jag hade (då) ingen lust el. iddes inte göra det'. 
Jfr gitthugtig adj. 

huj interj. (h)fej Leks. (uttr. för obehag:) 'oj, 
usch / ughr (SAOB 2 c; Ideforss, Prim., s. 228); 
hå' j, hur å reevnan svLeks. 'usch så det regnar!'. 
Jfr hoj. 

hujai  sv.v.l. hfeja Ve. Ore feja vSoll. Ors. hfeja 
Dju. 	,,,hfe ja Ga. hie ja Flo. Äpp. 1. 'ropa 
huj, hojta; gråta högljutt / yell, holler; weep 
loudly' (SAOB 1) allm. Jfr ho j der a; ho j t a. Syn.: 
hoj al, bet. 1. 2. 'locka på kor medelst oarti-
kulerat joddlande / call cows by yodelling' Ve. 
Oro. Jfr hoja', bet. 2, m. fl. 

hujan  sv.v.1., se hoja". 
hujt interj., se hojt. 
huk oböjl. sbst. (endast i förb. på huk:) 'ned-
hukad i crouching'; o stö på hin Oro 'hon stod 
nedhukad'; sitt på hin Bju. sisttji på hfek Mal. 
sö't på hft'k Li. 'sitta nedhukad i squat' (SAOB 
huku). Jfr huka v.; hyka. 

huk m.Ia hfck Mal. (jfr Stenberg Ordb. Umem., 
Burträsk huk). 1. <person med undergivet upp- 
trädande / humble person'. Jfr huka f., bet. 1. 
2. (pejorativt i senare ssgsled:) se tun (a)-, v ä r m-. 
Jfr huka f., bet. 2, 3. 

huka f.IVa hfi`ka Ve. Leks. 1. (skällsord för 
kvinna / derogatory name for woman) Leks. 
ku'llhtlka 'flicka el. ogift kvinna'; tjå'riylifika 
'gift kvinna'. Jfr huk m., bet. 1. 2. (öknamn 
för värmlänning / nick-name for Värmlander) 
Ve. i scig je hfeka 'jag såg en värmlänning'. Jfr 
värmhuk. Syn.: värmlands-. 3. (pejorativt 
i senare ssgsled:) se t u n (a)-. Jfr t u n ( a) huk. 

huka sv. v. 1. — st. v. fk‘ka 1. Soll. hfeka Dju. Mal. 
ÖVd. (pret. hök —hfek- Mal.); ha`k- Rättv. (Bo.) 
Bju. Flo. Nås 'hålla sig i hopkrupen ställning / 
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squat' (SAOB 1); an gör å 12 'kär Soll. 'han går 
framåtlutad'; i såt s hö'k da se'vvok Mal. <jag 
satt och hukade där på det sättet'; (äv. bildl.:) 
ä gå-tit ss lä'tt tä lår en ga`mmalr hu'nnd Taka 
Dju. 'det går inte så lätt att få ngn att överge 
en ingrodd vana (eg. lära en gammal hund 
att huka)'; du ska-ta lå`r en ga`mmsk hu'nnd 
hfika Mal. (säges till yngre person, som vill 
instruera äldre). Syn.: hyka. — P. pret.: hfika 
Flo. hfi'les (med överg. till kortst. böjn.) Nås; 
(i förb. med verb:) sitt hfi`ka Flo. sitt hfeks 
Nås 'sitta på huk'; han jekk laka Flo. `han gick 
hopsjunken'. Jfr huk oböjl. subst. — Refl.: 
hfik sä Nås Mal. hfi`k se Li. 'sätta sig på huk'. — 
Särsk. förb. (ned:) hfik-nå'd sä Rättv. (Bo.) 
hfik-nE'r sä Bju. häk-n' 8ä Nås 'huka sig ned'. 

Huket m. (an) kW kel Li. (noaord, jägarens namn 
för) 'haren / (noa-word used by hunter when 
talking about) the hare' (jfr Stenberg Ordb. 
Umenn., Burträsk huk); bi'sstra, nö kå'mm 
an hfiket 'vissla! nu kommer haren' (när man 
visslade, stannade haren för att ta reda på vad 
som var å färde). 

bukig adj .1 ha' kuMal.< otrevlig; dålig, underhaltig 
/ unpleasant; bad, inferior' (any. mest i neutrum); 
nä va ä hä'kut te vär vt 'nu var det otrevligt att 
vara ute'; ädå' va-vt ss /akut 'det där var inte 
så illa'. 

huk-lat sbst. Taklåt Dju. 'en tafattlek, där del-
tagarna skydda sig från att bli tagna genom att 
huka sig / a kind of tag-game in which parti-
cipants protect themselves by crouching'. Jfr 
laten m. best., bet. 3; hyklaten m. best. 

huld adj. I ulld Älvd. Våmh. ull öOrs. hulld Dju. 
Äpp. 1. 'vänlig, välvillig, god /kind, benevolent' 
(SAOB 1) allm. u'lld 9.fm krety-rg Älvd. u'lld im 
krå'tk Våmh. (Bon.) <god mot kreaturen'; u'// 
um e' ssta öOrs. 'mån om hästarna'. 2. (förb. 
huld eller skyld; SAOB 1 e:) 'vän el. frände / 
friend, kinsman' Älvd. Våmh. Dju. (endast i 
nekad sats:) f-n„t wark§n u'lld eld stjy'lld engm 
Våmh. (Bon.) 'jag har ingenting gemensamt 
med honoin'; den Xra va-ut ja varkän hu'lld äl 
fi'lld tä Dju. 'den andre (mannen) var jag inte 
alls släkt med'. 

hull n.Ia ulld Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. hulld 
Oro hull Rättv. (Bo.) Bju. Dju. Flo. Nås Äpp. 
(h)ull Leks. hsll Mal. ÖVd. 1. 'kött och fett på 
människas el. djurs kropp / flesh.' (SAOB hull' 
2) allm. fa'sst i tald§ Älvd. 'stadig i hullet'; 
./n a ga`mmbekulldeä Älvd. `han (o: hästen) 
har gammalt hull (att lita till vid dålig ut-
fodring)' ; tä"gå u'llded Älvd. tå hu'lld Oro tå hu'll 
Dju. tå hs'll Mal. Tra. `fetma'; lare"'nt hu'lld Ore 

'dåligt 	 flög a-n då hu' hu'lla rtss Rättv. 
(Bo.) <nog har han då bibehållit sitt hull hittills'; 
drå'ghulld Oro (om häst:) <som har så gott hull, 
att han orkar draga'. Jfr gagn-. 2. 'läkkött / 
flesh that heals readily' (Aasen hold"' n.) Älvd. 
Våmh. Mor. Leks. Dju. Mal. ÖVd. klrl'ent u'lld 
Älvd. klre'nnt u'lld öMor. ö'lrakt hu'll Leks. o'nnt 
hu'll Dju 'dåligt läkkött'; ig a ka`mmpulldä i 
Våmh. (Bon.) 'jag har läkhull som en häst, jag'; 
ädå bä't snå' t, mä di hs'lly, å' Mal. 'det där 
blir snart läkt, så gott läkkött som jag har'. 
Syn.: läk-hull, -kött. 

hull-blod n. la 	vSoll. (jfr SAOB hull' 3) 
'blod från huden / blood from skin'. 

huller-om-buller adv. hu'llär-sm-bu'llär Bju. Mal. 
'utan reda och ordning / higgledy-piggledy' 
(SAOB I 1). Syn.: huller-om-dummel; 
hummel-om-bummel; hummel-om-dum-
m el. 

huller-om-dummel adv. u'llder-tgm-dq'mmbek 
sÄlvd. g'nnder-4m-dig'mmbek Våmh. =föreg. 

hull-hår n.I a u'lldår Älvd. nvMor. Soll. å'lldår 
vSoll. hu'llhår Flo. hu'llhår 	 Äpp. 
hs`//hila  Mal. hs'llh,år ÖVd. 'fint (kort) hår på 
människokroppen / body-hair' (SAOB). 

hullig adj. I u'lldun svMor. hu'lldun Ve. hu'llin 
Bju. hu'llu Nås hs'llu Mal. hs'lls ÖVd. 'som är 
vid gott hull / rather plump, well covered' 
(SAOB hullig' 1). 

hulling(e) se hull(n)ing(e) och hulltånge. 
hull-loppa f.IVa hu'llsppa Dju. 'ofrivillig ryck-
ning (spasm) i hudmuskel / spasm in musele'. 
Syn.: hull-mask, -mus. 

hull-mask m.Ib u'lldmakk sÄlvd. vMor. =föreg. 
u'lldmattjin br&ger sÄlvd. 'det rycker i hud-
musklerna'. 

hull-mus f. VI u'lldmaus Våmh. (Bon.) u'lllmajs 
öOrs. hu'llmfis Ål Mock. Flo. Jä. Äpp. (SAOB) = 
föreg. hu'llmfisa ry`ttja Flo. <det rycker i hud-
musklerna'. 

hull(n)ing(e) m. III a' Ib   u'lldung öOrs. (h)u'lluva 
(h)u'lluv Leks. hu'llun Bju. Flo. Nås hu'llunnje 

Ål Malin Dju. Jä. Äpp. he'llniu Mal. hs'llis 
Mal. (Öje). 1. `mothake / barb' (SAOB) allm. 
(utom Al). Syn.: hulltånge, bet. 1. 2. <från 
smidesstyckes el. metallföremåls kant utskju-
tande vass udd, som måste avlägsnas / raw 
edge of piece of hon with projecting points 
whieh must be removed' Mal. 3. 'liten, besvä-
rande hudflik vid nagelroten / small, annoying 
loose piece of skin at root of nair Leks. Ål Dju. 
Flo. Jä. Äpp. Syn.: hulltånge, bet. 2; spene, 
bet. 3. 
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hull-stark adj. I u'lldstarrk vMor. 'som befinner 
sig vid gott hull / weil covered, plump'. 

hull-säck m. Ib he'llsäkk Li. 'säck, som skyddade 
hästen mot skavsår / sacking protecting horse 
from chafing'. 

hull-tånge m. Illa ta/teng Älvd. u'lltevgä 
Våmh. u/tol'vvg öMor. ta/trivvg Soll. u'lltsvvg 
vOrs. hu'llteivve Rättv. (Bo.) ha'lltanndje öVd. 

Li. 1. `mothake / barb' (se ill.; 
ÖDB I 66) allm. Syn.: hull (n)ing (e), bet. 1. 
2. 'liten hudflik vid nagelroten / small, loose 
piece of skin at root of nail' Våmh. (Bon.). Syn.: 
hull(n)ing(e), bet. 3; spene, bet. 3. 

hult n. la ullt Älvd. vSoll. söLeks. hullt Ve. Äpp. 
'skogbevuxet fastmarksområde, omgivet av myr 
(ofta med mera myraktig mark än hol); skogs-
dunge / forest area surrounded by marsh; grove' 
(SAOB hult"); grå` nul(1)t Rättv. 'grandunge' 
(fristående el. i annan skog). Jfr hol; ris-, 
skogs-, sömns-, tjärn-. 

hult-hare m. IV hu'llthära Äpp. 1. 'ovanligt stor 
hare / unusually big hare'; an va stö'r sam en 
hu'llthårs 'den (o: haren) var stor som en h.' 
(dvs, ovanligt stor). 2. 'räddhågad person/ 
coward'; an spranv sam en hu'llthära 'han 
sprang som en h.' (om en som inte tordes ge sig 
med i slagsmål). 

hum m. n. I a d qm n. Våmh. (Bon.) harn, Ve. 
u'mmär Soll. ion öOrs. (h)u'mmen Leks. humm 
hu'mmän m. Bju. hu'mmän Ga. hu` mmäk Nås 
hu'mmä?r n. Jä. humm m. Äpp. Mal. Li. 'aning / 
feeling, idea' (SAOB humn); ig ar intint g'm qm 
å'd Våmh. (Bon.) <jag har ingen aning om det'; 

jussam jä skul hå, nu' lite hu'mman o'mm ä 
svLeks. 'det är liksom jag skulle ha en liten aning 
om det'; han a' -nnt nen, hu' mmälr amm ha Nås 
'han har ingen aning om det'. Jfr nosu; nys. 
Syn.: hamn. 

humla f.IVa, se mjödhumla. 
humla sv.v. 1. u`nambäk Soll. 	mmbla Ors. 
u`mmIta Leks. (Silj.) 'tillsätta humle till / add 
hops to' (SAOB humlan; ÖDB III 511; styr 
ack.:) mmbälr dri`kka Soll. 'tillsätta humlelag 
till drickat'; la"gumt u`mmblad Ors. 'lagom hum-
lestarkt'; 11`tä u' mmlra Leks. (Silj.) <med svag 
humlesmak (eg. litet humlat)'. 

humle m.III a —b iemm,beir Älvd. gsmmbält Våmh. 
u`nanabäk vMor. Soll. u`mmbäl öMor. hùmmbäZe 
Ve. s`mmbak vSoll. temmbel vOrs. u`mmbel 
öOrs. hu‘mm(b)Itä Oro husm(m)ke Rättv. (Bo.) 
u`na(m)(b)Irs us m(m)balr svRättv. hù  m(m)lra 
Rättv. (Bi.) Bju. Dju. Ga. Mock. Nås—Mal. 
(h)u`mm(b)Zra Leks. husmmlra Ål hu`mmItä Flo. 
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ho`mmbelr öVd.; böjning, se LD II 175 'växt av 
släktet Humulus / hops' (äv. som ämnesnamn.; 
SAOB humlen 1-2; ÖDB I 326 f., 402 f., II 511); 
flruskk ig'innablr.qn Älvd. 'plocka av fruktsam-
lingarna på humlen'; dam stöd tä'tt sam st5`ra 
htemmlra svLek,s. 'de stodo tätt som störad 
humle'. Jfr blom-, olsmäss-, ren-, sjuden-, 
strand-. 

humle-brodd m. I a 'le mrrabekbrudd Älvd. heimmält-
bredd Mal. <ungt, ur marken uppskjutande skott 
av humle / young hop-shoot'. Syn.: gök"; 
humle-gök, -strant. 

humle-gård m. In q' mmbelrgärb Älvd. g`mmbtilrgärd 
Våmh. u`mmbälrgärd vMor. Soll. u`mmbälgård 
öMor. htimmbältgåd Ve. e' mmbäkgärd vSoll. 
iimmbelgård Ors. hu`mmbäkeilr Oro hu`m(m)balr-
giar Rättv. (Bo.) hu`mmalrgålr Rättv. (Bi.) Ål 
(h)tt' mmekg* Leks. hu`mmälrg* Bju. Ga. Nås 
Jä. hu`mmälrg.V. Äpp. Mal. hosmmbelrgälr ÖVd. 
'jordstycke, där humle odlades / hop-garden' 
(SAOB; ÖDB I 326 f., 402 f.). 

humle-gök m. I b hu`mmäkjak Ål (SAOB) = 
humlebrodd. 

humle-koppe m. Illa timmbältkupp Soll. temm-
balkupp vOrs. hù mmäkkappa sMal. hù mmäk-
koppa nMal. ho`mmbelrkappe Li. 'påse, vari 
humle förvarades / bag in which hops were kept'. 

humle-kärve m.III a u`mmbäktjärrbti Våmh. 
'knippa av humle, uppsatt till torkning / bunch 
of hops hung up to dry'. 

humle-resen f.Id u`mmbälrästa, öMor. hu' mmbigr-
röst?, Ve. Oro tt' mmbälrråsv, Son. hu'mmälrressv, Jä. 
'humleranka / hop-bine'. Syn.: humle - r e sn a, 
-tåg(a), bet. 1, -vidja. 

humle-resna f.IVb tp`mmbeirrgen, Älvd. hu`mmält-
?åsna Ål htemmä47ösna Äpp. Mal. =föreg. 

humle-ring m. I b u'mmbölrivvg Ors. hummäkrivn 
Mal. 'ring av hopvridna, torkade humlerankor 
(anv. såsom underlag för halmen och, silduken 
vid bryggning av dricka) / ring of twisted, dried 
hop-bines (used to support straw and straining-
cloth in brewing process)' (jfr ÖDB III 509). 
Jfr halmbädda, bet. 3. 

humle-rot f.Ia —VI hu' mbeIrröt Rättv. (Bo.) 
hu`mmäkröt Mal. 'jordstam av humle / root of 
hop plant'. Syn.: humletåg(a), bet. 2. 

humle-röda f. IVa u`mmbalgda vOrs. 'humlestör / 
hop-pole'. Syn.: humle-spröte, -stång, -stör. 

humle-sil m.Ia htemmälrsil Ga. 'sil, anv. vid 
humlens avskiljande efter slutad kokning / 
sieve used to separate hops after boiling' (jfr 
ÖDB III 511). Syn.: humlesåll. 

humle-spröte m. Illa hu`namtdrspröta Ål = hu ml e-
r ö da. 
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humle-stark adj. I u`mmbälstarrk Mor. heimmälr-
gsarrk Flo. Mal. ho'mmbelrgtarrk ÖVd. 'som sma-
kar starkt av humle / having a strong taste of 
hops' (SAOB). 

humle-starknad m. hu'rnmäkstarrkna Al hu`mmälr-
starrkna Dju. `vatten, vari man kokat humle / 
water in which hops have been boiled'. 

humle-strant m.Iatf`mmbäkstrottVåmh. = humle-
brodd. 

humle-stång f. Ib VI ef`mmbekstauvg Älvd. q`mm-
bäksteng Våmh. husnambtUrstånn Ve. u'rambåk-
stånng Soll. hu' mmbskstånn Rättv. (Bo.) u` ?ram& - 
stånv öLeks. hù mmäkstånn Jä. hu'rnmähtavg 
Mal. ho'nambekstanng ÖVd. (SAOB; ÖDB I 403) 
=humleröda. 

humle-stör m.Ia tf'mmbekstör Älvd. hu`m(m)bsk-
stör Rättv. (Bo.) hu`mmtdrstår Bju. Ga. (SAOB; 
ÖDB I 403) =humleröda. 

humle-såll n. Ta u`mmbäksåld Soll. (h)u`mmsksåll 
Leks. hu`namtarfål Mal. =humlesil. 

humle-toppa f. IVa temmbelttupp Älvd. u'rnmbält-
tupp svMor. ternmbältuppa öMor. hu'rambäktupp 
Ve. u‘mmbsltuppa vOrs. husmmsktoppa Rättv. 
(Bi.) hu'rnmäktuppa Ga. Nås hu`mmälrluppa 
Äpp. Mal. ho'mrabeIrtsppa ÖVd. `fruktställning 
av humle, utgörande utblommad honblomsam-
ling / fruit of hops' (SAOB 1). 

humle-tåg(a)f.I c — IV a VI te nambäkt4 I c Våmh 
hu` mmälttåga IV Ga. hu` mmälteig (ob.pl. 
-Sägeia) VI Mal. ho`mmbelrffig (ob. pl. -Säger) Li. 
1. 'humleranka / hop-bine' (SAOB 1) allm. 2. 
'rottåga, jordstam av humle' Ga. Mal. Li. Syn.: 
humlerot. 

humle-vatten n. Id tf`mmbäkwattn, Våmh. (Bon.) 
hu'mmäkvattp, Mal. 1. 'vatten, vari humle ko-
kats / water in which hops have been boiled' 
(anv. som svettdrivande medel) Våmh. 2. <av-
kok på jordstammar av humle / decoetion of 
hop-roots' Mal. husrnmäkröttäa ko`kkt dem s 
två'cicl säg ti hu`mmålrvattn, tri' to'assdaskvällär 
å'tt herå'a, ss hit'rå skull vå`kksa 'humlerötter 
kokade man och tvättade sig i humlevatten 
tre torsdagskvällar å rad, för att håret skulle 
växa (bättre)'. 

humle-vidja f.V If'mmbigrwiödt Våmh. `humle-
ranka'. Syn.: se humleresen. 

humma sv. v.1. heerramå Tra. (Torp h u m at) 
<stamma / stammor'. Syn.: se hammarn. 

hum(ma) interj. hö' mma Soll. ö"må Ors. hu' mma •••• 
hs'mma Rättv. (Bo.) hu'mma Bju. hu'mm(äclå) 
Ga. hu'mm(pådä) Mock. hu'mmädå Mal. (lyst-
ringsord el. uppmaning att flytta på sig litet, 
anv. till häst / word of command to horse; jfr 

SAOB homma v.; Ideforss, Prim., s. 299). 
Syn.: hemma; hm, bet. 2. 

hummel m. —n.Id, se hum. 
hummel-om-bummel adv. (h)u'mmsk -om-bu' m 

msk Leks. `huller om buller / higgledy-piggledy'. 
Syn.: se huller-om-buller. 

hummel-om-dummel adv. temmbekikm-clIk'mmbelr 
Älvd. ru'mmbigr-ura-du'mmbält Soll. hu'mmälr-em 
du'mmäk Flo. Nås Mal. hu'rnmbek-em-du`mmbek 
Li. (SAOB) =föreg. 

hum(me)n m. n., se hum. 
humra sv.v.  .1. ho'rnmbra ÖVd. `smågnägga / 
whinny' (Torp humrai); hirsstn,, rs'2.21 å ho`mm-
ber Tra. <hästen gnäggar tyst och inställsamt 
samt med rosslande halsljud'. Syn.: huttra, 
bet. 2. 

humör n.Ia 	Våmh. umö'r öMor. humB'r 
Mal. (Y.) hum ii'd  övr. Mal. `hetsigt lynne / (bad) 
temper' (SAOB 2 b). — 	umö'rlig nÄlvd. 
tenö'rlin Våmh. (h)umö'rlin Leks. humeälä Mal. 
`som har ett friskt och glatt humör / having a 
cheerful temperament' (SAOB). 

hund m.I a unnd Mor. Ors. hunnd Ve. Oro Al Ga. 
Mock. Flo. Äpp. Mal. (best. hu'nncln,, Ore hunn, 
Al ha'v, Mock.) (h,)un(n)d Rättv. Leks. (best. 
(h)unndn, (h)fcn Leks.) hunn Bju. Nås (best. = 
obest.; pl. hu`n,ndar Bju. htenndär Nås) hunn(d) 
J ä. honnd (best. ho'nnd) ÖVd.; obef. Älvd. Våmh. 
Soll. 1. `Canis / dog' (SAOB hund' 1) allm. 
a'rrg hu'nnd få ri've stji'nn Ve. (ordspr.) `arg 
hund får rivet skinn'; an vå.' 8UM en rs'mmplils 
hu'nnd Mal. `han skämdes uppenbart (eg. var el. 
såg ut som en svanslös hund)'; an ä; int ho'nnds 
vet Li. `han har inte så pass vett som en hund'; 
an gnå'll han ho'nnd 88M tjä`ppin tå' Li. (ordspr.) 
<den hund gnäller, som käppen(s slag) träffar'; 
(spec.:) pi'ssk ho'nnclan as vårha'rre Li. `slå med 
spö i luften så att det viner (eg. piska Vår Herres 
hundar)' (ansågs opassande och syndigt). Jfr 
hundskämma(s); björn-, bröd-, djur-, få-
gel-, gässel-, har-, herde-, jakt-, norsk-, 
rymmar-, rådande-, ull-, älg-. Syn.: bubb; 
racka, bet. 1. 2. (eufemistiskt för djävulen / 
euphemism for the devil; SAOB hund' 1 e å; i 
uttrycket full i hund:) an va full i hu'nnd Ve. 
`han var full i fan, elak, djävulsk'; dem va sir' 
kal i hu'nnd Mal. `de voro så illistiga, fulla i 
tusan'. Jfr hundan. 3.a. `rå, ohyfsad, skamlös 
människa / coarse, shameless person' (jfr SAOB 
hund' 2) Äpp. Mal. hd vå' måg en hu'nnd tä vår 
ö`billi Mal. `det var mig en buse att vara obillig'. 
Jfr fyll-, fä-, gnet-, hor-, lat-, ljug-, lus-, 
sovel-. Jfr hunda v.; hundig; hundsk adj. 
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b. (förstärkningsord / augmentative word:) Mal. 
htennd åskak <förskräckligt elak': vill du hu`nnd 
dri`ta 'dra åt h-e, håll käften (eg. vill du hund 
skita i den saken)!'. Jfr hundskämma (s). 4. 
(senare ssgsled:) 'övernaturlig hund, som hördes 
skälla i fäbodarna / supernatural dog, which could 
be heard barking on the mountain pastures or 
shielings'; se berg-, rådande-, troll-. 5. (se-
nare ssgsled:) `(skid)löpare / (skier or) runner'; se 
löpar-. 

hunda sv.v.1. (endast i pass. och särsk. förb.:) 
htenndas Jä. 'äta girigt och glupande / eat 
greedily'; du ska-nt htennclaa ti gra'tv, 'du skall 
inte äta så girigt av gröten'; (i förb. med uti:) 
hunn-t'-88ä Jä. 'glupa i sig (födan) som en 
hund'. 

hundan oböjl. sbst. htenndan Mal. (eufemistiskt:) 
'djävulen / the devil' (SAOB). Jfr hund, bet. 
2; hundra, bet. 2. Syn.: se böse, bet. 2; klene, 
bet. 1, m.fl. 

hund-bär n.II -Ja htenndber Ve. tenndbår Ors. 
hu`nnbår Ore (h)usmmbcir Rättv. (h)u`nnbår Leks. 
hu`nnbår Bju. Mock.- Jä. hu`nn(d)bår -hu`ntrn-
bek Ga. htenndbår Äpp. htinndb0 Mal. ho'nn(d)-
bår ÖVd. 'odon, Vaccinium uliginosum / bog 
whortleberry' (SAOB 3; Färje Tra. 104). Syn.: 
se blåbär, bet. 2; rackbär. — Ssg: hu`nndbea-
linndj n. Ve. 'odonris / bog whortleberry sprigs'. 

hund-del m.Ia hustinddål Flo. htennddar Mal. 
ho'nncldäjlr ÖVd. `jakthundens andel av fällt 
villebråd / hunting dog's share of game'. Syn.: 
rackdel. 

hund-fatt adj. I temmfatt vMor. htenndfatt Ve. 
hu`nnfatt Rättv. (Bo.) Bju. (h)u`nndfatt Leks. 
hönndfatt Tra. 'orimlig, oskälig / unreasonable' 
(SAOB); ed e temmfatt rå'nt vMor. 'det är helt 
orimligt (häpnadsväckande)'; hienndfatt å d'I'r 
Ve. 'oskälig och dyr'; an bi hiennfattar får vå'nn 
då'g Rättv. (Bo.) 'han blir mera fordrande för 
varje dag'; htenndfatt tä jiega Leks. 'som ljuger 
oförskämt'. — Adv.: 94`mmfatt Vånih. I.emmfatt 
Mor. hu' nnd f att Ve. te nnf att 	n,nd f att Ors. 
(h)tenndf att Leks. hu`nnfatt Nås Jä. 1. 'oskäligt, 
hutlöst / scandalously, unreasonably' Leks. Jfr 
hundig, bet. 2. 2. (allm. förstärkande adv.:) 
allm. ~Watt giestt Våmh. 'särdeles gott / 
especially good'; htennfatt dg'rtJä. 'väldigt dyrt'. 

hund-flin n.Ia hu'rindflrin Mal. 1. 'hunds gri-
nande (av ilska) och visande tänderna / dog's 
baring of its teeth'. 2. <elakt leende, hångrin / 
sardonic laughter'. 

hund-fläck nn. I b htenntlflräkk Flo. 'av förbiseende 
ej besådd del av åker / piece of ground left acci- 

dentally unsown'. Syn.: se barfläck, bet. 2; 
landbonde, bet. 2, m.fl. 

hund-fröjd f. Ja htenn(d)fröjd (pl. -fröjdä4 ) Mal. 
ho'nndfröjd (-fröjder) Li. 1. 'skoj, odygd / joke, 
prank' Mal. 2. (pl.:) '(leken) tafatt / (the game) 
tag' allm. 

hund-glafs n. la hu' nnclOaff Mal. ho' nndglraf f e Li. 
1. 'hundgläfs / dog's bark, yap' allm. Syn.: gl af s, 
bet. 1; gläfs': hundgläfs, bet. 1. 2. 'avstånd, 
på vilket ett hundskall hörs / distance over which 
a dog's bark is heard' Mal. hå e bå're ett hu'rind-
gluffa frö' det är bara på ett hundskalls av-
stånd (från)'. Syn.: hundgläfs, bet. 2. 

hund-gläfs n. la htenndglräffs Jä.ho'nndgkäffs Tra. 
1. 'hunds gläfsande' Jä. Tra. 2. 'det avstånd, 
på vilket ett hundskall kan urskiljas' Jä. Syn.: 
hundglafs, bet. 2. 

hund-gryn n. la htenndgrgn Mal. 1. 'tillrättavis-
ning; avspisning / rebuke, reprimand' Mal. fi'kk 

nö` hu'nndgrgn 'nu blev du minsann till-
rät tavisad el. avspisad (eg. fick du inte nu h.)!'. 
Syn.: hundsnus; nosmjöl. 2. (i uttrycket 
mala hundgryn:) må'lr htenndgrgn Mal. (Y.) 
'vara förarglig, sitta och smågnata / be annoying, 
sit nagging'. 

hund-gubben m. Illa best. htenndegubbän Dju. 
'fiktivt väsen, varmed barn skrämdes / fictitious 
creature used to frighten children' (jfr SAOB). 
Jfr brunngubben; skinnarbölan, m.fl. 

hund-göra n. heennjörs Nås htenn(d)djårs Mal. 
ho'nn(d)djäro Li. 'mödosam el. otrevlig syssel-
sättning / tiring, unpleasant occupation' (SAOB). 

hund-hack n. hu`nnh,akk Bju. 'hackade inälvor av 
slaktdjur, avs. till hundföda; slaktmat av sämre 
kvalitet / chopped entrails of slaughtered animals 
used as dog-food; meat and entrails of inferior 
quality'. Jfr hack', bet. 2. 

hund-halsband n.Ia u`nnclabbannd Soll. hu`nnd-
hälrebann,cl Mal. hönndhålrobannd ÖVd. 'skydds-
medel för hund, bestående av ett med piggar 
försett halsband / dog-collar with spikes' 
(SAOB; ÖDB I 42). Syn.: halsband; hund-
hälse; hälsan; hälsa; piggband; spikhals-
r em. 

hund-huvud n. hten,nclhuvvu Mal. ho'nndhavvu Li. 
1. (i eg. anv.) `huvud på hund! dog's head' allm. 
Syn.: rackhuvud, bet. 1. 2. (i förb. bära 
hundhuvudet:) bjår htenndhuvvä Mal. `bära 
skulden el. skammen för ngt / take the blame 
for sthg'. Syn.: rackhuvud, bet. 2. 

hund-hälse m. III htenndhälrff Mal. ho'nndhalrffe 
ÖVd. -hönndhålrge Li. `hundhalsband av järn 
med utåtriktade järntaggar / spiked iron dog- 
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collar'. Syn.: se halsa f.; hundhalsband; 
hälse, m.fl. 

hundig adj. I hu' nndu Mal. 1. 'rå, ohyfsad, grov / 
rude, coarse, uncivir; en hu`nndu köi'd 'en rå, 
ohyfsad karl'. Jfr hund, bet. 3a. Syn.: hun ds k, 
bet. 1. 2. (n.; förstärk. adv.:) 'skamlöst, oför-
skämt / scandalously'; husnndut (ryt 'skamlöst 
dyrt'. Jfr hundf att adv., bet. 1. 

hund-karve m. Illa hönn(d)karrve ÖVd. 'hund-
loka, Anthriscus silvestris / wild chervir (Färje 
Transtr. flora 104; Aasen 307 a under hund-
slokja). Syn.: hund-kummin, -loka; kum-
minstjälkar; loka", bet. 2; rack-karlar, 
-kummin, -kumminstrå,nge; skvättlokan. 

hund-klocka f.IVa hu`nn,cikkukka Flo. 'tramp-
anordning, på vilken ynglingar tränade sig för 
att vinna krafter att trampa kyrkkockorna / 
treading-device on which young men practised 
in order to gain strength to tread the church 
bells' (Forsslund, Floda 99, 114). Syn.: r å v e d-
klocka; slängkläft; slängrunka, bet. 2. 

hund-kummin m.IV tenndkumå öMor. hù nn(d)-
kumå Ve. husnn(d)kumma. Ål hu`nnkurrima Dju. 
hiennkenium Jä. hu`nndkummil Mal. <hundloka, 
Anthriscus silvestris'. Syn.: se hun dkarv e. 

hundligheten(?) f.Ia sg. dat. (endast i förb. i 
hundligheten:) Våmh. Mor. uk§n i ti`nnclkigåtti 
wöt d 'd Våmh. (Bon.) 'vem i all världen vet 
det? / who on earth knows that?'; wen i u`nn,d-
kigåtn,, kum du nä min fö nö'd vMor. `vad tusan 
kommer du nu med för ngt? i what on earth are 
you bringing?'. 

hund-loka f.IVa hu`nnlöka Rättv. (Bo.) = h un d-
karva (SAOB 2). 

hund-nätterna f. VI pl. best. hù nncinåtär Rättv. 
(Bo.) 'vissa sommarnätter, som ansågos vara 
särsk. utsatta för frost / certain summer nights 
which were considered most likely to be frosty'. 
Syn.: gul-, kall-, järn-, skräck-nätterna. 

hund-pipan f.IVa best. (endast i förb. blåsa i 
hundpipan:) bkIt's i u`nndpipo Soll. 'vissla 1 
whistle'. 

hundra n. (h)u`nndra (pl. (h)u`nndraclar) Leks. 
hu'undra Mal. hönndra ÖVd. 'hundratal / the 
number one hundred' (SAOB II); (h)ar du-nnt 
däclda (h)ten,ndra ( (h)u`nndrade)kvä'r Leks. 'har 
du inte de där hundra kronorna (eg. det där 
hundratalet kronor) kvar?'; i add Iti`nn(j)i o fö 
ett he'llt hu`nndra bi'lligäa Mal. 'jag hade fått (el. 
kunnat få) den ett helt hundratal kronor billigare'. 
Jfr hundrade r. 

hundra räkneord u`nndraö Älvd. 	Våmh. 
u`nndra Mor. Soll. Ors. hu`nndra Ve. Ore Al 

husn(n)dra Rättv. (Bo.) svLeks. Bju. Flo. Äpp. 
Mal. htennra Nås Jä. ho'nndra ÖVd. 1. 'grund-
talet 100 / the cardinal number one hundred' 
(SAOB I 1); rekkgn up i tisnndraö Älvd. 'räkna 
till hundra'. 2. (särsk. utvidgad form såsom 
kraftuttryck; jfr SAOB I 1 b:) 'djävla; tusan / 
bloody, damned'; so u‘nndrade Soll. 'som tusan'; 
ä va e hu`nndracle hu'nnrakk,a Rättv. (Bo.) 'det 
var en dj-a hundracka!'; 18r husnndraclä i va' 11 
Bju. <för tusan!'; hu'nnracle Nås 'tusan!'. Jfr 
hund, bet. 2; hundan. 

hund-racka f.IVa hiinnrakka Bju. Nås Jä. 
hu`nndrakka Äpp. hu`nncirakka Mal. hosnndrakka 
ÖVd. `(simplare) hund / cur (of a dog), mongrer 
(SAOB 1). 

hundrade räkneord hu`nndradä Bju. hu`nnrade 
Nås hienndrade Äpp. hu'nndraä Mal. (med suf-
figerad art.:) hosnndrCtr.t ÖVd. (med särsk. analog 
utvidgning:) hu`nnclrao'n Mal. ho'nndras'nd Li. 
(jfr Got!. Ordb. under hundrade); (ordningstal:) 
'som är nummer hundra / the hundredth'; dan 
hu`nnracle Nås 'den hundrade'; ä Or e'nn ga'vv, 
ä gää två', män våt' ä hu`nndrao'n ga'nn(j)in, 88 
trr ä te vå`k ö`tråut Mal. 'det går (att stå ut) en 
gång, det går två, men blir det hundrade gången, 
så börjar det bli enformigt'. Jfr hundra n. 

hundra-ett sbst. hunndrae'tt Mal. honnciraä'jtt Li. 
ho'nndraäft Tra. 'ett kortspel / a card game' 
(SAOB). 

hundra-kroning m. Ib tenndrakrönivg öMor. 
hù nndrakrönivg Ve. hu`nndrakröniv Mal. 
ho'nnclrakrönivg Li. 'hundrakronesedel / one-
hundred-krona note' (SAOB). Syn.: hundra-
lapp. 

hundra-lapp m.I a hu`nndralapp Mal. =föreg. 
(SAOB); a du mö't på en hu`nndralapp 'har du 
(pengar) så att du kan ge tillbaka (växel) på en 
hundrakronesedel?'. 

hundra-tals adv. hù nndraraf Bju. hu`nnratä4 
Nås hu' nndrataltf Mal. ho'nndratäkg ÖVd. 'i 
hundratal; massvis / in hundreds; in large 
numbers' (SAOB 1 b). 

hund-röra f.IVa hu`nndröra Äpp. hu'undröra 
Mal. ho'nndr&ra ÖVd. <röra av mjöl och vatten 
samt något mjölk, avsedd till hundmat / mixture 
of f1our and water and a little milk, intended for 
dogs'. Syn.: rackröra. 

hund-röv f.I a u'rtnclröv vMor. Soll. hu`nndr5vMal. 
ho'nndrtruv Li. 'hunds tarmöppning el. anus / 
dog's anus'; (överfört:) nä a an då kemi våk boti 
u`nndrövi Soll. 'nu har han (då) råkat alldeles i 
knipa, fått det dåligt ställt / now he is in a bad 
way'; (i ortn.:) ost i tenndrövän vMor. 'österut i 
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H.' 	(strax ovanför »Ånåkni»). Syn.: r a e k- 
arshål, -röv. 

hundsa f.IVa hu‘nnsa Ve. (jfr Götlind, Västsv. 
Ordb. 116 f.) 'hynda / biteh'. Syn.: hynda; 
siäPPa- 

hunds-fott m.Ia tp` nns f ätt 	nns f ätt Älvd. - 
u'vvspettt nVåmh. tennsfott Våmh. (Bon.) u`nns-
fått vMor. Ors. ••••• u'rinsvått öMor. tenn,(d)svätt 
Sol!. htennsvett Ore hu`n(n)dsvstt Rättv. (Bo.) 
1. 'lymmel, odåga, fähund; vanartig pojke / 
raseal, good-for-nothing, scoundrel' (SAOB 2) 
OvSi. 2. 'småvuxen el. halvstor pojke / boy 
who is small of stature' (jfr SAOB 2) öMor. Ors. 
Ore. 8. 'litet baksäte för körsvennen på mindre 
åksläde / small back-seat for driver of small 
sleigh' (SAOB 3 b) allm. 4. 'stickad armmudd, 
som nådde upp på halva underarmen / knitted 
cuff reaehing halfway up underarm' Ors. 5. 
'utlöpare från smältande, rinnande järn / off-
shoot of making, liquid iron' Rättv. (Bo.). — 
Av!.: hun(d)sfsty'ra v. Mal. 'behandla på ett 
kränkande sätt / treat insultingly' (SAOB 1). 

hund-sim n.Ia hu`nnsimra Bju. htenn(d)sömm 
Mal. hönndsemm ÖVd. 'simning, som liknar 
hundens sätt att simma / dog-stroke swimming' 
(SAOB). Syn.: kattsim. — Av!.: hu`nn(d)-
sömma Mal. hönndsemtna ÖVd. sv.v. 'simma på 
hundars sätt / swim the dog-stroke'. 

hundsk adj. I hunn(d)sk Mal. honn(d)sk Li. 1. 'rå, 
okänslig, cynisk' (SAOB; Rz 267b) Mal. Syn.: 
hundig, bet. 1. 2. 'ohejdat glupsk / voraeious, 
uncontrollably greedy' (jfr V11 hundskig) Mal. 
Li. Jfr hund, bet. 3. 

hundskig adj. I tinnstfin, (ack. tennstjigan) Ors. 
(jfr V11 hundskig) 'vildsint, brutal, häftig / 
wild, brutal, hot-tempered'. 

hund-skinn n.Ia tinndstfinn Sol!. Ors. (h)usnnd-
finn Leks. hu`nnfinn Bju. hu`nn(d)stfinn Mal. 
hönn(d)stfinn ÖVd. <skinn av hund / dog-skin' 
(SAOB; ÖDB IV 434 f., 443-454). Syn.: ra ck-
skinn. 

hundskinns-fäll m.Ia htenn(d)stfisfäll Mal. 'fäll 
av hundskinn (brukad i åksläde) / dog-skin mg 
(used in sleigh)' (SAOB). Jfr åkfäll. 

hundskinnns-handske m. Illa u`nndatfinaannek 
vOrs. hù nn(d)stiishasstji Mal. ho'nn(d)stfinns-
hasstje Li. 'handske av hundskinn / dog-skin 
glove' (SAOB; ÖDB IV 435). Syn.: rack-, 
rackskinns-handske. 

hundskinns-hätta f. IV a u`nndstfinsätt Sol!. 
hu'nn(d)stjishätta Mal. 'manlig huvudbonad av 
hundskinn / man's cap made of dog-skin' (ÖDB 
IV 445). Syn.: se busshätta.  

hundskinns-päls m.Ia tenndstfinspells Våmh. 
htenn(d)stfispälls Mal. 'päls av hundskinn / 
dog-skin coat' (SAOB; jfr ÖDB IV 416). Syn.: 
raekskinnskasung. 

hund-skämma(s) sv.v. (endast refl. och pass.:) 
'skämmas djupt / be thoroughly ashamed'; du 
skull htennd-firmrnäs Äpp. du skull hu`nnd-
stfä'nams Mal. du mätt ho'nnd-stjäentms (el. 
-stjerrnmes) Li. `du borde skämmas som en hund'; 
htenn(d)stjäimms Set hu' nndande stjermnis sä) 
Mal. 'skämmas som en hund'. Jfr hund, bet. 
1, 3; hundan. 

hund-snus n.Ia hu`nn(d)snuss Äpp. Mal. `till-
rättavisning, avspisning / reprimand, dressing-
down' (SAOB); no fe'kk an htenndsnuss Äpp. 'nu 
blev han avsnoppad'. Syn.: hundgryn, bet. 1; 
nosmjöl. 

hund-stjärnan f.IVa best. (h)u`nndfårna Leks. 
'stjärnan Sirius i stjärnbilden Stora hunden / the 
dog star, Sirius' (SAOB). 

hund-stranden f. best. htenndstranncle Ore 'den 
väg hunden måste färdas för att komma förbi 
en sjö / the route by which a dog must go in 
order to pass a lake'; (endast i förb. med rörelse-
verb:) a do fårs sfa'n dl a do gcl'tt hu`nndstrannde 
'har du färdats över sjön (med båt) eller har du 
gått utmed sjöstranden?'. 

hund-styre n.III hu'nnstgrä Jä. 'översta spant i 
vardera av en båts båda stammar / the upper 
rib of each of the two stams of a boat' (jfr 
ÖDB II 198 f.). Jfr krok-, lill-vrång. 

hund-still m.Ia hu`nndsull Äpp. hu`nn(d)sell Mal. 
ho'nndsell ÖVd. 'hundmat, bestående av i vatten 
el. mjölk sönderbetat bröd / dog's food consisting 
of bread broken up in water or milk'. 

hund-turk m. Ib htenndturrk Mal. hönndturrk Li. 
'turk / Turk' (jfr SAOB 1) allm. 2. 'bråkigt 

barn, ohyfsad pojke / noisy child, rude or 
boorish boy' (jfr SAOB 2) Mal. Jfr turk. Syn.: 
vildturk. 

hund-unge m. Illa hu'nn,dunnjä Nås Jä. htennd-
unn(j)i Mal. 1. 'hundvalp / puppy' allm. Syn.: 
hundvälp; rack-unge, -välpe; valp; välp. 

'pojkslyngel / rascal of a boy' Mal. Jfr turk. 
'träpinne, anv. vid konttillverkning / wooden 

stick used in making birch-bark back-basket' 
Nås. 

hund-välp m.Ia hu'nn(d)väkp Äpp. Mal. ho'nnd-
gvalp Li. hönndvakp Tra. =föreg., bet. 1. 

hunger m.Id u'vvger öOrs. hu'vvar Rättv. (Bo.) 
hu'vvää  Mal. ho'vvger ÖVd. 'sugande känsla i 
trakten av magsäcken, starkt behov av föda / 
hunger' (SAOB 1); int få"tes s då hu'vver int 
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Rättv. (Bo.) 'inte fattas det (då) hunger inte' 
(om matfriska barn). 

hunger-grop f. ITT hu'vvgärgröp Ve. 'flank (på ko) / 
flank (of cow)' (SAOB). 

hunger-livad adj. I u'vvgärkajvack Våmh. (Bon.) 
'hungrig av sig/ always hungry'. Syn.: hu ng er-
sårad. 

hungers-nöd f.Ia hu'untiasn5 Mal. ho'vvge,snå Li. 
'svår brist på föda / famine' (SAOB). 

hunger-sårad adj. I u'vvgä(r)såradv, nVåmh. 
hungerlivad. 

hungrig adj. I u'vvgrug 	 Älvd. u`vvg- 
run 	 Våmh. u‘vvgrun Mor. Ors. 
hu'vvgrun Ve. s'vvyron vSoll. u'vvgrån Soll. 
h,u'evgrug Ore (h)u'vvrug Leks. husvvru Rättv. 
(Bo.) Bju.—Mal. ho`vvgra ÖVd. `som känner 
hunger / hungry' (SAOB); ig i so u'vvgrug 80 i 

sju' öar i'nncljin fr nÄlvd. 'jag är så hungrig, 
så jag ser sju, där ingen finns'; ik i ss u'vvgrun 
ss i kann jat-u'pp n,å'clåri fä revim vOrs. `jag 
är så hungrig, så jag kan äta upp nådåren för rä-
ven'; va'rrga,de hu'vvrug Leks. 'hungrig som en 
varg'; bko'ttbrösuvvgrgn Våmh. (Bon.) blö'tt-
bresuvvgrun vOrs. 'som längtar efter mjukt 
tunnbröd'; gra`thuvvru Dju. `som längtar efter 
gröt'. Syn.: sugande; svulten; svång; tom, 
bet. 2. 

hur adv. -Ur Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. hfir (tr. 
sv. ur) Ve. har (tr. sv. hu(r)) Ore (Mär Rättv. 
Leks. hfir Bju. Flo. Nås Mal.(Y.) hår Ål Dju. 
hfi(r) Ga. Äpp. hå Jä. hää  övr. Mal. 1. (i direkt 
frågesats:) 'hur el. vad / how' (SAOB huru 1) 
allm. fir Våmh. Soll. här Äpp. hfiä  Mal. 'vad sade 
du? vafalls?'; ål (h)ä'r Rättv. Leks. `eller hur?'; 
hu hi'tt du Ga. `hur heter du?'; hu lr må'n du Jä. 
'hur menar du?'; hfiä  tö'ttji då hö' å' då Mal. 'hur 
tycker du hon är då?'. Syn.: vårs. 2. (i direkt 
utropssats:) 'hur el. så / how' (SAOB huru 2) 
allm. ur du llevrär nvMor. 'hur du pladdrar!'; sr 
ä alsr-i'nn Rättv. 'så det slår in!'; har dam sätt 
rs'inmpon op i vå'dsr Leks. 'hur de (o: korna) 
satte svansarna i vädret!'; hu du ns'ssär må 
hi'sstv, Äpp. 'så du rycker i tömmarna!'. Syn.: 
vårs. 3. (inledande en indirekt frågesats:) a. 
'på vad sätt / in what way, how' (SAOB huru 
3a) allm. je kann tålr-o'mm får då hsr 	komm 
tå gå' Rättv. (Bo.) 'jag kan tala om för dig, hur 
det där kommer att gå'. Syn.: hurtilledes; 
hurledes; vårs. b. 'hurudan / what kind of, 
how' (SAOB huru 3 c) Mal. (Y.). Syn.: vårs. 
4. (inledande en allmän relativsats:) 'hur än, 
vad än! however, whatever' (SAOB huru 4) allm. 

lerd-ia m, fer i rii`späd Våmh. (Bon.) 'han  

hörde mig inte, hur jag än ropade'. Jfr lika adv., 
bet. 3; lik o adv., bet. 3; vånda adv. 5. 'nog / 
probably' Jä. 	mått du dg-t4' jå'r hå"nog 
bör du kunna göra det'. 6. (i förb. hur då:) a. 
ft' 44 Älvd. ft'r d4 Våmh. fer då Soll. fer dg öOrs. 
ja (h)irr då Leks. hfar då Jä. hiiä  då Mal. 'javisst, 
naturligtvis / yes, of courses. b. (ironiskt / ironi-
cally:) ja hfi'r då Leks. 'å prat! / what nonsenser. 
7. (i uttr. hur det är, hur det var:) 'ändå, i alla 
fall /yet, in any ease'; du fikk rs'sst-etv ann, fer ä 

Soll. `du fick ordna hans begravning ändå'; jä 
ska liå'm hä'r ä vä' Leks. 'jag skall hem i alla fair; 
nö' ä' du full djott fet då da-nå' in hfir ä å' Mal. 
'nu har du nog gjort dig omöjlig hos henne i alla 
fall'. 

hurk adj. I hurrk Äpp. 'i sin fulla kraft / at the 
height of one's powers' (SAOB); e han hu'rrk 
s e leniv då 'är han i sin fulla kraft och frisk då?'. 

hur-ledes adv. urlrå's vMor. vSoll. 'hur, på vad 
sätt / how, in what way' (SAOB 1); wet dft' , 
uria's ä å' vSoll. 'vet du, hur det förhåller sig?'. 
Syn.: se hur, bet. 3a. 

hurr m.Ia hurr Bju. (SAOB; i uttr.:) ä je'kk i en 
hu'rr 'det gick i en hast / things happened 
quickly'; sam, en hu'rr 'hastigt och lustigt / in a 
twinkling'. Syn.: hurra f. 

hurra f.IVa hu'rra Ga. (i uttr.:) ha jekk i å hu'rra 
'det gick hastigt och lustigt'. Syn.: hurr. 

hurra sv.v. 1. terra Våmh. (jfr SAOB hurra') 
'slösa, vräka sig med pengar / waste money'; 

u'rrä min pennivgum 'han vräker sig med 
pengar, bjuder utan tanke på kostnaden'. Syn.: 
russa, bet. 2. 

hurrabas m. Ja terrabäs Våmh. (Bon.) (om män-
niska el. djur:) 'särskilt duktig el. morsk individ / 
particularly able person or animal'; ä wa fäll 
u'rrabästr, te e'sst 'det var väl en enastående duk-
tig häst'. Jfr hurrabuss. 

hurrabuss m.Ia hu'rrabuss Mal. 'särskilt duktig 
el. morsk person'; män an Yvvsta, hå va' tt full 
likssm fs'kv hu'rrabussv,, 'men den yngste (a: av 
bröderna), det blev väl liksom den raskaste av 
dem alla'. Jfr hurrabas; kuse', bet. 1; köse; 
skärkuse, bet. 1. 

hur-som-helst adv. hfi'a  ssm hä'llst Mal. 'utan 
svårighet / without difficulty'; an ha'nntäa  så 
hfea  ssm hä'llst da-i vä'tnin 'han var som en fisk 
(eg. hanterade sig hur som helst) i vattnet'. 

hur-så adv. uså' Ve. husä' Flo. Nås 'varför /why'; 
i a frå`ga uså' ä a je' tta så' Ve. 'jag har frågat, 
varför det har hetat så'; hus ä ja'r du så'nn Nås 
'varför gör du så?'. Jfr komma till, bet. 2. 
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Syn.: hurvordet; varför; vi adv.; viså; vor-
det; vännför; vännså. 

hur-till-ledes adv. (h)sr-tä-lä'nns Leks. 'hur, huru-
dant, på vilket sätt / how, in what way'; ä vet 

hsr-tä-lä'nns däda ha ve-PH svLek,s. 'det 
vet ingen, hur det där har varit'. Syn.: se hur, 
bet. 3a. 

hur-till-vida konj. hartävi'da Rättv. (Bo.) 'huru-
vida / whether'; s ska bi rö'lri tä få si', hsrtävi'da 
s går-ehö'p 'det skall bli roligt att få se, om det 
går ihop'. Jfr om konj. 

huru(-), se hur(-). 
hurv m. Ja hum, Flo. Mal. 'hop, flock, röra / crowd, 
flock, mass' (Torp); hö'la hu'rrvän Flo. hg`lrä 
hu'rrvin Mal. 'hela hopen, hela bunten, allesam-
mans, alltsammans'. 

hurvela sv. v. 1. (h)terrvila Leks. (jfr? SAOB hur-
vel) 'leka ystert / play boisterously'. 

hurvelus m.Ia (h)u'rrvilus Leks. hu'rrvilus Bju. 
'livlig, ostyrig pojke / lively, uncontrollable boy'. 

hur-vordet adv. hu(r)vö'ke Nås 'varför / why'; 
hu(r)völre jö'rd du så'nnä 'varför gjorde du så?'. 
Syn.: se hurså. 

hus n.Ia aus Älvd. Våmh. åjs ,,,öjs Mor. håjs Ve. 
sis vSoll. 4U •••••åjs Soll. ajs Ors. hajs Ore (h)fis 
Rättv. Leks. has Bju.—Tra. 1. 'byggnad / 
building' (SAOB 1; jfr SAOB 4 h) allm. ed‘ i 
tff'emtf a'us jär Älvd. 'det är tomma hus här' (om 
foderbrist); nä e vi tvu`v(v)ns ma'nn ir hiesi 
Rättv. (Bo.) 'nu äro vi tvungna (att gå) man ur 
huse' (om skallgång); htenndhas Mal. hosnndhas 
Li. `hundkoja'. Jfr ben-, bj ur-, bod-, brunn(s)-
bår-, båt-, don-, ek-, eld-, foder-, fä-, fäbod-, 
gap-, kol-, kräv-, kvarn-, kördons-, 
löv-, mjölk-, moss-, myr-, not-, pråm-, 
rappel-, rämmel-, slip-, snes-, spinn(ar)-, 
stamp-, stekar-, sälbergs-, underbårs-, 
vindbrunns-. Syn.: husa; skräve. 2. a. 
<avträde / privy, earth closet' (SAOB 1 h) Leks. 
Ål Mal. i låå  på hfesti Mal. 'jag måste på avträ-
det'. Jfr gant-, sket-, skål-. Syn.: se dynga, 
bet. 5. b. <stol med hål i sätet, anv. som porta-
tivt avträde för barn / chair with hole in seat, 
used as portable closet for children' (ÖDB III 
214) Dju. an ha votti ss pass stfer nu, ss an 
kan si'tt ti hfesa `han har blivit så pass stor nu, 
att han kan sitta i nattstol'. Syn.: se borrstol. 
8. (senare ssgsled; SAOB 1 j) 'viss del av hus / 
certain part of house'; se hjul-, bet. 2, kvarn-, 
bet. 2, mjöl-, under-, vaken-, vapen-, vattu-. 
4. (senare ssgsled; jfr SAOB 1 1) a. 'redskap; 
behållare, förvaringskärl; del av redskap el. 
åkdon / implement; reeeptaele; part of implement 

or vehicle'; se bläck-, fisk-, hjul-, bet. 1, lax-, 
nål-, räv-, sand-, snus-, bet. 1. b. 'del av 
växt, kapsel / part of plant, capsule'; se frö-, 
snus-, bet. 2. 5. 'husrum / a place to stay' 
(SAOB 3) allm. 4.4n a'us Älvd. Våmh. lö'n hfe sa 
Mal. 'låna husrum'; be's8 se ha's te na'tta Nås 
'tigga husrum till natten'. 6. 'familj, hushåll / 
family, household' (SAOB 8 a) Leks. Mal. ÖVd. 
all ssm vå inom hfesä svLeks. 'alla, som hörde 
till familjen'; (18  vält å' ä ss brä', da' s hå`Zrä dätt 
hfes Mal. `ni ska ha det så bra, du och alla de 
dinar. Syn.: se gård, bet. 9. 7. 'uthus' / out-
house' Al; stusggu ä brä', män hfesan ä clå`lrin 
'boningshuset är bra, men uthusen äro dåliga'. 
8. (i förb. sitta (vara) i (till) hus:) 'bo iförhyrd 
bostad / live in rented accommodation'; si`tt i 
(h)ffsom Leks. si'ttji te ha's Mal. `dets.'; an vä' te 
hfes da-nä di' fs' Win Mal. 'han var inneboende 
hos den familjen'. Syn.: husrum, bet. 2. 9.a. 
(senare ssgsled:) 'viss kroppsdel el. visst kropps-
organ! certain part of the body or certainphysical 
organ'; se f ål-, kalv-, killing-, kripp-, lamm-, 
njur-, rom-. b. 'förhud på häst / foreskin of 
horse' Soll. Jfr förhud m.fl.; pill-. Syn.: 
skap, bet. 1. 10. `gåsögonmönster i väv / dia-
per pattern' (se ill.; jfr ÖDB IV 251) Älvd. Mor. 
Dju. Mal. Syn.: se dubbeldräll. 11. (pl.:) 
'fäbodställe / shieling' (ÖDB I 147) Rättv. 
Mal. Tra. vi komom snå'rt a ha' som Rättv. (Bo.) 
'vi komma snart fram till fäbodstället'; o geitsr 
nciZr i hiesom Rättv. (Bo.) 'hon är vallhjon i den 
norra klasen av fäbodstället'; messpahasä Tra. 
`Suspagårdens fäbodgård'. Jfr berg, bet. 5; 
bod, bet. 1, husgång, m.fl. — Av!.: vå'vän e 
å'sån Soll. (jfr bet. 10) 'väven har gåsögon-
mönster / the material has a diaper pattern'. 

husa n.IV (jfr SAOB hus) a'usa (best. a'usaå; dat. 
och pl. från hus) Våmh.; best. -ausad (dat. 
-aus4; endast som senare ssgled, se Lev. Älvdalsm. 
§ 58, anm. 4) Älvd. Våmh. 'hus / house'; e wä 
fet ko'llt a'usa ittad Våmh. `det var ett kallt hus, 
det här'. Syn.: hus, bet. 1; skräve. 

husa sv.v.l. /Kesa Äpp. 'ordna, styra och ställa / 
arrange, organize'. Syn.: dona, bet. 1. 

husan n.Ia (h)feaan Rättv. 'resan nLeks. 'liv-
moder hos ko / cow's womb' (ÖDB I 279); ä må 
då alsr fesans Hon fet å' nLeks. 'livmodern må 
då väl aldrig komma ut också?'. Jfr läger, bet. 1; 
moder, bet. 5. Syn.: kalvhus. 

hus-arm adj. I hfesarrm Mal. <bofast, utfattig 
men icke tiggande / resident and poor but not 
begging' (SAOB); dsm ha'sarrma, 88M, i'nnt 
vå'lri hän ks'nn gå' s ti'ddja, cedd ä full ma'vy 
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ga`vn sä'mmeta  hän gå'ktiddjaron 'de husarma, 
(de) som inte ville eller kunde gå och tigga, 
hade det väl ofta sämre (ställt) än de som gingo i 
gårdarna och tiggde (eg. gårdtiggarna)'. Syn.: 
husfattig. 

hus-ask m.Ib hfisassk Mal. 'stomme, väggar till 
timmerbyggnad / walls of timbered building'. 
Jfr ask, bet. 5; stugask. 

hus-behov n.Ia a'sbiasv sÄlvd. hå' jabeh,öv Ve. 
Messbehöv Bju. Nås hu'ssbehöv Mal.(Y.) hå' sbehöv 
Li. (i förb. till husbehov:) 'användning i hus-
hållet el. hemmet / household use' (SAOB, bet. 1). 

hus-bonad m. II h å' sbfina Mal. <husgeråd, inred-
ning / household utensils and furniture'; ä e ss 
skrömmkä jö'a, si Cel hfesbanan e be' tte 'det är så 
spöklikt tomt här, sedan möbler och husgeråd 
är borta'. 

husbond-dräng m. Ib hu` ssbonnddrävy —hfesbond-
dränv Mal. 'husbondens (skinnargubbens) 
främste dräng (närmaste man), som vid behov 
kunde träda i dennes ställe / foreman who could, 
if necessary, take master skinner's place' (SAOB). 
Syn.: fördräng. 

hus-bonde m. VI —Illa a'sbend Älvd. irsbasnnd 
Våmh. usbo'nnd öMor. hfesbond Ve. u"sbond Soll. 
fe sbonnd Ors. hfesbonde Rättv. (Bo.) e'ssbonde 
sRättv. (h)e'ssbonda Leks. hu`ssbonndä (best. 
hù ssbonn) Bju. he'ssbonndä Dju. Flo. Nås Jä. 
(best. he'ssbonn, Dju. Mock.) hes ssbonnd Äpp. 
hu' ssbonnda (best. hu' ssbonnd) hfe sbonnda Mal. 
hfesbonnde (best. hfesbonnd) Li. 1. 'bestäm-
mande person i gården, husfader; förman i 
skinnarlag, som vistades ute i sin gränd, 
skinnargubbe / master, person who decides 
on farm; master skinner among gang of skinners 
working in their district' (SAOB 1-2) allm. du 
mö` n du ska var he'ssbonndä Dju. 'du tror, att du 
skall vara den bestämmande'; i da'nn gå'kr, är ä 
hö' sem ä he'ssbonndä Flo. 'i den gården är det 
hon som styr och ställer'; vå• &cid i'vvin hfes-
bonnda &i', cennhänn an ha'llvek stö' g fö kkö` ppni-
nin Mal. 'vi hade ingen förman då, utan Hall-
vord skötte (till)klippningen (av pälsarna)'. 2. 
'ledande ko i en flock / leading cow of herd' Jä. 
Syn.: kustosko. 3. (best.:) 'djävulen/the 
devil' Mal. e' -nnt ä rösn hu`ssbonnd 'är det inte 
själva fan!'. Syn.: se fan, bet. 1. 4. 'brand i 
eldstaden / fire in hearth' Älvd. dö`p asusbfenchtn 
'ändvända brand(en) på elden' (var förbjudet: 
en brand fick ej brinna i båda ändarna, för då 
lyste den ej så länge). Jfr dälp a sv. v., bet. 2. 

husbond-kastet n. la best. he'ssbondkasstä svLeks. 
hu' ssbondkasstä Mal. 'makten, herraväldet / 

power' (SAOB); ni vii ha he'ssbonclkasstä, män ä 
kåmm int tå bi nu å' hå int svLeks. 'ni vill ha 
herraväldet, men det kommer inte att bli ngt 
av (med) det inte'; o a .99' vå'k täj hu`ssbonnd-
kasstä y'vy an Mal. 'hon har så fullkomligt gjort 
sig till herre över honom'. 

husbond-kynt adj.I hå' sbondtjynnt Mal. 'som 
vill spela herre, härska, dominera, bestämma / 
wanting to lord it'; o å se hfesbondtjynnt, o-da 
möennistja 'hon vill gärna bestämma, den där 
kvinnan'. Syn.: härskll. 

husbonds-moder f. (best. sg.:) hfe sboncismöra Mal. 
(Öje) 'husmodern / the housewife'. 

hus-bruk n.Ib hfesbrfik Mal. 'dagligt bruk i hus-
hållet / everyday use in household'; ä gikk-å't i 
hfesbrak 'det gick åt i det dagliga hushållet'. 

hus-bygge n.III hå' sbyddji (^,-byddjy• - • • -böddji) 
Mal. hfesbeddje ÖVd. 'byggande av hus / the 
building of a house' (SAOB); te`mmtan kgesn 
jeekpa e stä`kpa mä hfesböddji Mal. 'tomtarna 
kunde både hjälpa och stjälpa vid husbygge 
(dvs. timra el. rulla ner stockar om nätterna)'. 

hus-bärga sv.v.1. hfisbar(r)ga Rättv. (Bo.) hfes-
barrga svLeks. hfe sbärrga Dju. 1. 'bärga (grö- 
dan) / harvest (grain)' Leks. Dju. 2. <härbär-
gera / lodge, give aecomrnodation to' Rättv. Dju. 
Syn.: husbärgera; husera, bet. 1; hysa. — 
Avi.: hå' sbärrgniv f. Dju. 'bärgning i lada / 
bringing home harvest into barn'. 

hus-bärgera sv.v.1. håsbargö'ra Rättv. (Bo.) hfe 8-
bärjöra Ål hfcsbärjö`ra Jä. husbärgra Mal. 'här- 
bärgera' (SAOB; styr dat.:) kan ö'a  husbärgö'r 
om yvy na'tta Mal. 'kunna ni (eg. kunnen I) här-
bärgera honom över natten?'. Syn.: se hus-
bärga, bet. 2. 

hus-dynga f.IVa (h)fesdynnja Leks. hfesdinnja 
Ga. (jfr hus, bet. 2a) `avträdesspillning, latrin / 
latrine, dung'. Syn.: kammarsd yng a. 

husera sv.v.1. —3. rsira 1. Älvd. (h)fesera Leks. 
hfe sära Mal. hiesira 3. ÖVd. 1. 'härbärgera / 
accom.modate s.o.' Li. (jfr SAOB 1; styr dat. el. 
ack.:) dem hfesi4 8M 'de gåvo honom härbärge'; 
fe'll ad ve' dågå-tö hfesir an 'nog hade vi kunnat 
ge honom härbärge'. Syn.: se husb ärga, bet. 2. 
2. 'uppträda bullersamt, väsnas; stöka till / 
behave noisily; litter up a place' (SAOB 2) 
allm. du mö'n du ska få hfesera her du vi'll 
allsta'nns du svLeks. 'du menar, att du skall få 
fara fram hur du vill överallt du'. 3. 'hantera 
illa, fara illa med / treat roughly' (SAOB 2) 
Mal. has cism hi8ää  mä prijkstakkäiram 'så illa de 
fara (el. foro) fram med pojkstackarn!'. Jfr 
fara, bet. 7; hantera, bet. 3; hushålla, bet. 3. 
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hus-fattig adj. I hfesfattig Dju. 'bofast, utfattig 
men icke tiggande' (SAOB). Syn.: husarm. 

hus-flyktig adj. I eeusikykktin Soll. 'som ej kan 
vara hemma (på grund av förhållandena i hem-
met), husvill / homeless'. Jfr husvill. 

hus-folk n. Ib d usffOk Älvd. hå` jsfeartj Ve. d' usfök 
Soll. (h)fesfslrk Leks. hfesfslrk Jä. Mal. 1. (jfr hus, 
bet. 8:) 'hyresgäster / tenants' (SAOB 1).  Soll. 
Leks. Mal. (Y.). 2. 'husets folk, gårdsfolk / the 
people living in the house, on the farm' (SAOB 
2) allm. Syn.: se gård, bet. 9. 

hus-förhör n.I a f.esförör ,,, fesferör Älvd. (h)fes-
fsr(h)ör Leks. hfe8farh8r Jä. ha'sfsrhöä  Mal. 
'förhör i den kristna lärans huvudstycken / parish 
catechetical meeting' (SAOB). Syn.: skrift, bet. 
5; skriftresa, bet. 1. 

hus-gång m.Ib he`jagunvg Ore 'viss gårdsupp-
sättning av hus i fäbodställe, fäbodgård / certain 
farm buildings on shieling' (ÖDB I 147); däm a 

hs`jsgsgvg da `de ha fullständig uppsätt-
ning av hus där'. Jfr bodhus; hus, bet. 11. 

hus-håll n.I a a'solld Älvd. Våmh. 	 js- 
ålld svMor. jsålld öjså'lld öMor. hå' jshålld Ve. 

jsulld Ors. hfrsåll Rättv. (Bo. Bi.) (h)fesåll 
Leks. hfc'såll Bju. 12'8(h)8// Jä. hfeshäl Mal. 
hfeshall ÖVd. (koll.:) `de personer, som tillhöra 
ett hem, familj / household'; Vek dusolldeå åvå 
feå et bfe åer Älvd. 'hela familjen har farit till 
fäbodarna'; ny hfesållä bi blra`nnda ss bir ä 
klrcenndra svLeks. 'när familjen blir blandad 
(o: då person från annan gård kommer in i den), 
-uppstår klander'. Syn.: se gård, bet. 9. 

hus-hålla sv.v.1. fesållda Våmh. hå` jshålld Ve. 
harsålla Rättv. (Bo. Bi.) (h)fesålla Leks. hfie-
ålla Bju. hfeshslla Jä. Mal. (Y.) ÖVd. heshäla 
övr. Mal. 1. 'sköta hushåll (åt ngn) / keep house 
for s.o.' (SAOB 3) Leks. Mal. ÖVd. 2. 'vara 
sparsam / be economical' (jfr SAOB 4) Våmh. 
Ve. Leks. Mal. ÖVd. ä e be'ttär te hå` jshålld å 
ru"gdm en å bo"tnim Ve. 'det är bättre att vara 
sparsam med rågen än med bottenskylan'; 
hfe sålla ma pcennivan svLeks. 'hushålla med 
pengarna'. 3. <fara illa med, illa tilltyga / treat 
roughly' (jfr SAOB 5) Leks. Mal. Li. ni (h)ftsåll 
81f2't rna kzella altvin Leks. 'ni fördärva (eg. I för-
därven) flickan alldeles'. Jfr fara, bet. 7; han-
tera, bet. 3; husera, bet. 3. 

huski  m.Ib hu88k Li. `karmlös åksläde med särsk. 
smal medgång / sleigh with no back and with 
runners rather near each other' (Ross husku; 
Torp hu s km). 

husku  m.I a hu8sk Tra. 'skydd för den hand, som 
höll det heta järnet vid smide / protection for 

the hand holding the hot iron at forging' (gjort 
av gammal strumpfot el. vante, av vadmals-
lappar etc.; Aasen husk m., bet. 1; Torp 
husku). 

huskai  f.IVa hussska Li. `hängvagga av trä / 
hanging cradle, made of wood'. Jfr b amma, 
bet. 4, m.fl. 

huskan  f.IVa hu`sska Li. 'cunnus'. Syn.: se 
bussa, bet. 5. 

huskai  sv. v. 1. hu`sska Mal. ÖVd.. 'befinna sig i 
gungande rörelse; gå med gungande steg / rock, 
swing; walk with a swinging gait' (Torp husk au). 
Syn.: brocka, bet. 2. — Refl.: hu`ssk 8e Tra. 
'kastas upp och ned / be thrown up and down'. 

huskarl  sv.v.1. (endast refl.; jfr Torp huskam;  
Lindgren Burträsk, Nordlander Multrå husk a s) 
hu`s(s)k så Rättv. (Bo.) Bju. Äpp. 'rysa el. skaka 
av köld el. rädsla / shiver with cold or fear'. Jfr 
huttra, bet. 1. 

huskig adj. I tesskun Ors. hu`s(s)ku Rättv. (Bo.) 
Bju. Ål Dju. Ga. Mock. Nås Jä. Äpp. Mal. 1. 
'ruskig, otrevlig, kuslig / dreadful, unpleasant' 
(SAOB) allm. o e a'1(1)t hu`8(8)ku Rättv. (Bo.) 
'hon är rentav frånstötande'; ä kreevvka ss ä va 
hies8kut Al 'det spökade, så det var kusligt'. 
2. 'småfrusen el. svagt illamående, kulen / chilly 
or feeling sick, shiveiy' Bju. Dju. Äpp. ä bä`rä 
hu'88kut i krs'ppän Bju. 'jag känner mig rentav 
kulen'. Jfr huttrig, under huttra v., avl. 

hus-krok m.Ib h,å`jskrök Ve. 'krok till stöd för 
bräda längs takfallets kant / hook supporting 
board along the edge of the eaves'. Syn.: tak-, 
täck-krok. 

hus-mossa m. IV a UsmWsi  Älvd. ci`jsmuså nvMor. 
öjsmuså' öMor. h,å`jsmuså Ve. a' jsmuså vSoll. 

jsmusi Ors. hfesmöss Nås—Äpp. hfesmåss Mal. 
hfesmussi ÖVd. `väggmossa / wall moss' (SAOB 
2; ÖDB III 121). — Ssg: hfesmässnbör f. Äpp. 
'skogsmark med djup, mjuk mossa på marken./ 
wooclland where deep, soft moss grows'. 

hus-rum n.Ia hiesrsmm Bju. Nås Jä. 	sromm 
Mal. hfz`sröm ÖVd. 1. 'tak över huvudet, logi / 
a roof over one's head, lodgings' (SAOB 2) allm. 
Syn.: husvärme. 2. (i förb. sitta i husrum:) 
sitta i hfesrsmm Bju. <bo i förhyrd bostad / live 
in rented accommodation'. Syn.: hus, bet. 8. 

hus-skulle m. Illa a,`Pskull Ors. 'skulle i foderhus 
/ hay-loft'. 

hus-svala f.V a' ussålrå' Älvd. hfe8svalru Jä. 
'Hirundo / house-martin'. 

hus-timmer n. Id hå`Ptimbär Ve. äustimnabär 
Soll. hs`jstimmbär Ore hfestimmär Flo. Jä. Mal. 
hfestemmber ÖVd. 'timmer till ett (bonings)hus / 
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timber for house' (jfr SAOB); je ä ä hfestemmber 
leddjande Li. <jag har timmer till ett hus liggande 
(ouppfört)'. 

hus-tomt f. Ta ö' jståmmt svMor. stammt Jä. Mal. 
'plats, där en byggnad skall stå, står el. har 
stått / building site' (SAOB). 

hustru-arv n.Ia (h)tesstararro Leks. 'arv, som 
ngn fått gm sin hustru / inheritance through 
one's wife'. Syn.: käring-, mus-arv. 

hus-varm adj. I a`uswarrm Älvd. hir svar(r)m 
Rättv. (Bo.) Jä. Mal. 'som uppför sig i främmande 
gård på samma sätt som hemma, ogenerad / 
unembarrassed, making oneself at home' (jfr 
SAOB 1). Syn.: hemtam, bet. 3. 

hus-vill adj. I a'swill Älvd. 'tema 	Ors. 
hä'svill Bju. Dju. Nås-Mal. ÖVd. 'som icke har 
tak över huvudet / homeless' (SAOB). Jfr hus- 
flyktig. 

hus-vist f.Ia (obest. pl.:) hfesvesster Tra. 'synliga 
spår på marken efter äldre bebyggelse / remains 
on ground (foundation-stones) of earlier settle-
ment'. Jfr hustomt; tomt, bet. 1. 

hus-värme na.IIIa hfesvar(r)ma Rättv. (Bo.) 'tak 
över huvudet, logi / a roof over one's head'; du 
kan fal få hirsvar(r)man båt-nä må' e na'tt 'du 
kan väl få logi hos mig i natt'. Syn.: husrum, 
bet. 1. 

hus-väv m. II erjsvåv vMor. avåv Rättv. Iva'svEv 
Mal. 'vävnad med gåsögonmönster / diaper-
patterned material' (jfr hus, bet. 10; ÖDB IV 
251). Syn.: se dubbeldräll. 

hus-åker m.Id hirsetkkäa  Mal. 'åker i gårdens 
omedelbara närhet / arable land in the imme-
diate neighbourhood of the farm buildings' (bättre 
gödslad än andra åkrar; där odlades potatis, 
kålrötter och korn, ibl. äv. lin). 

hut interj. hitt sÄlvd. Våmh. Ve. Leks. (Silj.) 
Dj u. (uttr. för häpnad, förargelse el. tillrätta-
visande / expression of amazement, annoyance 
or reprimand; jfr Ideforss, Prim., s. 183, 339 f.:) 
å hirt, ak i /4 djer &sta sÄlvd. 'nej, skall jag bli 
bjuden på ngt!'; ha't Irekuggrä Våmh. (uttr. för 
stark häpnad); å Ur' t näj, ä' gö' full int Våmh. 'nej, 
nej, det går då inte!'; å ha' t å ake'mms Ve. 'hut 
och skäms!'; å hirt Leks (Silj.) 'oj då!'; å hf.t't må 
de Leks. (Silj.) `å hut med dig!' (vredgad till-
sägelse); tvi hfet va du skre-rma må Dju. 'usch, 
så du skrämde mig!'; (särsk. utvidgad form:) 
hieteidå, va kallt Dju. 'usch, så kallt!' Jfr fu; 
hututu. Syn.: fut; hutt. 

huta sv.v. 1. Urta Jä. (h)at- -mu- Leks. &It- Nås 
hilt- Mal. ÖVd. 'tillrättavisa / reprimand' (jfr 
SAOB) Jä. — Särsk.förb. (upp:) (h)fit-o'pp Leks. 

'läxa upp'; (till:) hftt-tä' a Nås helt-tö-å't Mal. 
ÖVd. 'huta åt'; (åt:) hiit-å't Mal. ÖVd. `dets.'. 

hutt interj. (h)att- Rättv. hutt Mal. (uttr. för häp-
nad el. tillrättavisning / expression of amazement 
or reprimand; jfr Ideforss, Prim., s. 183, 339 f.:) 
ha'ttä-hirnamas Rättv. (Bo.) 'oj, oj, oj! tusan!' 
(utrop av häpnad); hu'tt, kärt, a du i'vvo ska'mm 
tf' dä Mal. <hut, karl, har du ingen skam i dig?'; 

hu'tt, a ha'nn lö`vi 8ö' ltenni Mal.(Öje) 'å, 
kors, har han levt så länge!'. Syn.: f ut, hut. — 
Utvidgning: ha'ttas interj. 'oj, oj !' . Jfr hutt s an. 

hutta sv. v., se h åt a. 
huttra sv.v.1. u`ttra Leks. htettra Nås Jä. ha`ttra 
Mal. ÖVd. 1. 'skälva av köld / shiver with cold' 
(SAOB 1) allm. Jfr husk v. 2. `smågnägga / 
whinny' (jfr SAOB 2) Mal. Syn.: humra. — 
Avi.: lettra f. Leks. 'kvinna, som är frusen av sig 
/ woman who feels the cold'; u`ttrug nLeks. hù  ttru 
Nås adj. 'som darrar av köld, som huttrar och 
fryser / shivering with cold'. Jfr huskig, bet. 2. 

huttsan interj. u'ttsan öMor. ha'ttsan Rättv. (Bo.) 
a'ttsan -a'ttsan Leks. (uttr. för häpnad, anv. 
t. ex. då ngn nyser el. faller omkull / expression 
of surprise, used e.g. when s.o. sneezes or falls 
over). Jfr hutt. 

hututu interj. 	-tutti/ 	Våmh. (jfr? V11 
Fr. hutututu) 'rör inte! akta dig! (varningsord 
till små barn) / don't touch! be careful! (words 
of warning to small children)'. Jfr hut (utvidgad 
form). 

hut-vett n.Ia hirtvett Bju. 'så mycket förstånd, 
att man vet hut / so much sense that one 
knows how to behave'. 

huv m.Ia auv Älvd. 'av Våmh. åjv ,,,öjv öMor. 
Soll. ajv 	Ors. kav Ore Bju.-Tra. (h)fkv 

Rättv. Leks. 1. 'övre, mer el. mindre välvt 
parti av ngt / upper, domeshaped part of some-
thing' (t. ex. av golvklocka, lykta, skåp el. 
spismur; SAOB huvl  1) allm. Jfr klo c k-, spis-. 
2. `nockbräder, takhuv / ridge-boards' (SAOB 
huv' 3) Älvd. Våmh. Ors. Mal. ÖVd. tOkauv 
Älvd. ta"kftv Ors. `dets.'. Syn.: huvbräde; 
håna", bet. 2. 8. 'skyddande lager av gräs som 
täckning brett överst på vinter- (el. myrhö-) 
hässja / upper, protective layer of grass or hay 
on winter.hurclle' Mal. i va betro'dd te djåa hfevin 
'jag var betrodd att breda täckhö överst på 
myrhöhässjan'. Syn.: se fre de; huvudhö, 
m. 

huv-bräde n. hf.evbrå Mal. (jfr huv m.) <takhuv, 
nockbräder / ridge-boards'. Syn.: huv, bet. 2; 
håmil, bet. 2. 

huvud n.Id 	'6"vuo) (best. sg. dat. öbbdc) 
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huvud-flyg 

Älvd. o'vvdä III nVåmh. raucl (best. sg. dat. 
ö' vd) Våmh. (Bon.) Ovud —a"vud .-,ä"vud vMor. 
dvfil öMor. hå"vu Ve. 4"vu vSoll. a"vv,ct (best. sg. 
dat. å' vvdi) Soll. s'vvs (best. sg. dat. s'vvda) Ors. 
hs`vvo (best. sg. dat. hs`vvde) Ore hirvu (best. sg. 
dat. hirvuni) Rättv. (Bo. Bi.) irvu svRättv. 
(h)uwvvu Leks. hu'vvu Bju. Ål Dju. Ga. Mock. 
Nås Jä. Äpp. Mal. (best. hu'vvu Ål Mock. Nås 
Äpp. htevvä Mal.; pl. (h)u'vvur Leks. hu`vvur 

vvunar Mock. hu'vvu —husvvur Mal.) hu'vvu 
Flo. hs`vvu (best. ha' vvue; dat. ha`vvda r.,ha`vvdä) 
öVd. 1. 'caput / head' (SAOB 1) allm. ./n add 
ta'u 5"vuö Älvd. 'han (a: kalven) hade två huvu-
den'; atr i o'bbde Älvd. 'bak i nacken'; sie in i 
ö"vudVåmh. (Bon.) 'blunda (eg. se in i huvudet)'; 
du ska-nt go-a'ut sno'tt o`vvdä Våmh. gokk int 
öjt min snå'd å"vud svMor. `du skall ej gå ut 
barhuvad'; onnt i (h)u`vvun,a Leks. 'ont i huvudet' ; 
hö'kkt a hu' vvuna Dju. 'hög huvudgärd (eg. högt 
åt huvudet)'; sätt-på' htevvä Mal. 'sätta ngt på 
huvudet'; firgelrövuö Älvd.'fågelhuvud'; gu`mms-
avve Ors. kumshuvud'; tu'vvalr(h)uvvu Leks. 
`person med stirrande ögon (a: tungel- el. mån-
huvud)'; fi'sskhuvvu Mal. 'fiskhuvud'; (överfört:) 
int ska du stå övde fe dö' int Våmh. (Bon.) 
'inte skall du stå på huvudet (p: bliva så oroligt 
brådskande) för det, inte'; du tåsirå sam om du 
skull hå hu'vvu pund a`rrman Dju. `du talar som 
om du skulle ha huvudet under armen'. Jfr 
diger-, får-, hund-, katt-, orm-, rack-, sill-, 
sö d-. Syn.: skalle, bet. 1. 2. (bildl.:) 'säte för 
hjärna; tanke, intellekt, begåvning; förmåga / 
brain; thoughts, intellect; ability' (jfr SAOB 1 
h, j; 2) allm. a ån drajö-Yr Ovuö Q'nn Älvd. 
'har du slagit saken ur hågen (eg. dragit ur 
huvudet) ännu?'; ä stå a lul`vvdti å ska a atå"kålr 
Ve. 'det är så angeläget (eg. står åt huvudet) 
med att hon skall till Stockholm'; ./n a ritä 
trasjovud da,nrula Våmh. (Bon.) 'han har litet 
(el. en hel del) begåvning för snickeri, den där 
(mannen)'; ä edå fal ha' vvu på 10 ram Tra. 'det är 
då åtminstone en man med gott förstånd'. Syn.: 
skalle, bet. 2; stjärna. 8. (ofta pejorativt, som 
senare ssgsled:) 'person med viss egenskap el. för-
måga / person with special quality, certain charae-
teristics or ability' (jfr SAOB 3 b) allm. Jfr 
bleck ar-, kluns-, nöt-, spel-, turk-. Syn.: 
skalle, bet. 3. 4. 'ledare, huvudman, husbonde / 
leader, master' (SAOB 4 b a) Ve. Ors. Leks. Äpp. 
Mal. Li. an va sjöv hå"vu Ve. 'han var själva leda-
ren'; an fel e'vva får gå`rdem, åns vOrs. 'han är ju 
den som styr gården, Hans'; ni få fal låv tå 
frå`g hu'vvu fa'sst Leks. `ni måste väl fråga far i  

gården först'; han va full fa`levhu'vvu far dy han 
Äpp. 'han var väl själva ledaren (och upphovs-
mannen) för det han'; ä å full hö', sam e hus vvå 
då' i gå'lram Mal. 'det är väl hon som styr där i 
gården'. 5. a. 'föremål, växtdel, bergformation 
etc., som till formen erinrar om ett huvud / 
object, part of plant or hill formation remi-
niscent of a head' (jfr SAOB 6) allm. ed i so 
smjeu o`vvdå å i"mkm 4`mum Våmh. 'det är så 
små huvuden på de här (hästsko)sömmen'; 
bd hu'vvu å lä'gg Flo. <både huvud och kropp (på 
nit el. bult)'; pl`phuvvu Mal. `piphuvud'; spisk-
huvvu Mal. 'spikhuvud'. Jfr knapp', bet. 5, 10; 
knopp, bet. 1 ff.; blån-, bäck-, fjärdings-, 
stolp-, fors-, kål-, lin-, rull-, söm-, to-. 
Syn.: skalle, bet. 4 (7). b. (senare ssgsled:) 
'Eriophorum(art)' ; se svart-, vit-. 6. 'del av 
räfsa, vari pinnarna sutto intappade / head of 
rake' (jfr SAOB 6) allm. Jfr härv-, ärj-. Syn.: 
skalle, bet. 8. 7. (senare ssgsled:) `grocllarv, 
som ännu ej fått synliga fötter / tadpole' Mal.; 
se klund-. 8. (förstärkande:) 'förskräckligt, 
väldigt / awfully, extremely' Mal. å vart hu'vvu 
ö' fre 'det blev ett förskräckligt oväsen (vild 
träta etc.)'. Jfr huvudflux adv. 

huvud-band n.Ia hirvuban(n)d Rättv. (Bo.) 
irvuban(n)d sRättv. hu'vvubannd Äpp. 'vitt 
pannband (ev. rött, Äpp.), knutet utanpå hår-
uppläggningen / white brow-band tied round 
hair' (SAOB; IDDB IV 232-34). Jfr hårbands-
varv. Syn.: bindika; bläsband; vit-hår-
band. 

huvud-blomma m. Illa å"vubkåmm vMor. 'smör-
boll, Trollius europxus / globeflower' (jfr Anders 
Pers, Rull Mats (1922), s. 37). Jfr rosa, bet. 2. 
Syn.: daldockor. 

huvud-bonad m.II 	a a‘vvabi.inad Ors. hu'vvu- 
böna Bju. Dju. Mal. hu'vvubäna Nås Jä. 'huvud-
beklädnad / headdress' (SAOB). 

huvud-bonde m., se huvud(s)bonde. 
huvud-bry n., se huvud(s)bry. 
huvud-bråk n., se huvud(s)bråk. 
huvud-Has n. II hå"vuflrå,s Ve. <mjäll / dandruff'. 

Syn.: se flas, bet. 2. 
huvud-fluss m.I a hirvuflrussRättv. (Bo.) 'ihållan-
de huvudvärk i förening med katarr i näsan och 
dess bihålor / prolonged headache combined with 
catarrh' (SAOB). 

huvud-flux adv. hu'vvu-flreekks Mal. (jfr huvud, 
bet. 8) 'ögonblickligen / then and there, imme-
diately'; hå gikk hu'vvu-flru'kka 'det skedde ögon-
blickligen'. 

huvud-flyg n.Ie ha`mruflrög Mal. C,Vd. (jfr SAOB 
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huvudflog) 'huvudvärk / headache'. Syn.: 
huvud-gnall, -värk. 

huvud-flått m.Ia hu`vvulltått Äpp. 	 flrstt Mal. 
(jfr flått m.). 1. 'huvudsvål med hår / scalp 
and hair' Äpp. Jfr härna f., bet. 1. 2. 'hjässa / 
crown' Äpp. Mal. i fikk e rtvu i hii,` fhttn Mal. 
'jag fick en reva el. skråma på hjässan'. 

huvud-galen adj. IV åvu'gali'n öMor. hu'vvugåltn 
Flo. hu' vvugåkn Nås hu'vvugärt Äpp. 'yr i huvu-
det, som har svindel / dizzy, giddy' (jfr SAOB 1). 
Syn.: se drucken, bet. 2; huvud(s)örom; 
huvud-vill, -villad, -yr, -yrig, -örande, 
-örig; yr, bet. 1; yrande, bet. 1; yrskallad; 
örande, bet. 1; örom, bet. 1. 

huvud-gnall n.Ia Ovugnåll Soll. <huvudvärk / 
headache'. Jfr gnall, bet. 1. Syn.: huvud-
flyg, -värk. 

huvud-gärd f.Ia 	öbbgörö f. nÄlvd. 
6"gård Våmh. (Bon.) äggård Mor. hOggtid Ve. 
egcird Soll. hy' ggård Ore. hä'vjcitra n. Rättv. (Bo.) 
(h)s`vvfök ,,,(h)s`vvftilt f. Leks. hu`vvjålr Bju. Ål 
hesvvjålr Dju. Flo. Nås Jä. 	 Ga. 
hs' ggtdr n. Mal. ha' ggalr ÖVd. 1. 'i säng anordnat 
underlag för huvudet / pillow in bed' (se ill.; 
SAOB) allm. 2. 'del av underlag vid tröskning 
av säd, bestående av sädesband, utbredda vid 
logens inre vägg / part of layer of corn spread on 
the floor by the inner wall of the barn during 
threshing process' (ÖDB I 449) Våmh. Mor. Leks. 
Dju. Ga. Äpp. Tra. 

huvudgärds-kabbe m.III a hs`vviätiskabba Nås 
hs`ggåtrskabba Mal. 'kluven stock el. vedstycke, 
utgörande del av huvudgärden / split log or piece 
of wood forming part of bed-head'. Syn.: 
huvudgärds-klubb, -klund; hövdkabbe. 

huvudgärds-klubb m. Ja et`ggäsklubb öMor. =föreg. 
huvudgärds-klund m. Ja hOggåsklrunnd Ve. — 
föreg. 

huvudgärds-koppe m. Illa ö"geskuppå nVåmh. 
ggeskupp ggäskupp vMor. ggäskuppå 

öMor. egåskspp vSoll. å"gåskupp Soll. 'huvud-
kudde / pillow'. Syn.: dyna, bet. 1 b; hö v d-
dyna, -koppe, -kudd. 

huvudgärd-slarva f. IV a hd vvitilalarrva Ga. 'stycke 
tyg, anv. som örngott / piece of material used 
as pillowcase'. 

huvudgärds-stock m.Ib ö"gtisstukk Våmh. hs'g-
gäkgiskk Mal. 'på marken liggande rundstock, 
ingående i ett gapskjul / round log lying on 
ground, part of shed' (ÖDB III 96). Jfr huvud-
klubb. 

huvud-hö n.V hs`vvuh,åj Tra. 'översta, täckande 
hö i vinterhässja / upper layer of hay on winter 

hurdle' (ÖDB I 243). Syn.: frede; huv, bet. 3; 
hövda; hövdan; hövdhö; ovanistång, bet. 
3; täckhö; täckstång, bet. 2. 

huvud-is m. Ta evuitis Soll. htemn.4.9 Flo. ha`v-
vuis Li. 'landfast is / ice connected to shore' (Fr. 
hövuöiss). 

huvud-kast n. Ia hå"vukasst Ve. husvvukasst Äpp. 
(i förb. göra el. slå h.:) .214 het"vukasst Ve. Kir 
husvvukast Äpp. 'ställa sig på huvudet och slå 
frivolt / stand on one's head and do a somersault'. 

huvud-klubb m. Ja hu`vvuklrebb Mal. he'vvukkabb 
Li. (på britsen i stekarhus el. timmerkoja) = 
huvudgärdskabbe. Jfr huvudgärdsstock. 

huvud-kläde n. III —Id Ovukkåö ö"vulcitö.d 
Våmh. o"vuklråd vMor. ävu'ktt'1 ,4vuklå'(dä) 
öMor. hå"vukt-ecd Ve. å"vukkötcl Son. hs`vvokkådtt 
Ore (h)tacklrå (bet. 1) u"vuldråds (bet. 2) Leks. 
hu'vvulcItätt Bju. Nås hu'kkälr Dju. husvvukkådå 
Jä. hu'vvuklrå Mal. 1. <diagonalvikt, kvadratisk 
huvudduk för kvinna / diagonally folded wo-
nian's head-square, kerchief' (SAOB; se ill.; ÖDB 
IV 254 ff.). Jfr huvudkrage; huvudschal; 
vit-. Syn.: hals-duk, bet. 2, -kläde, bet. 4, 
-trasa, bet. 3; huvud-trasa,-ärmkläde; ärm-
kläde; trasa. 2. 'av kvinna buret dok, bestående 
av en fyrkantig vit duk, lagd över huvudet med 
främre hörnen hopfästa under hakan och bakre 
delen av duken hängande fritt ned över nacken / 
head dress worn by women, consisting of a square 
white cloth placed over head with the front 
corners tied under chin and the back part 
hanging free' nLeks. Syn.: slängkläde. 

huvudklädes-ask m. Ib Ovuklåsassk öMor. 'träask 
med lock, vari huvuddukar etc. förvarades / 
wooden container with lid, used to keep wo-
man's head-squares etc. in'. 

huvudklädes-band n. la (h)usicklråsbannd Leks. 
'vitt sidenband med broderier, initialer, årtal 
och ornament, vilket knöts över det särskilda 
huvudkläde som lades över käringhatten när 
denna bars av brud / white silk ribbon with 
embroidered initials, date and other embellish-
ments, tied over the special headdress which 
was worn over käringhatten by a bride' 
(ÖDB IV 95, 107). Jfr huvudkläde, bet. 1. 

huvudklädes-bräde n. III ci"vulchisbreld Soll. 'bräde 
anv. vid stärkning av huvudkläde / board used 
when starching woman's headdress' (se ill.; 
ÖDB IV 268, 517). Syn.: stärk-, stärkelse-
bräde. 

huvudklädes-sten m. Ja evukIttissan Soll. 'glas-
sten, anv. vid stärkning och glättning av huvud. 
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kläde / stone used in starching and snaoothing 
woman's headdress'. Syn.: se glas-, låta" 
stärkelse-sten m. fl. 

huvud-krage m. IV htevvukrägs Äpp. 'schalett, 
anv. som huvudkläde / kerchief'. Jfr huvud-
kläde, bet. 1. 

huvud-kål m.Ia '6"vu1c4lr Våmh. a`vveköl vOrs. 
'vitkål, Brassica / white cabbage' (jfr SAOB). 
Jfr kål, bet. 1. Syn.: karl-, vit-kål. 

huvud-kämma f.IVa he'vvukämmba Tra. 'sam-
manräfsat höfång, hörande till vinterhässjas 
översta lager / hay rakad together, belonging to 
upper layer of winter hurdle' (ÖDB I 243). 

huvud-lag n.II «Ja s'vveläg Ors. ifvuläg Rättv. 
u'vvuläg nLeks. hu'vvuläg Bju. he'vvuläg Li. Dju. 
'den del av ett betsels remtyg, som anbringas på 
hästens huvud / the part of a briclle which goes 
round horse's head' (SAOB). Syn.: huvud-
linning; huvud(s)lagn, bet. 1. 

huvud-lagn f. 	se huvud(s)lagn. 
huvud-linning f. Ib e' vvelaj niyg Ors.(jfrhuvud(s)-

lagn) 'huvudlag / headpiece'. Syn.: huvud-
lag; huvud(s)lagn, bet. 1. 

huvud-lös adj. I hervulös Ve. ci"vukös Soll. 
he'vvolös Ore hu`vvu/88 svLeks. Bju. Mal. he'v- 
vulsus ÖVd. 1. 'utan huvud / without a head' 
(SAOB 1) allm. levulrös ka'llär Soll. 'skepnader 
utan huvud'. 2. 'tanklös, obetänksam / thought-
less' (SAOB 2) Leks. Mal. ÖVd. 

huvud-man sbst., se homman n. 
huvud-riset n.Ia best. hu'vvurieä Flo. <engelska 
sjukan med symtom från huvudet / rickets with 
head symptoms'. Jfr magriset. 

huvud-red n.Ia tevvurö Leks. (Silj.) `gärdsle, 
bestående av huvudrödor / feneing-material 
consisting of huvudrödor'. 

huvud-röda f.IV a he'vvoröda OrehirvuradaRättv. 
(Bo.) (h)u'vvuröda Leks. hu'vvurria Äpp. he'vvu- 
råa Tra. 'den övre av de i en gärdsgård ingående 
gärdselstängerna / the upper pole in a fence'. 
Jfr nackröda. Syn.: ovani-, överst-röda. 

huvud(s)-bonde m. VI Illa ö"vuebelsnd Älvd. 
ö"vubii8nnd Våmh. o'vubonnd ,,,ervubonnd vMor. 
uvä'bo'n,nd öMor. hcrvubonnd Ve. å"vubonnxi 
Son. a`vvebonnd ( ,,,s`vvu-) Ors. (h)irvubon(n)de 
Rättv. (h)u'vvubonnda Leks. hu'vvubonndä Bju. 
Al Ga. Nås Jä. Äpp. hu'vvubonnda Mal. ha`vvu-
bonnde ÖVd. 1. <förtroendeman inom en rote, 
roteföreståndare / appointed representative of a 
number of farms': fjå'rndelehuvvubonndä Äpp. 
'person, som jämte tre andra insamlade skatten 
åt (stor)huvudbonden / person who, togeth-
er with three others, collected taxes for (stor)- 

huvudbonden'. Syn.: rote-, stor-bonde. 
2. 'träplugg el. räfspinne, som fasthöll räfsans 
kam el. huvud vid skaftet / wooden pin or 
tooth with which the head of rake was fixed to 
the shaft' Älvd. Syn.: huvudstinne. 

huvud(s)-bry n. ö"vusbrg Älvd. hevubri Ve. 
hu'vvubrg Bju. `(med bekymmer förenad) 
ansträngning av tankeförmågan / puzzling, 
brain-racking' (SAOB). Syn.: bry; huvud(s)-
bråk. 

huvud(s)-bråk n. Ib ö"vuebråk Älvd. rvubrak 
Våmh. (Bon.) hevubråk Ve. (h)tevvubråk Leks. 
he'vvubråk Tra.= föreg. (SAOB). 

huvud-schal m. la hu'vvufäl Flo. 'huvudduk av 
ylle för kvinnor / woollen headscarf for women, 
kerchief'. Jfr huvudkläde, bet. 1. 

huvud-sjuka f.IVa s'vvasjöka Ors. 'till huvudet 
lokaliserad sjukdom / head illness' (SAOB). 
Syn.: huvudsot, bet. 1. 

huvud-skalle m. Illa het"vu8ket// Ve. hu'vvuskalla 
Mal. he'vvuskelle ÖVd. 'hjässa, huvudskål; kra-
nium / skull; eranium' (SAOB); fki'skålla 
hervuekåll Ve. 'kal hjässa'. 

huvud-skenor f.IVa pl. 4"vuetjönor Soll. 'skärande 
(ilande) huvudvärk / splitting headache'. 

huvud(s)-lagn f. n. I ö"vustrevgn n. Älvd. 
ö"vuhenQn f. Våmh. kvulragvn n. vMor. etvu'- 

öMor. hå"vukavnn Ve. hs`vvo/avvn Oro 
(h)ii"vulav ( n  )n. Rättv. husvvulavyän Flo. htevvu-
lanvn f. Nås Jä. n. Äpp. Mal. 1. 'huvudlag / 
headpiece' (se ill.) allm. Syn.: huvud -lag, 
-linning. 2. 'om halsen lagd rem, hörande till 
mansförskinn / collar-strap of naan's apron' 
(ÖDB IV 457) Jä. Syn.: halsrem, bet. 2. 

huvud(s)-lus f. VI —Ia Ovuelraue Älvd. rvudiraue 
Våmh. (Bon.) å"vu/eij„9 öMor. s'vvelaje Ors. 
husvvulaa Bju. hu`vvu/t18 (pl. hu'vvu/i58844 ) Mal. 
he'vvuliia ÖVd. `Pediculus capitis' (SAOB); 
ma`vv bå'n add hu'vvulössää, as ä blrervvict i 
gne'ttan Mal. 'många barn hade (så mycket) 
huvudlöss, så att det blänkte av lusäggen'. 

huvud-smått n.Ia rvuemiket Våmh. (Hj. Falk i 
Ark. V 124; Torp smott; jfr de Vries under 
smått a f.) 'halsöppning (på livstycke) / opening 
at nock (of bodice)'. 

huvud(s)-sot f.Ia irvussastt Älvd. s`vvasött Ors. 
hievvusott Bju. Äpp. Mal. htevvusöt Dju. Nås 
he'vvueott ÖVd. 1. 'till huvudet lokaliserad 
sjukdom / head illness' (SAOB) allm. Syn.: 
huvudsjuka. 2. (best.:) 'nervfeber / nerve-
fever' Bju. Dju. Nås Mal. Li. 

huvuds-tinne m. Illa ö"vuetinn Älvd. 'räfspinne, 
som gick gm räfsans både skaft och huvud / 



huvud-stupa 	 932 
	 hys' 

tooth of rake which went through head and 
shaft of rake' (ÖDB I 225). Syn.: huvud(s)-
bonde, bet. 2. 

huvud-stupa adv. å"vsstöp vSoll. s'vvsstäpa Ors. 
hs`vvost(ipa Ore hu'vvustfipa Bju. Mal. hu`vvu-
gaps Nås lastäps,,,hu'sstups Jä. hu'vvustupa 
ÖVd. 'med huvudet först; framstupa / head first' 
(SAOB 1; jfr Sdw. ho vudhstup o); ligg hfilstaps 
Jä. 'ligga framstupa'. Jfr gruvan. 

huvud-stycke n. III ö"vudstyttjä Våmh. hu'vvu-
styttfy Bju. hu'vvustittfi Nås hu'vvustyttjy Jä. 
1. 'träram till åkerharv/ wooden frame of harrow' 
(jfr SAOB 5 a) Nås. Jfr rygg, bet. 5. Syn.: 
harv-trä, -ved. 2. `(huvud)avdelning i kateke-
sen / article of catechism' (SAOB 6 b a) Bju. 
Nås Jä. 

huvud-stång f. VI hs`vvustavvg Tra. 'översta stång 
i vinterhässja / upper pole of winter hurdle' 
(ÖDB I 243). Syn.: fred-, hövdan-, ovani-, 
täck-stång; vånd. 

huvud-svag adj. I crvuswåg vSoll. 'som lider av 
svindel / suffering from dizziness, vertigo' 
(SAOB). Jfr huvudörande. 

huvud-svimmor f.IVa pl. (rvusvimmor Soll. (jfr 
Torp svima f., under svime) 'anfall av svindel 
el. yrsel / attack of dizziness or vertigo'. 

huvud(s)-örom adj. I rvusy-örum sÄlvd. a"vuja-
rum vMor. hs`vvojärom Oro /arom 
Rättv. (Bo.) irvurom sRättv. hirgrom Rättv. 
(Bi.) g`vorom ,,, f(svsrom Leks. 'yr i huvudet / 
dizzy'. Syn.: se drucken, bet. 2; huvudgalen 
m.fl. 

huvud-tjäll n.Ia hu'vvutjäll Jä. (jfr Sdw. tjäld, 
Fr. tiald n.; V11 tjäll, tjall n.) <huvudbonad 
för man / headgear for man'. 

huvud-trasa f.V ö"vutrasal Våmh. hå"vutrasu Ve. 
'diagonalvikt, kvadratisk huvudduk för kvinna / 
diagonally folded, square headscarf for woman' 
(ÖDB IV 254 ff.). Syn.: hals-duk, bet. 2, 
-kläde, bet. 4, -trasa, bet. 3; huvud-, bet. 1, 
ärm-kläde; trasa. 

huvud-trä n.V he'vvutrå Tra. 'främre slå, (som 
förenade skidkälkens uppböjda medar och) vid 
vilken draget el. vidj an var fäst / front crossbar 
of ski sledge, to which pulling-device was fas-
tened'. Jfr flöta(n)m  n.; framslå, bet. 1. 

huvud-vill adj. I 6"vuwill Våmh. (Bon.) ervuvilld 
Soll. 	Rättv. (Bo.) hf(' vill 	Bju. 
hu'vvuvill Ål Dju. Ga. hfivill Nås Jä. <yr i 
huvudet / dizzy' (jfr SAOB). Syn.: se drucken, 
bet. 2; huvud-galen m.fl. 

huvud-villa f.IVa 6"vuwilla Våmh. (Bon.) S'VV8- 
willa Ors. 	Jä. 'yrsel / dizziness' (SAOB 1); 

tä"lrär i ö"vuwillign Våmh. (Bon.) <han talar i 
yrsel'. 

huvud-villad adj. I hu'vvuvilla Al 'yr i huvudet / 
dizzy'. Syn.: se drucken, bet. 2; huvudgalen 
m.fl. 

huvud-välv n. la hu'vvuvalry Flo. 'svindelanfall 
attack of dizziness'; ä kåm et hu'vvuval-v ä' mä 
'jag fick ett svindelanfall'. Syn.: dånsus; viv, 
bet. 1. 

huvud-värk m.Ib hä'varrk Bju. hu'vvuvarrk Nås 
hu'vvuvärrk Mal. lis`vvuvärrk ÖVd. 'ont i huvu-
det / headache' (SAOB huvudvärk'). Syn.: 
huvud-flyg, -gnall. 

huvud-yr adj. I lis`vvuir Li. <yr i huvudet / dizzy' 
(SAOB). Syn.: se drucken, bet. 2; huvud-
galen m.fl. 

huvud-yrig adj. I å"vugrun vMor. ävu'irun öMor. 
(jfr huvudörig) =föreg. 

huvud-ådern f.Id best. o"vuådri vMor. 'åder i 
armbågsvecket, gm vars öppnande man ville 
minska blodmängden i huvudet / vein in the 
crook of the arm, opened to decrease the amount 
of blood in the head' (SAOB 1 b). Syn.: huvud-
ådran; median. 

huvud-ådran f.IVa best. Mem/kåra Mal. =föreg. 
(SAOB 1 b). 

huvud-ärmkläde n. III hs`vvuävykka Li. 'huvud-
duk, schalett / woman's head-square, kerchief'. 
Jfr halsärmkläde. Syn.: se huvudkläde, 
bet. 1, m.fl. 

huvud- örande adj. hu'vvuåran —hu'vviiran, Mal. 
(jfr Ross hovudor) 'yr i huvudet; som lider 
av svindel / dizzy; subject to dizziness'. Jfr 
huvudsvag. Syn.: drucken, bet. 2; huvud-
galen m. fl. — Avi.: äriå' a an ful djo' tt i hu'vv- 
sranhätti Mal. 'det där har han nog gjort, när 
han ej var vid sina sinnens fulla bruk / he 
probably did that when he was not in his right 
mind'. 

huvud-örig adj. I ö"vuOrign Våmh. o"vuförun 
vMor. ävu'jörun öMor. ssvvojerun Ors. (jfr 
huvudyrig) =huvudvill m. fl. 

huvud-örom adj. I; se huvud(s)örom. 
hy m.V hg Bju. Äpp. Mal. hl Nås ÖVd. 'ansikts-
hudens naturliga beskaffenhet / complexion' 
(SAOB hyl); mg`kan, fl`nan hy Äpp. 'mjuk, 
fin ansiktshud'; grö'v s kna'rru i hg'num Äpp. 
'grov och ojämn i hyn'. Jfr let m., bet. 1. 

hyai  sv.v.3. ,,,1. hy- Mal. hl'- —12/1`4- ÖVd.; pret. 
hy'dd- Mal. hi'dd- ••••,hi`å- ÖVd. (jfr hydda v.; 
endast i förb. med av:) 'smyga sig i väg, loma 
av / creep or slip off, slouch away'; då hy'dd ve 
full å' i'nn htlrä rfika Mal. 'då smög vii väg in 
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hela hopen'; an hi`å-å' me römmpsn mala 
bä' jnsm Li. 'han smyger (el. smög) sig i väg 
med svansen mellan benen'; an hi'dd full å' då 
Li. 'han smög sig väl i väg (då) skamset'; å ss 
hi'd-92,-4 stå lägg se Tra. 'och så smyger han 
(o: hunden) sig i väg och lägger sig'; an va 
ska`mmblren å hi' -4' då' o Tra. 'han skämdes och 
smög sig snopet i väg'. Syn.: hydda av. — 
P. pres.: an ka`rnm fall hi'ande då Li. 'han kom 
väl lomande då'. 

hys" sv.v. hl'a Rättv. (Bo.) Ga. isa sRättv. 
nLeks. 'duggregna / drizzle'; s rify(v)nhisr 
Rättv. (Bo.) ä g's Leks. ä 	Ga. 'det faller ett 
mycket fint duggregn'. — Avla hl'u Ga. hi's Li. 
adj. (om väderlek:) 'småregnig / (about weather:) 
drizzly'. 

hybbel n., se hybble. 
hybbika LIVa hy'bbika,,,hy'bbyka Mal. 1. 'ha-
sardspel med kort / game of cards' (SAOB). 2. 
'(okvädinsord om) kvinna, som skaffat sig för-
delar på någons bekostnad / (derogatory term 
used about) woman who obtained something 
at someone else's expense'. 

hybbla sv.v.l. hy‘bbila Jä. hy`bbla Äpp. (jfr 
hybble n.) 'vistas i el. anordna tillfällig, pri-
mitiv bostad / live in or arrange temporary 
primitive dwelling'; hy`bblär du jä'nna Äpp. 
'har du tillfällig boning här?'. — Särsk. förb. 
(till:) hybbil-tå' Jä. <göra i ordning en tillfällig, 
enklare bostad'. 

hybble n. Id — a Ybbelr •••• y'bbelr Älvd. ybbäk vMor. 
hi'bbödr Ve. i'bblik vSoll. Ybbälr ,,,y'bbälr Soll. 

Rättv. (Bo.) (h,)y'bbslr Leks. hy'bbillr Bju. 
Flo. hebbälr Dju. Nås hi'bbälr Mock. hybbil(ä) 
Jä. hYbbyl -,hy'bbil Mal. he'bbel öVd. 1. 'tarv-
ligt, mer el. mindre förfallet (bonings)hus / 
dilapidated house or dwelling' (SAOB) allm. 
bör ä ns'nn da-i didå, hy`bbyln Mal. 'bor det 
någon i det där rucklet?'. Syn.: hyke, bet. 2. 
2. 'husrum, kvarter / lodging, accommodation' 
Dju. 

hyckla' sv.v.l. y"kälr,,,i"kälr Soll. ilcksl- vOrs. 
hy'lcklra Jä. (Torp hy kla). 1. `gå ostadigt, halta; 
krångla sig fram / walk unsteadily, limp; 
muddle along' Soll. 	sjt å äsjsim vSoll. 
'krångla sig fram ute på isen (gående el. på skrid-
skor)'; (äv. bildl.:) ä Cklrär ful å gö'r Soll. 'det 
knallar väl och går'. 2. 'krångla, uppskjuta / 
make difficulties, postpone' Soll. an y"klrär å 
y"lchir å int djå'r ä an ädd skf' han skjuter upp 
och skjuter upp och gör inte vad han borde'. 
8. <göra narr av, skämta med / make fun of' 
Äpp. han hy'lckkä mä ps' jtjam 'han skojade med 

pojken'. — Refla dennda ikklal do si fra'rn,m 
mi råkt i'vugu vOrs. 'den där (mannen) drog då 
sig fram på rent ingenting'. — Särsk.förb. (till:) 
je va stä' 8 hykkälr-tå' Jä. 'jag råkade snubbla el. 
vricka foten'. — Avla hy'lcklre n. Äpp. 'skämt-
sam person, rolig historieberättare / jocular 
person, amusing story-teller'; hy'kkälr (bf. hy'k-
kälrn) m. Jä. 'haltande karl / limping man'; 
hykklra f. Jä. 'haltande kvinna / lirnping 
woman'. 

hyckla' sv.v.l. hy klra Ore hy' kklra Mal. h& kklra Li.; 
pass. Ykklras Våmh. (Bon.) y"klras vMor. 
'huttra / shiver'; stå ne 	u hYklre e frö' sa Oro 
'stå ni (eg. stån I) här och huttra och frysa?'; 
sta`nnd 8 hy`kkäl• s fr5'8a Mal. 'stå och huttra och 
frysa'. Syn.: huckla. — Pass.: du ska-nt stå 
a'utä å Ykkkas Våmh. (Bon.) `du skall inte stå 
ute och frysa'; y"klras å frö`sa vMor. `huttra och 
frysa'. — Avla 	 m. Mal. 'man- 
lig individ, som huttrar och ser frusen ut / man 
who stands shivering'; hykklra f. Mal. <kvinnlig 
individ, som huttrar och ser frusen ut / woman 
who stands shivering'; y"lckun adj. vMor. 'som 
huttrar, frusen / shivering, cold'; Ykklrut adj. n. 
Våmh. (Bon.) 'kulet, ruskigt / chilly, raw (about 
weather)'. 

hyckle m. ö"klriv •-•••ö"klröv vSoll. hy'lcklre Äpp. 
Mal. hi`kkki, ÖVd. (jfr SAOB hycklar' sbst.; 
hucklar; Vii hyckla) 'fågeln ljung- el. regn-
piparen, Charadrius apricarius'; hö'itä hur an, 
hy'lckke lå't byt ve fö'nn Mal. 'hör, hur ljungpi-
paren låter borta vid sjön"; an ä 88M äjn hislcklri 
Tra. (om mycket mager person) 'han är (mager) 
som en ljungpipare'. 

hydda sv.v.I. hy' dd(a) Mal. (jfr hy ar  v.) 'göra 
något i smyg, smussla med / sneak about, do 
something on the sly'; häsn, hy` dd du v få'a mä 
'vad håller du på och smyger i väg med el. 
smusslar (i hast) med?'. — Särsk. förb. (av:) 
hydd-4'(skyndsamt) smyga sig i väg'. Syn.: 
hyar; (iväg:) o valt rä'dd ss o hydd-ivä'g 
o'nna 'hon blev rädd, så att hon smög sig 
(skrämd) undan'. 

hydeI  n.III hg' de ,,hi'de Mal. 'patrask, pack / 
rabble, riff-raff' (SAOB hyder). Jfr avät; 
borat, bet. 2; pack m. fl. 

hyde" n., se ide. Jfr y v e. 
hydlig adj. I hi'dlin Rättv. (Bo. Bi.) i'dlig sRättv. 
ydlin Leks. 'trevlig, behaglig / pleasant, 
nice'; du e så hi'dlin lä 	Rättv. (Bo.) 'det är så 
angenämt att se dig'; ä Y dlinar tå få drå`pvattnä 
än ti'lrvvattnä Leks. 'det är behagligare att få 
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regnvatten (eg. vatten från dropprännan) än 
älvvatten'. 

hyfs f . I a hö/ts Mal. heffs Li. 'städat uppträdande, 
hyfsning / good manners' (SAOB 2); andå' a då 
i'vvo hö'ffs Mal. 'den där karlen har då ingen 
hyfsning'. 

hyfsa' sv.v.l. y'//sa Älvd. Våmh. hi//s- Ve. iffs-
vSoll. hö' //sa Mal. heffsa CoVd. 'snygga upp, 
putsa, städa / tidy up, polish, clean up' (SAOB 1) 
allm. y' //s knet4 Våmh. 'jämna husknutarna'. 
— Raft.: då hös ffs an sä full Mal. 'då snyggade 
han (väl) upp sig'. — Särsk. förb. (av:) y f fs-å'v 
Älvd. 'tälja av, jämna, putsa (t. ex. ett ämne)'; 
i' ffs-åv stu"gun (dat.) vSoll. 'göra rent i stugan'; 
(på:) ss hes I fs o på 8e Li. 'så snyggade hon upp sig'; 
(till:) he'ffs-a ä 	Li. 'putsa av el. snygga till 
det litet'; p.pret. ahöffsn, Mal. tåsheffsn Li. 'till-
hyfsad, uppsnyggad'; (upp:) hifs-u'pp lit in i 
stu"gun Ve. 'städa litet i stugan'; höffs-s'pp 
lrtä te hä'Irin Mal. 'städa litet till helgen (sön-
dagen)'; (utav:) höffs-tå' di Mal. 'snygga upp 
el. putsa av det'; hes//s-tå ka`nntan Li. 'putsa av 
kanterna'. 

hyfsar(  sv.v.l. —3. y' fisa. vMor. Leks. (pret. 
y' 'Med vMor. ffsts Leks.) his fisa Dju. Ga. 
hö'//s(a) Mal. he'ffs(a) öVd. (Torp hyfsa). 1. 
'lyfta, hiva upp (ngt med ett ryck) / lift, heave, 
pull up' Ga. 2. 'rycka på axlarna / shrug one's 
shoulders' allm. y'ffs upå si vMor. y'ffs på så 
Leks. his ffs på a`kksla Dju. hö' //s på askk.2lan el. 
hös f fs på 8ä Mal. hes på se Li. 'clets.'; an hes fis 
å gå' Tra. <han går lätt och lyftande på axlarna 
för varje steg'. — Särsk. förb. (upp:) y//8-o'pp 
rs'ttjvn Leks. 'höja på axlarna, så att rocken 
kommer bättre på'; (uppå:) hi//s-uppå' 8e Ve. 
<rycka på axlarna (så att ryggsäcken kom i gott 
läge)'. 

hygga f.IVa hYddja Ore hys ddja Bju. höscldja 
Mal. he'ddja Li. (SAOB). 1. 'trevnad, hugnad, 
glädje / pleasantness' Ore Mal. Li. ä å do-nt 
nå`go hyscldja te va s`jtä te Ildjko s`jrwädär Ore 
<det är (då) inte något trevligt att vara ute i 
sådant yrväder'; ä e isnuo hö`ddja må nåsran, 
88M våala nö' å' Mal. 'det är ingen trevnad el. 
glädje med någonting, sådan som världen nu 
är'. 2. 'hygglighet, pålitlighet, reson / decency, 
reliability, reason' Bju. Li. sm ä å nå hyscldja 1-n 
Bju. 'om det finns ngn hygglighet i honom'; ä e-nt 
88 Mas  UVg ä å' nåo hescldja må' Li. 'det är inte så 
många (människor) det är någon reson med'. 
3. 'anständighet, moral / respectability, morals' 
Mal. dvm a'-nt nå`ro Isasy'n fö höscldisn 'de ha inte 
någon känsla för det passande'. 

hygga sv.v.3. 1. hy' ddj- Bju.; p. pret. n. uggt 
Ors. hukkt Ore (h)sk(k)t Rättv. Leks. Bju. Dju. 
Ga. Mock. (SAOB hygga'"; L. Levander om 
hugt i SvLm 1942, s. 96; endast p. pret. och 
refl.). — P. pret. (endast i förb. med gitta:) i 
djet-nt u'ggt tä basjda Ors. 'jag gitte inte vänta'; 
ädå' djet e då-ut hu'kkt djä"ro Ore 'det där anser 
jag mig då för god att göra'; o gåt-ithu'kkt såg 
jätt ö'rd Ore 'hon var för stolt att säga ett ord'; 
bår däm Rts ho'k(k)t tå cennlit-na så Rättv. (Bo.) 
'bara de brydde sig om att anlita henne'; ja jett 
int hs'kkt ä Bju. 'jag kan ej förmå mig till det'. 
Jfr fräk-, led-hyggad. Syn.: få utav, bet. 2; 
gitta, bet. 1; gitta upp; gitta ut; hirta. — 
Refl.: 1. hyddj så tå Bju. 'med förtröstan vända 
sig till / tum n to someone with confidence' (SAOB 
hygga' 4). 2. hyddj Så Bju. (äv. i förb. med 
upp:) hyddj-s'pp så Ål 'snygga upp sig / tidy 
oneself up' (SAOB hygga" 2); ja hYddja (tepp) 
mä i måsrast Bju. 'jag snyggade upp mig i 
morse'. 

hygster n., se hugster. 
hyk m.Ib hk Mal. (Torp hyk; jfr hyka v.) 

'person med hukande el. böjd ställning; stackare 
/ crouching person; poor creature, weakling'; 
hån si'tt ä /sr en hy'k je 'vad sitter det för en 
hopkrupen stackare här?'. Jfr huk m.; hyka f., 
bet. 1; hyke, bet. 1. 

hyka f.IVa hg`tja Mal.; best. hrtja Nås Li. hystja 
Äpp. Mal. 1. 'undergiven (och böjd) kvinna / 
humble (and crouching) woman' Mal. Jfr huk; 
hyk; hyke, bet. 1. 2. (best.:) 'bakdelen, podex / 
buttocks' allm. (vanligen i uttrycket få på 
hykan:) få på hrtja Nås Li. få på hg`tja Äpp. 
Mal. 'få stryk; (bildi.:) få på tafsen'. 

hyka sv.v.3. 1. hy tja (pret. hy kt8 -hy tja) 
svLeks. hg`tja Bju. Jä. Mal. hg'tja Ål laska — 
hrtja Ga. hystja ,,,hgska Flo. Äpp. hrtja Li.; 
pass. åsjtjas (sup. etsjktas) Älvd. äsjtjas vSoll. 
(SAOB hykas; VII hyka; Torp hykj a) 'intaga 
en hukande ställning, huka, gå (med ryggen) 
hukad / crouch'; jå'ta hgskts svLeks. 'geten böjde 
ned ryggen' (av skräck vid åska); hfk'n, tög 
ra`mmpa mila bösnsm s hglo e-vå'g Äpp. 'hunden 
stack svansen mellan benen och sprang hukande 
i väg'; i hys/okt i ri3'vin Mal. <jag smög mig hu-
kande bort (med ändan indragen)'; (äv. bildl.:) 
jä'målran stå å hystjä Ål 'gärdsgårdarna stå på 
huk' (om dåliga gärdsgårdar). — Refl.: Wie så 
Ål Msk så Nås 'huka sig'. — Pass.: 1. 'stå osä-
kert, balansera / be unsteady, balance' Älvd. 2. 
'slå dank, lata sig / iclle, lounge about' Älvd. 
vSoll. — Särsk. förb. (av:) hytii-4' (i-vå'g) 
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Mal. histje-å Li. 'smyga sig i väg hukande el. 
med ryggen i krum'; an hykkt-ii då'do Mal. 'han 
smög sig hukande bort'; (ned:) hk-ni'd 8e Oro 
hyk-nä'd 8ä syLeks. hgk-nå'r set Ål Flo. Jä. — 
Avi.: sitt hg`tja (adv.) svLeks. 'sitta på huk / 
squat'. 

hyke n.III hytii Ga. lig`tjä Jä. 1. 'person, som 
befinner sig i nedhukad ställning / person who 
is squatting'. Jfr huk m.; hyk; hyka f., bet. 1. 
2. 'förfallen stuga, ruckel / dilapidated house' 
Jä. stä'guhgtjä `dets.'. Syn.: hybble, bet. 1. 

hykig adj. I 14`tju Mal. `som har en starkt slut-
tande bakdel (om fyrfotadjur, t. ex. om  häst) / 
with very sloping hind quarters (e.g. about 
horse)'; an a vott hg`tjugeta mä a'lldram 'han har 
fått mer sluttande bakdel efter ökande ålder el. 
med åldern'. 

hyk-laten m. best. hYktåtti Jä. (jfr hyka v.) <ett 
slags tafatt och sittlek / a sort of tag and sitting-
down game'. Jfr huklat; laten, bet. 3. 

hyla sv. v. hb'ka Bju. 'tjuta gällt / howl' (SAOB, 
Gotl. Ordb.). Syn.: yla. 

hyle n.III hi`k8 Rättv. (Bo.) (jfr hölja f.) <djupt 
ställe i sjö el. vattendrag / deep part of lake or 
watereourse'. Syn.: se djupa; hölja m. fl. 

hylka sv.v.l. hi9t7c- Nås (jfr hyckla'; ? V11 hyl k-
j aI-11, Burträsk hilka; endast refl.:) hi`kk-se-
främm 'med nöd taga sig fram, krångla sig fram / 
make one's way with difficulty, muddle along'. 

hyll(a) f.III 	 i'lle III Älvd. i'llä III 
i// I Våmh. Ors. i'llä III Mor. hisna (pl. hi'llur) 
IV Ve. ill 1 Soll. hi'lle III Ore i'll8 -knia Rättv. 
(h)ill I Leks. hill Bju. Al Dju. Ga. hi'lla IV 
Flo. Nås ÖVd. 	 IV Mal. (Manne 
Eriksson, hjäll och tarre, s. 251, 255 f.). 1. `våg-
rät skiva (el. avsats på spis o. d.) att placera ngt 
på / shelf' (SAOB 1; ÖDB III 215, 346, 382) 
allm. i kigg 4 'åsgest 	Älvd. 'jag ligger på den 
lägsta hyllan' (skämt. om  golvet); e wå bara 
je 	ä'd Våmh. <det var bara en hylla, det'; 
y'//still, 	 Våmh. 'översta, mel- 
lersta (och) nedersta hyllan'; å y' fig 	Soll. 'på 
översta hyllan'; e ä så' te tå' på h,ö'lla tro k du 
Mal. 'är det så lättåtkomligt, tror du?'. Jfr 
syll; bok-, bords-, dörr-, fat-, fähus-, 
fönster-, förstövs-, glas-, gubb-, hand-
klädes-, häng-, hög-, kass-, mus-, ost-, 
pip-, skjåm-, skål-, sol-, tallrik-, tegel-, 
tråg-. 2. `för mjölkskålar m. m. avsedd häng-
hylla över matbordet i stugan / hanging shelf 
for milk dishes etc., placed above table' (ÖDB 
III 215 f.) Våmh. Syn.: häng-, hög-, mjölk-, 
snål -hyll ( a ). 8. 'hyll-liknande avsats under 
60 — 732542 Dalmålsordboken B II, H. 13 

förstugukvistens tak / shelf under roof of 
porch' Mor. Jfr förstövs-. Syn.: kräva", 
bet. 1. 4. <halvkluven stock, vilande på stol- 
parna under ett härbres golv / half-split log, 
resting on posts under store-house' Rättv. (Bo.). 
Jfr syll. Syn.: se dälpsyll; mushyll(a). 
5. 'valk, tillhörande kvinnas håruppsättning / 
woman's hair-pad' (jfr ÖDB IV 234) Ors. Jfr 
hår -hark, -valk. 6. <stock, som hindrade styb- 
ben att falla ned från kolnailans sidor / log whieh 
stopped cinders from falling from sides of 
charring-stack' Leks. Syn.: se blockklubb. 
7. (senare ssgsled:) 'utskjutande sulkant på sko 
/ projecting solo of shoe' Bju.; se lort-. 

sv.v.l. Ylla Våmh. hy'lla Äpp. 'omhulda, 
vårda sig om / cherish, look after' (SAOB hylla' 
II 1); du kann hy'll krå'tja du Äpp. `du kan göra 
dig till vän el. vänslas med kreaturen du'. 

hyllan sv.v.l. i'lla nÄlvd. (jfr 1 hylla f., bet. 1) 
(om rök:) <bilda ringlande avsatser / (about 
smoke:) form coils one on top of the other': rå'k§n 

sig -ed i'lle rIl`tjgna -ed i'lle sig `röken bildar 
avsatser, det hyllar sig'. 

hyll-stad m. hi'llstä ÖVd. 'plats, där ett djur skju-
tits, flåtts och styckats samt hängts upp i träd 
för tillfällig förvaring / place where an animal 
has been shot, flayed and cut up and tem-
porarily hung up and stored'. Syn.: färsk-
plats. 

hymja sv.v., se hömj a. 
hymla sv.v.l. hy` mmka Mal. 'förehava ngt i smyg, 
smussla med ngt / do something in seeret, be 
furtive about something' (SAOB 2). 

hympa f.IVa y`mmpa Våmh. (Bon.) hes9nmpa 
ÖVd. (jfr Torp humpi) <ögla av vidja, läder el. 
jårn / withe, leather or iron bop'; täksävvs-
herrampa Li. 'ögla, fäst inne i skåpsängens övre 
bäddbotten så, att äldre person, som låg i nedre 
bädden, kunde fatta tag i den och häva sig upp'. 
Syn.: hämpa. 

hympa sv.v.l. hys Trampa Al (jfr Gotl. Ordb.) 'röra 
sig oroligt, nervöst vrida och vända på sig / 
move restlessly, twist and fidget'. 

hymta sv.v.l. hy' mmta Al -föreg. 
hynda f.IVa y`nnda Våmh. nncla vMor. Soll. 
i'nnda öMor. vSoll. hi'nnda Ve. i'n(n)da sRättv. 
hynnda Bju. Jä. Äpp. Mal. hi`nnda Mock. 
Nås ÖVd.; obef. Älvd. 1. 'hondjur av hund / 
bitch' (SAOB 1) allm. Jfr rack-. Syn.: bic k a, bet. 
1; sj äppa. 2. `horaktig kvinna / whore' Våmh. 
öMor. Jfr bicka, bet. 2. 

hyppa f.IVa Yppa Älvd. (Torp hypj a) 'säckfor-
mig del av varpnät, bildad vid dess indragning 
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och inneslutande de fångade fiskarna / sa,ck-
like part of warp-net formed when net was pul-
led in containing the fish that had been caught'; 
djetrå y`ppu 'vid indragning av varpnät åstad-
komma en säck'; wennd y`ppu 'vända ut och in 
på varpnätssäeken'. 

hyr m.Ia gr Älvd. Våmh. -gr vMor. r ajrajl  
Ors. -8jr Ore (Rz 276a; jfr Fr. hyrr; formerna fr. 
Ors. Ore innehålla dift. <långt g). 1. 'het aska, 
blandad med glödande kol / hot ashes mixed 
with embers' allm. dem a w ni g'ren Våmh. 
'de (o: potatisarna) har legat (eg. varit) i glö-
dande askan'; du ska leddj på"ror at i a'jny, Ors. 
'du skall lägga potatisen i eldmörjan'; tesskgr 
Våmh. vMor. a'sekär sOrs. a'ssksjr Ore `dets.' 
(Rz 276a). Syn:. hyrje; mörja, bet. 2. 2. 
(senare ssgsled:) 'vattenhaltig, lös jord / watery 
and loose earth or mould'; se vattu-. 

hyra f.IVa hi`ra Li. `hastigt hopsytt stycke tyg / 
piece of cloth rapidly run up'. Jfr hyra v. 

hyra sv.v.3. hi'r- Li. (jfr Torp hyran") 'hastigt 
och vårdslöst sy, snörpa el. tråckla ihop / tack, 
run up' (endast i förb. med ihop:) du a hit-ihö'p 
å 'du har snörpt el. rynkat ihop det (o: tyget)'; 
(p. pret.:) ihö'phicl 'hoprynkad, hopsnörpt, hop-
tråcklad'. Syn.: hörpa; körpa, bet. 1; snorpa; 
snörpa, bet. 1. 

hyrja sv.v.l. hisr(r)ja Rättv. (Bo.) 'duggregna / 
drizzle'. — Avi.: hyrj n. Bju. 'fint duggregn / 
drizzle'. 

hyrje m.IIIa g`rti (best. sg. dat. g`r4m) Våmh. 
'het aska, blandad med glödande kol'. Syn.: 
hyr, bet. 1. 

hyrpa sv.v.1., se hörpa. 
hyrvel m.Id hy'rrvil Bju. hisrrvil Dju. Ga. 
hy'rrvil Flo. Jä. hy'rrvel Äpp. hy'rrvyl ,,hö'rrvil 
Mal. (jfr SAOB hurv el). 1. 'virvelvind / whirl-
wind' Dju. Syn.: troll-käring, -vind; troll-
käringvind; svirvel; virvel; vädervirvel; 
yrel. 2. 'pojkbyting / brat, urchin (of a boy)' 
Bju. Ga. Äpp. Mal. Syn.: hurvelus; härvel, 
bet. 4. 

hysa sv.v.3. •••• 1. å'jsa Älvd. Våmh. ö'jsa Mor. 
Soll. he'jsa Ve. (h)y-'sa Leks. hg'sa Bju. Jä. Mal. 
(om person el. sak:) 'hava i sitt hus el. under 
tak / accommodate, have under one's roof' (jfr 
SAOB lb; styr dat.:) Kö& baler ig d' ja 41 r 
o'llå Älvd. 'inte kan jag hava allt det där i mitt 
hus'; ö' ja lu'ffårum öMor. 'ge luffarna husrum'; 
ftken sulld viLi ö' je nå .21åjk tökskållum Soll. 
'vem skulle vilja härbärgera (några) sådana 
tokstollar (eg. tokskallar)?'. Syn.: husbärga; 
husbärgera; husera. 

hysk m. n.Ib &sk n. Våmh. (Bon.) hissk m. 
Ve. Dju. hyssk m. Äl läderstycke, anv. att giva 
skoläst passande form / piece of leather used to 
give (shoe) last a suitable shape' (SAOB 
hyskenu 1). Syn.: hyska"; kil, bet. 2b; 
passning, bet. 2. 

hyska' f.IVa hö' ffa Bju. ö' ffa Ga. hy` ffa Flo. 
hy'sska Mal. 'ögla, utgörande del av häkta, 
hyska / eye, part of hook and eye' (SAOB 1). Jfr 
märla, bet. 2. Syn.: häkt-lycka, -märla; 
mälja. 

hyska" f. IVa hiss(s)ka Rättv. (Bo.) 'läderstycke, 
anv. att giva skoläst passande form' (jfr SAOB 
hyskenu 1). Syn.: se hysk. 

hyssa sv.v.l. hisssa Rättv. (Bo.) h,ö`ssa Mal. 1. 
'på lek svänga barn upp i luften / swing a child 
up into the air for fun' (SAOB hyssa"' 2) Rättv. 
(Bo.) 2. 'bete sig (uträtta ngt) hastigt och utan 
omsorg / act hastily without thought' Mal. /töm 
i-vet'g 'gå fort och slarvigt'. Syn.: runs a, bet. 3. 
— Avi.: hö» m. Mal. 'tanklös man, som hastigt 
slarvar ifrån sig ett arbete / eareless man'; höss 
n. Mal. 'slarv, tanklöshet, vårdslöshet / careless-
ness'; hö',9,9u adj. Mal. 'tanklös, oförsiktig, 
vårdslös / eareless' (i rörelse, handling och 
yttrande). 

hyssja' sv.v.l. hi` ffa Ga. hys ffa Flo. (SAOB 
hyssja', under hyssa"; Torp hysjarv). 1. 
'lägga upp, lassa in (t. ex. hö i lada) / put (e.g. 
hay into barn)' allm. 2. 'hastigt lyfta (högt) 
upp, hissa (ett barn) / toss (a child)' (jfr SAOB 
hyssa" 2) Flo. 

hyssja" sv.v.l. hy` ffa Bju. 'mana ngn att vara 
tyst gm att säga »hyssj» / cry hush to s.o.' (jfr 
SAOB hyssja" 1-2). 

hyssjig adj. I y"sjun vMor. isju'nn öMor. irnsjon 
vSoll. y'sjetn Soll. issug Ors. (Boöthius 55) i' ffu 
Rättv. (h)y` flug Leks. hy' ffu Äpp. B`fu Mal. 
rds Li. 1. (om häst:) `gråskymlig; gråbrun / 
(about horse:) greyi,sh' (SAOB) allm. Jfr grå-. 
Syn.: se gråhelad. 2. (om färg etc.:) <urblekt; 
blåblek / (about colour:) faded, pale-bluish' 
allm. y"sjån i ö`gum Soll. 'som ser blek och blå-
frusen ut'. 3. (n. om väder:) <mulet, vått och 
dimmigt / cloudy, wet and misty' öMor. Leks. 
Mal. 

hytta f.IVa istta Ors. hy`tta Bju. histta Moek. Nås 
hö'tta Mal. 'anläggning, där järn smältes ur 
malm, masugn / iron foundry, blast furnace' 
(SAOB 2). 

hytta sv.v., se höta. 
hytt-lort m. Ja hi`ttlorrt Nås 'stycke blå slagg från 
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hytta el. masugn / blue slag from iron foundry' 
(jfr Holmkvist, Hyttspråk lort). 

hyva sv.v., se hiva. 
hyve n. 'ide etc. / winter quarters, burrow', se 
yve n. Jfr ide (hyde). 

hyvel m.Id 	"vy/ Älvd. Våmh. (best. sg. dat. 
p-"vhm Älvd. p"vylim, Våmh.) y'vy/ vMor. 
(pl. ivi'llär) öMor. hi"vel Ve. i"vi/ vSoll. Ors. 
(best. sg. dat. i"vilem vOrs.)hi"vilRättv. (Bo. Bi.) 
(h)Yvil Leks. hYvil Bju. Al Flo. hi'vil Dju. Ga. 
Nås (pl. hi'vilär Nås) h7'vyl ,,,12,Yvil Jä. hö'vväl 
Äpp. hYvyl (pl. hg`vy/tia ) Mal. 1A`vel (pl. /avier) 
ÖVd. 1. 'verktyg för slätande av träyta, bestående 
av ett träblock och en i blocket snett insatt, med 
egg försedd järnskiva / carpenter's plane' (SAOB 
1; ÖDB II 168; jfr skave). Jfr bordsmöt-, 
båtmöts-, el-, han-, hon-, härvskaft-, 
krok-, krus-, köl-, laddten-, lagg-, lång-, 
nar-, ox-, pärt-, rand-, rund-, skrubb-, 
skål-, slät-, spjälk-, spont-, ärjskaft-. 2. 
(senare ssgsled:) `liten hyvel, anv. att sönder-
dela bröd åt tandlösa personer / small plane, 
used to break up bread for toothkss people' 
Mal.; se bröd-. 

hyvel-bänk m. Ib 9"vekbqkk Älvd. ivä'lbävvk 
öMor. ha`vilbävvk Bju. hi'vilbäuvk Nås hyvyl-
bävvk Mal. hä'velbävvk ÖVd. 'arbetsbord, för-
sett med skruvanordningar för snickeriarbets-
stycken / carpenter's bench' (SAOB). 

hyvel-hank m.I b hi"vs/rhåv(v)k Rättv. (Bo.) 
hyvilhåvvk Al hi'vilhåvvk Dju. Ga. Nås 
hyvilhåvvk Flo. hYvylhåvvk ,,,hyvilhåvvk Jä. 
hri'välrhånvk Äpp. 	vylhavvk Mal. hå'velhavvk 
Li. (jfr hank n m.) 'hyvelspån / wood shavings'. 
Syn.: hyvel-hanka, -hanke. 

hyvel-hanka f.IVa irvel'låkk(a) (pl. -åkkur) öMor. 
hi"välrhåkk (pl. -håkkur) Ve. y"väkåkk (pl. 
-åkkor) Soll. hYvylhavvka Mal. hå'velhavvka 
Li. (jfr hanka f.) =hyvelhank. 

hyvel-hanke m. Illa 9-"velråkk Älvd. 9"vellr4kk 
Våmh. y"väketkk vMor. hYväithalckei Oro (jfr han-
ken  m.) =hyvelhank. 

hyvel-järn n. Ja evelrenn Älvd. p"vylienn — 
evelenn Våmh. i"viljann Ors. hi'viljärn Nås 
hyvylgin (--jään) Mal. hå'veljän ÖVd. 'eggjärn 
i hyvel / blade of carpenter's plane' (SAOB). 

hyvel-tand f.VI g"vektetn Älvd. 9"väkt4nn Våmh. 
hYvyltann Mal. hä'veltann ÖVd. 'hållhake i hy-
velbänk / bench stop'. 

hyvel-trä n.V y"viltröjd Soll. hYvylträ Mal. h'vei- 
tr 	'hyvelstock / plane stock'. 

hyven(s) oböjl. adj.; adv. i'väns öMor. (h)Y vsns 
Leks. hg' väns Al hi'väns Dju. h' vin Mal. 1. 

(adj.:) 'utmärkt, ypperlig, bäst / excellent, first-
rate' (SAOB I) Mal. ha va hyvin <det var (det) 
bäst(a)'. 2. (adv.:) 'bra, utmärkt / well, ex-
cellently' (SAOB II) Mor. Leks. Al Dju. ä jekk 
hg' väns Al 'det gick utmärkt'. 

hyvla sv.v.l. evälr Älvd. hi"välr Ve. isvia Ors. 
hi'vka Rättv. (Bo. Bi.) h' via Bju. Flo. hi'vla 
Dju. Ga. Mock. (pres. hi'vil Dju.) hö'vvla Äpp. 
hYvyla (pres. pret. sup. hYvy/) Mal. hä'vla ÖVd. 
'arbeta med hyvel; medelst hyvel bearbeta / 
plane' (SAOB hyvla 1). Jfr ox-. — Pass.: 
brå'et skull hYvläs Flo. 'brädan skulle hyvlas'. 
— Särsk. förb. (ihop:) hivälr-ihöp Ve. hgvyl- 
ihö'p Mal. <med hyvel jämna i och för hopfog-
ning'; (utav:) hyvyl-tä Mal. 'genom hyvling 
jämna el. avkorta'. 

hå m.Va hå Mal. ÖVd. (best. hånn Mal.) 'tjärn-
el. sjöliknande, djup vattensamling, vanl. med 
synligt såväl tillopp som avlopp / deep tarn or 
lake, usually with visible feeder stream and out-
let' (SAOB hå"). 

hå f. VII •-• IV a «.'Ia — m. V n. V 4‘ na f. IV Våmh. 
(Bon.) Xna IV ,,,an I vMor. hån I Ve. Nås Jä. 
Äpp.'ån VII (pl. l'endr) —7:ina IV Son. å VII 
(pl. Xer) öOrs. hå VII (best. hå'n,a) Ore Xna 
IV Rättv. ec`na IV Leks. klena IV Ga. Flo. hå 
VII 	na IV Mal. hä f. I — ni. V n. V ÖVd. 
'med urtagning för åran försedd träkloss på 
båtkant, årfäste, årtull / rowlock' (SAOB hån; 
Zetterholm i Ordgeogr. och språkhist., s. 34 ff.; 
ÖDB II 200); bå'tv, a vott nö'kkt i lurorn Mal. 
'båtens årfästen ha blivit nötta el. båten har 
blivit nött vid årfästena'. Syn.: se båtöra; 
hadda, bet. 6. 

hå interj. hå Soll. Bju. Mal. hå` Rättv. (Bi.). 1. 
(uttr. för beundran el. erkännande / expression 
of admiration or aclmowledgement; SAOB Ib) 
Rättv. (Bi.) hå', v jek brä' då '(vi fingo fyra gäd-
dor —) jojo, det gick bra då'. 2. (uttr. för förvå- 
ning / expression of surprise; SAOB 1c) Mal. Jfr 
hoj. — Utvidgning: håhå' Mal. 1. (uttr. för 
misstro / expression of doubt; jfr SAOB hå Id). 
2. (uttr. för klagan / expression of dismay; jfr 
SAOB hå 1g); hd' -kil' Soll. (uttr. för förvåning 
el. förakt / expression of surprise or contempt); 
hå' -kil', uka fö'k 'äsch, vilken människa!'. 

Håbergs-gubben m.III a best. hå'bbäasgubbin 
Mal. 'fiktivt väsen, varmed barn skrämdes / 
fictitious creature, used to scare children' (sades 
ha sitt hemvist i Håberget i Malung). Jfr B ö (e); 
gubbe, bet. 6, m. fl. 

håg rn.II 	 fig Älvd. vMor. Son. Ors. hag Ve. 
Oro hg Rättv. (Bi.) Bju. Flo. — Mal. (Y.) 
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Jä.) (h)åg Leks. håg —hög övr.Mal. ÖVd. 
1. 'lust, intresse / inelination, interest' (SAOB 3) 
allm. an  djå'r å an a fig a vSoll. 'man gör det, 
som man har intresse för'; han a då hå'g, hann, 
för hå' sam han f å' r må Jä. 'han har då lust, han, 
för det som han sysselsätter sig med'. Jfr 
själv-. 2. 'benägenhet, tendens / tendeney' (jfr 
SAOB 3) Leks. o ska ha hå'g å va rti'dd 'hon (o: 
den lilla flickan) tycks vara litet rädd'; ä har 
hå'g å vii bi litet svåski fets 'det har benägenhet 
att vilja bliva litet svalt ute'. 3. (adverbiellt i 
bet. ihåg:) se ihåg. 

håga sv.v.l. hit`g- Ve. laga Mal. hå`ga,-.71,B`ga 
ÖVd.; pass.: u"gås Ors. lagos Ore hå`gas Äpp. 
'erinra sig, komma att tänka på / recollect, re-
member' (SAOB 1) Mal. (Y.) ÖVd. hd ltö`g int 
de'mm int Tra. <det kommo inte de att tänka på'. 
— Refl.: 1. 'erinra sig, komma ihåg / recollect, 
remember' Mal. 2. 'finna sig och komma ihåg, 
vad man bör säga el. göra / colleet one's wits 
and remember what one is supposed to say or do' 
Mal. ä e-nt 88 gu'tt hå'g så Ct'l ga`nyila 'det är inte 
så lätt alltid att finna sig och komma ihåg vad 
man bör säga el. göra'. 3. 'glädja sig / rejoice' 
Ve. å a hfega 8i at gr-et& skyl dra lev <hon har 
glatt sig åt att Greta skulle ge sig iväg'. — Pass.: 
1. 'komma ihåg / remember' (SAOB 1) Ors. 2. 
'ha lust till / have an inclination for' (SAOB 2a) 
Ore la ges do fån ka'ssk <vill du ha en kask?'. 3. 
'förebåda, spå / predict, portend' Äpp. hå hii`gets 
hå km frå`mmandti, då hd kki`år ti nåssun 'det 
spår främmande, då det kliar i näsan'. 

hågad adj. I irgåå Älvd. irgådn Våmh. (Bon.) 
u"gd'cliy, svMor. (« figadn) Ors. hu"gådn, 
—hfega Ve. a`gadn Soll. ht7'g° Ore hirgd Rättv. 
(Bo.) hirga Rättv. (Bi.) hå`ga Dju. Flo. Jä. hå`gs 
Nås Äpp. håsgin Mal. 'som har lust (för ngt) / 
inclined' (SAOB 2); i spft'srd-n nm 4rt war frgd 
fy-'a Älvd. 'jag frågade honom, om han var hågad 
att följa med'; ig 1-nt irgddr,, å' dö Våmh. (Bon.) 
'jag har inte lust för det'; o e-it hu"geidn upå 
någu gå'd Ve. 'hon har inte lust med ngt arbete'; 
Ictinnår du di figadn, te ut å da`nns å Soll. 'har 
du lust att gå ut och dansa?'. Jfr o-. Syn.: lu-
tad; lut en. 

håg-fällas sv.v.3. pass. irgfellas Älvd. 'ha lust 
(att); fatta tycke (för) / be inclined to; take a 
faney to' (SAOB 2; styr dat.); ig ed irgfelldas 
tag-'8m e6 'jag skulle ha lust att ta hem det 
(gamla skåpet från fäbodarna)'; n sgöks ifg- 
/ellas clOa ku'llnn <han tycks ha tycke för den 
där flickan'. 

håg-kom adj. I hå`glcsnam Äpp. 'som har gott 

minne / with a good memory'; han e cal& hå' g-
kumm må nå`ranå 'han har aldrig minne för 
ngt'. 

håg-kommen adj. IV hå'gksmmin Jä. —föreg. 
håg-komst sbst. hirgkummst Jä. Äpp. 'minne / 
memory'; du å dd hå'gksmmst du Jä. <du kommer 
då ihåg en, du'. 

håg-lös adj. I frgkös Älvd. u"gkös vMor. Soll. 
u"glås Orsa hu"glös Ore hirglös Rättv. (Bo.) 
hå`glös Bju. Jä. Mal. hå'gksus 	Li. 1. 
'liknöjd, indolent / listless, indolent' (SAOB 1) 
allm. ig i so irgkös djå" no dar e m'jyner Älvd. 
'jag är så olustig till arbete, då det regnar'. Jfr 
mod-fälld, -lös, -stulen, bet. 1; oviljig. 2. 
(om kreatur / about cattle:) 'som ej går hem om 
kvällarna / not coming home in the evening' 
Älvd. Ore Rättv. (Bo.). Syn.: ovörden, bet. 2; 
vånslös. — Ssg: luirgloskft f. Ore 'ko, som ej 
går hem om kvällarna / cow which does not 
come home in the evening'; irgkospr.Vm m. 
Älvd. <slö människa; ko, som ej vill äta / in-
dolent, listless person; cow whieh does not want 
to eat'; trgkostupp m. Älvd. 'indolent individ / 
indolent person'. — Avi.: hOglösa f. Rättv. 
(Bo.) 'indolens / listlessness'. 

hågsa sv.v., se hugsa. 
hå-gång m.Ib hå'gdyyr.iltåsgåvv Mal. hå'gavvg 
Tra. 'ett par årfästen el. årtullar i roddbåt / pair 
of rowloeks for rowing-boat'; an e tra'vv i hå'-
gavyam Mal. <det är litet mellanrum mellan år-
fästena i båten'. 

Håkan m. cl`k./ Älvd. bitska Flo. Jä. Mal. heekkei 
(äldre utt., kvarlever som gårdsn. och som förled 
i ortn.) Li. (mansnamn / man's name). 

hål n.II 	Wir Älvd. Våmh. ök vMor. Soll. öl 
öMor. hök Ve. wid Ors. kåk Ore Bju. — Tra. 
(h)åk Rättv. Leks.; böjn., se LD II 196. 1. 'för-
djupning, grop, hålighet / hole' (jfr SAOB 1) 
allm. i a ö'lr i tasnnum Soll. <jag har hål i tän-
derna'; will du dö'n,a up i y' //t hu"ke Ore 'vill du 
göra rent i det översta hålet?'; dösjölt vMor. 
<dyig grop el. håla'; (överfört i lek:) keeppas um 
ö'lå öMor. 'kappas om hålet'. Jfr arm-, blöt-, 
deg-, dret-, dy-, dyng-, eld-, gorr-, kol-, 
krak-, myr-, navar-, pung-, röt-, slarv-, 
smör-, snes-, tänd-, ugns-, ved-, örk-. 2. (sg. 
el. pl., skämts.:) <mun / mouth' (jfr SAOB la) 
Älvd. Dju. Äpp. 4 1 80 tig"ön i irsh Älvd. 'hon 
är så frispråkig (eg. kön i hålet)'; stspp-i'nn ti 
all fl' hå'kom Dju. 'stoppa in i alla sju hålen 
(dvs. ät så mycket du orkar)!'; ms`nnhåk Mal. 
'mun'. Syn.: se gaddri, bet. 2; käft, bet. 3; 
mun, bet. 4, m. fl. 3. 'trångt, smutsigt el. obe- 
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hagligt utrymme / cramped, dirty or unpleasant 
space' (jfr SAOB 2) allm. gennftsk Älvd. 'av 
skogsrå (o: Gorna) bebodd grotta': wätior, 
Våmh. (Bon.) 'ruskig stuga': /ostthi* Dju. 'snus-
kig bostad'. Jfr agn-, dret-. Syn.: håla, bet. 2. 
4. 'öppning i el. genom något / opening in or 
through something' (SAOB 4) allm. bityt-å 
ö'lrå Sol!. 'bita igenom el. bita hål på (eg. bita å 
hålet)'; an li'gg ti 	vRättv. 'han ligger i öpp- 
ningen i isen (el. i vaken)'; va'ttnit pulla-i'nn 
jönom hEt'kå Leks. 'vattnet porlade in genom 
hålet'; (överf.:) få-hi"ek å Mal. 'förmå någon att 
göra något, få någon att köpa el. göra affär'. 
Jfr and-, ars-, drön-, dymmel-, finger-, 
frät-, glad-, glutt-, katt-, kunt-, lie-, mats-, 
nas-, nos-, nyckel(s)-, rock-, räv-, skur-, 
snärj-, snör-, stick-, svick-, söm-, tapp-, 
torkstugu-, täpp-, vattu-, vind-, vrång-, 
väder-, vägg-, ör(on)-, ös-. 5. `fingerhål på 
blåsinstrument / holes in wind instrument' 
(SAOB 4d) allm. fi'vvgrQ a ga'id 4 demda irski 
Våmh. (Bon.) 'fingrarna ha löpt (eg. gått) på 
de där hålen (under spelning på flöjt el. horn)'. 
Jfr finger-, lyd-, låt-. 6. (senare ssgsled:) 'öpp-
ning till brunn o. dyl. / opening of weil or such-
like' (SAOB 4f), se brunn (s )-. 7. (senare 
ssgsled:) 'öppning för dörr, fönster, grind o. dyl. 
/ opening for door, window, gate etc.' (SAOB 
4h), se dörr-, glad-, glas-, grind-, led-. 8. 
'öppning till djurs bo o. dyl. / opening to animal's 
dwelling or suchlike' (SAOB 4i) allm. ra' tthök 
Mal. 'ingång till råttgång'. Jfr katt-, vand-. 9. 
'halsöppning på klädesplagg / neek of garment' 
allm. stifevrtfkuk Älvd. stg` örtfisk Våmh. 'halsöpp-
ning på skjorta': se'rrkiisk Älvd. Våmh. sterrkök 
Sol!. 'halsöppning på särk'; y"vdöksök Soll. i' vdöks-
ök Leks. (Silj.) <halsöppning på överdel'. Syn.: 
hals-hål, -mått. 10. 'sprund på kjortel etc. / 
slit in skirt' Älvd. Rättv. Jfr kjortel-. Syn.: 
klypa, bet. 6; sprund, bet. 1; sprutta, bet. 1. 
11. (pejorativt om människa / derogatory about 
person) Leks. Flo, et ga`mmakt (h)ek Leks. 'en 
gammal person, som trots sin ålder uppför sig 
på olämpligt sätt': ga`mmåk hfe'lrå Flo. (invektiv 
till vuxen person); stör hik'kå Flo. (invektiv till 
barn). Jfr gap-, tarv-, tom-, väl-. 12. (senare 
ssgsled:) 'trakt, område, terräng / area, district': 
se av-, björn-, anas-. 

adj. I hök Ve. hök Bju. Äpp. 1. 'ihålig / 
hollow' (SAOB hål' 2) Ve. dåm a jenvka.-i'r 
dåm så dåm a vei hök `de ha täljt bort ved ur dem 
(dvs. trågämnena) så att de blivit (eg. varit) ihå-
liga'. Syn.: se ihål m. fl. 2. 'glupsk, omättlig /  

greedy, insatiable' Bju. Syn.: se glummeni, 
bet. 1; glup, bet. 1, m. fl. 3. 'tom, ödslig / empty, 
waste or lonely' Äpp. hå sir ss he'llt ut, s låvvt 
mula Ohm 'det ser så tomt och ödsligt ut, och 
(är) så långt mellan gårdarna'. 

hål" adj. I hål (n. hållt) Äpp. Mal. öVd. (jfr hal). 
1. 'hal, slipprig, glatt / slippery, shiny' (Fr. 
håll; Torp haal); hå'l ssm en å'k Mal. (om per-
son) <hal som en ål'. Syn.: se hal, bet. 1; hå-
lig"; hålkig m. fl. 2. (om vätska:) 'som kännes 
slipprig / (about liquid:) slippery, slimy' Mal. Li. 
Syn.: hal, bet. 2; slemmig" m. fl. 

håla f.V 	Älvd. trskå •••••arska Våmh. rku ,•••• 
Öku vMor. ws"la 	Ors. hfiku Mal. (Torp 
hol a f.). 1. 'fördjupning, hålighet / hollow, hole' 
(SAOB 1) allm. e"sikråkåoku vMor. 'hål i marken 
för hässjkrake'; dö` joku vMor. 'av dy fylld håla'. 
Jfr arm-, dymmel-, glis-, nävs-. Syn.: hål, 
bet. 1. 2. 'trångt el. obehagligt utrymme / 
cramped or uneomfortable space' (jfr SAOB 2) 
allm. stirguitskål  Älvd. 'trång, dålig stuga': 
skäiårfiska Våmh. (Bon.) 'tillhåll för löst folk'. 
Syn.: hål, bet. 3. 3. `öppning el. hål gm el. i 
ngt / opening through or in sthg, hole' vMor. 
Ors. måskoku vMor. 'malhål': i`nngånsoku vMor. 
'ingångsöppning på mjärde'; ks`ssteinswölur pl. 
Ors. <rökgångar i skorstenen'. Jfr glas-, snus-. 
Syn.: hål, bet. 4. 4. 'öppning i snarstängsel, 
vari snaran placerats / opening in fenee-trap, in 
whieh trap was placed' vMor. Syn.: snar -led, 
port. 5. 'kvinnligt könsorgan / female sexual 

organ' Älvd. i fikk 'torsk% m,in d'Oöå' kustbo 'jag 
fick öva samlag med den där flickan'; tkgåih'"sktf 
för et 'fingra på hennes könsorgan (eg. taga hålan 
för henne)'. 6. (pl.:) 'flätning av människohår, 
bestående av en rad öglor / plait of human 
hair, consisting of a series of loops' (jfr CoDB II 
294f.) Våmh. Jfr hålkedja; hårarbete, bet. 
1-2. 

håla' sv.v.I. irsket Älvd. Våmh. (Bon.) okå-
wsnet Ors. h,å`ks Mal. h,å`lrå Li. 'göra el. 

sticka hål i / make a hole in' (SAOB håla' 2) 
Älvd. Ors. fevkå err8koll4n, Älvd. 'borra hål i 
räfshuvudet'; ii"81r4 a gOstörent Våmh. (Bon.) 
'göra hål (i marken) för gärdsgårdsstörarna'. 
— Särsk. förb. (ur:) Ilsket-Yr Älvd. Våmh. 
o!,6-i'r 	vSoll. 	Ors. hålts-it'a Mal. 
'urholka; göra hål i' (styr dat.:) håks-ft'a  sttittjam 
Mal. 'urholka stocken': (äv. bild!.:) må'går s 
filrhåksn Mal. 'mager och infallen i ansiktet': 
(utur:) dem add hå'lå-tft hå` ikaddiam Li. `de 
hade dragit hö ur (eg. urholkat) höstacken'. Syn.: 
grava, bet. 6; grava ur, bet. 3. 
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håla' sv.v.l. /Oks Mal. h,gi'kå Li. (jfr hål n., bet. 
2) 'gapa och skrika, gasta, ropa starkt / shout, 
yell'; an hilsks s ro'//t, ss i tro'cld an add 
rags`ran Mal. 'han gapade och skrek, så att jag 
trodde att han hade gjort sig något illa el. ska-
dat sig'. Jfr ropa, bet. 1. Syn.: gasta; rämj a, 
bet. 1; yla. 

hål-bent adj. I fe skbient Älvd.; obef. Mor. 'hjul-
bent / bow-legged'. Syn.: hjulbent. 

"hål-borr m.Ia lakbär Mal. ÖVd. 'hålstamp 
punch-chisel'. Syn.: hål-pipa, -stamp. 

kål-bröd n. lakbrg,  Bju. Mal.; obef. Rättv. Flo. 
'halvtjockt bröd, försett med hål i mitten (för 
upphängning på takstång) / semi-thick loaf of 
lbread with hole in middle' (jfr SAOB; ÖDB III 
389). Syn.: hålbröd-, hål-bulle, bet. 1; hål- 
bullbröd; hålkaka. 

kålbröd-bulle m. Illa hirkbröbulla Mal. 'kaka av 
halvtjockt, med hål försett bröd' (ÖDB III 
389). Syn.: se hålbröd. 

lhålbull-bröd n.Ia hä'kbullbrö Mal. —hålbulle, 
bet. 1. 

m.IIIa 91"8kubull Älvd. ö`kbull Soll. 
hekbulls Rättv. (Bo.) äskbulls svRättv. åsIrbulle 
Leks. (Silj.) hä'kbulla syLeks. Ål hä'kbulla Bju. 
Dju. Ga. Mock. Jä. Mal. 1. 'kaka av halvtjockt, 
med hål försett bröd' (ÖDB III 389) allm. (äv. 
koll.:) vi skum båk hirkbulls i meer(r)go Rättv. 
(Bo.) `vi skola baka halvtjockt bröd i morgon'. 
Syn.: se hålbröd. 2. `helt liten brödkaka, ba-
kad av deg, som togs bort vid upptagande av 
hål i hålbullarna / small loaf made with the 
dough -that was left after holes had been made 
in other loaves' Ål. 3. 'stöt med knäet i en annan 
persons bakdel / a jab with the knee in a person's 
behind' Leks. Syn.: brödkaka, bet. 2; knäf is. 

hål-bänk m. Ib hiarbeivvk ÖVd. 'väggfast bänk 
med lockförsett hål i och bytta under / bench 
with hole in it and bucket underneath' (ÖDB III 
214). Jfr hålstol m. fl. 

hål-djup n.Ia hä'kdjiip Mal. `(stort) djup, bråd-
djup / (great) depth'. Syn.: bråd-, tvär-
djup n. 

hål-djup adj. I häskdj523 Mal. 'mycket djup, bråd-
djup / very deep, precipitous'. Syn.: blå,dj up; 
bråddjup, bet. 2. 

hål-falla st.v. /5'Z 	Li. 'bildas fräthål gm 
överhettning (med kol som glöder) i kolmila / 
form space in charring-stack through over-
heating'. 

hål-fotad adj. I hä'kföta Flo. 'icke plattfotad, som 
har normalt fotvalv / not flatfooted'. 

hål-foten m. best. fes/r/iistzbÄlvd. Våmh. hå`k/ötv,  

Ore Mal. 'den inre, mellersta delen av fotsulan, 
fotvalvet / arch of foot' (SAOB); i fisnr/fkakm 
Älvd. `i fotvalvet'. 

hål-fåll m.Ia hä'kfall Jä. 'fåll med hålsöm / 
hemstitching' (t. ex. på vitt huvudkläde el. 
vitt förkläde, buret då man gick till skrift). 

hål-horn n. la Taktvsnn Ore 'horn, medelst vilket 
hål åstadkoms i brödkaka / horn used to make 
hole in loaf of bread' (ÖDB III 399). Syn.: 
bröd-, bull-, kak-horn; hålmått. 

hål-hugga st.v.  . fiskogg Älvd. 12` 8kogga Våmh. 
ö'lrågg vMor. o"lrågg Son. uglsgga Ors. (Ross h ol-
hogga) 'hugga hål i timmerstock i och för trans-
port / chop hole in end of log for transport' 
(ÖDB I 485); fi'skogg ti'mmbreå Älvd. 'hugga 
hål i ändarna av timmerstockar'; öskågg stu'ttjen 
vMor. 'hugga hål i änden av stocken'. Jfr hank - 
köra v., m. fl. Syn.: öga. — Av/.: 
vMor. 'man, som vid timmertransport hade till 
uppgift att hugga hål i stockändarna / man whose 
job it was to chop holes in ends of logs for trans-
port'. 

hålids-toppa f.IVa hiaristu'ppa Mal. 'rödblära, 
Melandrium rubrum (med vanlig växtplats i 
Hålidens fäbodar) / red campion or ragged 
robin'. Syn.: se bodblomma; lidtoppa, bet. 
1, m. fl. 

hålig' adj. I irskug nÄlvd. ii"sktfn övr. Älvd. 
Våmh. u"kun '-'ö'ken vSoll. evEr`lun Ors. hi"ku 
Rättv. (Bo.) hä'ku Dju. Nås Jä. Äpp. Mal. hii'ku 

ÖVd. (Noreen Ordl.). 1. 'urholkad, ihå- 
lig 	hollowed out' (SA0B1) Jä. 2. `full av häl 
el. fördjupningar / full of holes' (SAOB 2, 4) allm. 
3. 'full med hål, trasig, sönder / all in holes, 
ragged, worn through' (SAOB 5) Li. mi`ttji 
hä'ku .98`kkur te sts'ppa `mycket strumpor med 
hål i att stoppa'. 

adj. I häntic Rättv. (Bo.) `halkig, hal / slip-
pery'. Syn.: se hal; hål", bet. 1, m. fl. 

hål-järn n.Ia UNI& Dju. `snörhålstång / eyelet 
punch' (jfr SAOB). 

hålka f. IVa m. III a Mekka ni. Äpp., f. Mal. 
ÖVd. (Torp haalka; Feer. hdlk a f.) 'halka / 
slipperiness, ice'; i hå`kkam Äpp. 'i halkan'. 
Syn.: halke; halka. 

hålka sv.v.l. hå`kka Mal. ÖVd. 'halka / slip'. 
Syn.: halka. — Särsk. förb. (kull:) hå`kk-
kv' 11 Li. 'halka omkull': (åter:) hci`kk-al  tt Li. 
'halka tillbaka'. 

hål-kaka f.V lakkåku Nås 'kaka av halvtjockt, 
med hål försett bröd' (ÖDB III 389). Syn.: se 
hålbröd. 

hål-kedja f.IVa frakutjåja Våmh. 'kedja av 
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människohår, bestående av hålor / chain of 
human hair, consisting of hålor' (se håla f., 
bet. 6). 

hålkig adj. I heekku Mal. heelrks C/Vd. 'hal, halkig / 
slippery, icy'. Syn.: se hal, bet. 1; håll', bet. 1; 
halkig m. fl. 

hål-krak n.II hå'kkråk Ore `hässjstolpe, försedd 
med borrade hål till stöd för hässjstörarna / 
pole with holes bored in it to support hurelle rods' 
(se ill.). 

hål-krus n. la hå'kkrfts svLeks. Ga. 'vävnad, som 
vävdes så, att små gropar bildades efter solvat 
mönster / woven fabrie with a pattern of small 
dents' (SAOB; i Ga. använt t. ex. i finare 
(krus) överdel till kvinnodräkten, jfr ODB 
IV 169). Jfr krusväv. 

hål-kråka f.IVa hgelrkråka Äpp. Mal. CoVd. 'spill-
kråka / great black woodpeeker'. Syn.: se 
drypp-, herr-, här-, sprut-kråka. 

håll n. 	a olld n. Älvd. -f. Våmh. (bet. 7) ålld 
Mor. Soll. hållcl Ve. und Ors. hund n. 	Ore hall 
-håll Rättv. (Bo. Bi.) (h)all-'(h)åll Leks. håll 
Bju. Dju. hall Ga. hall 	Flo. hull Nås Jä. 
Äpp. hål Mal. hull -Ml öVd. 1. 'grepp, tag, 
fäste / grip, hold' (SAOB håll' I 1, 7) allm. i 
f4-it noå o'lld å ågö  Älvd. 'jag får inte ngt riktigt 
tag i det' (t. ex. om  ett rep); hå e-nt ny ha'll Jä. 
'det är intet fäste (ingenting, som håller fast det)'; 
(äv. bild.:) wa i å'lld min Ve. ta i å'lld min Soll. 
vår i hu'll mä Äpp. 'taga itu med; taga i upptuk-
telse'. Jfr hålla f., bet. 2; mot-, segel-, uppe-. 
2. (i förb. taga till hålls:) 'våldtaga / rape'; ta 
tå hå'llds änä Ve. 'våldtaga henne'. 3. 'återhåll, 
hejd, måtta; återhållsamhet, reson / eon-
tinence, restraint' (SAOB håll' I 2) Ore Leks. 
Ga. Flo. Nås Li. få hu'lld på hä'astzb Ore 'få hejd 
på hästen'; o (h)å-nt nu (h)a'll Leks. o ha-nnt 
ha'llä Flo. 'hon kan ej hålla faeces'; ta ha'll på-n 
Nås 'hejda honorar; ä e i'nnt nS UT å' Li. 'det 
är ingen hejd'. Jfr stann n., bet. 2; tarm-, 
åter-. 4. (senare ssgsled:) 'viss del av not, som 
kvarhöll fisken / certain part of seine, which 
held fish' (jfr SAOB håll' I 7a); se fisk-. 5. 
<plats, där villebrådet väntades gå fram, och 
där skytten därför ställde sig / place where game 
was expected, where hunter lay in wait' (SAOB 
håll' III 3) Soll. Äpp. Mal. CoVd. stå å'lld öMor. 
stå i å'lld Soll. 'stå på pass'. Jfr h ällgr op. Syn.: 
pass'''. 6. a. 'skyldighet att tillhandahålla häs-
tar åt resande / obligation to provide horses for 
travellers' (SAOB håll" V 1) allm. ki`gg i o'lld'.-' 
war i o'lld Älvd. kigg g o'lld Våmh. ?rigg i å'lldä 
vMor. va  i Mald Ve. stå 	Soll. 'ligga i bered- 

skap för skjutsning'. b. 'så lång äg som till-
ryggalades mellan två ombyten av skjutshäst / 
distance covered by one set of horses' (SAOB 
håll' V 5) allm. djeesstjiverui lld vOrs. `dets.'. Jfr 
skjuts-. 7. <häftig, inre, huggande el. stickande 
smärta / stiteh (medical)' (SAOB håll' VI) 
allm. ig a faja 414 (el. ena swå'ra o'lld) i sa' jålfn 
Våmh. 'jag har fått (ett besvärligt) håll i 
sidan'; e kam fa'sst fur fena hu'lki Ore 'jag råkade 
ut för (ett) håll'; /å ha'llur Rättv. (Bo.) 'få håll i 
båda sidorna'; hosst-lö's bal Flo. 'hosta loss ett 
håll'; hu'll v sty'vv Flo. ha'l v ati'vv Mal. hu'l(l) å 
sti'vvg öVd. 'sjukdom, vars förnämsta symtom 
är håll, lunginflammation'; skerrk hä'lä Mal. 
`dets.'. Jfr ball-, stor-. 8. 'riktning, sida / 
direction, side' (SAOB håll' VII 1) allm. fr4 
fIrl'erakm 	Våmh. 'från flera håll'; frå ita 

öMor. fro i' 88U taldi Ors. 'från detta håll'; 
a sa' mmo hu'lld Ore <åt samma håll'; a rett hena 
Äpp. <åt det rätta hållet'; e blås fr4könivgoilklg 
Älvd. 'det blåser sydvästlig vind (eg. från kä-
ringhållet)'; ä blås frö a‘rigash,c4, Mal. `det blå-
ser från urvädershållet, dvs, från nordost'. 9. 
(senare ssgsled:) 'ögonmärke, fäste för ögonen / 
lanclmark'; se båt-, stam-. 10. 'avstånd / 
distanee' (SAOB håll' VII 2) allm. 4 lr4'uvt 
o'lld Älvd. på lå'vvt å'll öLeks. 'på långt håll'; 
int på leevva 	svLeks. 'inte på långt när'; 
nå på heiRet Dju. 'på något avstånd'; på hu'll 
Nås 'på avstånd'; hådå' å då sy eenndlöst lå'vvt 

Äpp. 'det där är då (ett) så oerhört stort 
avstånd'. Jfr bryn-, böss-, hagel-, kul-, 
rop-, skott-. 11. 'känning (med) / contact with' 
Li. dem bla's ss dem ad hIn å vurå,'r 'de blåste 
(i skallpipa), så att de hade känning med var-
andra'. 12. (i uttr. ha ( va ) håll å:) <ha förbin-
delse med, intressera sig för / take an interest in' 
Mal. an a häl å di-då kvi'nnfuttein 'han intres-
serar sig för den där kvinnan'. 13. (i uttr. vara 
i håll med:) <slåss med; vara i tvist el. strid med 
/ fight with; be at loggerheads with' Mal. an add 
vyry i hå'l me en bjä'nn <han hade varit i hand-
gemäng med en björn'. 14. (iuttr. någotpåhåll:) 
'någorlunda, ungefär / fairly, pretty' (jfr bet. 10) 
Mal. ve vi`set 	-på-hä'l hutt o fö'a 'vi visste 
någorlunda vart hon begav sig'. 

hålla f. IV a killa Äpp. hiela Mal. 1. 'hållbarhet / 
keeping quality, durability'; ä va hå`la tf' di 
Mal. 'det var slitstyrka i det'. Syn.: hållnad, 
bet. 1. 2. (senare ssgsled:) 'anordning att hålla 
något fast, spårfäste / grip, hold' Mal.; se segel-. 
Jfr håll, bet. 1. 

hålla st.v. o'lkla Älvd. Våmh. å'lld(a) Mor. Soll. 
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hå'llcla Ve. e'llda Ors. kakla Ore (h)a'lla Rättv. 
(h)a'lla Leks. 	Bju. Mina Al kala Dju. 
Mock. Jä. ,,,he'lla Nås hålla 	Ga. Meta 
Mal. hiaa ÖVd.; pret. fällt Älvd. fälld Våmh. 
elld 	Mor. h,elld Ve. älld Soll. alld Ors. 
hulld Ore hull Rättv. (Bo. Bi.) (h)ell —(h)elld 
Leks. höll Bju. Dju. Ga. Nås Jä. Äpp. hell Al 
hål Mal. jäll•-•••jäl ÖVd.; sup. e'lldea Älvd. e'lldiö 
Våmh. e'lldia —e'lldi vMor. ä'lldi öMor. Soll. 
he'lld Ve. e'lldi Ors. hu'llde Ore hu'lli Rättv. (Bo. 
Bi.) Bju. Al Dju. Ga. Mock. (h)u'lli Leks. he'lli 
Flo. Nås hs'lle Äpp. hå'l Mal. hirl ÖVd. 1. 'gripa 
tag om; hålla fast; hindra från att avlägsna sig / 
take hold of, hold' (SAOB hålla/  1) allm. (styr 
dat. el. ack.:) o'lld 4nam 	Älvd. Våmh. 'håll 
honom, dur; håll hä'Irsem å de Ve. all(d) tietem 
o di vOrs. all mu'nn på då svRättv. hel tjeftam 
Tra. 'håll munnen på dig!'; ha'll dem Jä. 'tvinga 
dem (o: kreaturen) att vara på ett visst betes-
område'. 2. (i uttr. hålla på el. hålla å; jfr 
SAOB hålla' A 3:) 'spara på, vara snål med / be 
economical with, be sparing with' Våmh. (Bon.) 
Mal. ÖVd. an  a &ltd up4 dölgspening og o'llt 
Våmh. (Bon.) 'han har varit snål med dags-
penning och alle; du sia int Ma på ä Tra. <du 
skall inte vara snål med det'. 3. a. 'bibehålla, 
kvarhålla / keep' (SAOB 5) allm. (styr dat. el. 
ack.:) bru'nn olld int wåttne Älvd. bru'nn,änålld 
int v ä' tnä Soll. 'brunnen sinar'; stirg4 ond inge& 
werrma Älvd. 'stugan håller ingen värme'; 
hål va'rrmin brå,' Mal. 'ugnen bibehåller värmen 
bra'. b. (om kulör:) 'överensstämma, passa / 
match (in colour)' Mal. trå''n hel fd'rin mä 
stji`nnom 'tråden gick i färg med skinnen'. 4. 
'hålla inne, hejda / stop' (SAOB 6) allm. (styr 
dat.:) 4 jällt mjö'tjin a mig Älvd. <hon (o: kon) 
höll kvar mjölken, då jag ville mjölka henne'; 
ä e-nt gå'tt te hålld nå he'nndär å' an Ve. 'det är 
inte gott att hejda, hålla fast (el. reda) på honom 
(eg. hålla några händer å han)'; an ku`nnd ent 
hund ha'nndom å' se Ore 'han kunde inte avhålla 
sig från att stjäla (eg. hålla händerna på sig)'; 
kfena håll mje'kka Ga. kö'nä häl mjs'ttjin Tra. 
'kon vill ej ge ifrån sig mjölken'; an e a'llär go-tå 
ha'll kkö'm å sä Äpp. <han kan aldrig hålla fing-
rarna (eg. klorna) i styr (dvs, låta bli att stjäla)'. 
5. (om mått:) 'omfatta, rymma / contain, span' 
(SAOB 8) allm. ä hål då ful vå'k må'ttä Mal. <det 
var då drygt tillmätt'. 6. 'innehålla förebud 
om / portend' (jfr SAOB 8) Älvd.; obef. Mal. 
ÖVd. (styr ack.:) /km ttk'vvgZreä i wa'jöuppecl, so 
olld e miskkk,In snjfk's 'om månen befinner sig i 
liggande ställning, så är det förebud till mycket 

snö'. 7. 'bibehålla, uppehålla, bevara / keep, 
preserve' (SAOB 13) allm. hei'lld je'lldn Ve. hall 
jä'lln, Rättv. (Bo.) kal å'ln, Dju. 'bevara elden 
till morgonen gm att täcka glöden med aska' 
(jfr fästa, bet. 6a); håll tå' ttmjsktja svLeks. <be-
vara tätmjölken'; elkl ljö'der öOrs. 'hålla slag-
takten vid tröskning' (ÖDB II 10); kni`vin hä`l 
int bå'te ne Tra. 'kniven behåller inte sin skärpa 
(något)'. Jfr ljuder' n., bet. 2; skedjäm-
nad. 8. 'bibehållas, icke bliva förstörd / be 
preserved, not be destroyed' (SAOB 16) allm. 
e alld mi dri`te vOrs. 'det (o: tyget) hade sådan 
färg, att smutsen ej syntes så lätt (eg. det håller 
med dreten)'; ng'skönär hu'lld int ns Ore `de 
nya skorna höllo ej (ngt)'; nit' a du fått skö'r som 
ha'lla Rättv. (Bo.) 'nu har du fått skor, som 
hålla'; flög ha'll ho si' på Dju. 'nog håller hon att 
se på'. 9. 'bibehålla en viss riktning, följa / keep 
going in a certain direction' (jfr SAOB 18) allm. 
(styr ack.:) e' agn, 	gd-nt ölld wå'n, Älvd. 'hästen 
kunde (i snöyran) inte följa vägen'; o'lld bu'sttn 
Våmh. 'hålla jämn bottennivå vid dikesgräv-
ning'; ha'll fä'ra Mock. 'följ (plog)fåran!'; je hö'll 
spä'ra Äpp. 'jag följde spåren'; hål la'nndä Mal. 
'färdas utmed sjöstranden'. 10. 'stanna, göra ett 
avbrott, upphöra, stoppa / stop, take a break' 
(SAOB 20-21) allm. ållt vMor. Soll. hål(l)t Ve. 
Rättv. (Bo.) Ga. kalt svLeks. Dju. häl Tra. 
'stopp! sluta nu! stannar. 11. 'stå fast vid, full-
göra / keep, carry out' (SAOB 22) allm. (styr 
dat.:) du i tenndjin o'lld do au a kuvåö-a'ut 
Älvd. `du är tvungen (att) hålla det du har 
lovat'; (abs.:) full fikk ve h,ä`la te kvä'lls Mal. <nog 
fick vi hålla ut (med arbetet) till kvällen'. 12. 
'hålla fri från arbete, fira, iakttaga helg / keep 
free from work, celebrate, observe a day of 
rest' (SAOB 23) allm. ålld tri'ddag öMor. 'hålla 
tredjedag jul fri från arbete'; hål mo'n,ndåg Mal. 
'underlåta att arbeta på måndagen'. 13. 'förse 
med livets nödtorft, underhålla / provide with, 
entertain' (SAOB 24) allm. (styr dat. el. ack.:) 

pre'sstem Älvd. 	presstim Våmh. (Vid 
pre'sstn, vMor. he'lld prtesstem Ore 'hålla prästen 
med mat och lokal (för husförhöret)' (jfr präst- 
hållare m.); ska do he'lld däjnom 	mti 
någo skö`pår Ore 'skall du förse ditt vallhjon 
med ngt par skor?'; hall lå'kunu Rättv. (Bo.) 
'underhålla vallhjonet med mat'; häl både o'kksa 
s fd'agallt Mal. '(tillhanda)hålla både oxe (el. 
tjur) och fargalt'. Jfr brack-, brok-, bröd-, 
kläd-, kost-, mjölk-. 14. (om gudstjänst och 
skola:) 'förrätta, sköta / hold (divine service), 
run (school)' allm. (styr ack.:) pre'sstn, olld 
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me'ssip jär i mo'rrgti Älvd. <prästen håller guds-
tjänst här i morgon'; dsss-1,1 a e'lldi skö'lan Ors. 
'då han har hållit skola'; häl skö'la Mal. 'hålla 
skola'. 15. 'tro, mena / believe, think' (SAOB 32; 
endast i vissa förb.:) då hu'll je s'llt dem tå' dem 
Li. 'då skulle jag nog anse troligt, att de taga 
dem'; an hall e'tt må ds'mm Dju. 'han tycker det-
samma som de'; full kå'r an bj5-tö' hal-e'tt Mal. 
'nog måste man bjuda till att vara eniga'. 10. 
(i förb. hålla med vädret:) ä ha'll ma vå"dri 
Rättv. (Bo.) 'det (mjuka tunnbrödet) rättar sig 
till sin fuktighetsgrad efter väderleken/it (the soft 
clapbread) varies in degree of moisture according 
to the weather'. 17. (som hjälpverb, kopulerat 
med huvudverbet:) 'hålla på (att) /be on the point 
of' Ve. Ors. Leks. i hell å skul dimmp-nidl' Ve. 
'jag höll på att falla ned i (brunnen)'; innt um 
tald s dö'jä öOrs. 'inte ens om jag hölle på att 
dö'; nu vild stKnn bi fkvvn4 öOrs. <nu håller 
skinnet på att börja flagna av'; an a e'lldi v sku 
drajt i bra`kku vOrs. 'han har varit nära att 
skita i byxorna'; an blid å kylt' vdas svLeks. 
höll på att kvävas'. Syn.: hålla på; hålla å, 
bet. 1. — P. pres.: hä`lan Mal. (sbst:) 'sätt att 
hålla fast / way of holding'; hån e ädå' för hä`lan 
kni'v 'vad är det där för sätt att hålla kniven?'. 
— P. prat.: 1. 'skött, underhållen / main-
tained, looked after' (jfr SAOB 27) allm. an  e 
brå,' Malin Rättv. (Bo.) 'han (o: hästen) är tjock 
och fet'; dlikä hä'k Mal. 'dåligt omskött'. Jfr 
hel-och-hållen; väl-. 2. 'ansedd (som) / re-
garded as' (jfr SAOB 33) allm. an ir e'lldv fö tå 
wårå fen du`kktig a'rrbPtskarr nÄlvd. 'han är an-
sedd att vara en duktig arbetare'; an f-vt 
fö no gil'stt Älvd. <han har inte gott rykte'; dieki 
taldin Son. 'illa ansedd'; an e hu'llin får tå 
stjä"kå Rättv. (Bo.) 'det säges, att han stjäl'; 
han e hs'llv tsr te a stä`ki Nås 'han anses hava 
begått stöld'; an vä hä'lv, /ö te djåsa fr näst på' lisan 
Mal. 'han var ansedd för att göra de vackraste 
pälsarna'. — Refl.: 1. 'hålla sig fast / hold on 
to' allm. i va tt hä'l måg i gå'tv, Mal. <jag måste 
hålla mig fast i dörrgåten'. 2. 'sträva att bibe-
hålla jämvikten / try to keep one's balance' 
Älvd. Våmh. Mal. 05Vd. gö o 	si Våmh. 'gå 
och balansera'; 	sä på bå'nom Mal. 'hålla sig 
upprätt el. stående på benen'. 3. 'avhålla sig; 
behärska sig / restrain oneself, control oneself' 
allm. at is nnt du dikg o'lld di frå sjierkrippefm 
Älvd. 'att du inte kan hålla dig ifrån Sjur-
barnen!'; an hu'll-sä ma je' ta"bi Rättv. (Bo.) 
'han var tyst (eg. höll sig), medan jag talade'; 
vill du kal dä barä Leks. 'vill du vara så god och 

låta bli!'; hö'l 86 fe skra'tt Li. 'hålla sig för skratt'. 
4. 'bibehålla sig i ett visst tillstånd / keep one-
self in a certain state' Älvd. Våmh. Ors. Mal. 
fer al- i dugå 	wa'rrm4n Älvd. 'hur skall 
jag kunna hålla mig varm?'; e6 a e'lldi si m§n 
wröri i då'g Våmh. 'vädret har hållit sig vackert 
i dag (eg. det har hållit sig med vädret)'; 
sasmmsan mi pre'sstim öOrs. 'vara sams med 
prästen'; vill hål mä vå'k må dsm, Mal. 'jag vill 
hålla mig väl el. sams med dem'. 5. 'hålla sig 
färsk, icke skämmas / stay fresh' allm. eå olld 
int si no lr.l'indje, kå'vtjeteå Älvd. <kalvkött 
håller sig ej länge'; mjå'tga hö'l sä brå' ti all`k 
Kirsar Mal. <mjölken bibehöll sig färsk (länge) 
i sådana delvis i marken nedgrävda mjölkbodar'. 
6. hålla till hos, vistas / associate with, stay' 
allm. an KW si mjä'sst atri g4`mmfic8tjea Älvd. 
'han umgicks mest med gammalt folk'; var å'lld 
du di någär nie -fö-ti'dv Soll. 'var vistas du (nå-
gonstans) nu för tiden?'; an hin se da-ve ti'ssin 
Li. 'han vistades (där) vid Tisjön'. Syn.: hålla 
pass., bet. 4. 7. 'förskaffa sig, bekosta / obtain, 
pay for' allm. an fer o'lld si må'tv, Älvd. 'han 
måste själv skaffa sig mat'; ve hta ses må'tv, 
Mal. 'vi bekosta själva vår mat'; brö'hall sä 
Nås brö'hål så Mal. 'själv skaffa sig bröd'. 8. 
'sysselsätta sig med, hålla på med / be occupied 
with, be doing' Rättv. Jä,.; obef. Mal. öVd. an  
få fs/ liv å kal så vi/ ds å Rättv. (Bo.) 'man 
måste väl hålla på med det (påbörjade arbetet) 
också'; dam ha hu'll sä må hå' Jä. 'de ha sysslat 
med det'. Jfr hålla pass., bet. 2. 9. 'öva sexuellt 
umgänge med / have sexual intercourse with' 
Ve. å hå'lld si min d'å"nan 'hon övar samlag med 
den där (mannen)'. Syn.: hålla refl., bet. 9. 10. 
'hålla sig för, anse sig / consider oneself to be' 
allm. han jtal-se int mi`ttji stö'r häll Li. 'han 
anser sig inte vara så (värst) förnäm heller'. 
11. (särsk. förb.; nedvid:) hål se nevå' nann då'g 
Li. 'ligga till sängs någon dag (för sjukdom) / be 
(ill) in bed for a day'. — Pass.: 1. 'hålla sig 
kvar, stanna / remain, stay' Älvd. Mor. Ore 
Mal. naug jtaldes dler 4 ffestqm Älvd. 'nog sutto 
de kvar på fötterna'; å ålls å'ssint onum vMor. 
'han får inte behålla födan'; ss ä kunnd 
Ore 'så att det (o: mjölet) stannade kvar (i säc- 
ken)'; ä hgls i'vvan 	di Mal. 'det blev ingen- 
ting kvar i det (otäta kärlet)'. 2. `(ihärdigt) ar-
beta med, hålla på med / work hard at' Älvd. 
Äpp. Mal. Li. ö'å ir tenn so o'llds wiö eå 
4n få' min Älvd. 'det är en (man), som arbetar 
ihärdigt och troget med det, han sysslar med'; 

dg int oklas-wi'å Okninndk kuvg stjg'rå 
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Älvd. `han orkar inte hålla på med körningen 
lång stund' ä vå ä å'tålr 8sm ve Kils am ste'kkt 
Li. 'det var ett årtal, som vi höllo på med (dryf- 
tade) mycket'; 	-vve hs'lls må' Li. `låt bli att 
bråka med henne!' (o: kon, som ej vill dricka). 
Jfr hålla refl., bet. 8. 3. 'hålla ihop / keep to-
gether' Älvd. Mor. Leks.; obef. Mal. ÖVd. däm 

int öMor. <de föllo i bitar'; (äv. bilc114) vi 
ha då hu'llis v kg'Iran å mö'r Leks. 'vi hava då 
hållit ihop, vi barn och mor'. 4. 'uppehålla sig, 
vistas, stanna kvar / stay, remain' Älvd. Våmh. 
Son. Leks.; obef. Mal. ÖVd. &lidas wi gå'rdv, 
Älvd. `ej flytta från gården'; få'ran ha'lls int där 
Leks. `fåren kunna ej hållas instängda där'; 
bå'ra skä hållas ti skö'n Flo. `barnen skola gå i 
skolan (om dagarna)'; (äv. bildi.:) n ollds-ti'lr 
up i skå'Irv, mjä'sst-ri'v Våmh. (Bon.) 'han håller 
till uppe i skålen för det mesta (o: äter duktigt, 
men arbetar dålig-t)'. Syn.: hålla refl., bet. 6. 
5. `öva samlag med / have sexual intercourse 
with' Ve. an a e'lldis min ku'llon säjna 'han har 
övat samlag med sin dotter'. Syn.: hålla refl., 
bet. 9. 6. 'retas (med) / tease' Äpp. Mal. han 
b,a'lls s rå'täs må' hännä, Äpp. 'han bråkar och 
retas med henne' (jfr bet. 2). 7. (i särsk. förb.; 
ihop:) e jällte8-yr8p Älvd. `det hölls samman'; 
(om:) olldas-u'mm Älvd. `omfamna varandra / 
embrace'. Jfr hålla om. — Särsk. förb. (av:) 
olld-It'v (Unik) Älvd. <draga kitteln åt sidan, 
så att den inte hänger över elden'; (b ort om:) 
ålld-båte'mrn, vSoll. `omfamna'. Syn.: hålla 
om; hålla kringom; hålla omkring; hålla 
utav; (efter:) 1. 'hålla ordning på, övervaka' 
(SAOB 2) allm. e6 ir 	so olld-e'tter Älvd. 'det 
är Olov som håller ordning i el. driver (på) sa-
ken'; ålld-tettär onum Soll. 'håll honom i tukt!'; 
ålld-tettär dri"tim Soll. 'se till, att smutsen ej 
ökas'; (p. pret.:) ä'tthullin Dju. 'hållen under 
uppsikt, övervakad'. 2. `ansätta' Älvd. Dju. 
Mal. .1n jält-e'tter irvIrjiist Älvd. `han ansatte 
(henne) ivrigt'; dum hål-ä`tt o'm i hå'lräst lä'g 
Mal. `de ansatte honom i hårdaste laget'. 3. 
`följa (tätt) efter, färdas med samma fart' Mal. 
dam hå'l int ätt ny må'r än hä'sstv, kan tå säg o'nna 
`de följde inte efter fortare än att hästen kunde 
fly undan'; (fast:) 'fasthålla, hålla i läge' 
(SAOB la) allm. häl-fa'sst Mal. hs'll-fa'sst Li. 
`dets.'; (fram:) 1. 'räcka fram; hålla (barn) för 
att låta det förrätta sitt naturbehov' (SAOB 1) 
allm. du ak 	 Qne 62-k" Älvd. `du skall 
hålla fram henne, du'; hal-fra'mm på' jtjsn 
svLeks. `hålla fram el. hjälpa pojken (göra sitt 
tarv)'. Syn.: hålla framme. 2. 'framhärda' 

(SAOB 5) Älvd. i djå'v int mig, et4 ig ä old-
frq'mm `jag ger mig inte, utan jag kommer att 
hålla på min mening'; (framme:) 1. häl-fra‘mm 
u`nnjam Mal. 'hålla fram barnet'. Syn.: hålla 
fram, bet. 1. 2. 'visa (fram)' Äpp. je ts(r).98 hall-
fra`mm å' go får ä `jag vågar visa fram ansiktet 
(dvs, skäms inte) för det'. 3. (refl.:) olld-fr4`mm 
sig Älvd. 'hålla sig framme, passa på'; (för:) 1. 
`placera (ngt) framför (ngt)' (SAOB 1) allm. 
old-/5'r ö`gnm Älvd. 'hålla för ögonen'. 2. 'hålla 
före, anse' (SAOB 3) Om.; (i:) 1. 'gripa tag i, fast- 
hålla' (SAOB 1) allm. i 	a dem så innt 
djåsrå int Våmh. (Bon.) `jag håller i åt (o: hjäl-
per) dem, som göra ingenting'; o elld-i' Itu'ppu i 
kli`pun vMor. `hon höll loppan i nypan'; (över-
fört:) `hantera' Mal. an ks`nn då häl-f' net'lra `han 
kunde (då) sköta el. hantera nålen (om skicklig 
skinnskräddare)'. Syn.: hålla uti. 2. (refl.: ) 
<arbeta ivrigt, vara energisk' (jfr SAOB 2) allm. 
å"lld-i di nu Soll. `giv ej tappt nu!'; du ska-nnt 

då far my`ttjy int Leks. `du skall inte vara 
alltför energisk (inte)'; an skull häl-i' sä brå' 
no'kk Mal. `man skulle arbeta rätt så energiskt'; 
(imperativ:) 	hall-'I' Äpp. (till häst) 'hugg 
i och drag!'; (igen:) 'hejda, bromsa'; 

nöLeks. 'hejda hästen' (i utförsbacke); 
(ihop:) 'hålla tillsamman' (SAOB 1) allm. å'lld-
iöp a'nndum Soll. 'hålla ihop händerna'; häl-
ihö'p hö'pin Mal. 'hålla hjorden samman'; ((i)-
kring(om):) han höll krivs'mm o Äpp. `han 
omfamnade henne'; dä' stö' de'mm å jäll-ikri'vvg 
erå'r Li. `där stodo de och omfamnade var-
andra'. Syn.: se hålla bortom; (kvar:) 'kvar-
hålla' (SAOB 2) allm. fre' sst häl-kvä r an e sto'nncl 
tå' Mal. `försök hålla kvar honom en stund till!'; 
(med:) 1. hal-må' e rå'rn, Mal. `hålla fast och sy 
till en rem längs sömmen på en päls'. 2. `vara 
av samma åsikt' (SAOB 1) allm. naug olld d4 i' 
mi'nn 4ntem Älvd. `nog håller då jag med 
honom'. Jfr hålla undan; (om:) 'omfamna' 
Älvd. Mor. å'lld-um ku'llu vMor. 'omfamna flic-
kan'; (äv. abs.:) 80 be'llum 14 olld-n'mm 11-1`te6 
Älvd. `så att vi få omfamna (flickorna) litet'. 
Jfr hålla pass., bet. 7. Syn.: se hålla bort-
om; (omkring:) `omfamna' Våmh. Mor. 4n 
jälld-nmkri'vvg gnu så' Våmh. (Bon.) 'han 
omfamnade henne så'. Syn.: se hålla bortom; 
(på:) `fortsätta (med); vara sysselsatt el. upp-
tagen (med)' (SAOB 1-3) Bju. Ål Dju. Ga. 
Mock. Vd. an hall-på smi'ä Mock. 'han håller 
på och smider'; hall du på' s bä` kur Äpp. <håller du 
på och bokar?'; ska du häl-på' ä'nn lä'vvär Mal. 
`skall du hålla på (med ditt arbete) ännulängre?' ; 
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je trå' dem 118'11-på hd' j, bä`risan Li. 'jag tror, att 
Beris-folket håller på att hässja höet'. Syn.: 
hålla, bet. 17; hålla å, bet. 1; (till:) 'uppe-
hålla sig, vistas' (SAOB 4a) allm. je jål-te da å 
jö's jä'mmt Tra. 'jag hade alltid mitt kvarter i 
Josgården' ; (u n d a n: ) 1. (refl. : ) olld-tennd4 sig 
Älvd. <undandraga sig' (SAOB ib). 2. `vika un-
dan' (SAOB 3) Äpp. Mal. hall-önno beerrä Äpp. 
<håll undan bara!'. 3. `favorisera'; Etn, olld-lennd4 
senn på'jk Älvd. 'han låter sin egen pojke slippa 
undan lindrigare än de övriga'; ålld-u"ndå 
pö'jtjän Soll. 'favorisera sin son'. 4. 'tiga och 
samtycka' Soll. Jfr hålla med; (upp:) 1. <hålla 
i ett högt läge' (SAOB 1) allm. hall-s'pp kö'ra 
Jä. 'hålla upp (ett framben på) kon' (för att 
underlätta mjölkningen); hål-s'pp å, ss ve få'r å 
Mal. 'håll det högt, så att vi ser det'. 2. 'vid-
makthålla' (SAOB 4) Ål Äpp. hs11-s'pp li'vä Ål 
<uppehålla livet'; han höll-s'pp mö`roa Äpp. 
<han höll den glada stämningen vid makt'. 3. 
hall-s'pp Nås 'göra ett uppehåll' (SAOB 6a); 
(uppe:) 1. 'hålla i högt läge, uppbära; hålla (sig) 
upprät, stå upp' (SAOB 1) allm. hal-o`pps 
aå'ttjan Rättv. (Bo.) 'håll upp säcken!'; (abs.:) 
olld-u'ppe Älvd. 'bära upp pällen över brudpa-
ret'; (refl.:) hål-sspp såg Mal. 'stå upprät av egen 
kraft'. 2. <hålla öppen' (SAOB 2) allm. hal-o'pps 
irgom Rättv. (Bo.) 'hålla ögonen öppna'. 8. 
'vidmakthålla' (SAOB 4a) Mal. Tra. 4. 'göra 
uppehåll (i arbetet)' Mal. trl' vi`kkur ha o s`pp 
mä Kara vå"tre veckor gjorde hon uppehåll 
medan det var julhelg'. 5. <icke regna' (SAOB 
7b) allm. ä hsllär-s`ppa Bju. 'det är uppehålls-
väder'; (uppe - å:) åd ålld-u'ppå öMor. 'det regnar 
ej'; (uppåt:) 'rikta (ngt) uppåt och intill (ngt)' 
Rättv. (Bo.) hal-opå' sä'ttjsn 'håll upp säcken, 
och för den intill (fjärdingsmåttet)!'; (ut:) 'ut-
härda' (SAOB 5) allm. frå`jst ha'11-1-44 Li. 'för-
söka att uthärda'; (med obj. i förb. hålla ut 
dagen:) old-a'ut 	Älvd. huld-e'jt då'jen Ore 

då/jän Dju. hål-fet &Vin Mal. 'orka ar-
beta till dagens slut'; (ut av:) han hall-kl' na 
Mock. 'han omfamnar henne'. Syn.: se hålla 
bortom; (uti:) 1. hal-tf' Dju. Jä. Äpp. 'hålla i'; 
(överfört:) hå vå nå`ranå sam höll-tf' gäno Äpp. 
'det var något som smakade väldigt gott (eg. 
höll uti gälarna el. ganorna)'. Syn.: hålla i, 
bet. 1. 2. du spri'vu mm 	skul hal-tf' Äpp. 
<du springer, som om elden sutte i kläderna'; 
(vid:) 'stå fast vid' (jfr SAOB) Mal. häl-ve' 
<håll fast vid det där!'; 	a'rrbetå Mal. <fort- 
sätt(a) envist med arbetet'; (å:) 1. 'hålla på' 
OvSi. Rättv. Leks. i åldum-å' bäkå'dum öMor. 

'vi höllo på och bakade'; i a he'll-år sku'llta Ve. 
'jag har hållit på och skjutit upp (arbetet)'; 
an a ulli- å'lr då'jun Rättv. 'han har hållit på 
hela dagen'; an hall-å' ss-n hall-å' Leks. 'han är 
mycket flitig (eg. han håller på, så han håller 
på)'; hall-å' ma no Leks. 'sysselsätta henne'. 
Syn.: hålla, bet. 17; hålla på. 2. (abs.:) oild-4' 
Älvd. 'bära fram ett barn till dopet'. 3. em 
a eld-4' yvy 0' 5  Våmh. <de hava diskuterat den 
saken'; (ät:) 1. 'stödja, hålla uppe' Älvd. old-å' 
ka`bben 'stöd stocken!' (till den, som gick bred-
vid lasset vid timmerkörning). 2. å'lld-å 8i Soll. 
<hålla undan' (vid möte; SAOB); (åter:) 1. 
'hålla tillbaka; hejda, bromsa' (SAOB) allm. i 
dirgd int old-a'tt &astma, Älvd. 'jag orkade ej 
hålla in hästen'; (äv. abs.:) eald-att vMor. hall-
a`tts Rättv. (Bo.) hål-cett Mal. 'bromsa' (t. ex. 
vid skidåkning). 2. 'hålla igen, tillsluta, stänga' 
Älvd. Ve. Äpp. 	old-a'tt dö"rnm Älvd. 'ni 
skola (eg. I skolen) hålla dörren stängd'; håll-a/tt 
mu'nnem Ve. 'håll munnen!'; (abs.:) 'hålla inne 
el. hålla tyst med'; du å d4-tt gå-te hall-let må 
nå`ranå Äpp. 'du kan då inte behålla något för 
dig själv, dvs, hålla tyst med något'; (återför:) 
hål-attfö' Mal. hål-attg ÖVd. 'hålla (hand el. 
finger) för hål för att hindra vätska rinna ut'; 
(återi:) i add iugen e'llär ti hälld (mi) all' Ve. 
jag hade ingen annan att lita på'; (återom:) 
hal-ato'mm Rättv. (Bo.) 'gripa om, fatta om- 
kring'. — 	o dä hs'llia-på' me di sasmmu 
jä'mrrat Li. 'det där sättet att hålla på (eg. den 
där håll(n)ingen på) med samma sak jämt'. Jfr 
hålla på. 

hållan n.Ia hs'llan ÖVd. 1. 'dörrhandtag / door 
handle' (jfr ÖDB III 199 f.). Jfr dörr-. Syn.: 
se dörrgrepan m. fl. 2. 'bygel på (ko)skälla / 
ring or holder for (cow)belr (jfr ÖDB II 87 f.). 
Syn.: f attan, bet. 3. 

hållare m. Ilie ha'llär Ål. 1. 'anordning, avsedd att 
hålla stakar i lodrät ställning (på båda sidor av 
vedtrave) / device intended to hold stakes in a 
vertical position (at both sides of woodpile)' (jfr 
SAOB, bet. 3). 2. (senare ssgsled:) `(överbyggd) 
handdukshängare i form av hylla över kavle el. 
stång / towel holder in the form of a shelf over a 
roller or rod'; se handklädes-. 

håll-damm m.Ia ha'lldamm Bju. Jä. 'damm, 
byggd för uppdämning av ett vattendrag / dam 
in watercourse' (SAOB). 

hållen m. best. herkt, Mal. 'uppfyllande av ett 
löfte / keeping of a promise' (SAOB); lå'vin e ful 
gö', mån hä'k, e liskkär `att lova är bra, men att 
hålla är (ännu) bättre'. 
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hållen adj., se hålla st. v., p. pret. 
håll-fast adj. I hällfasst Mock. hälfasst Mal. 'som 
vidhåller ett framfört påstående; pålitlig / 
sticking to what has been said' (jfr SAOB 4); 
skull -nt våa hälfasst då i vä't hur å vå"skulle 
inte jag hålla fast vid mitt påstående, då jag 
vet hur det förhöll sig'. 

håll-grop f.VI hälgropp Mal. (jfr grop f.) 'grop 
i skogen, där villebråd väntades gå förbi, och 
där skytten lade sig på pass / pit in the forest 
where game was expected and where hunter lay 
in wait' (ÖDB I 46). Jfr håll, bet. 5. 

håll-hake m. IV Illa o'lldatji,' Älvd. älldåkå 
vMor. å'lldåkå' öMor. 011dåkå Soll. s'lldatji 
Ors. hie/(h)etki Rättv. (Bo.) (h)calaka Leks. 
ha'llaka Al hs'llhåka Bju. ha'llaka Dju. hasllhäks 
Nås Jä. hå`lhäku Mal. hu'llhätji sLi. hu'llhattji 
nLi. Tra. 1. 'hake (krampa) av järn, medelst 
vilken arbetsstycke hölls i läge / iron clamp, 
holding something in position' (se ill.; SAOB; 
ÖDB III 108) allm. 2. (abstr.:) 'hinder, hämning / 
obstacle, hindrance, check' (SAOB) Mal. ÖVd. 
å brä,' te å nu'nn hit'lhäks på' om Mal. 'det är bra 
att ha någon hejd på honom'. 

håll-häst m.Ia 	Li. 1. 'häst, anv. vid 
skjutsstation för transport av resande, skjuts-
häst / horse used for passenger transport at 
an inn'. 2. 'stång (vanl. av en rå gran), varmed 
den övre stocken i stockeld (nying) hölls i läge 
/ rod (usually of a raw piece of fir) with which 
the upper log of a log fire (nying) was held in 
position'. Syn.: se fäst, bet. 4; håll-maja, 
-mara, -märr. 

hålling m.Ib 	nvMor. 'liten träkloss mel- 
lan väggstockar för att hålla dem i läge / small 
block of wood inserted between two wall logs to 
keep them in position' (ÖDB III 150). Syn.: 
se beta f.V, bet. 2. 

håll-järn n.Ia et'lldenn Våmh. 	Ga. 
järn Äpp. 1. 'järnbeslag (t. ex. på skaklar, under 
spiskåpa etc.) / iron mounting (e.g. on shafts, 
under fireplace hood etc.)' Våmh. Äpp. 2. 'av-
långt järn, förbindande ås och bill på årder el. 
plog / rectangular piece of iron, cormecting beam 
and share of plough' (ÖDB I 408, 377; jfr SAOB) 
Ga. 	 `hålljärn på årder'; pZrö'ghalfår 
`hålljärn på plog'. Syn.: skärjärn, bet. 1. 

håll-karg m.Ia hs'llkår Jä. Li. (jfr håll, bet. 5) 
'jägare, som under jakt skötte el. stod på pass / 
hunter lying in wait'; gå'ondes hu'llkär Li. 
`hållkarl, som gick sakta framåt, medan han 
passade sin del av (rörlig) jägarkedja'. 

håll-karlil  m.Ia o'lldkår Våmh. (Bon.) heellkår 

Rättv. (Bo.) Al (jfr håll, bet. 6). 1. 'person, som 
vid gästgivargård hade uppsikt över skjuts-
ningen / person who was in charge of passenger 
transport at an inn' (SAOB) Våmh. (Bon.). 2. 
'bonde, som hade skjutsningsskyldighet vid 
gästgivargård / farmer who was in charge of 
passenger transport at an inn' Rättv. (Bo.) Al. 
Syn.: skjutsbonde. 

håll-klubba f.IVa delldkkubba vMor. het'llkkubba 
Ål 'budkavle av trä, anv. vid budgivning efter 
häst och karl till skjutsning / inscribed wooden 
stick used when sending for passenger transport'. 
Syn.: hållsticka. 

håll-kya f.Ia 	Li. 'hage, anv. för håll- 
skjutshästar / fenced-off pasture for horses 
used for passenger transport (at an inn)'. Jfr 
hästhage. 

håll-maja f.IVa hå'lmaja Mal. 'käpp el. vidja, 
varmed den övre stocken i stockeld (nying) 
hölls i läge / rod or osier with which the upper 
log of a log fire (nying) was held in position' 
(ÖDB III 285). Syn.: fäst, bet. 4; hå,llhäst, 
bet. 2, m. fl. 

håll-mara f.V hu'lln:åru ÖVd. 'stång, avsedd att 
hålla den övre stocken av en nying i läge / rod 
intended to keep top of log fire in position'. 
Syn.: se fäst, bet. 4; hållhäst, bet. 2, m. fl. 

håll-märr f.I a hällmärr Ve. hu'llmär ÖVd. 'stång, 
avsedd att hålla den övre stocken av en nying 
i läge' (ÖDB III 285). Syn.: se fäst, bet. 4; håll-
häst, bet. 2, m. fl. 

hållnad m. kalna Rättv. (Bo.) svLeks. Jä. 1. 
'hållbarhet / durability, keeping qualities' 
(SAOB) Rättv. (Bo.) svLeks. s e-nt nån hållna ti 

mnanssvidåna Rättv. (Bo.) 'det är ingen håll-
barhet i ämnesvirket'; an fekk innt gå yr ha'llnan 
håll svLeks. 'den fick ej vara alltför klen, så att 
den ej höll (eg. den fick inte gå ur hållnaden 
heller)'. Syn.: hålla, bet. 1. 2. 'stadga, styrsel / 
firmness, stability' Jä. hit e i`pvan kalna tf' det 
är ingen stadga (ut)i (den)'. Syn.: stadga, 
bet. 1; stadgnad; stadlek; styrsel; stöd-
nad; vinst. 

håll-skjuts m.Ia o'//datjasas Älvd. eisildatjuss 
vMor. hdlstfuss Mal. he'llstfuss Li. 'skjutsning, 
gjord vid gästgivargård / passenger transport 
offered at an inn' (SAOB). 

håll-sticka LIVa d'lldstikka Mor. 'budkavle av 
trä, anv. vid budgivning efter häst och karl till 
skjutsning'. Syn.: h ållkl u b b a. 

håll-stuga f.V o'llstuga Våmh. hällstfigu Rättv. 
(Bo.) hå'llstug(g)u Al hu'llstuggu Flo. 1. (om 
gästgivargård:) 'lokal, där skjutsbönderna uppe- 
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höllo sig under väntetiden / (about an inn:) 
place where farmers responsible for passenger 
transport stayed while they were waiting' 
(SAOB) allm. 2. 'gård el. stuga vid väg, där väg-
farande fingo kvarter och dricka / farm or 
cottage where travellers could get accommoda-
tion and a drink' Våmh. Flo. Jfr färdstuga. 
Syn.: se färdställe m. fl. 

håll-säck m.Ib hielsiikk Mal. hs'llsäkk ÖVd. 'med 
halm el. hö (i vissa fall äv. renhår el. tagel) stop- 
pad säck, placerad under ldövjesadeln / bag 
filled with straw or hay (sometimes also reindeer 
hair or horsehair) placed under pack-saddle'. 
Syn.: sadel-säck, -säng. 

hållsäck-nål f.I a hs'llsäkkni* Li. `sadelmakarnål, 
any. vid sömmande av hållsäck / drawing awl 
used in sewing hållsäck' (h. bestod av en 
cirka 6 tum lång spetsig järnten, försedd med 
ett öga omkr. 1 tum från spetsen och med trä-
skaft). 

hållt interj., se hålla v., bet. 10. 
håll-veckan f.V best. o'lldwikee Älvd. (jfr håll n., 
bet. 6a) den vecka, under vilken en bonde var 
skyldig ligga i beredskap för skjutsning / the 
week during which a farmer was responsible for 
passenger transport'. 

hål-mått n.Ia hö'Irmat Jä. 12,ä`kmatt Äpp. 'red-
skap, medelst vilket hål åstadkoms i brödkaka / 
utensil with which hole was made in bread' 
(ÖDB III 399). Syn.: se bull-, hål-horn. 

hål-nystan n. Ja hö'Irnisstan Ve. hiiknyastan Jä. 
'nystan, åstadkommet på så sätt, att ett hål 
uppstått i centrum, så att man kunde sticka 
med två trådar från samma nystan, en inifrån 
och en utifrån / ball of wool wound up so that a 
hole was left in the centre of the ball; one could 
then knit with two pieces of wool, one from the 
inside and one from the outside' (SAOB). Jfr 
nystansticka. Syn.: hålnyste; tvåänds-
nystan. 

hål-nyste n.III hå` knyastä Flo. Äpp. lig`knös.st  
Mal. hös Iniesste ÖVd. =hålnystan. 

hål-pipa f.IVa welpipa Ors. hg`kplpa Bju. Mal. 
'spetsigt redskap el. hålstamp, varmed små hål i 
läder åstadkommos / pointed implement or 
Punch with which small holes were made in 
leather' (se ill.; ÖDB II 241, 245 f., 271). Syn.: 
hål-borr, -stamp. 

hål-pryl m.Ia wg`lpril 	Ors. hglrprgk 
Mal. 'syl att sticka hål i läder med / awl used for 
making hole in skin or leather' (jfr ÖDB II 
244 f.). 

hål-skave m.IV hö'Irsketvet Ve. o'Irskåvet Soll. 

'mindre skavjärn, varmed laggkärl jämnades 
innantill / small scraper, used to even out the 
inside of barrels' (ÖDB II 174). Syn.: hål-
skov. 

hål-skodd adj. III 	hälrsköin Mal. hit'4kodd 
Irsköin ÖVd. (jfr håll/  adj.) `som har hala 

skor / with slippery shoes' (om människa och 
häst). Syn.: gling-, hal-skodd. 

hål-skov m.Ia onrsköv vSoll. `mindre skavjärn, 
varmed laggkärl jämnades innantill' (se ill.; 
ÖDB II 173 f.). Syn.: hålskave. 

hål-skär n. ö' kskör vMor. ws"lskör 	Ors. 
hö'Irskår Oro Jä. hEt`4köä  Mal. hä`lrgkår ,,,hgt`kår 
ÖVd. `oländig mark med klippor, hålor och 
stora stenblock / rough country with rocks, 
holes and huge boulders'; cla va rö'n hä`livkörä 
Mal. `där var rena rama (oframkomliga) block-
marken'. — Avi.: ö'lrskerut vMor. wit'lskörut 
Ors. lur skårut .-.hii`kfårut Jä. adj. n. `stenigt 
och oländigt / stony and rough'. 

hål-stamp m.Ia ir8ketst4mmp Älvd. fevbst.Immp 
Våmh. lrstammp nyMor. hö'Irstammp Ve. 
o'Irsta,mmp Soll. wig` lstammp Ors. hiPkstammp 
Oro syLeks. Dju. Jä. hekstammp Rättv. (Bo.) 
hö'lrstammp Mal. ÖVd. `järnverktyg, varmed 
man slog hål i vadmal, läder el. järn, hålstans / 
implement with which holes were made in 
homespun, leather or iron; punch' (se ill.; ÖDB 
II 72, 123, 271). Syn.: hål-borr, -pipa. 

hål-stol m.Ia hge`kftök Ål Ga. Li. hgarstölr Dju. 
Mock. `med hål i sitsen försett säte, any. dels 
som ställning över pissbytta, dels som stöd för 
barn, då de skulle lära sig gå / seat with a hole 
in the middle, either used over a urine bucket or 
by children when they were learning to walk' 
(se ill.; ÖDB III 214). Jfr hålbänk. Syn.: se 
borr-, gång-stol, bet. 1; borr-, hål-säte. 

hål-stopp m. Ja hö`bstupp Nås `halmkärve, som 
vid stark kyla stoppades i väggens draghål 
(bet. 2) i fähus / sheaf of straw pushed into hole 
in wall of cowshed to stop draughts when it was 
very cold'. Jfr gluggtapp, bet. 1. 

hål-säte n.III 	11"81rusåt 	%åt n. Älvd. 
ii"8 /rusåt Våmh. (Bon.) to`Zrsåt vMor. ös/såt,,  
o/sCt't(ä) öMor. hösZrsåt Ve. oNrsect Soll. wFilsåta f. 
Ors. hisksåts —hEarselts n. Rättv. (Bo.) hii`ksåtil 
syLeks. hii`kettä Jä. Äpp. hgargett Mal. hEr`lrsöte 
ÖVd. `med hål i sitsen försett säte, any. dels som 
sittställning över pissbytta, dels som stöd för 
barn, då de skulle lära sig gå' (ÖDB III 214); 
gö i irslruslik Våmh. (Bon.) `lära sig gå med 
hjälp av hålsäte'. Syn.: se borrsäte; gång-, 
bet. 1, hål-stol. 
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hål-söm m.Ia irs/rusjjm Älvd. Öltsöm vMor. Soll. 
ö`Lsårn—o/så'm öMor. hå'harn Ve. hir1.rs8m Rättv. 
(Bo.) hä'koBrn Ål Dju. Ga. Näs la1r8öntm Flo. 
Äpp. 'broderi på tyg, som genombrutits på viss 
yta genom utdrag av trådar / hemstitch' (SAOB; 
ÖDB IV 533); stö`polsåm öMor. 'rektangulärt 
sömmade hål med stolpar mellan hålen'. Syn.: 
knytningssöm. — Avi.: OskusOna v. Älvd. 
`sy hålsöm / sew hemstitch'. 

hål-tam adj. I kalttärn Mal. (ekivokt:) 'träffsäker 
/ good at hitting the mark'. 

hål-tete m.IV wsntiti vOrs. `(brett) mejseljärn, 
varmed ett fyrkantigt hål höggs genom slipsten 
för vevaxeln / chisel with broad edge used to cut 
a square hole through grindstone for the crank-
shaft'. 

hål-tom adj.I höktomm Äpp. nMal. ,..,hkg`tomm 
sMal. (jfr SAOB) 'alldeles utsvulten / famished'. 

hål-ved m.II 	Äpp. Mal. ÖVd. (jfr hål' 
adj., bet. 1) 'olvon, Viburnum opulus / water 
elder' (av dess ihåliga ved förfärdigades pip-
skaft). Jfr brakbär, bet. 2. Syn.: se brak-
buske, bet. 2. 

hålved-buske m. Illa hölrvebus8ka Jä. hä'kve-
busstjet Äpp. =föreg. 

hål-yxa f.Ia irslruökks Älvd. 4's1iökks Våmh. 
(Bon.) höltökk8 Ve. 'smal yxa, medelst vilken 
hål i timmerstockar höggos upp / narrow axe 
used for cutting holes in logs of wood' (ÖDB I 
485). Jfr hankköra; hålhugga. Syn.: hank-, 
ög-yxa. 

hål-ögd adj. I h'8"Zrög(g)d Rättv. (Bo.) hå'Iröggd 
Nås Mal. lalräggd ÖVd. 'som har djupt in-
sjunkna ögon / with deep-set eyes' (SAOB). 

hånli  m.Ia håna, Jä. Äpp. (jfr Rz 239b håmä; 
V11 hånin; Torp haama) 'otymplig, trög och 
lat person / awkward, slow and lazy person'; 
kdrhåm 'trög, lat man'. Jfr klamma'', avl. — 
Avi.: häma sv.v. Äpp. <gå el. vara för sig själv / 
walk by oneself, be alone'; hå' mu, hå` mugein adj. 
Äpp. 'enstörig, isolerad; egendomlig / solitary, 
singular; strange'. 

håna' m.Ia 8m Rättv. h -am Nås Jä. Äpp. 1. 'båt-
stäv / boat etern' Jä. Äpp. 2. 'takhuv, nockbrä-
der / ridge-boards' (se ill.) allm. täkhelm, Jä. 
`dets.'. Syn.: huv, bet. 2; huvbräde. — Ssg: 
hämbrdär pl. Äpp. `takhuvs- el. nockbräder / 
ridge-boards'. 

håm-och-häl adv., se hamn" oböjl. sbst. 
hån n.Ia hån Ve. 'förlöjligande, spe / mockery, 
fun, scorn' (SAOB 1); ditir hå'n å 82380/käk å 
'göra till åtlöje'. Syn.: gäck, bet. 2; narr, bet. 3. 

hån-flena sv.v.l. h,å'nflrånå Li. 'hånle / smile 
scornfully'. Syn.: flina, bet. 2. 

hång n.Ib, se hang; ball-, bod-, bröd-hang 
etc. 

hångla sv.v.1., se hangla. 
hånk rn., se hankn. 
hånka f., se hanka f. 
hånke m., se hanka m. 
håp m.Ia håp Bju. (jfr Arn håp og; Torp haapa) 
'tölpig, hållningslös person / boorish, spineless 
person'. Syn.: tåp. — 	hå`pu adj. Bju. 
'tölpig, hållningslös / boorish, spineless'. 

hår n.Ia år Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. hår Ve. 
Ore Bju.—Tra. hår ,,,år Rättv. Leks. 1. 'av 
överhudsceller bestående hudbetäckning; hår- 
strå / hair' (SAOB 1); .2/V et män 	Våmh. 
<stryka (eg. släta) mot håret'; 8trjök ka`tto ätt& 
ämna Soll. <stryka katten efter håren, dvs. 
medhårs'; gå-nnt a't i hå'ret int Leks. `gå ej ut 
barhuvad (eg. i håret)!'; an vä, i snöd hära Dju. 
<han var barhuvad (eg. i bara håret)'; 	hå'ra 
Nås 'fälla hår'; rdit-tå kära tå hfen Li. <röta av 
håren från huden (lagd i barklag)'; a'rrmåråd 
Våmh. (Bon.) <hårbeklädnaden i armhålan'; 
tig' rumpår44 vMor. <hår från kosvans'; ög-
warrnshå'r Ve. 'ögonhår'; bs`kkhår Mal. 'bock-
ragg'. Syn.: ball-, bring-, fitt-, flurr-, get-, 
hals-, hednings-, hull-, kunt-, skygg-, 
stygg-, väder-. 2. (senare ssgsled:) `ryggsena 
på slaktat nötkreatur / back sinew of slaughtered 
cattle' Ors.; se vit-. 

håra sv.v.l. (h)åra Leks. hära Bju. Dju. 'skrapa 
bort hår från skinn el. hud, som behandlats med 
kalk / scrape off hair from skin, which had been 
soaked in lime' (SAOB 2b; ÖDB II 229) — 
Särsk. förb. (av:) hår-ify 84 Bju. 'fälla hår'. 

hår-arbete n.Ia ärarbiet Älvd. ärarbiet nVåmh. 
ärarbet Våmh. (Bon.). 1. 'flätande el. knypp-
lande av föremål av människohår / plaiting and 
making lace out of human hair' (ÖDB II 294 f.; 
jfr Våmhusfj. 165 ff.; S. Björklund, Indor, s. 125 
ff.; SAOB). 2. 'flätat el. knypplat föremål av 
människohår / plaited or lace object of human 
hair' (ÖDB II 294 f.). 

hårarbets-kulla f.IV a ärarbieskulla Våmh. 
<kvinna, som förvärvsmässigt utförde hårar-
bete / woman who earned her living by making 
hair objects' (S. Björklund, Indor, s. 144). Syn.: 
hårkulla, bet. 1. 

hår-band n.Ia å'rbannd Mor. Ors. härbannd Ve. 
Ore Bju. Ål (la. Flo. (h)ärban(n)d Rättv. Leks. 
h,å`rbannd Nås Äpp. 'band, varmed kvinna lin-
dade det delade håret, innan det lades upp om- 
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kring huvudet / ribbon wound round parted 
hair of a woman before it was put up round her 
head' (SAOB 1; ÖDB IV 25, 126, 231-38); 
kra'sårbannd öMor. 'hårband av rött bomulls-
garn med gula mönsterfigurer'; rö'd4rbannd 
öMor. 'hårband av rött ullgarn för ogifta kvin-
nor'. Jfr huvudband; hårbandsvarv; snärj-
band, bet. 2. Syn.: flätband. 

hårbands-don m. J a (h)å`rban(d)sdön Rättv. 
<hårvalk (el. lösfläta), omkring vilken hårband 
lindats (lades om nacken vid håruppsättning) / 
hair-pad round which ribbon was wound 
(arranged at back of the head)' (se ill.; jfr ÖDB 
IV 232). Jfr bunta, bet. 2; snärj band, bet. 2. 
Syn.: hårvalk; uppbundenställning. 

hårbands-varv n.I a ha'rbansvarry Flo. 'långt hår-
band, lagt 2-3 varv omkring huvudet sedan 
man först lindat håret med det vid uppläggningen 
/ long hair ribbon wound 2-3 tinnes round the 
head after being used for putting hair up' 
(ÖDB IV 238). Jfr huvudband. 

hår-blomma m.III a f. 	it'rbkgömm(ä)-å`r- 
birOmma Våmh. 'prydnad av människohår, be- 
stående av en lock från varje familjemedlem / 
ornament made of human hair, one lock of hair 
from each member of the family' (ÖDB II 301; 
S. Björklund, Indor, s. 145 ff.). 

hård adj. I ard sÄlvd. Soll. håd Ve. hård Ore 
(h)air (n. (h)åkt) Rättv. Leks. hå'k Bju.-Jä. 
(n. Mad Bju. hk Al hdtt Dju. håkt Nås håla Jä.) 
kåk Äpp.-Tra. (n. ht Äpp. Li.); obef. nÄlvd. 

'som har en fast (och torr) konsistens / hard' 
(SAOB 1) allm. s Si hå% mot hå'Irs, sa fä'?, an 
bet ti stå'ks Rättv. (Bo.) 'det blir hårt mot hårt, 
sade f-n, (då) han bet i stålet'; hå' Irn„ bu'lla Dju. 
'hårt (torrt) bröd'; hå`kmissmår Näs 'hård mes-
ost'; jä llog-tå' på h,ä hil`ka Jä. `jag slog till på 
det hårda (partiet)'; hå`kan dg Äpp. 'hård deg'; 
8M stji'nn,a vä j  hå`k pi ma' nntjam, va tt an ä' 
stji`nnarrinn(j)in s liess-e'pp dum mä Mal. 'om 
skinnen voro för hårda uppe i manken, måste 
man använda skinnarringen och mjuka upp 
dem med'. Jfr ben-, flen-. Syn.: skarp, bet. 2. 

'svår (att handskas med), besvärlig / difficult' 
(SAOB 5) Leks. (Silj.) Bju. Ga. Äpp. hå'Ira ö' Bju. 
'svårlästa ord'; 	å'dijän Leks. (Silj.) 'den kalla 
och sena våren'; 11'n e fsr 	Äpp. 'lien är svår 
att slipa'; (allm. som förra ssgsled; SAOB 5c:) 
ärdpleggd Ors. `svårplöjd'; häkskIltin Rättv. 
(Bo.) hå,s4kuttin Mal. 'svår att skjuta'; 
Rättv. (Bo.) 'svårläst'; å'kfisstja Leks. (Silj.) 'ej 
fiskrik' (om tjärn etc.); hå'lrkirgvin Al 'svår att 
klyva'; jfr hårdagad m. fl. 3. 'bitter, gruv- 

lig / bitter, awful' (som förled i vissa svordomar; 
SAOB 6e:) häks-da' Mal. hål-å-dcEl  Li. 'för t-n!'; 
(utvidgat:) hål-s-kådö' Mal. `dets.'; ektin i hå`ka-
kostå' (hål-s-kod5 I ) ä dedå'n Flo. `vem i h-e 
(eg. hårda Guds el. kors död) är det där?'. 4. 
'stark, våldsam / strong, violent' (SAOB 9e) 
Tra. alikko 	sska '(en) sådan våldsam 
åska'. Syn.: skarp, bet. 6. 5. 'duktig, energisk; 
skicklig / capable, energetic; skilful' (jfr SAOB 
7) Äpp. Mal. ÖVd. ho a vå`ri häl te vö'vo Tra. 
'hon har varit skicklig i vävning'. 6. 'intensiv / 
intensive, sharp' (jfr SAOB 9) Mal. Li. an fikk 
int vgra  fått hålr på' ä, mä an ts`rrk stji'nna Mal. 
<man fick inte göra arbetet för hastigt och i för 
stark värme, då man torkade skinnen'; dem e 
häkast te bi'ss 88M nå' r djå'r Li. `de bita vassast 
av alla djur'. Jfr rakam. 7. (sbst.:) (hin) häkä 
'den Onde / the devil' (SAOB 11); näj hå'ket 
(starkt nekande uttr.). 8. 'ovarsam / careless' 
Äpp. hä'k på kkir a Äpp. 'ovarsam och svår på att 
nöta kläder(na)'. Jfr hårdgången. — Adv.: 1. 
(om sömn; jfr SAOB 4b:) an A' v hå,' t ÖVd. 'han 
sover tungt / he is sound asleep'. 2. 'fast, starkt / 
firmly, strongly' (jfr SAOB 9) ä sitt ss hä't Äpp. 
'det sitter så hårt fast'; dsm mi'sstävnk an hå,' t 
fyr h,ädä,' Äpp. `de misstänka honom starkt för 
det där'. 3. (om tal:) låss hå'Itt Leks. lers hå' t 
Äpp. 'läsa högt / read aloud'; 	hål-ar Dju. 
'läs högre / read louderr. Jfr hårdo. 

hårda f.IVa hå`ka Mal. 'torr och fast mark / dry, 
firm ground'; gå da å laken `gå på fast mark'; 
hi'metssn vä'kkst da-å hå,' ksn 'hedmossan växte 
på fasta marken (ej på myrmark el. gungfly)'. 
Jfr hårdvall. Syn.: hårdbacke; skarpa; 
skarp-backe,-land,-lända,-mark; skärpa. 

hård-agad adj.I häl-ägs Äpp. hä'lrå,gun Mal. 
hå,'Itågån ÖVd. 1. 'som behöver hård aga för att 
denna skall göra avsedd verkan / in need of 
much chastisement' (SAOB) allm. Syn.: hård-
tuktad. 2. (om skinn el. hud:) 'hårdarbetad / 
hard to prepare or soak (of skin)' Mal. ä så 
få'r hä'lrägsn stfi'nn 'det var alltför hårdbear-
betad hud' (att bereda till päls etc.). Jfr hård-
gniden. 

hård-backe m.III a heekbdkks Rättv. (Bo.) hå`k-
bakka Bju. Jä. hå`kbakka Äpp. hål.bakka 
hå'Irsbattji Mal. 'torr och fast mark / dry, hard 
ground' (i motsats mot dels myrmark, dels åker, 
dels vatten); på h ra`kbåkkam Rättv. (Bo.) 'på 
fasta landet'; ä telirksr-å' på håsZt•båkkam Rättv. 
(Bo.) 'det (a: gräset) torkar bort på hårdvalls- 
marken'. Syn.: se hårda;skarpa; skärpa m.fl. 
— Ssg: hälrbakkshg n. Äpp. 'hårdvallshö / hay 
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from dry, hard ground'; häkbak.21öga Äpp. 'slåt-
ter på hårdvallsmark / hay-making on dry, hard 
ground'. 

hård-bark m.Ib hå' Irbarrk Mal. ÖVd. 'bark, som 
är svår att avbarka / bark which is difficult to 
peel off' (mots. lättbark). Jfr kartbark. 

hård-barkad adj. I å' rdbarrkadn vMor. hädbarrka 
Ve. hå' lrbarrka Jä. hälrbarrkin Mal. ÖVd. 1. 
<sam är s4år att (av)barka / difficult to peel off 
(of bark)' (jfr lättbarkad; jfr SAOB hård-
barkad') allm. 2. (om potatis:) 'som är svår att 
skala / difficult to peel (of potatoes)' Mal. 8. 
'förhärdad / callous' (jfr SAOB hårdbarkad") 
Ve. att du e så hå' dbarrka 'att du är så rå och 
kallsinnig'. 

hård-bett adj.I rdbitt Våmh. (Bon.) (h)älrbett 
Leks. (Aasen Ross hardbeitt). 1. (om slåtter-
mark el. gräs:) 'svår att få lien att bita på / 
(about hay or grass:) difficult to cut with scythe' 
allm. Syn.: hård-biten, -slagen, -slög. 2. 
(om egg på yxa etc.:) 'hård / (about the edge of 
an axe:) hard' Våmh. (Bon.). 

hård-biten adj. IV hälrbittin ÖVd. (om slåtter-
mark el. gräs:) 'svår att få lien att bita på'. 
Syn.: se hård-bett, bet. 1. 

hård-blött adj. I hälrbkött Mal. 'svår att mjuka 
upp i vatten (om hud el. skinn, som skulle skra-
pas el. räckas) / difficult to make soft in water 
(of skin which was to be scraped)'. 

hård-fluga f.V hå` k flrfigu Äpp. Mal. hälrflruggu 
Li. 'liten, hårdskalig fluga, som höll till på häs-
tar, hästfluga, Hippobosea equina / horse-fly'. 
Syn.: häst-, skarp-fluga. 

hård-gniden adj. I hälrgnidin Mal. (om köttsida 
på skinn:) 'svår att bearbeta el. skrapa (med 
räckspaden) / difficult to prepare or scrape 
with the räckspade (of skin)'; stji'nnä vatt 
blra'vviot å di' tjö'ttä add vo' tt föd  hälrgnidin 
'skinnet blev blankt därigenom att (eg. av det) 
köttet hade blivit alltför hårt att skrapa el. 
räcka bort med räckspaden'. Jfr hårdagad, 
bet. 2. Syn.: hårdräckt. 

hård-gris m.I a hälrsgris Mal. (till ssgsformen, jfr 
hårdknut) 'hård, okänslig man / hard, in-
sensitive man'. Syn.: hårding, bet. 2. 

hård-gången adj. III häkånnjin Jä. 'som går 
hårt åt, som är svår på (ngt) / (being) hard on 
(something)'; dsm va hälrgåvvnå på säga 'de 
gingo hårt åt sovlet'. Jfr hård, bet. 8. 

hård-handskarna m. pl. (endast i förb. taga 
(ut)i med hårdhandskarna:) ta-tf' me Vek-
hannskar Nås ta-f' må hälrhasskom Mal. tä`-i' me 

hälrhassksm Li. 'taga i på skarpen / take strong 
measures'. Syn.: hårdnyporna. 

hård-hänt adj. I ä rdennt Ors. hälrhännt Bju. Nås 
Jä. hå' Irhännt Äpp. Mal. ÖVd. 'som har händer, 
vilka gripa hårt / rough (of hands)' (SAOB 1). 

hårding m.Ib hei`ki l un Jä. hälriv(g) ÖVd. 1. (jfr 
hård, bet. 5) <person, som är skicklig i att utföra 
ngt / very capable person' ÖVd. äjn hå' kin te 
brä tt ås Li. <en skicklig brottare'; han a värj, åjn 
hälriv to kii'lsåvå fra. 'han har varit ovanligt 
duktig att sova ute under bar himmel (eg. 
kallsova)'. 2. (jfr hård, bet. 6, 8:) 'hårdsint, 
okänslig, ovarsam person / hard, insensitive, 
careless person' Jä. Syn.: hårdgris. 

hård-knut na.Ia hälrkmät Bju. Dju. Jä. hiVrvvat 
Ga. hå' lruknitt Mal. hå`klenftt Tra. 'knut, som ej 
kan lösas upp endast gm att man drager i de fria 
ändarna / knot which is tied so that one cannot 
untie it by pulling the free ends' (SAOB). Syn.: 
fastknut. 

hård-livad adj. I å' rdlralvaö Älvd. ärdlrajvadn 
Våmh. (Bon.) hå' dlejva Ve. ärdlråjvad Soll. 
å'rdlivadv, å' rdlivådn, å' rdlajva Ors. hå' rd- 
läjva (pl. -läjvadär) Ore 	Rättv. Leks. 
hälrliva Bju. Nås hå' kiva Ga. Flo. Jä. 

Äpp. hälrivin Mal. ÖVd. 'som lider 
av förstoppning / constipated' (SAOB); an 

såm en hädlejva hu'nnd Ve. <han hånlog 
som en hårdlivad hund'. Syn.: trevlig. 

hård-lärd adj. I hå' dlåd Ve. (h)ä1r18rd Rättv. 
Leks. hå` klård Nås Jä. håskticl Mal. hälråd 
ÖVd. 'som har svårt för att lära sig ngt (särsk. 
innanläsning) / finding it difficult to learn 
(especially reading)' (SAOB 1). Syn.: senlärd. 

hård-mint adj. I hälrmint Bju. 'som har svårt att 
lära sig ngt utantill / having difficulty in learn-
ing things by heart' (jfr SAOB). 

hård-mjölkad adj. I å' rdmötjin Mor. hå' lrmjsZrka 
Ål hälrmjskka Jä. hälrmjsIrkin Mal. ÖVd. 'svår 
att mjölka / hard to milk' (SAOB a). Jfr lös-
mjölkad. Syn.: fast, bet. 4; fastmjölkad. 

hårdna sv.v.l. ärna Våmh. öMor. ärna å' rn4 
Ors. hälrna ••••,å`kna Rättv. häkna Dju. 10/rna 
Nås Jä. ha'ija sMal. hä3rna nMal. ÖVd. 'bliva 
hård el. fast, stelna / become hard, set' (SAOB 
I 1); eå å' rnä fr4mwi mo'rrgun Våmh. 'marken 
blir frusen fram emot morgonen'; sj, ./n rner 
isn dö'jen ss öOrs. <oj, så (bra) den här degen 
hårdnar!'. Syn.: stelna. 

hård-nackad adj. I å' rdnakkadn Ors. hälrnakka 
Rättv. (Bo.) Bju.. hå` knakka Nås Jä. hälrnakkin 
Mal. ÖVd. 'styvsint, envis / obstinate, stubborn' 
(SAOB). 



Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 

Skrifter: 
Ser. A: Folkmål. 

D. 0. ZETTERHOLM, Diakktgeografiska undersökningar. 1-II. 1940. Pris 4 kr. 
SÄVE & GUSTAVSON, Gotländsk ordbok. Bd 1 A-N. 1940. Pris 18 kr. Bd 2 0-0. 1945. 
Pris 18 kr. 
J. V. LINDGREN, Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. 0. och M. Zetterholm. 1940. 
Pris 5 kr. 
MANNE ERIKSSON, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. 1943. 
Pris 12 kr. 
CARIN Pull, Verben i överkalixmålet. 1948. Pris 10 kr. 
AUG. SCHAGERSTRÖM, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. av Manne Eriksson. 
1949. Pris 10 kr. 

7'. KARL-HAMPUS DAHLSTEDT, Det svenska Vilhelminamålet I. A. Text. B. Kartor. 1950. 
Pris 12 kr. 

72. 	KARL-HAMPUS DAHLSTEDT, Det svenska Vilhelminamålet II. A. Text. B. Kartor och tabeller. 
1960-62. Pris 20 kr. 
ROGER WADSTRÖM, Svenska kvarntermer. 1952. Pris 15 kr. 
PETRUS ENVALL, Tiveden, Isala och Husum. 1952. Pris 15 kr. 
D. 0. ZETTERHOLM, Dialektgeografiska undersökningar. 	1953. Pris 10 kr. 
K.-H. DAHLSTEDT, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. 1955. Pris 10 kr. 

121-2. PEHR STENBERG, Ordbok över Umemålet (1804), utg. av Gusten Widmark. 1. Inledning. 
Ordbok. 1966. Pris 20 kr. 2. Kommentar. 1973. 
S. FRIES, Stätt och stätta i Norden. Ett verbalabstrakts betydelseutveckling och ett bidrag 
till studiet av hägnadsterminologien. 1964. Pris 15 kr. 
CARIN PmL, Prepositioner och adverb i överkalixmålet. 1970. Pris 40 kr. 

Ser. B: Folkminnen och folkliv. 
ELLA ODSTEDT, Varulven i svensk folktradition. 1943. Pris 8 kr. 
J. EJDESTAM, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. 1944. Pris 
10 kr. 
LEVI JOHANSSON, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 1947. Ny uppl. 1967. Pris 
30 kr. 

41. LINNAR LINNARSSON, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och 
Skånings härader. I. 1948. Pris 15 kr. 

42 	UNNAR LINNARSSON, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och 
Skånings härader. II. 1950. Pris 15 kr. 
ÅKE CAMPBELL, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen 
i Lappland före industrialismens genombrott. 1948. Pris 15 kr. 
OTTO BLIXT, Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 1950. Pris 15 kr. 
ARVID ERNVIK, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gullbergs 
härader under 1800-talet. 1951. Pris 20 kr. 
LARS LEVANDER, Älvdalskt arbetsliv, utg. av Stig Björklund. 1953. Pris 22 kr. 
NILS DENCKER, Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. 1960. Pris 30 kr. 
K.-H. DAHLSTEDT-A. IVARSSON, Register till 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina. 
1960. Pris 20 kr. 
RAGNAR BJERSBY, Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning 
rörande P. A. Säves sagesmän. 1964. Pris 30 kr. 

12". ARVID ERNVIK, Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska skogs-
bygder. I. 1966. Pris 30 kr. 

122. ARVID ERNVIK, Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska skogs-
bygder. II. 1968. Pris 30 kr. 

13. 	GÖRAN ROSANDER, Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande be- 
lysning. 1967. Pris 40 kr. 



Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur. 
1. Il. GRUNDSTRÖM, Lulelapsk ordbok. Bd I. 1948. Pris 30 kr. - Bd II. 1950. Pris 30 kr. - 

Bd III. 1951. Pris 30 kr. - Bd IV. 1954. Pris 45 kr. 
22. Lapska sånger. I. Jonas Eriksson Steggos sånger. Texten utg. av II. GRUNDSTRÖM. Musika-

lisk transkription av A. 0. VÄISÄNEN. 1958. Pris 20 kr. 
22. Lapska sånger. II. Sånger från Arjeplog och Arvidsjaur. Texten utg. av Il. GRUNDSTRÖM. 

Musikalisk transkription av S. SMEDEBY. 1963. Pris 25 kr. 
PHEBE FJELLSTRöM, Lapskt silver. 1-2. 1962. Pris 90 kr. 

Ser. D: Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap. 
L. LEVANDER-S. BJÖRKLUND, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Bd I. A-F. Häfte 
1-8, text. 1961-1968. - Häfte 9, illustrationer till bd I. 1970. - Bd II. G -. Häfte 10, 
text. 1970. Häfte 11, text. 1972. Häfte 12, text. 1973. Häfte 13, text. 1974. Pris pr häfte 
20 kr. 
M. KLINTBERG-H. GUSTAVSON, Ordbok över Laumålet på Gotland. Häfte 1. 1972. Häfte 2. 
1972. Häfte 3. 1973. Häfte 4. 1973. Häfte 5. 1974. 

Skriftserien LMFA utges av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Adress: östra Ågatan 27, 
753 22 Uppsala. 

Abonnemang på Ordbok över folkmålen i övre Dalarna tecknas hos Almqvist & Wiksell Förlag, 
Box 159, 101 22 Stockholm 1. 

Almqvist & Wiksell Tryckeri AB. Uppsala 1974 742542 


