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hård-nacke 	 951 
	 hår-garn 

hård-nacke m.IIIa häknakka Bju. hå'knakka Jä. 
håsnakka Äpp. hå.skrzattji 	hå:Irriakka Mal. 
'styvsint, envis individ / obstinate individ-
uar (SAOB hårdnacken). 

hård-nyporna f. pl. (endast i förb. taga uti med 
hårdnyporna:) ta-tf mä hå3ingpana Äpp. 'taga 
i på skarpen / taka strong measures'. Syn.: 
hårdhandskarna. 

hårdo adv. U3,11 Mal. 1. (i förb. hålla hårdo:) 
'energiskt genomföra el. fullfölja / energetically 
carry out or perform'; då leta  du hål-hå' fra 
må' di `då måste du energiskt fullfölja det'. 2. 
(i förb. slå hårdo:) .21å hglra `slå med knuten 
näve mot en annan persons knutna näve, tills 
den ene måste ge upp av smärta (tävlingslek) 
/ knock one's fist against another person's fist 
until one competitor has to giva up (game)'. Jfr 
hård adj., adv.; skarp, bet. 2; skarp-fisk, 
bet. 2, -näve. 

hård-räckt adj. I hå' kråkkt() Mal. (om skinn el. 
hud:) 'svår(t) att bereda eller skrapa (räcka) / 
difficult to prepare or scrape (of skin)'; hå va 
atji'nn sam vå hälträkkt(v) `det var skinn som 
voro svåra att bereda'. Syn.: hårdgniden. 

hård-slagen adj. IV (h)å`Zralåjin Leks. häkiliin 
Äpp. hå' Irlitijin Mal.; n. å' rdllajö Älvd. hå` kfläji 
Dju. heelr.2/ii Jä. hå3alle-hälalått Äpp. 'svår 
att få lien att bita på / difficult to cut'; Krya 
ä hå`Zralkin Leks. `staggen är svår att slå'. 
Syn.: hård-bett, bet. 1 -biten, -slög. 

hård-slög adj. I a'rraleg Älvd. hå`rd.215gd Ore; 
n. här.21rigt Ve. hå'kslögt Rättv. (Bo.) `svår att 
få lien att bita på' (Aasen hardslog; Fr. har 5-
slcegr); å bi håskalögt tittar lå,'amässån Rättv. 
(Bo.) klet blir (alltid) svårt att slå efter Lars-
dagen'. Syn.: hård-bett, bet. 1, -biten, 
-slagen. 

hård-soven adj. IV håskåvinMal. liårdsövd /being 
a heavy sleeper'; i a a'llå4  fö'tt en så' hå`kgävin 
leda, ai an vå'k & gast avö'mmn Mal. 'jag har 
aldrig sett en karl som har sovit så hårt (och 
varit så svår att väcka), sedan han väl har som-
nat in ordentligt (eg. fäst sömn)'. Syn.: hård-
s ö v d. 

hård-sövd adj. I hirkaävd Rättv. (Bo.) h.å`Zraävd 
Bju. häkytavd Nås Jä. hgirdivvd Mal. öVd. 
-föreg. (SAOB). 

hård-tuktad adj. I h.å'ktakkta Jä. 'hårdagad / in 
need of much chastisement'. Syn.: hårdagad. 

hård-vall m.Ia hil`krvall Flo. 'hård, fast (betes- el. 
slåtter)mark / firm ground (for grazing or hay-
making)'. Jfr hårda f., m. fl. 

hård-år n.Ia lurk& Nås Jä. hå'lrår Äpp. öVd. 
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,-hå'kåa  Mal. 'svårt år, missväxtår / year of a 
bad harvest' (SAOB); em an gu'kku rö`p på 
bå'rom kvi'sat vi& d hå,'Iråd Mal. 'om göken gal 
(eg. ropar) på bar kvist, så blir det missväxtår'. 
Syn.: frus(en)-, frös-, klen-, nöd-, o-, 
svår-år. — Sag: hå'Irådafuggtilt Mal. hå`kcig-
fuggek Li. håskå,Laffar Tra. m. <snösparv, Pleetro-
phenax nivalis / snow bunting'; håsketagnål ll m. 
Ve. 'kall och blåsig väderlek / cold, windy 
weather'. Jfr gnallväder. 

hård-ät adj. I Xrötit (n. Asrått) nÄlvd. å'rdåt 
sÄlvd. vSoll. Xrdått Ors. (jfr Fr. xtr adj.) 'som 
det går trögt att äta, svårätlig / difficult to eat'. 

hård-äten adj. IV Xraicti ln Älvd. Xrdleti in 
Våmh. Xrdjetin Ors. häkittly, Jä. h-ta-Eten Äpp. 
håskiittin Mal. hållåttin öVd. -föreg. 

hår-takt m.Ia härfakkt Flo. (Rz 243b hår-
f akkt; jfr SAOB f akter) 'hårbeklädnad på 
djur / coat, fur of an 	; (h)o ha as sty'ggen 
hå`rfakkt `hon (o: kon) har så ful hårbeklädnad'. 

hår-fela f.IVa hå`rföla Li. 'musikinstrument 
(barnleksak), bestående av ett trästycke, på 
vilket spänts tagel från häst- el. kosvans / 
musical instrument (child's toy) consisting of a 
piece of wood across which is strtmg hair from 
horse's or cow's tair. Jfr harpa', bet. 1. Syn.: 
hårfiol. 

hår-fin adj. I hå`rfin Ve. 'som har vacker hårbe-
klädnad (t. ex. om  häst) / which has a beautiful 
coat (e.g. of horse)'. 

hår-fiol m.Ia hå'rfiöl Jä. -hårfela. 
hår-fläta f.IVa å'rflröta vMor. lerflöta öMor. här-

/kåta Rättv. (Bo.) luisrflrötu Bju. hit'f/rätta Mal. 
'fläta av människohår / plait of human hair' (jfr 
SAOB; 13DB IV 233). Jfr fläta f., bet. la. 

hår-fästa f.IVa (h)å`rfäs(s)ta Rättv. h,traftiasta 
Mal. 'hårfäste / edge of scalp'; ma`kklåa  pi lura-
fasetten Mal. <ett slags skorv el. revorm (mask-
far) i hårfästet'. Syn.: hår-fäste, -gård, bet. 
1, -gäre, bet. 2. 

hår-fäste n.III hirriesat Ve. hå`rfetastä Jä. Äpp. 
likr/t18ate öVd. 'hårets gräns mot ansiktet / edge 
of scalp' (SAOB). Syn.: se hårfästa. 

hår-förföt(e) n.I 	här/r/ätt Li. 'strumpfot, 
tillverkad av hårgarn och buren utanpå ylle-
strumporna om vintern för värmens skull / 
stocking-foot made of yarn of human or animal 
hair and wom over woollen socks in winter'. Jfr 
förföt(e); manfjässa m. fl. 

hår-garn n.Ia (Märg& Leks. h,å`rgår Ga. kra-
gann Mal. hå` rgann öVd. <garn, vartill materialet 
helt el. delvis utgjordes av djur- el människo-
hår / yam made partly or wholly of animal or 
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human hair' (SAOB; ÖDB IV 533). Syn.: hår-
spåne. 

hårgarns-band n.Ia å'rgasbannd öLeks. 'band, 
vävt av hårgarn och anv. till bukgjord / band 
woven from hårgarn, med for girth'. Jfr man-
band. Syn.: bukgjord-, hästklädes-band. 

hårgarns-töm m. Ta hilsagaståna ,--hiragansgm Mal. 
'töm el. rep av flätat hårgarn / rein or rope 
made from plaited hårgarn'. Jfr garntöm; 
hår-rep, -tåg, -töm; tagelrep. 

hår-går m.Ia hiergeir Mal. (jfr We. hårkård; 
ordb. hårgäre) 'hårsida av djurhud / hairy side 
of animal's skin'. Syn.: hår -gård, bet. 3,-går d s-
sida, -hamn, bet. 2, -sida; narv. 

hår-gård m.Ia å'rgärd Våmh. (h)å`rgål• Rättv. 
Leks. härglar Dju. Jä. Tra. härgälr Äpp. Li. 
häagält Mal. 1. 'hårfäste / edge of scalp' (SAOB 
1) Våmh. Syn.: se hårfästa. 2. <hårbotten / 
scalp' (SAOB 2) Rättv. Dju. Äpp. Mal. Syn.: 
hårgärd, bet. 2. 3. 'hårsida av djurhud / hairy 
side of animal's skin' (SAOB 2) Li. Syn.: se 
hårgår. 4. 'hårbeklädnad på djur / coat or fur 
of animal' Rättv. Leks. Dju. Jä. Syn.: hår -f akt, 
-hamn, bet. 3. 

hårgårds-sida f. IV a reergåltssida Leks. (Silj.) här-
gålrssia Mal. (Öje) `hårsida av djurhud / hairy 
side of animal's skin' (ÖDB II 228). Syn.: se 
hårgår. 

hår-gärd f.Ia å' rgörä sÄlvd. ii`rgerrd vMor. 
a`rgård öMor. 	(r)gåd Ve. å"rgärd Soll. 1. 'hå- 
rets beskaffenhet (hos djur) / quality of hair 
(of animal)' allm. Syn.: hår -gäre, bet. 1, 
-hamn, bet. 1. 2. 'hårbotten / scalp' öMor. Ve. 
Syn.: hårgård, bet. 2. 

hår-gäre m.IIIa ärg& nÄlvd. Ors. (jfr Fr. Bl. 
gxra; ordb. hårgår). 1. 'hårets beskaffenhet 
(hos djur) / quality of hair (of animal)' Våmh. 
(Bon.) Ors. Etn i sa hett i Xrgåram öOrs. 'han 
(o: hästen) har så slät och fin hårväxt'. Syn.: 
hår-gärd, -hamn, bet. 1. 2. `hårfäste / edge 
of scalp' Älvd. Våmh. (Bon.); upp i ii`rgåråkm 
Älvd. (uppe) vid hårfästet'. Syn.: se hårfästa. 

hår-hamn m. -f. -n. rhammn Ve. härhammn 
Äpp. hiPahammn -häm Mal. hirrhäm Li. (jfr 
hamn'). 1. 'hårets beskaffenhet' (färg, växt etc. 
hos människa och djur; Rz 243b) Mal. Li. dam 
add sei'mu 12i' lLhammn da-i ny'gga4 Mal. <de (0: 
folket) hade samma slags hår i Nygårds (fa-
milj)'; hann ä' an-dä' fe in hä`rhäm Li. 'vad har 
den där (karlen) för (en) hårväxt (el. hårfärg)?'. 
Syn.: hår -gärd, -gäre, bet. 1. 2. 'hårsida av 
djurhud' Mal. Syn.: se hårgår. 3. 'hårbekläd-
nad på djur' Ve. Äpp. Li. an a frita hå`rh,ammn 

Äpp. <den (o: hästen) har vacker hårbeklädnad'; 
o-dä' kö`na add äjn önnlen häri-tjim Li. <den där 
kon hade en underlig hårbeklädnad'. Syn.: 
hår-fakt, -gård, bet. 4. 

hår-hark m.Ib Ti`rarrk Ors. 'det jämte hårval-
ken lindade och i hästskoform upplagda håret / 
hair bound and put up in the form of a horse-
shoe, in addition to hair-pad' Ors. (ÖDB IV 
234). Jfr bunta f., bet. 2; hyll(a), bet. 5; hår-
rissla. 

hårig adj. I å' rug nÄlvd. lui`run Ve. häru Bju. 
Nås Jä. Mal. 'hårbevuxen; osnyggad av hår / 
hairy' (SAOB 1-2); hieru a 	Jä. 'hårig och 
luden'. 

hår-kam m.Ia crrIcammb Älvd. härkamm Ål Jä. 
'kam, avs. till kamning av hår el. prydande av 
håret / comb' (SAOB 1; ÖDB II 117). Jfr lus-
kam. 

hår-kjortel m. h,cl`rtjorrtil Ga. heeatjötja nMal. 
'kjol, vävd av gethårsgarn, använd vid vall-
gång / skirt woven from goat's hair, used for 
herding' (ÖDB IV 69, 71); heiatjötjilan 215g-frö' 
sä va'ttn„ä Mal. 'hårkjolarna stötte ifrån sig 
vatten (eg. vattnet)'. Syn.: gässel-kjortel, 
-kjortle; herdekjortel. 

hår-klipp(n)ing f.I klialdröppin Mal. härk1repp-
nivg Li. (jfr klippa v.) 'avklippning av hår / 
hair-cutting' (SAOB). 

hår-koka f.IVa Cerkävka Våmh. (Bon.) 'tova av 
hår / twisted knot of hair'. Syn.: kno rl a, bet. 3; 
knörla, bet. 3. 

hår-kulla f.IVa åsrkulla Våmh. 1. 'kvinna, som 
förvärvsmässigt utförde hårarbete / woman who 
earned her living by making hair ornaments'. 
Syn.: hårarbetskulla. 2. (pl.:) `med hår-
arbete sysslande personer, vare sig män el. kvin-
nor / men or women making hair ornaments' 
(ÖDB II 295; Lev. Våmhusfj. kap. IV; S. Björk-
lund, Indor, s. 144). 

hår-kuse m.IIIa h,crrkftsä Jä. Äpp. häetleitsa Mal. 
hirrkäse Li. 1. 'person med långt och ovårdat 
hår / person with long, unkempt hair' Äpp. Mal. 
Jfr hårluv, bet. 2. 2. 'leksak, bestående av en 
på två trådar trädd knapp, som bragtes att 
rotera genom trådarnas växelvisa sträckning 
och tvinning än åt ena, än åt andra hållet' (se 
ill.) Jä. Li. 

hår-lock m.Ib irerlukk öMor. häwrlskk Oro `inlägg 
av lin, avsett att vid behov användas vid hår-
uppsättning (ibland äv. av urkammat hår, Ore) 
/ flax bun med when necessary for putting up 
hair, hair-pad' (ÖDB IV 234). Jfr bunta f., 
bet. 2. 
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	 hår-stövel 

hår-lugg m.Ib ärkugg Älvd. `luggning / hair-
pulling' (SAOB hårlugg"). Syn.: hår-lus, 
-luv, bet. 3; lus, bet. 2; luv", bet. 2. 

hår-lugga sv.v.l. häksgga Li. 'lugga / pull hair' 
(SAOB); ä e-nt vau frirjst håll:gg an fkäs jn-
skallens 'det är inte värt att försöka att lugga 
den flintskallige'. Syn.: lugga"; luva. — Pass.: 
dem då två' jäll pä hå`ksgge,s ss mittji ns‘tti dem 
he'rrk Li. `de där två höllo på att lugga varandra 
av alla krafter (eg. så mycket de någontid 
orkade)'. Syn.: hårrivas; luva pass. 

hår-lus m.I a håskas Li. (jfr Ross lusing) 'lugg- 
ning'; 	sm äjn 	`ge honom en lugg- 
ning'. Syn.: se hårlugg. 

hår-luv m.Ia härla Ve. (h)årliiv Rättv. Leks. 
ha'rkav Flo. håliiv Äpp. 1. 'huvudhår / hair (of 
head)' allm. Syn.: luv", bet. 1; torv. 2. 'person 
med stark hårväxt el. långt hår / person with a 
strong grovvth of hair or with long hair' Rättv. 
Leks. en tsken härliv svLeks. 'vilken långhårig 
person'. Jfr hårkuse, bet. 1. 3. 'hårluggning' 
Äpp. Syn.: se hårlugg. 

hår-matta f.IVa hå`rmatta Ga. 'av spunnet män-
nisko- el. djurhår, dvs. hårgarn, vävd matta 
(el. täcke) / carpet (or coverlet) woven with spun 
human or animal hair'. Jfr hårtäcke; vässel. 

hår-piska f.IVa härpis(s)ka Rättv. (Bo.) Jä. 
'hårfläta (hälften av hårmassa, avdelad för hop-
flätning el. för hårets uppsättning) / length of 
hair (half of head of hair ready for plaiting or 
putting up)'. 

hår-rep n.Ia (h)å`rap Leks. h.trrröp Flo. <rep, 
snott av garn, som spunnits av djurhår / rope 
made from twisted yarn of animal hair' (SAOB). 
Jfr hårgarns-, hår-töm; hårtåg; tagelrep. 

hår-ring m.Ib å'rrIvvg Våmh. (Bon.) 'fingerring 
av hår med guldbeslag / hair-ring with gold 
mounting' (SAOB; C4DB II 294 f.). 

hår-rissla f.IVa ärräj.21a,—å`rrä.2.21a vMor. (jfr ? 
Torp risla") 'inlägg av lin (och ngt hår), avsett 
att användas vid håruppsättning / hair-pad of 
flax (mixed with some hair)' (C1DB IV 234). Jfr 
bunta f., bet. 2; hårbandsdon; hårvalk. 

hår-rivas st.v. pass. ärrajvas Älvd. 'lugga var-
andra / pull each other's hair' (SAOB). Syn.: 
hårlugga pass.; luva pass. 

hår-sida f.IVa ärsajå(a) Älvd. Våmh. härsida 
Rättv. (Bo.) Jä. hå'asf,a Mal. Vega CoVd. 'sida 
av hud, el. skinn, på vilken håret växte / hairy 
side of hide or skin' (SAOB). Jfr köttsida. 
Syn.: ludensida; narv. 

hår-slät adj. I å' (r).2liet Älvd. 	vMor. 
härilett Ve. 4"r.2låt Soll. härslät Jä. hirralätt 

Äpp. hå'rslätt Mal. hålett öVd. (Ross haar-
slatt) 'som har jämn hårbeklädnad, släthårig / 
smooth-haired'. 

hår(s)-mån m. å'sm4n Våmh. hå'Irsmgn Rättv. 
(Bo.) härmån 	 Bju. hå'rsmån Dju. 
hå' smån Nås håsrsmån Jä. hil'gmön —hå'asmön 
Mal. hci'vnän Li. 'ytterst obetydligt avstånd / 
minute distance, hair's breadth' (SAOB); en 
hå'ksmsns stjirkna Rättv. (Bo.) 'en skillnad på 
en hårsmån'. 

hår-socka f.IVa å'rsukka Våmh. hcrrsukk Ve. 
håsrsskka Nås Jä. häässkka Mal. håsgekka öVd. 
'yttersocka (el. strumpfot) av hårgarn / sock (or 
stocking-foot) made of hair yarn' (SAOB; CoDB 
11 258; IV 431); an e ss pp, i' nna an kkä'na a fänn(j)i 
på' sä hå'asskkon Mal. 'han är uppe (om morg-
narna), innan fan (eg. han Klene) har fått på sig 
raggsockorna'; (äv. 	dam a kum ti smä'rä 
mä h,å`rstikkor Jä. `de ha fått det bra ställt'. Jfr 
hårförföt(e). 

hår-spekel m.I d härspitjel Oro 'samling kort hår, 
ej långt nog för att flätas; hårtest piece of 
short hair, not long enough to plait; tuft, wisp 
of hair'. Jfr hårspik. 

hår-spik m.Ib it'(r)spajk Älvd. Våmh. hå`rspejk 
Ve. erspäjk Son. hå'rspik svLeks. Jä. Äpp. 
hääspik Mal. hå`spik Li. 'hårstrå, (spetsig ände 
av) hårtest / hair, wisp of hair'; du a-tt mi`kkele 
å' (r)spajk up i sko' 114m Älvd. `du har inte många 
hårstrån på huvudet (eg. uppe i skallen)'; rett-
djt härspejkär Ve. 'kamma ut hårtestarna'; 
sett-upp Orspäjkär Soll. 'binda upp hårtes-
tarna'; je ä' niirä ennda h,å`rspikär kvä'r Äpp. 
'jag har några få hårstrån kvar på huvudet'. Jfr 
hår-spekel, -strå. Syn.: hår-stråke, -tjäst, 
-veke; spik'. 

hår-spåne m. IV 	Älvd. Våmh. ärspuni 
vMor. 'hårgarn, garn av (avkammat) män-
niskohår el. djurhår / yarn made from human or 
animal hair'. Syn.: hårgarn. 

hår-strå n.V ifer.strä Älvd. Ors. ärstrå vMor. 
&strå' öMor. å'rstråd Soll. hå`rstrå Bju. Nås 
hå'grå ,---,hå'astrå Mal. hå`strå CoVd. 'enstaka hår 
/ single hair' (SAOB 1). Jfr hår-spik; -stråke. 

hår-stråke m.IIIa Turrstråk Ve. Orstråk Soll. 
'hårtest, hårstrå / wisp of hair'. Jfr hår-strå, 
-tjäst. Syn.: hårspik; stråke". 

hår-sår adj. I härsår Ve. Jä. —hcisascr Mal. 'öm 
i hårbottnen / with a sore scalp'. Syn.: håröm. 

hår-stövel m. Id 1z4' ,tve Li. `skinnskodd, lång-
skaftad raggsocka / long thick oversock with 
leather sola' (ÖDB II 290). Jfr hårt o s s a. Syn.: 
raggstövel; tassa f., bet. 2. 
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hår-tafsa LIVa, häätaffsa nMal. 'av hårgam vir-
kad toffel, skodd under med skinn / slipper 
made from hair and covered with leather sola' 
(jfr ÖDB IV 62). Jfr hårt ossa m. fl. 

hår-tjäst m.Ia ärtjässt Älvd. Våmh. Mor. å'r-
tjäast Soll. gertjasst Ors. härtjässt Ore Jä. Äpp. 
lertjesst Rättv. håsrtjesst Nås hel'atjässt Mal. 
hå' dåsat ÖVd. `hårtest / wisp of hair'. Jfr hår-
spik, -stråke. 

hår-tossa f.IVa hå`rtussa Nås Jä. 'långskaftad 
raggsocka utan skinnskoning / long thick over-
sock without leather sola' (ÖDB IV 86, 430). Jfr 
fot-träling; sko-träl, -träling m. fl. 

hår-tunn adj. I a'rklinn Älvd. 'gleshårig; med be-
gynnande flintskallighet / with thinning hair' 
(SAOB). 

hår-tåg n. II häätäg Mal. 'rep av hår / rope made 
from hair'. Jfr hårgarns-, hår-töm; hår-, 
tagel-rep. 

hår-täcke n.III ärtettje Våmh. härtättjs Rättv. 
(Bo.) herrtättjä Jä. hå' tättjä Äpp. hå' tättfi — 
h,äätättji Mal. hå'tättje Li. 'täcke, vävt av garn, 
som spunnits av djurhår coverlet woven with 
yarn spun from animal hair' (SAOB 2). Jfr 
hårmatta; vässel. 

hår-töm m.Ia hå`rtöm Flo. 'rep, tvinnat av hår-
garn / rope made from twisted yarn of animal 
(and human) hair'. Jfr hårgarnstöm; hår-, 
tagel-rep; hårtåg. 

hår-valk m.Ib crrwakk Våmh. vMor. å'rwarrk 
Ors. hå`rwakk Ore hci`rvakk Rättv. (Bo.) (jfr 
hårhark) 'inlägg el. valk, avs. att vid hårupp-
läggningen lindas in jämte det egna håret / 
hair-pad' (se ill.; SAOB; ÖDB IV 234). Jfr 
bunta f., bet. 2; hyll(a), bet. 5; hår-rissla. 
Syn.: hårbandsdon; uppbundenställning. 

hår-vant m.Ia (Pränt Våmh. (Bon.) hå`rwått Ve. 
hätivannt ,,,hit'avatt Mal. hå'rvatt Li. 1. <vante, 
stickad av hårgarn / glove knitted from hair-
yarn' allm. 2. 'halvvuxen pojke / adoleseent 
boy' Ve. Syn.: se halvväxting m. fl. 

hår-vase m. Illa hierväsä Flo. 'mindre kvantitet 
sammanfiltrat hår, hårtuss / small quantity of 
tangled hair, tuft' (Aasen haarvase). Syn.: 
vas e. 

hår-veke m.IIIa årvö'k öMor. 'hårtest'; rätt-ö'ft 
årveka 'kamma ut (eg. rätta ut) hårtestarna'. 
Syn.: se hårspik. 

hår-virvel m.Ia hå'avärrvil Mal. ha'rgvärrvil Li. 
hå'rvärrvil Tra. `virvel i (huvud)håret / whirl of 
hair, crown' (SAOB). 

hår-öm adj. I härömd svLeks. Dju. hirrömm 
Jä. 'öm i hårbottnen'. Syn.: hårsår. 

hås 	-4s m. Älvd. ås m. Mor. nöLeks. 
hås f. Ve. Ore Dju. Li. Tra. ås f. Soll.; obef. 
Våmh. (Rz 278b hås"). 1. 'luftdrag, luftvåg 
draught, current of air' Mor. Soll. nöLeks. Dju. 
u‘kä warm å'sär så kuNnå vMor. 'sådana varma 
luftströmmar det kommer!'; ä går va'rrms 
nöLeks. 'det går varma luftvågor'; källdås Soll. 
'kall luftström'. Syn.: gust, bet. 1; tos, bet. 1. 
2. `dunst, odör / vapour, odour' Ve. Soll. Dju. 
uku å's å kä'm Soll. 'en sådan odör det kom!'. 
Syn.: gust, bet. 2; tos, bet. 2. 3. `ovädersby / 
stormy gust of wind' Älvd. öMor. Soll. ÖVd. 
å kim jen ljö't å's öMor. <det kom en svår ovä-
dersby'. Jfr håsk; regn-, snö-, tjur-, väder-. 
4. 'stund / while' Ore ä wä-nt stfcr h,å'se do 
huld-å' mä dädä"det var inte lång stund, du 
höll på med det där'. Syn.: se Has', bet. 8; 
fläck, bet. 6; f åka m. fl. 5. 'vilopaus / break 
for a rest' Ore. — Ssg: hå`stass adv. Ore `stund-
tals / at times'. 

hås adj. I Ms Äpp. Mal. ÖVd. (Fr. håss; Aasen 
haasu; Lindgren, Burtr. hås) 'hes / hoarse'; 
hå's i hä'm Äpp. 'hes i halsen'. Jfr håsvorden. 
Syn.: hes. 

håsa f.V fesså Älvd. 'Osa Soll. fisa vOrs.; pl. 
iiesur nVåmh. u"sur Våmh. (Bon.) vMor. usfer 
öMor. (SAOB hosa); obef. Ve. 1. <byxben / 
trouser-leg' (ÖDB IV 387) Älvd. brfeskileså 
`dots?. Syn.: byxa, bet. 2; håsben. 2. a. (sg.:) 
`blaggarnsbyxor med till vristen nående ben / 
trousers of home-spun tow with legs reaching 
down to the ankles' (ÖDB IV 387 ff.) Våmh. 
vOrs. set-4' öi ifssu Våmh. 'sätt på dig byxorna!'. 
b. (pl.:) =föreg. Våmh. Mor. Soll. Ors. an vä i 
usu'm öMor. <han var klädd endast i blaggarns-
byxor'. Jfr lång-, to-, vit-. Syn.: blaggarns-, 
to-bracka; tobrok. 3. 'otympligt, illasittande 
klädesplagg / badly fitting garment' Älvd. Ors. 
Jfr håsig. 

hås-ben n. Ja irsubön vMor. 'byxben /trouser-leg'. 
Jfr håsskaft. Syn.: brokskaft; byxa, bet. 2; 
håsa, bet. 1; lår n., bet. 2. 

håsig adj. I irssug nÄlvd. hu"sun Ve. (jfr håsa, 
bet. 3) <vid och otymplig / wide and clumsy' 
(t. ex. om  alltför vid byxa o. d.); dodan e för 
hu"sun, a mi' Ve. `den där är för vid och påsig 
för (eg. åt) mig'. 

håsk f.Ib helsak n.Mal. (jfr hås 	dusk n.) 
'(hastigt övergående) snöby / (rapidly passing) 
snow-squall'. Jfr hås, bet. 3. 

håsna sv.v.l. hiesna Mal. (jfr hås adj.) glesna / 
become hoarse'; an gu'kku a hå`sn 'göken har 
börjat hesna (dvs, sluta ropa)'. Syn.: hesna. — 
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Särsk. förb. (av:) håstb-å' Mal. `förlora rösten 
på grund av heshet'. 

hås-skaft n.Ia tr8suskafft Våmh. `nedre, under-
benet täckande del av blaggarnsbyxor / lower 
part of trousers, trouser-leg'. Jfr brokskaf t. 

hås-vorden adj. III hå`svölr Mal. (jfr hås adj.) `en 
smula hes / a little hoarse'. 

håta sv.v.l. fem Älvd. u"td Ors. hg‘ts Nås Jä. 
-Äpp. hå'ts ,--,heitts Mal. hcrttå ÖVd. (We. håta; 
jfr SAOB hota"). 1. `höta (åt ngn) / shake 
one's fist at someone' Nås. Syn.: hota', bet. 2; 
höta. 2. `stamma / stammar' Jä. Äpp. Mal. 
ÖVd. Syn.: se hammarn. 3. `söla / dawdle' 
Älvd. Ors. Mal. ei stiiecl og irte ä svÄlvd. `han 
stod och sölade (tvekade)'. — Särsk. förb. 
(bortur:) ht-balrg' säg ä Äpp. `stamma fram 
det'. — Ssg: hirtskål Äpp. hå'tskål ,-lurttakål 
Mal. m. 1. <stammande person / stammerer' 
allm. 2. `person som sölar i arbetet / dawdling 
person' Mal. 

hått m.I a hått Nås `ej fullt normal el. smått tokig 
person / slightly mad person'. Jfr håttig adj. 

håttig adj. I htettu Nås (jfr (?) Aasen Ross 
haatt) `smått tokig / slightly mad'. Jfr hått m. 

håv f. -n.Ia iv f. Älvd. Soll. Ors. Leks. (Silj.) åv 
f. n. Våmh. håv f. Bju. Nås Dju. Mal. ÖVd. 1. 
`redskap för upptagande av fisk el. för fågel-
fångst / bag-net used in fishing or when catch-
ing birds' (se ill.; SAOB 1; ÖDB I 103 ff.) allm. 
Jfr gorrsil-, orr-, sänk-, undertags-. 2. `pung 
för upptagande av kollekt i kyrka / collection. 
bag (in church)' (SAOB 2) allm. diet' jät Irjö's uti 
å'vi Soll. `lägga (eg.: giva) ett ljus i håven'. 
Syn.: pung, bet. 3. 

håva sv.v.l. å'v(a) Våmh. Mor. Soll. h,å`va Bju. 
<bedriva fångst med håv / catch fish with bag-
net' (SAOB); XI, fi'sska Soll. `fånga fisk med 
håv'; XI) wterra vMor. `fånga orre med håv'. — 
Särsk. förb. (åt:) Xv-ä si svMor. Soll. `taga 
för sig'. 

håvan n., se åvan. 
håvat f.Ia ••-• d å'vel (best. å'velå'veli) Älvd.; 
obef. Våmh. Mor. Ve. (SAOB hoball) `tid 
mellan vårarbetets slut och slåtterns början, 
försommar / early summer, period between 
spring-sowing and haymaking'; i irokes `i för-
somras'; eå a weå p rcejmnåvel `det har varit en 
regnig försommar'; .21a'jkt fer i djär-å'v i å'vek, 
'sådant arbete får jag göra ifrån mig om för-
sommaren'. — Ssg: ävelstapp m. Älvd. `hö, 
som samlades under försommaren, före den 
egentliga slåttertiden / hay gathered before 
haymaking season began'. 

håv-slant m.Ia hå`vslan(n)t Rättv. (Bo.) hå`v-
slannt Bju. Dju. hä'valannt Ga. Äpp. Mal. 
'slant, avsedd för kollekt med håv / money 
intended for the collection-bag' (SAOB). Jfr 
gudsnamnshalvare, -halvöre. 

hä pron. n., se under den. 
hä adv. och interj. Q Älvd. Våmh. å vMor. 
Soll. 	å öMor. hd ÖVd. 1. (ofta uttalat med 
stigande tonfall och stark tvåspetsighet) 'va-
falls? vad? vad sade du? eller hur? / what?; 
eh?' (SAOB he I Ib; Ideforss, Prim., s. 191) 
allm. Syn.: höll, interj. 2. (pleonastiskt, enkli-
tiskt frågeadv.:) Mor. Soll. stånndirr jå'n i'r ä 
öMor. 'stå ni (eg. stån I) här, ni (I) P' . Jfr a fråga-
part.; heller", bet. 2b. 

häck m.Ib äkk Mor. (h)äkk Leks. h,äkk Mock. 
Flo. Jä. (SAOB häck"). 1. 'spjälgaller i stall, 
innanför vilket foder lägges / lattice-fence in 
stable round fodder supply' (ÖDB III 227 f.) 
Mor. Mock. Flo. Jä. 2. 'barnstol av träspjälor / 
children's ohair, made of wooden slats' (se ill.) 
Leks. risvväkk Leks. (Silj.) `dets.'. Jfr borrstol 
m. fl. 

häckel f.Ib hå'käir Mock. linhäckla / hackle for 
flax' (SAOB). Syn.: börsta, bet. 1; häckla. 

häckla f.IVa tricklra Leks. (Silj.) hä'kkka, Al 
hä'kklra Bju. Nås hå`kira Ga. Flo. (SAOB 
häckla") -föreg. (se ill.). 

häckla sv.v.l. ekkäk svMor. htekkka Bju. Dju. 
Nås håskIra Ga. Mock. Flo. 'gm ett slags kam-
ning avskilja sämre tågor av lin el. hampa 
från det finare materialet / dress flax or hemp' 
(SAOB häckla' 1); gra'nnhäkklra Ål 'häckla 
andra varvet'; grö'vhäkklra Ål 'häckla första 
varvet'. Syn.: börsta. 

häcklas sv.v.l. pass. ekklras Älvd. (jfr? Torp 
hokla; Jak. Shetl. heklI) 'gå ostadigt; balan-
sera / walk unsteadily; balance'; i wart ekkkas 
4 steUgton Jag blev tvungen att balansera på 
stängerna'; ekklres int dä'r u‘pp4 'balansera inte 
där uppe'. Jfr gickla; hyckla', bet. 1. 

häd f.Ia åå Älvd. åd nvMor. (jfr hed; hö d; Rose 
h ae d; Fr. hm5; jfr Torp hsedd) 'höglänt och vid-
sträckt samt trädfattig höjdplatå / extensive up-
land plateau with few treas' (Lev. Älvd.arb., 
s. 415 n. 4; H. Lindberg i Nord. namn. Festskr. t. 
L. Moberg, s. 286 ff). Jfr hav, bet. 2. 

häd pron. n., se den pron. 
häda sv.v.l. 3. (h)åsda 1. Leks. hå'a Al helsa 
Bju. (pret. hä'dd "-JO') Mal. hå (prat. h,teddä, 
sup. hätt) Ga. hd 1. Tra. 'smäda, håna / insult, 
ridicule' (SAOB b). 

hädan prep. jtrda Ve. jå'do Mal. (SAOB hädan 
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adv. I 1 b 6) 'på denna sidan om, hitom / on this 
side of' (styr dat. och ack.; äv. om  tid:) trasst 
jä"då bäkkam Ve. 'strax hitom backen'; jå'do 
ng`åre Mal. 'på den här sidan om nyåret'. 
Syn.: se hitan; hädanmed; hädanvid. 

hädan adv. L'eMf Älvd. jå'd4 nVåmh. j11,"d4 
Våmh. (Bon.) jä"åå ,,, jä"då vMor. jädå' 
öMor. jä"dän ,,, jä"rån Ve. jedå Soll. jäde 
jäda Ors. jä"do Ore jlt"då —jei"da Rättv. •-•• 
hå`ja Rättv. (Bo.) &ja öLeks. hä'dda svLeks. 
Dju. hkja Bju. Ål Ga. Mock. Flo. jå'o Nås Äpp. 
jå'do ,-, jå'då Jä. j(i'do ,, jå'do Mal. jå'o ÖVd. — 
jä`on Li. 1. 'härifrån / from here' (SAOB I la) 
allm. gok is"d4 Älvd. gå jå'do Jä. 'gå härifrån!'; 
&Talda me jä"do Ore `ur vägen för mig!'; tenndå 
jå"då Rättv. (Bo.) tenna hå`ja Bju. u`nna 
häschla Dju. `bort härifrån!'; jI då å' jå"då jån 
Rättv. (Bo.) 'giv dig i väg härifrån (eg. hädan 
härna)r; em je skull drå geo 88 my`ttjy 88171 

je a dri hi't Äpp. <om jag skulle föra ur boet så 
mycket som jag har fört i det'; (äv. bildl.:) fårå 
jå"d4 Våmh. (Bon.) fity`tt jä"åå vMor. 'fara 
hädan, dö'. Syn.: här, bet. 4; här(i)från; 
härna, bet. 3; härnafrån. 2. 'bort / away' 
(SAOB I la) Mor. Rättv. (Bo.) Leks. Dju. Jä. 
Mal. st får jä"då wi'llårur vMor. <skär bort 
hjärtöronen!'; vi skullom jå"då frå så"våhökäm 
Rättv. (Bo.) <vi skulle bort från, lämna sov-
holen'; hEja ma fö'täm Rättv. (Bo.) (till häst:) 
'undan, bort med foten!'; å'ja rna då öLeks. 
'undan med die; tå/ dä jå'do frå då'ra Jä. `stig 
fram från dörren!'. Jfr bort; undan. 3. (i förb. 
(det är) långt dit och hädan:) (ä e) låv(v)t 
di't å jå"då Rättv. (Bo.) 'det är långt härifrån 
och dit; långt därifrån, tvärtom / it is a long 
way from here to there; far from it'. 

hädan-av adv. jä,clånlev nvMor. jä"detnav svMor. 
Ve. 'hädanefter, härefter / from now on' (SAOB). 
Syn.: hädan-, här-, härna-efter. 

hädan-efter adv. jä"dånettär Ve. (SAOB) = föreg. 
hädan-med prep. jä"dåmin Ve. Kdomå Mal. 

jå'åmå Tra. 'på denna sidan om, hitom / on this 
side of'; Rdomä /nYan Mal. 'hitom (och invid) 
myren'; ä le'gg jä'åmV-dde Tra. <det ligger på 
den här sidan om dig'. Syn.: se hitan; hädan 
prep.; hädanvid prep. 

hädan-med adv. Kdomå Mal. `på denna sida, 
hitom / on this side'; i tro'dd ä vå på in å'ä  
si'sn, män ä va trasst Kdomå 'jag trodde det 
var på den andra sidan, men det var strax hitom 
(och invid)'. Syn.: se hitanför; hädanvid. 

hädan-under prep. jäidonunndi Mal. 'hitom och 
under, nedanför / on this side of and below'; (styr 

dat.:) i såg me'lltsa  jö`donunndi bå'rin <jag såg 
mogna hjortron hitom och (strax) nedanför 
berget'. 

hädan-under adv. jö`donuinndi Mal. 'hitom och 
under, nedanför / on this side and below'; i 
mennt i skull add vg‘ry på å' si'a å, män i vall 
vå`ron jg`donuinndi lag hade tänkt, att jag 
skulle ha varit över på andra sidan (berget) 
också, men jag blev kvar på den här sidan ne-
danför'. 

hädan-vid prep. jåsdovg ,,, jå'dovå Mal. <på denna 
sidan om, hitom' (styr dat. och ack.; äv. om  tid:) 
ä vå'Ir då full int Kdovä nyåre int `det blir då 
(väl) inte på den här sidan om nyåret'. Syn.: 
se hitan; hädan; hädanmed. 

hädan-vid adv. je'dovä—jådolg Mal. 'på denna 
sidan, hitom'; fu'll å ä Kdovå 'nog är det på den 
här sidan om (det omtalade berget e. 
Syn.: se hitanför; hädanmed. 

hädan-å prep. Kdonå Mal. jåsånå Tra. 'på den 
här (den närmaste) sidan (delen) av / on this 
(the nearest) side (part) of'; (styr dat.:) ä ö 
hä'fftigää  jök jå'donit la`vvlinnden Mal. 'det är 
bättre jord på den närmast hitåt belägna delen 
av Långlindan'; Prånå bå'rjä Tra. 'på den när-
mast belägna sidan av berget'. 

hädan-å adv. jg`donä Mal. 'på den här (den när-
maste) sidan (delen) / on this (the nearest) side 
(part)'. Jfr bortanä,. 

hädig adj. I hel'u Ga. `hånfull, smädande, elak / 
scornful, insulting, nasty; e håsu männifa <en 
person, som gycklar med allting på ett hånfullt 
och elakt sätt'. Jfr häda; hädordad. 

häd-ordad adj. I (h)Xdolra Leks. (jfr SAOB hä-
deord) 'elak i sitt tal / nasty, malicious (in 
one's speech)'. Jfr häda; hädig. 

häfta f.IVa Ofta Älvd. he'ffta Ve. ä'fft(a) Soll. 
he/ta Jä. Mal. 1. 'häftplåster / sticking plaster' 
(SAOB 3b) Älvd. Mal. 2. 'ngt som förorsakar 
tidsspillan el. uppskov / sthg which causes loss 
of time or delay' (jfr Aasen Ross hef te n.) Ve. 
Soll. Jä. Mal. ä bi nräg he' ffta a enn, å jett tå'g Ve. 
'det blir nog hinder (i arbetet) för henne också 
ett tag' (då hon får ett barn). 3. 'kvinna, som 
hindrar andra i arbetet / woman, who prevents 
others from working' Soll. Mal. 

häfta sv.v.l. eppta Älvd. Ofta, Våmh. vMor. 
Ors. ä'ffta öMor. Soll. he'ffta Ve. h,ä'ffta Ore 
(h)ä'/(f)ta Rättv. (h)ä'//ta Leks. hefta Bju. Dju. 
Ga. Vd. 1. 'fästa, fastgöra / fastan, attach' 
(SAOB I 1, 3) Ve. he' f ft he'sstn, Ve. 'sätta fängsel 
på hästen'. Syn.: fästa, bet. 1. 2. a. 'hindra, 
uppehålla; hålla tillbaka / prevent, delay 
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(SAOB I 2) Älv.-Rättv. (Bo.) Flo.-Li. ur dä 
a e'fftaö mi nvMor. 'så du har fördröjt mig!'; 
e'//t Orgräs Ors. 'hindra ogräset att utveckla 
sig'; då'g skull i ful int få hg ffta Mal. <dig skulle 
jag väl inte få hindra'. b. (med det-subj.; jfr 
SAOB II 2b:) 'verka hindrande, vålla svårighet 
/ prove an obstacle, cause difficulties' Li. ä 
h,ä'fft i'vvgan fe mö' te rö' ivi ö'na `det vållade 
mig ingen svårighet att ro över älven'. 8. 'få 
fäste, fastna / stick' (SAOB II 3) Dju. 4. 'vara 
tillräckligt / be suffieient' Rättv. int hä fints,. 
dirsa nå int Rättv. (Bo.) `inte räcker det här 
inte'. — P. pret.: epptaö i kri'ppum Älvd. 
`gm vården av barnen hindrad i andra arbeten'; 
epptad i d td"rum Älvd. `som blygt stannar vid 
dörren'; jä e hå'/(f)ta näss(s)ta vi"ku Rättv. 
(Bo.) <jag är upptagen nästa vecka'; ja mö'tt en 
sam ja val hä'ffta g Flo. `jag mötte en (person), 
som jag blev uppehållen av'. — Refl.: 
&ägd int eppt sig Älvd. lian kunde inte hejda 
sig'; innt ska du elit di ajti um'ss Ors. `inte skall 
du låta dig hindra av oss'; hälft dä-nt må didå 
nä Mal. låt inte det där hindra dig nu!'. — 
Pass.: 1. 'bli hindrad / be prevented' Jä,. Mal. 
jä 	ffttis där 88 lännji Jä. 'jag blev fördröjd 
där så länge'; jä'mmt ska an då Metes må 
nå`ran Mal. 'alltid skall man då bli hindrad på 
ngt vis'. 2. 'vara till hinders / be a nuisanee' 
Soll. an djärd bär trift& lian var bara till 
hinders'; ä ä' ffteis då lläjkä ku"må ̀ det hindrar 
en (i arbetet), då sådana (personer) komma'. 3. 
(i förb. med på:) häfftas-på' Ore `löna sig, vara 
värt / be worth, pay'. Syn.: häftas å; häfta 
på, bet. 1; häfta å, bet. 1. 4. (i förb. med å:) 
epta8-4' Älvd. e'fftas-å vMor. ä//tas-å' Son. löna 
sig, vara värt'. Syn.: häftas på; häfta å, 
bet. 1; häfta på, bet. 1. — Särsk. förb. 
(bort:) eft-by'rrt ti'di öOrs. h,äfft-bart ti'da Jä. 
'spilla bort tiden till ingen nytta'; i a hälft ba'tt 
ha`kv däin 18-ddä Mal. `jag har hindrat dig att 
uträtta dina sysslor under halva dagen'; (hop:) 
h,äft-hö'p Dju. <fästa samman'; (på:) 1. `löna sig, 
vara värt' Dju. Ga. Flo. Nås ä hit' ffta-nt stu'lt 
på' Dju. `det lönade sig ej mycket'. Syn.: 
häftas på, å; häfta å, bet. 1. 2. <rå med, 
komma ngn vart med' Bju. Ga. ja h,äftär int på' 
buslibitv, Bju. `jag förmår ej bita sönder (den 
stenhårda) brödbiten'; (v i d: ) häf/t-a' Mal. 
'häfta fast vid'; (å:) 1. löna sig, vara värt' Mor. 
Ve. Soll. Rättv. Leks. Mal. öVd. ä äftär int å' 
öMor. `det tjänar ingenting till'; ä skull int äft-å' 
isvvå nvRättv. `det skulle ej löna sig'. Syn.: 
häftas på, å; häfta på, bet. 1. 2. `rå med, 

komma ngn vart med; bita på' Rättv. Leks. jä 
häft8r int å' hädå bra' Rättv. (Bi.) `jag mäktar 
ej med det där brödet'; je`ttan h,äft int å' rgig-
halm» n8 svLeks. `getterna kunna inte äta 
råghalmen'; yskksa h,äft int å' vå'dv svLeks. 
'yxan biter inte på veden'; ä ha-nnt häfta-å' nu 

vå'drä svLeks. <det har inte haft kraft att 
fälla skogen här, vädret'. 3. 'bry sig om, vara 
intresserad av' Ors. Ore Rättv. Leks. i eliter int 
f?"' ä öOrs. <jag bryr mig inte om det'; jä häftar int 
å' då-Vm, sa, tjå"rivä, åt-o'pp h,g‘k kerku Rättv. 
(Bo.) 'jag bryr mig inte om att dela, sade kä-
ringen, åt upp hela (bröd)kakan'; 
h,äf ft-å' hugg dosmmda trå'n äl svLeks. 'skulle han 
anse det mödan värt att hugga ned de där 
träden?'. — Avi.: e' f fts4m Våmh. (Bon.) 
tetas" Soll. e'fftsam ,,,e'fftsvn Ors. adj. 'hin-
dersam, som förorsakar tidsspillan / cumber-
some, (being) a nuisance'. 

häfte n.III hå' ffte Li. (SAOB häften) 'hinder, 
förhållandet att ngn hindras el. fördröjes / 
hindrance, the fact that someone is prevented 
or delayed'; ä add fyll vo`tt ä .2likkt h,ä'ffte, 8m 
je adcl käm-in då nä' jag hade väl blivit så 
hindrad och fördröjd, om jag hade kommit in 
där nu'. 

häftig adj. I e' fftin Ors. 	 f I tin -hd f Itu Bju. 
hä/ftig Dju. Nås häfftin Jä. hå'//te Äpp. h,ä'ffti 
Mal. hälfts 	fftig öVd.; adv. hä'fftit svLeks. 
1. a. (adv.:) 'hastigt, oväntat / rapidly, un-
expectedly' (SAOB 1) Leks. ä kå'mm ss häfftit 
rna innt jä våt öqr å svLeks. `det kommer så 
hastigt, innan (eg. medan inte) jag vet ord(et) 
av'. b. <hetsig till lynnet / temperamental, hot-
tempered' (SAOB 7) Ors. Bju. Jä. 2. a. (om 
person:) `skicklig, duktig / elever, able' Äpp. 
Mal. öVd. en häffti stji`nnaa  Mal. <en duktig 
skinnare'; an a vå'r 	fftig te a'rrbäjta i skäjam 
Li. `han har varit duktig att arbeta i skogen'; 
Orhäfftig Li. `mycket duktig'. Jfr gorr, bet. 
4a. Syn.: duktig, bet. 1; grym, bet. 3a. b. 
(om sak:) 'stark, hållbar / strong, lasting' Äpp. 
Mal. öVd. må-vt äp'r e et hettit tg'g Mal. <är 
inte det här månne ett starkt tyg?'. Jfr grym, 
bet. 3b. 3. a. 'riklig; god, präktig; bördig / 
abundant; good; fertile' Mal. Li. tri hä'ffti 
gi'ttär a`dd o da-1 tulå, fjB'sstuggun Mal. Jfr 
duktig, bet. 3, 4. b. 'nyttig, verksam / useful, 
effeetive' Li. ädä.' skyll vå ss hä'fftigt då 'det 
där skulle vara så verksamt då' (mot gikten); 
gå'rhäfftigt 'mycket verksamt'. Jfr gorr, bet. 
4a. — Avi.: häfftuhEt Bju. kärnighet Nås f. 
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(SAOB). 1. `brådska / haste, urgency' Nås. 
'hetsigt lynne / hot temper' Bju. 

häft-pinne m. Illa e fftpinn vMor. 'person, som 
går i vägen / person who is in the way'. Syn.: 
se förekryckel ni. fl. 

hägg f.Ib egg Älvd. Våmh. ägg .--,egg Mor. Soll. 
häggd Ve. hägg Bju. Al Nås Jä. Mal. ÖVd. 1. 
'Prunus padus / bird-cherry' (SAOB 1). 2. 
(senare ssgsled): `brakved, Rhamnus frangula 
/ black-alder' OvSi. Bju.; se get-, troll-. 3. 
(senare ssgsled:) `olvon, Viburnum opulus / 
water-elder' Rättv. (Bo.); se vattu-. — Ssgr: 
hil`ggblromma in. Nås `häggblom / bird-cherry 
blossom' (koll.); hä'ggblarnmstär n. Bju. `dets.'; 
eggbuessk Älvd. ä'ddjeibåssk öMor. ä'ggbässk Soll. 
m. `häggbuske / bird-cherry shrub'; eggkall m. 
Älvd. `häggträd / bird-cherry tree'. Jfr hägg - 
bark, -bär, -lag, -vidja. 

hägga LIVa eddja Ors. hieddja Ore (h)ergga 
Rättv. (h)iegga Leks. (V11 häggja) `Prunus 
padus'. 

hägg-bark m.Ib eggbarrk Älvd. dddjäbarrk 
öMor. hä'ggbarrk Bju. Nås `bark av hägg / bark 
of bird-cherry' (SAOB). 

hägg-bär n. II ,•••• Ja eggbår Älvd. eggbår ,,,eddiebår 
vMor. ä'ddjäbör öMor. eddjbör öOrs. (h)ä'ggbår 
Leks. hii'ddfibåa Mal. hä'ddjebår Tra. `bär av 
hägg / fruit of bird-cherry'. 

hägg-lag m.Ic hä'ddjiläg Mal. `dekokt av hägg-
kvistar och urin från frisk ko / decoction of bird-
cherry twigs and urine from healthy cow' (bru-
kades till bot för urinstämma hos kreatur). 

hägg-vidja f.IVa hä'cldfivla Mal. 'vidja av hägg 
/ osier of bird-cherry'; av häggvidjor flätades 
kolfat (05DB I 523). 

häka sv.v.l. hietja svLeks. (jfr Bl. haakj a f., 
bet. 1; Jakobsen Shetl. hek v., bet. 2) 'ha dålig 
hållning, hänga / have a poor carriage'. Jfr 
hänga, bet. 3. 

hiik-axlad adj. I (h)listjakksla Leks. `som har 
starkt sluttande axlar / with very sloping 
shoulders'. Syn.: buteljaxlad. 

häkig adj. I Etjug nLeks. `som hänger ned, ding-
lar / hanging, dangling'. 

häkt m.Ia h,äkkt Jä. `hake med tillhörande 
hyska / hook and eye'; hä'kktn;  for-s'pp `häktan 
gick upp'. Syn.: häkta; häkte m.; häkten n.; 
häktpar. 

häkt(a) f. III I a •••., IV a &lekte III Älvd. ekkt la 
(med akut acc. i satssammanhang) nVåmh. III 
(med grav acc. i satssammanhang) Våmh. 
(Bon.) elektä III vMor. ekkta IVa nöMor. 
erlektä III söMor. hä`k(k)ts Rättv. (Bo.) (h)ä`kleta 

IVa Leks. hä'kkta Al 10‘kktcsfDju. Jä. =föreg. 
(se ill.; ÖDB II 115 ff.; Lev. Älvd. arb., s. 
440; jfr SAOB III la); du ska 4m-l' fena 
&lekt a mi Våmh. (Bon.) `du skall sy i en häkta 
åt mig'; 	mä e hti`k(k)te Rättv. (Bo.) <sy 
i en häkta åt mig!'; brä'skekkt Älvd. `häkta på 
byxor'. 

häkta sv.v.l. elekta Älvd. 	Soll. hirk(k)ta 
Rättv. (Bo.) Bju. Ga. Nås Mal. ÖVd. 'fästa 
samman medelst hake och hyska / fasten by 
means of hook and eye' (SAOB häkta' III 2). 
— Särsk. förb. (hop:) h,äkkt-hö'p Nås 'fästa 
samman med häkta'; (ihop:) ekt-jii'sp Älvd. 
äkkt-iö'p öMor. tekkt-iöp Soll. häkkt-ihö'p Mal. 
1. `fästa samman med häkta' Mor. Soll. Mal. vål 
int di äkkt-iö'p int öMor. 'bry dig inte om att 
häkta ihop'. 2. (om understavningen till en 
stolpbod:) 'sammanfoga' Älvd.; (upp:) Vekt-
upp stja'ti Soll. 'häkta upp skörten' (baktill på 
den långa manspälsen); (åt:) ekt-ge sig Älvd. 
'medelst häktor knäppa om sig' (t. ex. tröja, 
kjortel, snösockor) ekkt-ä,' a'utefni bf'ene Våmh. 
(Bon.) `häkta fast (snösocka) med hakarna på 
utsidan av benet'; (åter:) 'medelst häktor 
knäppa igen' (styr dat. el. ack.:) ä'kkt-att lea,"8-
undjim Soll. 'knäppa igen pälsen'; häkt-a'tt 
rs'ttisn Rättv. (Bo.) <knäppa igen rocken'. 

häkt-ask m. Ib llti'lektaask Rättv. (Bo.) 'svepask, 
anv. till förvaring av hakar och hyskor / box 
used to keep hooks and eyes in'. 

häkte m.IIIa hekktä Ve. ---häkt; cl'f, nu re'set 
hekktr, 'oj, nu gick häktan ur'. 

häkte/ n.III ekkte Våmh. heek(k)ts Rättv. (Bo.) 
häskktä Ga. Nås Jä. heekkt Mal. hirkkte ÖVd. 
<fängelse / prison' (SAOB I 3). Syn.: arrest, 
bet. 2; fängelse; fästning, bet. 1. 

häkten n.III trkkt(e) Soll. ekktä öOrs. tekktä 
sOrs. htekktä Ore Bju. Ga. Äpp. (pl. hä'kktur 
Bju.) h,ä`kkt Mal. hä'kkte ÖVd. (SAOB III 1) 
'hake med tillhörande hyska; hake el. hyska'; 
stett-ti e dö' t hä'kkte Li. 'sätt i en stor häkta el. 
hake'. Syn.: se häkt. 

häkt-form m.Ia ti'lektforrm vMor. 'redskap, be-
stående av ett c:a 1 dm långt trästycke med fyra 
resp. tre stift inslagna i tvärändarna, med vars 
hjälp hakar och hyskor tillverkades / implement 
used to make hooks and eyes'. Syn.: häkt-
klubb, -läst, -mall, -mått. 

häkt-forma LIVa h,ä`kktferrrna Mal. 'litet red-
skap, varmed isydda, deformerade hakar och 
hyskor rättades till / small tool with which de-
formed hooks and eyes were straightened out' 
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(jfr ÖDB II 242, 245-247). Syn.: häkt-järn, 
-pryl. 

häkt-järn n.I a hei'lektjk Mal. (Y.) =föreg. 
häkt-klubb m.Ia hti'lektklrebb Mal. Li. = häkt-
form. 

häkt-krok m. Ib elektkrask Älvd. Våmh. elcktkrök 
vMor. Ors. inktkrök öMor. Soll. hekktkrök Ve. 
herlektkrök Oro Mal. ÖVd. (h)ä`lektkrök Leks. 
'till häkta hörande hake / hook' (Lev. Älvd. 
arb., s. 187 f.). 

häkt-lycka f.IVa e'lektkyttj Älvd. eklakyttja 
Våmh. incktkyttj nvMor. elcktlittja Ors. heackt-
löttja Mal. her lektlettja ÖVd. 'hyska / eye' (SAOB; 
Lev. Älvd.arb., s. 187 f.); 85'-volrä vält clu 
vm ä ska gå'-fht da-ve hä'kktlettja Li. `så måste du 
göra, om det skall gå jämnt ut vid hyskan' 
(gammalt uttr. när man undervisade ngn om 
hur han skulle bära sig åt). Syn.: se hyska'; 
häktmälja m. fl. 

häkt-läst m.Ia hä'kktlässt Mal. —häktf orm. 
häkt-makare m. Ilie hirkktmäkää Mal. hä'kkt-
milkar Li. 'tillverkare av häktor / hook-maker' 
(SAOB). 

häkt-mall m.Ia &Hetman Älvd. ä'kktmall öMor. 
—häktform (se ill.; ÖDB II 115 f.). 

häkt-mått n.Ia hå`kktmått Mal. =häktform. 
häkt-mälja f.IVa hä'kktmällja Dju. =häkt-
lycka (ÖDB IV 397). 

häkt-märla f.IVa erkktmälla öMor. hekktmella 
Ve. ä`lcktmäll(a) Soll. (h)telcktmällra Leks. — 
häktlyeka. 

häkt-nyp f.Ia elektnjöp öOrs. 'tång, anv. vid 
tillverkning av hakar och hyskor / tongs used 
to make hooks and eyes'. Jfr häkt-, krok-, 
bet. 1, länk-tång. 

häkt-par n.II elektpär Älvd. Våmh. ti'lcktpär 
Soll. sOrs. hei'le(k)tpär Rättv. (Bo.) 'häkta (be-
stående av hake och hyska) / hook and eye 
fastening' (ÖDB II 117; Lev. Älvd.arb., s. 
187 f.). Syn.: se häkt. 

häkt-pryl m.Ia telektpril sOrs. häskktprgl Mal. 
<liten pryl (med yxformad överdel) / small 
gadget (with axe-shaped top)' (med prylen gjor-
des hål för knappremmen i pälsen, med yxan 
formades häktkrokens öppning; se ill.; ÖDB 
II 245, 247). Syn.: häkt-forma, -järn. 

häkt-ring m. Ib ekktrivng Älvd. Våmh. elcktrivvg 
vMor. Ors. hekktrivvg Ve. ti'lektrivvg Son. 
hti'lektriung Oro ÖVd. hä'Ic(k)trivv Rättv. (Bo.) 
Flo. Jä. Mal. (h)äsIcktrivy Leks. 'ring, på vilken 
ett parti hakar och hyskor voro uppträdda / 
ring on which hooks and eyes were threaded' 

(ÖDB II 117; Lev. Älvd.arb., s. 187f.; Våm-
husfj., s. 199). Syn.: hakring. 

häkt-tång f.VI 	elcktquvg Älvd. Våmh. 
elckttånvg vMor. hekkttåvvg Ve. trIckttsvng 
sOrs. herk(k)ttåvv Rättv. (Bo.) svLeks. Al Jä. 
hirkkttavy Mal. htelekttavvg ÖVd. 'tång, anv. 
vid tillverkning av hakar och hyskor' (se ill.; 
ÖDB II 116, 242, 248). Jfr häktnyp m. fl. 

m.Ia å Älvd. Våmh. vMor. Soll. ål öMor. 
Ors. håk Ve. Ore Bju. — Mal. (h)åk Rättv. Leks. 

ÖVd. 1. 'bakparti av människo- el. djurfot / 
heel' (SAOB häl' 1; jfr ÖDB II 272) allm. på 
snöd luTkan Dju. `på bara hälen (dvs, utan 
skor)'; (ofta bildl.:) du /4'-nt kel`ft rivgurn, Ek.% a 

sö' Älvd. 'du får inte springa efter mig så'; 
in 4 	Älvd. 'omedelbart förestående'; sj,  
4n ad drajd It'l4 at gEdn'tfm då"rär Våmh. 'så fort 
han hade gått ut (eg. dragit hälarna åter genom 
dörren)'; jä ha våri ned i h,crkan ät kra' sel svLeks. 
'jag har uppfunnit mönstret själv (eg. varit ned 
i hälarna)'. (Ang. förb. (i) hamn och (i) häl, 
se hamn".) Jfr klöv-. 2. 'den del av strumpa, 
som omsluter hälen / heel of stock- ing' (SAOB 
häl' 2) allm. gà mmeukält Älvd. 'häl på gammal 
strumpa'; se`kkhAk Rättv. (Bo.) 'strumphäl'. Jfr 
leksands-, pjuk-, snibb-, vänd-. 3. 'klack 
på sko / heel of shoe' (SAOB häll 2) Älvd.—
Mor. Soll.—Rättv. Bju. Jä. ÖVd. elcirsåk Älvd. 
skösål Ors. ekrhåk Rättv. (Bo.) akö'häk Tra. 
`dets.'; ma`nnfolceål öOrs. 'låg skoklack'; nå"ver-
håk Rättv. (Bo.) 'klack på näversko'. Jfr hög-, 
kork-, pigg-. 4. a. <bakersta del (bakände) av 
med / back part of ruiner' Oro Nås; .21å'hålr 
Nås `dots?. b. 'nedersta partiet (nedanför 
tvärslån) av en hankskakels dragstång / 
back part of shaft' (ÖDB I 484) Våmh. Oro 
Li. c. 'fot på plog / foot of plough' (jfr SAOB 
3b) Våmh. nvMor. Rättv. (Bo.). Jfr fot, bet. 6. 
Syn.: bröst, bet. 4; plogfot. d. <bakersta del 
av hästsko / back part of horseshoe' (se ill.) Ors. 
e. 'avskuret stycke potatis med grodd, avs. för 
sättning / piece of seed potato, ready for plant- 
ing' Ors. pä"ronål `dets.'. Jfr? 	5. (senare 
ssgsled:) 'matfrisk varelse / ereature with a good 
appetite' Leks.; se k o rv-. 

häl"m.Ia åk Älvd. heR Mal. hak ÖVd. 1. 'dym-
ling, inslagen i ett i timmervägg borrat hål / 
wooden plug in hole bored in timber wall' (jfr 
SAOB häl"; Zetterholm i Ordgeogr. och språk-
hist., s. 63 f.) Mal. ÖVd. Jfr bänd-, rå-, ställ-
nings-. 2. `träkil, som fasthöll den i ena änden 
kluvna tallslana (fästen), vilken stödde den 
övre nyingsstocken / wooden wedge holding in 
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place the pine pole (fästen) split at one end 
and supporting the upper log of log fire' (ÖDB 
III 285) Älvd. Mal. 

häl f.Ia hå k Mal. 'kort, snabbt övergående snö- 
fall / short fall of snow' (jfr? il f. 	hel n., 
helan  f.). Syn.: snöhäl. 

häla sv.v., se hälj a. 
hälasi  sv. v. pass. el9ras Våmh. (Bon.) 'dåsigt 
draga ut på tiden / allow time to pass in a lazy 
way; lounge' (jfr V11 hälalv; We. hälall). 

hälasll  sv. v. pass. hå`Zras svLeks. 'vara smeksam, 
kela / be affectionate, pet' (jfr VII hälav); si, 
har ka`tta ska hå`kas 'se, så kelen katten ärr. — 
Avi.: hälrug adj. svLeks. 'smeksam, kelig / 
affectionate'. 

häl-band n.Ia åsIrb.Inncl Älvd. herkbannd Li. 
'bakrem i skidbindsle / heel-fastening on skis' 
(urspr. av vidja). Syn.: se efterband. 

häl-fjäsk m.Ib å'Irfjässk vMor. 'individ, som 
springer i hälarna på andra / someone who is 
always running around after people'. Syn.: 
hälfjätt, bet. 1. 

häl-fjätt m.Ia (V/fititt Ors. 1. =föreg. 2. (best.:) 
'noanamn för tomten / noa-name for gnome'. 
Jfr tomtkarl. 

häl-fjätta f.IVa åslfjälta öMor. 'fiktivt väsen, 
som man skrämde barn med, för att de skulle 
hålla sig hemma / fictitious creature used as a 
means of frightening children to stay at home'; 
å'lfjätta kan kumå å tä' di `hälfjättan kan 
komma och taga dig'. Jfr brunngubb en; 
Bö(e); skinnarbölan m. fl. 

häl-fnatt m.Ia (best. sg.:) å'llnattly„ öMor. 'fiktivt 
väsen, som ansågs följa folk i hälarna / fictitious 
creature which was said to follow people'. 

hälft m. 	alrpt (Cipt Noreen On11.) m. Älvd. 
&dt Våmh. vMor. Soll. allft Ors. har/t Ore (h)alrft 
f. Rättv. Leks. heilrt m. 	Bju. Ga. hatt m. 
Ål Dju. f. ÖVd. häkt m. Mock. habit f. Flo. Jä. 
häkt Nås hätt Äpp. Mal. 1. 'halv del, halvpart / 
half' (SAOB 1) allm. o'gg in i a'lrftp, Våmh. 
(Bon.) 'hugga in i halva trädstammen'; o a 
skämma-fet sä så ha'Irftä v5 nö'g Rättv. (Bo.) 
'hon har skämt ut sig, så att hälften vore nog'; 
di å'n ha' tta tå sti`ttji ä ö`sådd Dju. 'den ena 
hälften av åkern är osådd'. Jfr halv, bet. 8. 
Syn.: halva; halvdel; halvpart; hälva. 2. 
(i förb. med till, avseende hälftenbruk; SAOB 
le:) kwelå tä-a' il/ta Ors. 'kola på sådana villkor, 
att produktionen delades lika mellan två par-
ter/ burn charcoal so the two parties involved 
shared the proceeds'; slå' tä ha'Irft Rättv. (Bo.) 
svLeks. 'slå gräs åt annan mot att få halva 

avkastningen'; ha kri'tran tä-hä'Irta Ål 'låna 
kreatur på sådana villkor, att man får hälften 
av deras avkastning'. Syn.: halv, bet. 7; halv-
del; halvning; hälvning. 3. (best. form i 
adverbiell anv.:) 'halvt, till hälften / hall' 
Leks. Flo. dam va jussam ha'kfta tra'lltjärivar 
svLeks. <de voro liksom till hälften trollkäringar'; 
ä ha'Irfta rii`vvna Flo. 'det nästan regnar'. 

hälfts sv.v.l. ha'tta Tra. 'halvera / halve'. Syn.: 
halva; halvdera; halvera. 

hälften-bruk n. Ib ha' ttabrfck Ål ha'Irftabrak Flo. 
1. 'delbruk av jord på sådana villkor, att en 
person bidrog med jorden och halva utsädet, en 
annan med arbetet och halva utsädet / shared 
cultivation of land with one person contributing 
the land and half the seed-corn and the other 
the work and half the seed-cotn' (jfr SAOB). 2. 
'delbruk av annans jord mot en ersättning av 
halva skörden / shared cultivation of another 
person's land in exchange for half the harvest' 
Ål. Jfr halv, bet. 7; hälft, bet. 2, m. fl. — 
Av!.: ha'lltabrtlkarä m. Flo. `delägare i hälften-
bruk / person sharing in cultivation of land' 
(jfr SAOB). 

häl-gnag n. II å'kgnåg nLeks. 'skoskav / chafing'. 
Jfr gnag, bet. 1. Syn.: sko-gnag, -skav. 

hälja sv.v.l. å'Zra ,-,6"lrå Älvd. (jfr Fr. hel, gen. 
hel j ar; Bl. h elj a f.). 1. 'döda / kill' (styr dat. el. 
ack.:) du alr 	d4mdar ii'srrmam 'du skall döda 
den där ormen'; i wi/ 	iru`pp24 'jag skall döda 
loppan'. 2. (pres. part. i förb. med blåsten el. 
kåken:) för ~cl blrå'stv, ( ,,,kå'tjin) 'i ra-
sande fart / at a furious speed' (jfr blåst'). 

häl-järn n.Ia 	Älvd. Våmh. h,åskjenn Ve. 
EIrjenn vSoll. Eljann ••-• å'lj4nn Ors. hå'Irjär 
Rättv. (Bo.) hä'lrjän ÖVd. 'klackjärn / heel-
iron' (se ill.; ÖDB II 267, 283; ÖDB IV 428). 
Syn.: klackjärn. 

hälj ärns -mönster n. Id häsIrjänamesster ÖVd. 
'mönster till klackjärn / pattern for heel iron' 
(tillv. av trä; fanns för behov liggande till hands 
i smedjan). 

häljärn-spik m.Ib å'IrNspajk Älvd. Våmh. 
hdIrjäropik ÖVd. 'lång skospik med litet huvud, 
anv. vid fästande av klackjärn / long shoe-nail 
with small head, used for fastening heel-iron' 
(ÖDB II 279, 283). 

häl-kappa f.IVa å'lkappa sOrs. hå'Irkappa Dju. 
Flo. Jä. Äpp. hå`kkappa Mal. hä'lrkappa Tia. 
'bakkappa på skodon / counter of shoe' (SAOB). 
Syn.: bakläder. 

häl-kolv m.Ia, se här-kolv. 
häl-kråka f.IV a hå'Irkråka Mock. Flo. (jfr herr-. 
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hål-, här -kråka). 1. 'fågel, okänt vkn / un-
known bird' Flo. 2. 'tvär, vresig, retsam person 
/ surly irritable person' Flo. Jfr kråka, bet. 2b. 

'rodnad på ben el. handleder, förorsakad av 
kyla / red spot on legs or wrists eaused by cold' 
Mock. Jfr hack-, is-bäll. 

häl-kränka f.IVa (endast i förb. sitta å häl-
kränka:) aittj (o) å' lkrettju vOrs. 'sitta på huk, 
så att abdomen stöder mot underbenen och 
hälarna / crouch'. 

häll f. III « Ta ell I nÄlvd. Våmh. e'lle III 
vÄlvd. e'llä vMor. tenti öMor. håll I Ve. äll Soll. 
e'llä III ell I Ors. &elle 	III Ore (h)ällu 
vRättv. h,ä'lls Rättv. (Bi.) ä'lle Leks. (Silj.) 
eiTä nLeks. håll I Bju. Dju. (jfr hålla'; Berg-
fors, s. 47 f.). 1. 'i dagen gående, bart mindre 
parti av (fast) berg / (flat) rock' (SAOB, häll" 1) 
allm. enär Ors. 'berglagren mellan två löp i 
slipstensberget'. Jfr f 1 en-, f r i-, sten-. 2. 'sten-
skiva, anv. för praktiskt ändamål / stone 
slab' (jfr bet. 3; SAOB hälln  3) allm. Jfr bak-, 
bakugns-, fähus-, gravs-, limskärs-, ljus-, 
lys-, målar-, nät-, salt-, skur-, spis-, stug-, 
ugns-. 3. `järnhäll, anv. på samma sätt som 
stenhällen / iron slab' (jfr bet. 2; SAOB häll" 
3) allm. Jfr tackjärns-. 4. 'stenhäll omkring 
skorstenen, avsedd att avleda regnvatten / 
stone slab round chimney, intended to drain off 
ram n water' Älvd. Jfr skruvs-, vattubands-. 
Syn.: hälla', bet. 4. 5. 'avsats el. hylla vid 
nedre kanten av spiskupan / ledge, shelf at 
bottom of ehimney hood' Ors. Ore. Syn.: se 
b r i k. 

f.IVa he'lla,—hälla Ve. (h)älla sLeks. 
hälla Al hälla Ga.—Tra. (jfr häll). 1. 'berghäll, 
stenhäll / (flat) rock' (SAOB hälla' 1) allm. 
dum jekk på h,å'llon å lö`ta Al `de gingo på berg-
hällarna och sökte (efter malm)'. Jfr berg-, 
botten-, bryn-, röd-, sli-, slät-, tvär-, vil-. 
2. `stenskiva, anv. för praktiskt ändamål / stone 
slab' (jfr bet. 3; SAOB hälla' 3) allm. fässtugs-
hella Ve. <stenhäll framför förstugudörren'. Jfr 
bak-, bakugns-, eld-, gryt-, lan-, ljus-, lys-, 
målar-, rätt-, salt-, skur-, skållbröd-, 
spis-, stug-. 3. `järnhäll, anv. på samma sätt 
som stenhällen / iron slab' (jfr bet. 2; SAOB 
hälla' 3) allm. Jfr glödg-, tack-, tackjärns-. 

'skorstenskrans av sten, avsedd att avleda 
regnvatten / stone slab round ehimney, intended 
to drain off water' Al. Jfr vattubands-, 
vattubords-. Syn.: häll, bet. 4. 5. (senare 
ssgsled0 <avsats el. hylla vid nedre kanten av 
spiskupan ledge or shelf round lower edge of 

chimney hood' Ve. Al Mock.; se ugns-. Jfr häll, 
bet. 5. 6. 'grund / shallows' Jä. a'bburhälla 
'abborrgrund'. 

f.IVa &lida Älvd. Vånih. vMor. Ors. 
ällda öMor. Soll. he'llda Ve. hällda Ore (h)äna 
Rättv. (h)dlla Leks. hälla Bju. Dju. Nås—Tra. 
1. 'fängsel, som förenade två av (betande) djurs 
ben el. två betande djur med varandra / tether 
med to keep two of (grazing) animal's legs to-
gether or two grazing animals tied to eaeh other' 
(se ill.; SAOB hällan  1; ÖDB I 138) Älvd.—Ve. 
Orsa Ore Rättv. Mal. ÖVd. go i älldum öMor. 
(om hästan) `gå med fängsel kring ett benpar'; 
djå'r hälla Li. 'binda rep i två öglor runt slakt-
kreaturs fram- och bakben; repet drogs sedan 
till, så att djuret föll mot den plats, där slakten 
skulle försiggå'; djetä'llda öMor. 'bindsle, som 
förenade två betande getter för att hindra dem 
från att gå för långt'; (bilc114) u‘pp i e'lldtkn 
Älvd. 'hoppa jämfota'. Jfr hopp-, h ä st-, ko-, 
led-, lång-. 2. <rem, band el. kedja under hål-
foten, som höll ngt fast vid foten / strap, band 
or chain under areh of foot, fastening some-
thing to foot' (SAOB hällan  4) Ve. svMor. Ore 
Nås Äpp. Mal. Jfr snösock-hälla, -länk, 
-länka. 3. (på skida el. snösko:) 'band el. rem, 
som omslöt foten / binding or strap round foot' 
(SAOB hällan  5) Mor. Soll. Rättv. (Bi.) b.i`k-
älld, fra‘mmälld Soll. 'bak-, fram-rem i skid-
bindning'. Jfr hällänk; hämpa, bet. 1; märla, 
bet. 5; ola, bet. 1; skid-band, -horn; tåga; 
bak-n, efter-, skid-. 4. a. 'ögla av band, snör-
stump, sytråd el. läder / loop of ribbon, piece of 
string, thread or leather' (ex. upptill på sängför-
hänge, i kjol, förkläde etc., i klädesplagg som be-
hövde vidgas därför att ägaren fetmat) Mor. Soll. 
Rättv. (Bo.) Leks. gett-i je tald i bö'dn, Soll. 
<sätt i en förlängningshälla i livsstycket'. Jfr 
förlåt, ssg.; gröt-, korp-. b. `trådlyekor, 
knutna kring mönstertrådar i bandväv, varmed 
dessa lyftes, när man vävde hällband / 
thread-loop knotted round pattern threads of 
ribbon-weave, lifting them up, when hällband 
was being woven' öMor. Rättv. (Bo.). 5. 'sam-
manhållande element i vissa fordon / linking 
device in eertain vehicles' Rättv. Leks. Jfr 
kalk-, släd-, bet. 1, stakdrögs-. 6. 'bindsle i 
främre änden av ett med bindstång samman-
hållet lass / rope at front end of bad held to-
gether by bindstång' (jfr ÖDB I 260) Jä. Jfr 
fram-, släd-, bet. 2. Syn.: se bindstångs 
tjuv. 7. (senare ssgs-led:) 'rännsnara, löpsnara 
/ running noose' Tra.; se rännhälla. 8. 'järn. 
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beslag nedtill på plog- (vår-, harv-) skakel, vari 
den ring var fäst, som förenade skakeln med 
svängeln / iron-mounting at bottom of plough-
shafts, in which was fastened the ring joining 
the shaft and the swingletree' (jfr ÖDB I 379 
fig. 342) Jä. Jfr hark, bet. 9. 9. (senare ssgsled:) 
'del av draganordning på skakelslå / part of 
pulling device' Älvd.; se skakel-. Jfr hämpa, 
bet. 2. 10. (senare ssgsled:) `trähake, varmed 
bärremmarna till ryggsäck fästes ihop över 
bröstet / wooden hook with which straps of ruck-
Back wer fastenod over chest' Dju.; se matsäck-. 
11. (senare ssgsled:) 'ram av trä, med vilken lin 
hölls samman under rötning / wooden frame 
holding flax together dtu-ing retting process' 
nvMor.Bju.; se lin-I. 12. (senare ssgsled:) 'kvinna 
som sprang i gårdarna / woman who was 
always in and out of farms' Nås Mal.; se kut-. 

hällan(  f.IVa, se linhällan. 
hälla sv.v.l. &lida Älvd. Våmh. vMor. tald(a) 
öMor. /kakla Ve. Ore 	Jä. Mal. ÖVd. 
'sätta fängsel (se hällan f.) på (betande djur 
el. djur som mjölkas) / tie hindlegs together (of 
grazing animal or animal that is being milked)' 
(SAOB hällan); e'lld re Våmh. (Bon.) 'binda 
ihop kons bakben för att underlätta mjölkning-
en'; dem a e'llda essta, så int dem skulld wä' så 
we'jdförår svMor. `de ha satt fängsel på hästarna 
för att de(ssa) inte skulle ströva så vida omkring'. 

hälla sv.v.3. —1. &ila 3. Älvd. Våmh. 1. vMor. 3. 
Ors. htella 3. 	Rättv. (Bo. Bi.) 3. Jä. Mal. 
ÖVd. (h)it'lla 3. Leks. 1. (om vätska:) 'gjuta, 
tömma, slå / pour, empty' (SAOB hälla' 2) 
allm. Syn.: dälp a, bet. ib. 2. (tr. el. abs.:) `på 
övernaturligt sätt bota (ngn) gm att över 
honom hälla smält tenn i vatten / cure someone 
in a supernatural way by pottring melted tin 
into water above him' Våmh. 	skuld e'll 
`de skulle bota honom gm att över hans huvud 
hälla tenn i vatten'; diem ad e'llt yvy tig:när 'de 
hade botat korna gm att över dem hälla tenn i 
vatten'. 3. (abs.:) 'åstadkomma övernaturlig bot 
gm att i en korsväg kasta ett litet knyte, inne-
hållande nio sorter / cure someone in a super-
natural way by throwing away a bundle con-
taining nine different things at a crossroads' 
Våmh. Mor. Syn.: kasta ut, bet. 3; skvätta 
ut, bet. 2; vinda ut. — Särsk. förb. (bort-
ur:).  häll-byt' å Jä,. 'häll ur det!'; (i:) 
Älvd. `hälla i'; (ned:) .sj4 ./n elle-ni' mjö'tje 
Älvd. `se, han slaskar ned mjölk!'; (uppi:) 

Våmh. (abs.:) <tömma sädessäcken i 
kvarntuten'. Syn.: slå på, bet. 4; slå uppå; 

slå å, bet. 1; stilla på; stilla å; (ur:) 
Älvd. 	Ors. 'hälla ur'; (uti:) jä a hålla-tf' 
vå'tr, nft Rättv. (Bo.) 'jag har hällt i vatten nu'; 

mja'kk svLeks. 'hälla i mjölk'; (å:) i dt-
'« wrlindjen litå mjä'k öOrs. `jag hällde litet 
mjölk på vällingen'. 

häl-lapp m.Ia el'klapp &kapp Våmh. vMor. 
hå'-lapp Ve. Dju. Mock. Äpp. (h)å`Zrlapp Leks. 
h,carlapp Li. 1. 'lapp på strumphäl, av skinn el. 
vadmal / patch of leather or homespun sewn 
over heel of stocking' (se ill.; ÖDB IV 62, 
328 f., 422 f., 492) allm. Syn.: socklapp, 
bet. 1. 2. 'stycke läder, som ingår i en skoklack / 
piece of leather forming part of hed' Li. 

häll-band n.Ia taldbannd öMor. 'band, vävt i 
äldre teknik med hjälp av hällor / ribbon, 
woven with the help of hällor according to an 
old technique'. Jfr flockband; hällan, bet. 4b. 

häll-brott n.II hä'llbrät Mal. 1. 'brant av stupande 
stenhällar / steep hill of flat rocks'. 2. ̀ stenbrott, 
där sandstenshällar brytas / sandstone quarry'. 

häll-bröd n.Ia het'llbr8 Mal. `tillfällighetsbröd, 
bakat på fristående järnhäll med tre fötter, 
under vkn glöd makas in / special bread baked 
on separate three-legged iron stand under which 
embers were put'. Jfr hälla', bet. 3. 

häll-bänk m.Ib hå'llbävuk Mal. ÖVd. 'hyll-
liknande avsats, bildad av sandstenshällar 
(b rynh äll ar) / shelf-like ledge made of sand-
stone rock' (ÖDB II 26). 

häll(e)-berg n.I e'llbjtirr Våmh. he'llbåre Ve. 
tellbjår Soll. 	sOrs. (h)ti'llbarg Leks.; 
best. sg. hå'llbäri Li. 'berg(grund) strax under 
jordlager / rock under layer of soiP (jfr SAOB). 

häll-fäll m.Ia h,ä'llfäll Jä. 'stort flak av mossa, 
lossat från berg el. stenhäll / large patch of 
moss taken from rock or boulder'. 

häll-girsa n-Va taldjissa öMor. 	Soll. 
`stensimpa, Cottus gobio'. Jfr girs a; älgärsa. 

häll-golv n.Ia he'llgåkv Ve. 'stengolv, ex. i ladu-
gården / stone floor, e.g. in cowshed'. 

häll-gärsa f.IVa, se älgärsa(?). 
häll-klippa f. IVa talklippa öMor. tellldripp Soll. 
hialkIrippa Oro svLeks. <(brant, naken) klippa / 
(steep, bare) rock' (SAOB). 

häll-klubb m.Ia e'lldkkubb Älvd. Våmh. he'lld-
kkubb Ve. 'träklabb till ett hästfängsel (jfr 
hällan, bet. 1), fäst med vidjering runt en fot / 
wooden club of a horse tether, fixed with 
osier ring round one foot'. Jfr hovträlg. Syn.: 
hällträ. 

häll-klyfta f.IVa talkkyffta Leks. (Silj.) 'gm 
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frostsprängning kluven stenhäll / stone slab 
split by frost'. 

häll-krydda f. la e'llkrgå Älvd. 'stensöta, Poly-
podium vulgare'. Syn.: häll-rot, -söta; sten-
söta. 

häll-mossa m.IV hei'//m0.94 Flo. hti'llIngsa Jä. 
`på berghällar växande lav, anv. som färgnings-
medel (gav rostbrun färg) / lichen growing on 
rocks, med for dye (producing rust-brown 
colour)' (jfr SAOB häll-lav). Syn.: färg-
mossa; let-lave, -mossa. — Ssg: htell-
nassfärrg m. Flo. Jä. 'färg, framställd av häll-
mossa / dye, made from hällmossa'. 

häll-rot f.VI 	Bju. Mal. =hällkrydda. 
häll-skorsten m.Ia he'llkåssten Ve. 'skorsten, 
bestående av fyra stenar, med en stenhäll löst 
lagd ovanpå / chirrmey consisting of four stones 
with a stons slab laid on top of them'. Syn.: 
rappelskruv. 

häll-skär n. II e'llskär Ors. h,ä'llskår Rättv. (Bi.) 
hä'llskör Äpp. 'mark, täckt av stenblock och 
hällar / ground, covered with boulders and stons 
slabs'. Jfr skär', bet. 2; urd; urda. 

häll-sten m.Ia e'llstå svMor. he'llstön Ve. hien-
ståjn Li. (SAOB) 'stenhäll / stons slab'. Jfr 
häll, bet. 2, 4; hälla', bet. 2, 4. 

häll-stup n.Ia hä'llstap Mal. 'tvärbrant stup / 
precipiee'. Jfr hällbrott, bet. 1. 

häll-star m.Ia hei'llstäv Tra. 'i fast berg befintlig 
lagerföljd av för bryntillverkning lämpliga 
sandstenshällar / layers of sandstone suitable 
for making into grindstones, found in mountain-
side' (ÖDB II 27). Syn.: stuv. 

häll-söta f.IVa e'llsöt (best. e'llsåtu) svMor. 
talsöt Son. e'llsöta Ors. 	Ga. Jä. Mal. 
hä'llsåta ÖVd. (SAOB) ----hällkrydda. 

häll-trä n.Ia erlidtröjd nvMor. =hällklubb. 
häll-trälg m.Ib e'lltregg Älvd. 	Våmh. 
(Bon.) 'en av de med lås försedda vidjeringar, 
som hörde till ett kreatursfängsel / one of the 
withe rings with lock, which were part of cattle 
tether' (jfr hällan, bet. 1). 

häl-länk m.Ib hå'kläv(v)k Rättv. (Bo.) 'av vidjor 
flätad bakrem i skidbindsle / withe heel-strap 
belonging to ski-fastening'. Syn.: se efter-
band; hälola. 

häl-ola f.IVa åsköka Älvd. `hälbindsle för skida, 
bestående av läderrem el. vidja / heel binding of 
ski, consisting of leather strap or withe'. Syn.: 
se efterband; hällänk. 

häl-pinne m.IIIa li‘kpinn Våmh. (Bon.) hä`k-
pinne ÖVd. 'grövre skopligg, anv. för klacken / 

coarse shoe-peg used for heel' (ÖM, II 266). 
Jfr skopinne. 

hälpinn-syl m.Ia hä'kpinnalk Li. 'grövre syl, 
anv. när man gjorde hål i klack för pliggen / 
coarse awl med for making hole in heel for shoe-
peg'. Syn.: häl-, klack-syl. 

hälsa' f.IVa jä'llsa Älvd. ensa Våmh. vMor. 
Ors. Malm Oro 	Bju. Nås Mal. 
ÖVd. *(gott) hälsotillstånd / health' (SAOB 5); 
4 i kkfen a jii'llatfn Älvd. `hon är klen till hål-
san'; ./n a däkiga e'llsu Våmh. 'han har klen 
hälsa'; i fikk kunba'tt 	e'llsun öOrs. 'jag fick 
komma tillbaka med hälsan i behåll'; dri`kk 
hä'llso tf' se Oro `gm drickande av vatten från 
hälsokälla förbättra sin hälsa (eg. dricka hälsa 
uti sig)'. 

hälsan f.IVa -jälls(a) Älvd. (jfr hälse n.; endast 
senare ssgsled:) 'hundhalsband (med taggar) / 
(spiked) dog-collar' (Vägvisare f. Rots Skans 
1942, s. 86). Jfr halsa f.; rack-. 

hälsa sv.v.1. ,,,3. jä'llsa nÄlvd. rek» 	sÄlvd. 
&lisa vMor. Ors. 	öMor. Son. hell» Ve. 

Bju. Nås Mal. (pret. 	Bju. 
Nås &als Mal.) hö'kgt ,,he'llsa 
hä'llsa ÖVd. 1. (om hövlighetsbetygelse; SAOB 
1) 'hälsa / greet' allm. ig a jä'llsaå 4 pre'sstv, i 
då'g l'g nÄlvd. lag har hälsat på prästen i dag, 
jag'; he'lls upå an Ve. 'hälsa (artigt) på honom'. 2. 
'framföra uttrycken för ngns vänskap; på uppdrag 
av ngn underrätta ngn om ngt / eonvey someone's 
regards; convey a message from someone' 
(SAOB 4) allm. (styr dat.:) jä'lls @lon, ö'å 
nÄlvd. 'hälsa honom det!'; du ak jtals o saj 
gfeenåt fr4 mg nÄlvd. `du skall hälsa så hjärt-
ligt från mig!' (jfr godnatt f.); i skulld hells 
jå'nn Ve. 'jag skulle hälsa hit'; tals ka'llina Soll. 
`hälsa till din make!'; MWs 	 fä - 
ciclinom Mal. 'hälsa din mor och din fal-C. Jfr 
hälsning. — Särsk. förb. (på:) an add 

Li. 'han hade hälsat på (el. besökt) 
honom'; (å:) `hälsa på'; e'lls-å i gä`rdum, vMor. 
`göra besök i gårdarna'; e'lls-å nå beka`nntur 
vMor. <hälsa på hos några bekanta'; (åter:) 
els-a'tt Våmh. Ors. 'hälsa tillbaka' (SAOB 2); 
du ska els-a'tt st Våmh. `du skall hälsa (honom) 
tillbaka (från mig sedan)'. 

hälse n. m.III hä'kgga Mal. hcargge ,..ha`gge 
ÖVd. (VII GotlOrdb. hälse; Rz 238a hälsä n.; 
Fr. helsi; Aasen helse) 'hundhalsband med 
taggar / spiked dog collar' (ÖDB I 42); sä'tt-på-v. 

Li. `sätt på den (a: hunden) halsbandet'. 
Jfr hund-. Syn.: halsa; halsband, bet. 1; 
hundhalsband; piggband; spikhalsrem. 
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hälsing m.Ib e'llskug —rksi'vvg Älvd. g"sfvg 
Våmh. &i/sing Våmh. (Bon.) ifilsivvg Soll. 
tellsing sOrs. hånrsiv Rättv. (Bo.) hä'llsin Al 

Jä. 	104in —hå` yin Mal. hä'4ivg 
hä'yivg ÖVd. 'person från Hälsingland / person 
from Hälsingland' (SAOB hälsing' 1). 

hälsing-bagare m. Illa 011sivgbågär Soll. 'kvinna, 
som gick till Hälsingland och hjälpte till med 
brödbak / woman who went to Hälsingland and 
helped with baking'. 

hälsing-dans m. Ta esingd4nns Våmh. hå' givdå,s 
Mal. hggivdås ÖVd. `ett slags (par)dans (polska) 
från Hälsingland / sort of dance (reel) from the 
province of Hälsingland'. Syn.: hälsing-
polska. 

Hälsingland n. oböjl. —Ia e'llsivgbknnd Älvd. 
rsivglr4nnd Våmh. e'llsivglrannd nvMor. 

öMor. hgksinglannd Ve. tellsinglannd 
Soll. Ors. (h)tellsivlannd (h)Elsivlannd Leks. 
hialsivlannd Ål håyivlannd Äpp. håsksiulannd 
Mal. hä'Irginlanntl ÖVd. 1. 'provinsen Hälsing-
land / the province of Hälsingland' (SAOB 1); 
in i e'llsivglrgnnd Älvd. in i 6"ssivglr4nnd Våmh. 
'till Hälsingland'; o för Ost hä'kuivlannde Tra. 
`hon begav sig (österut) till Hälsingland'. 2. 
(ofta i kraftuttr.; SAOB 2:) drå' åt (h)tellsiv-
lannde Leks. drå/ åt hä'llsivlannd Al 'dra åt 
helvete / go to hell!'. 

hälsing-polska f.IVa h4inpållska Mal. 'polska 
från Hälsingland'. Syn.: hälsingdans. 

hälsing-rock m.Ib älsiinvgru'kk öMor. 
rskk Tra. (jfr rock', bet. 2:) 'spinnrock från 
Hälsingland / spinning wheel from Hälsing-
land'. Jfr härjedalsrock. 

hälsing-väv m. II es//sivgtav Älvd. ii`//sivgwåv 
sOrs. <grov säckväv av lin (från Hälsingland) / 
coarse flax sacking (from Hälsingland)' (SAOB). 

hälsning f. Ib hä'llsniv Ve. ta/snivg Soll. e'llsnivg 
Ors. hä'llsning Ore hä'llsniv Mal. 'muntligen el. 
skriftligen framfört uttryck för hågkomst etc. 
/ gTeeting' (SAOB 2); ä va då'kt te få hälls-
nivär Ve. 'det var trevligt att få hälsningar'. 
Syn.: godnatt. 

hälso-bot f. VI hä'llsoböt Mal. 'bättring av hälsan 
/ recovery' (SAOB); i e fiiä  ga‘mmak s då'lrä te 
Icsnn vä'nnt må näro hä'llsböt 'jag är för gammal 
och dålig för att kunna (få) vänta någon hälso-
förbättring'. 

hälso-dag m. hä'llsdåg svLeks. 'dag, då man ägde 
god hälsa / day when person was in good health' 
(SAOB under hälsa 5.); jä ha-nnt havi en hä'lls-
dag på flrg`r å'r `jag har inte varit frisk en enda 
dag på flera år'. 

hälsosam adj. I jä'lls4mm Älvd. e'llsenm Våmh. 
e'llsam vMor. 	Ors. Vilsam Ve. ä'llsam 
Soll. (h)tel(l)ssam Rättv. Leks. hå' fam Bju. 
h,ä'llsam Dju. Ga. Flo. Jä. hialssamm Nås hä'll-
sam Mal. he'llsam ÖVd. 1. 'välgörande för hälsan 
/ salutary' (SAOB 2) allm. he'llsamest 
Ve. <den välgörande födan'. Jfr o-. 2. (endast 
negerat:) 'oskadlig / harmless' Leks. int va då 
kiro'sson &ensam int svLeks. 'inte var det ofarligt 
att befatta sig med paddorna'. 

häl-soten f. best., se helsoten. 
häl-stycke n. III ei'Irstyttj Älvd. å'Irstyttjä Våmh. 

Elrstyttju nLeks. hå'Irstittjä Dju. `yttre häldel, 
bakkappa på sko / heel or shoe counter' (ODB 
II 277, 279). Jfr bakstycke. — Ssgr: d'4.-
styttj8kii8  Älvd. Ekstyttjskö nvMor. hå'kstyttjeskö 
Al m. `sko försedd med bakkappa / shoe with 
heel or counter'. 

häl-syl m.Ia Casi/ Ors. 'grov syl, anv. när man 
gjorde hål i klack för pliggen / coarse awl used 
for making hole in heel for shoe-peg' (öl:B II 
271). Syn.: hälpinn-, klack-syl. 

hälta f.IVa he'llta Ve. ht:Tia Tra. <haltande, halt-
het / lameness' (SAOB 1-2). Jfr borr-. Syn.: 
halta. 

hälva f.IVa rva Älvd. häsirva Oro. 1. 'hälft / 
hall' allm. Syn.: se halva. 2. 'del (hälft) av 
abdomen / part of abdomen' Älvd. Syn.: se 
ars(håls)klink. 

hälvning m.Ib (endast i förb. till hälvnings:) 
'till hälften eller så att två få halva avkastningen 
vardera / by halves or so that the two parties 
receive half the yield nach' (jfr SAOB halv-
ning); slå' tä (h)åsIrnivs Rättv. slå' tå (h)d'Irnivs 
Leks. slå tä hearnins Bju. (jfr Sdw. hälfnin.ger; 
Fr. helfningr) 'meja annan persons slåtter-
mark mot att få hälften av höet / mow someone 
else's hayfield in exchange for hall the hay'; 
på`romss hsgg tum; grå`nar åt ma'rrgitas tå 
h,åsknins op i y'lcksbarrjä svLeks. 'Per-folket 
högg torrgranar åt Margitasfolket (uppe) i Yx-
berget mot det, att de fingo behålla hälften av 
granarna'. Syn.: se hälft, bet. 2. 

häl-ände m.IIIa hit'lränncla Mock. 'stark tråd av 
annan färg (än det övriga garnet), på vilken 
maskorna i strumpans häl samlades upp, då 
strumpstickorna drogos ur / strong thread of a 
different colour from the rest of the wool, on 
which the stitches of a stocking heel were 
gathered when the needles were taken out'. 

hämma sv.v. ernia vMor. (Torp hemj a, LD I 72, 
II 35 f.) 'hejda / stop' (SA0Ba); i clicgd int 
å'm e'sstn 'jag kunde inte få hästen att sakta 
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farten'. — 	å'm di kitä `lugna dig litet!'. — 
Avi.: hä'mja f. Mal. 'otymplig, slö och slapp 
individ / clumsy, slow person'. 

hämna sv.v.l. hä'mmn- Li.; pass. emmnas vMor. 
öOrs. hä'mmnas Bju. Nås hä'mm(n)s Mal. 
hä'mmnes ÖVd. (endast pass. och i förb. med 
adv.). — Pass.: 1. 'utkräva hämnd / demand 
revenge' (SAOB hämnan  1) allm. 2. 'vara 
hämndgirig / be vindictive' Ors. n emmnes 
mi e'nn öOrs. 'han är hämndgirig mot mig ännu'. 
— Särsk. förb. (utur:) je vatt h,ä`mmn-tft me 
nii`ran Li. 'jag fick lov att säga ngt för att 
hämnas'. 

hämnd f.Ia emmd Ors. h,ämmd Mal. 1. 'hand-
lingen att hämnas / revenge' (SAOB 1) allm. 
qn tö e`mmd 	n öOrs. 'han tog hämnd på 
honom'; ä kam e h,ä'mmd på dum Mal. <de träf-
fades av (en) hämnd (eg. det kom (en) h. på 
dem)'. 2. 'hämndlystnad / vindictiveness' 
(SAOB 2) Ors. an bjär e'mmdi vOrs. 'han hyser 
lust att hämnas'. — Ssg: hä'mmdjöä  n. Mal. 
<djur (t. ex. skata), som på övernaturligt vis tog 
hämnd för skada / animal which took revenge 
for an injury in a supernatural way'. 

hämnd-girig adj. I g`mmdjäru'g nÄlvd. hä'mm(n)-
djEru Mal. häsmmdjiru Tra. 1. 'hämndlysten / 
vindictive' (SAOB) allm. kko'sson e dji'ffti 
heimm(n)djeru Mal. 'paddorna äro giftiga och 
hämndlystna'. Syn.: hämnings-full, -gäll. 
2. 'argsint / irascible' (t. ex. om  ko el. gumse, 
som vill stångas) Älvd. 

hämnd-år n.Ia htemmdår Li. 'med hänsyn till 
årsväxten dåligt år / bad year as regards 
harvest'. 

hämnings-full adj. I h,ä`mmningsfull Tra. (jfr Fr. 
hefning) `hämndlysten'. Syn.: hämndgirig, 
bet. 1; hämningsgäll. 

hämnings-gäll adj. I hä'mmniusdjäll ÖVd. (jfr 
Fr. hefning) `hämndlysten'; kko'ssa e hä'mm-
nivsdjäll ho Li. 'paddan är hämndlysten hon'. 
Syn.: hämndgirig, bet. 1; hämningsfull. 

hämpa f.IVa g`mmpa Våmh. (Bon.) hemmpa Ve. 
h,ä`mmpa Jä. Mal. ÖVd. (Torp hempa11). 1. 
'ögla av garn, vidja, läder el. järn / bop of yarn, 
withe, leather or iron' (t. ex. om  garnslinga, löst 
lindad omkring ett finger; om band under hål- 
foten, fasthållande damask; om stropp i sko-
skaft; om till skidbindslet hörande läderrem för 
tåspetsen) allm. Jfr hällan, bet. 2. Syn.: 
hymp a; ögla. 2. 'fäste för draganordning på 
plog / holder for pulling device of plough' Tra. 
Jfr drag, bet. 6; hällan, bet. 9. 

hämpa sv.v.l. hämmp- Mal. (endast i förb. med 

ihop:) hämmp-ihö'p 'vårdslöst (provisoriskt) sy 
ihop / sew in a nuakeshift fashion'. Syn.: se 
hyra; hörpa m. fl. 

hämta sv.v.l. j' emm(p)ta Älvd. Våmh. ii'mmt(a) 
Soll. äsmmta öLeks. jemmta Ors. hifmmta Dju. 
Nås Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'taga (ngt) och forsla det 
tillbaka (hem) / fetch' (SAOB 1) NeSi. Vd. 2. 
'insamla, plocka / collect, pick' (SAOB 2) Älvd. 
Ors. Leks. f emmt bö'rc Älvd. je`mmt bå'ri vOrs. 
'plocka bär'; temmt kvi'sstv, Leks. `(på ängsmar-
kerna) räfsa ihop nedfallna torrkvistar och 
lägga dem i vålar'. Syn.: finna, bet. 2; hitta, 
bet. 3; samka, bet. 1. 3. 'taga upp (skuren säd) 
och binda (den) i kärvar / pick up and bind in 
sheaves' (jfr SAOB 2; hämta upp 2b; ÖDB I 
415) Äpp. Mal. ÖVd. ska dfc' heemmta e-däig 
Mal. 'skall du taga upp säden och binda den i 
kärvar i dag?'; nä får i stjå'ru u hä'mmta Ju'kv 
Mal. 'nu får jag skära, taga upp och binda säden 
själv (el. ensam)'. Jfr tve-. — Pass.: ä jemtas-
bu'rrt nuger n'mmbelkaller öOrs. <det dör några 
gamla män'. — Särsk. förb. (av:) dem a 
jemt-å'v jet blå/ öOrs. 'de hade plockat av ett 
blad'; (hemåter:) ämt-e"måt Soll. 'forsla hem'; 
(ihop:) jemt-jfesp Älvd. <samla ihop'; (sönder:) 
jemt-su'nnd Ors. 'plocka sönder i sina bestånds-
delar'; (upp:) 1. jemt-u'pp Ors. 'plocka upp och 
taga vara på'. 2. eä i bä'r u'ppiemmta stfener 
Älvd. `det är bara provisoriskt hopplockade ste-
nar' (t. ex. i tillfälligt och hastigt upplagd sten-
gärdesgård). — Avi.: hil`mmtniv f. Mal. 'upp-
tagning och bindning i kärvar av skuren säd / 
picking up and binding in sheaves'. 

hämtare m.IIIc htemmtar Äpp. Mal. 'person, 
som tog upp och band säd i kärvar / person 
who bound corn into sheaves' (ÖDB I 415 f.). 
Syn.: se binderska. 

hämt-krok m.Ib hä'mmtkrök Äpp. Mal. (jfr 
hämta v., bet. 3) <krok, varmed mejad säd togs 
upp för att bindas i kärvar / hook by the aid of 
which corn was picked up to be bound into 
sheaves' (ÖDB I 417). Syn.: se borturläggar-
k r o k. 

hämt-ärma f.IVa hå`mmtärrma Mal. 'lös skydds-
ärm, använd av sädesbindare / loose protective 
sleeve, used by person who picked up and bound 
corn into sheaves' (jfr ÖDB I 417). 

hä-na (1) interj. ne  Våmh. (Bon.) e"nä ,,,enå' 
ön öMor. (jfr dels Ideforss Prim. 190, dels ordb. 
-na; uttr. för förvåning / expression of surprise:) 
4"ne, iilogn jn ka'll Våmh. (Bon.) `se, en sådan 
(konstig) karl!'; e"nä fu"glär, ur däm fla"där 
öMor. 'se hur fåglarna fladdra el. flaxar; ö'n, 
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ur däm fljö‘ga öMor. `se, hur de flyga!'. Jfr 	ssgsled:) `hässja med endast en stång, på vilken 
ene interj.; hå, bet. 2. 	 råg från svedjefall hängdes till torkning / 

	

hända sv.v.3. 1. ennda 3. Älvd. Ors. he'nnda 	hurdle with only one polo on which rye from 

	

Ve. hiennda 1. Ore hå'n(n)da Rättv. (Bi.) Nås 	burn-beaten land was hung to dry' Äpp., se 

	

Jä. (h)ä`nn,cla Leks. heenncla 3. Al hertinda 3. 	råg-. 
Mal. ÖVd. 'inträffa / occur, happen' (SAOB E; hänga st.v. hä'nnja Mal. Nås hä'nnclja ÖVd.; 
styr dat.:) eå ar ennt ska' 	i" irskukk 	pret. han Mal. Nås havvg ÖVd.; sup. ha`vvi. 

	

Älvd. 'det har hänt skolmästaren en olycka'; ä 	Nås he'nnji Mal. ho'nndje ÖVd.; obef. OvSi. 

	

hä'njät ws'rry nded Ore 'det hände en gång'; å 	NeSi. Mock. Flo. Jä. Äpp. 1. 'intaga en hängande 

	

vät i'vvsn sicka hiennda ka'nn syLeks. 'det vet 	ställning / hang' (SAOB I 1) allm. an  så't da a 

	

ingen, vad som kan hända'. — Refl.: å a ful 	ha' vv ns'sstiär jä'mmt Mal. 'han satt där och 

	

hä'nnt-sä ss'vok Mal. 'det har väl råkat hända 	hängde nästan jämt och ständigt'; (bildi.) je a 

	

så'; ä a hä'nnt-se firtejr ga`vvger Tra. <det har 	gä'jj alik å ho'nndje Tra. lag har gått så och 

	

inträffat flera gånger'. Syn.: se giva, pass. bet. 	hängt, dvs, varit krasslig'. Syn.: hänga sv.v., 

	

1; hampa sig; slumpa sig m. fl. — Avi.: 	bet. 1. 2. 'vilja åt, vara försmädlig (mot) / sneer 
hännd n. Mal. Li. 'oväntad händelse, tillfällighet, 
slump / chance, accident'; hskke hä'nrul hå' vå' 
Mal. 'vilken slump (tur) det var!'. Jfr händelse, 
bet. 2. 

händad adj. I hä'nnda Nås (jfr hänt ad) 'händig 
/ handy'. Syn.: se fintlig; handad; händig; 
hänt, bet. 2, m. fl. 

händig / be handy'; han hä'nns int, an-då' 'han 
är inte händig, den där (mannen)'. 

händelse n. m.Ia `nndels n. Älvd. enndels m. 
Ors. h,ä`nndälsä Bju. hä'nndälse Mal. 1. <tilldra-
gelse / occurrence' (SAOB 3) allm. 2. <tillfällig-
het, slump / coincidence, chance' (SAOB 4) Mal. 
hå va en hiennäälse, am n,s'nn &cid nsnn fä'llbe'tt 
'det var en (ren) tillfällighet, om någon hade 
någon fäll betad (el. beredd)'. Jfr händ n. under 
hända, v. avl. 3. (konjunktionellt, i förb. med 
ifall:) <händelsevis, av en tillfällighet / in case' 
(jfr SAOB 7e) Älvd. Våmh. Mal. ig aZ av-kwe'rr 
i'ttaå, ifa'll og e'nndels ig ulld bg' 6v e non?, e'ller 
Älvd. `jag skall ha det här kvar, för den hän-
delse att jag skulle behöva det någon annan 
gång (eg. någonsin ällar)'; ifa'll o Q'n,ndels du 
gö febi' Våmh. `för den händelse att du går 
förbi'; ifea i heenndälse 4 vd tt nen affå'cl å' 
Mal. 'om det händelsevis bleve någon affär av'. 
Jfr if all konj. 

händig adj. I he'n,ndun Ve. ä'nndug Leks. (Silj.) 
htenndu Flo. Nås Jä. Äpp. (jfr handig). 1. 
`som har gott handlag / handy' (SAOB II 1) 
allm. Jfr knep-. Syn.: se fintlig; händad 
m. fl. 2. `bekväm att hantera, praktisk / easy 
to handle, practicar (SAOB II 3) Nås. 

häng n.Ia hännj syLeks. 'något, som hänger / 
something hanging' (t. ex. dimma i bergen). 

hänga f.IVa hä'nnja syLeks. 1. 'hållningslös 
kvinna / spineless, flabby woman'. 2. (senare 

at' Tra. dem ä ho'nndje på ö'vvbeddjan `de ha 
varit försmädliga mot Transtrandsborna (eg. 
överbyggarna)'. — Särsk. förb. (efter:) dem 
häv-tett vsrå'r sam asttrise Li. `de hänga ihop (o: 
följas åt överallt) som ärtris'; (på:) dam a 
hs`nn(j)i-på' sas fö di-då' Mal. `de ha gjort narr 
av oss för det där'. 

hälldas defekt sv.v. (endast pres.:) hänns Jä. 'vara hänga sv.v.3. 1. 4`jndja (pret. 4`jvde) Älvd. 
Våmh. eandja vMor. Ors. (pret. enndjeid vMor. 
e'vvdå Ors.) ernneljä öMor. he'nndja (pret. he'nn-
djät)Ve. eenndja (pret. tenndjät) Soll. hä'nndja, 
Ore hä'n(n)ja (pret. häsvvcia, sup. hävvt) Rättv. 
(Bo. Bi.) (h)trnnja (pret. (h)ä`vvds) Leks. hä'nnja 
Bju.—Mal. (pret. hä'vvdä Bju. Dju. Flo. Nås 
hervvd Mal. ÖVd.) häsnndja ÖVd. 1. 'intaga en 
hängande ställning / hang' (SAOB I 1) OvSi. 
NeSi. Mock. Flo. Jä. Äpp. nu ha ä hä'vvt 
nö'g Flo. 'nu har det hängt länge nog'. Syn.: 
hänga st.v., bet. 1. 2. 'vara labilt, osäkert, 
svävande / be unstable, uncertain, vague' (jfr 
SAOB I 3d) Älvd. Våmh. ea I so mi"tj eä 4sindjer 
Älvd. 'vädret är sådant, att det nätt och jämnt 
håller uppe'; å i 8ö pass så Zra'jväcl 4`fndjär 
Våmh. (Bon.) livet hänger nätt och jämnt kvar 
i honom'. 3. (om slapp hållning el. sjukligt be-
finnande / about listless, unhealthy condition'; 
jfr SAOB I 7a) allm. ,l'indj u`pp m kwe'lldv, i'r 
Älvd. 'sysslolös låta kvällen gå utan att kunna 
förmå sig att gå till sängs'; stå å hä'nnja Dju. 
'stå sysslolös och med slapp hållning'. Jfr 
häka. 4. a. 'hänga upp / hang up' (SAOB II 
Id) allm. bår e 14 wå" .21a'jkt i mo'rrgzi mes ig 
4`jndjer Älvd. `bara det får vara sådant (väder) 
i morgon, då jag hänger (tvätt)r; ig enndjäd 
kld'ai gå'r nyMor. 'jag hängde upp (tvätt)-
kläderna i går'. b. (i uttr. hänga på stången:) 
hervv på sta'nnffla Mal. 'öka sitt klädförråd på 
stången i härbret el. klädloftet (före bröllop) / 
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add to one's wardrobe in the storehouse or 
clothes loft (for a wedding)'. Jfr göra, bet. 30. 
5. 'låta hänga / allow to hang' (SAOB II 3a) 
allm. 4'jndj nrödreppin Älvd. 'låta underläppen 
hänga'. — Refl.: enndj si ö' vOrs. `vara efter-
hängsen (eg. hänga sig å)'; 4n e'vvd si 
öOrs. 'han hängde efter mig'. — Pass.: an valt 
dö'namd tå htennjäs Flo. 'han blev dömd att 
hängas': an kåmm s'llder fe fi'le hann 88M 

htenndjes skri Li. `den kommer aldrig för tidigt, 
som skall hängas'. — Särsk. förb. (fram:) 
4jndj-fr4'mm Irå'vQn Våmh. (Bon.) 'visa sig över-
drivet snäll, beskedlig och dum' (jfr läv m., 
bet. 2); (in:) 4jndj-i'nn klret'åc Älvd. `hänga in 
kläderna': (på:) häv-på' grg'ta Äpp. `hänga upp 
grytan (på rabban) över elden'; (undan:) ä 
enndjär-tenndå svMor. 'det hänger och slänger': 
(upp:) 1. 'upphänga' (SAOB 1) allm. du alr 
4jndj-u'pp du‘kkur 4 	Älvd. `du skall 
hänga upp strumporna på mallstegen'; änndj-
u' pp å kvi'ssta öMor. 'hänga (upp) på kvistar(na)'; 
änndj-u'pp Kli öMor. <hänga upp kläden på 
stugans stänger till prydnad under julen (eg. 
hänga upp julen)'; (p. pret.) s'pphävvd Mal. 
'upphängd'. 2. 'avliva gm hängning' (SAOB 2) 
allm.; (refl.:) begå självmord gm hängning' 
allm. an  a hävt-o'pp sä Rättv. (Bo.) 'han har 
tagit livet av sig gm hängning': o hävvd-o'pp att 
svLeks. 'hon tog sitt liv gm hängning': ma`vvg 
sam a hä'vvt-spp se Li. 'många, som ha berö-
vat sig livet gm hängning': (ut:) hänn(j)i-it't att 
Mal. (om kläde) 'få bättre form gm att hänga en 
tid'; (vid:) e will 4jndj-wl'4 Älvd. 'det (anlaget) 
vill bestå': (å:) 4m ediå 4jvt-4' Våmh. 'om ni 
(ändå) hängde er på (hävstången)!'; (ö v er:) 
g'vh,tivvd yv et brö`spett Jä. <hängd över ett bröd-
spett'. — Ssg: .4'jneljg4s f. Våmh. 'person, som 
sysslolös står och hänger / listless person'. — 
Avi.: än hä'nnjän s än sprä'nnjän Flo. `än intet 
att göra och än strängt arbete (eg. än hängen 
och än sprängen) / sometimes nothing to do, 
sometimes too much to do'. 

hängare m.IIIe Ek' indjer Älvd. tisnndjör sOrs. 
htenndjär Ore h,ä`vvar svLeks. 'inrättning, avs. 
att därå upphänga föremål / hanger' (SAOB 
la; ÖDB III 186). Jfr kläd-. 

häng-björk f.Ib tenndjbjärrk sOrs. hti'vvbjörrk 
Al hievvbjerrk Mal. htenndjebjerrk Tra. 'björk 
med slakt hängande kvistar / birch with hanging 
branches' (SAOB). Syn.: le mb j ö r k. 

häng-bälg m.I hti'vvbäkg Jä. 'hängbuk j  hanging 
abdomen'. 

häng-bälgad adj. I hä,svvbät-ga svLeks. Jä. 'som 
62— 742411 Dalmålsordboken B II, H 14 

har hängbuk (t. ex. om  ko) / with a hanging 
abdomen (e.g. of cow)'. 

häng-gryta f.IVa 4jndjgrgt Älvd. hti'vvgryta Ål 
hti'vvgrgta Jä. 'gryta med korta fötter, avs. att 
kunna hängas upp över elden / cauldron with 
short feet which could be hung up over the fire' 
(se ill.; jfr fot-, skaft-gryta). 

häng-hylla f.I —IVa trnndjill nvMor. ti`nndjäill 
öMor. hienndjehilla Tra. 1. 'hylla, fäst i hängande 
ställning över matbordet i stugan / hanging 
shelf above dining-table' (se ill.; ÖDB III 215, 
345) Mor. Syn.: hög-, mjölk-, raft-, snål-
hylla. 2. 'hylla i mjölkbod, hängande i (vid 
åsarna fästa) vidjeöglor / shelf in dairy hanging 
from withe rings fastened in roof-tree' (ÖDB III 
345 f.) Tra. Syn.: hanghylla. 

hängig adj. I 4' jndjug nÄlvd. 4'jndj4n Våmh. 
tenndjun öMor. ti`nndjon vSoll. enndjin 
enndjön Ors. htt'n(n)ju Rättv. (Bo.) Bju. Dju. 
Ga. Nås Mal. htt`nnjug svLeks. hä'nndjs Tra. 1. 
`hängsjuk; slapp och olustig; ej fullt frisk / off-
colour, listless' (SAOB 1) allm. Syn.: häng-
sjuk. 2. (om byxa:) 'hängande som en säck, 
påsig / (about trousers:) hanging like a sack at 
the back, baggy' Älvd. 4' jndjug i rö'vin nÄlvd. 
'vars byxor hänga som en säck baktill'. Jfr 
hängröv. 3. (om väderlek:) <ostadig, osäker / 
changeable, doubtful (about weather)' allm. e wii 
så 4‘fricljut no wå'öär Våmh. 'det var så osäkert 
väder': en htennju clå'g Ga. 'en dag med lågt 
gående moln': ä e het`nn(j)ut liksåm ä skull blm-
nä'r nä.'an Mal. 'det är ostadigt som om det 
skulle bli någon nederbörd (eg. komma ner nå - 
go thanda)'. 

häng-krok m. Ib hä'nn(j)ikrök ,,,htt'rtnjkrök Mal. 
`(självväxt) träkrok, fäst på vägg och anv. som 
hängare / hook-shaped piece of wood fastened 
on wall as a hanger'. 

hängla sv.v.l. (h)ti'vvIra Leks. htevvira Dju. 
`(vårdslöst) hänga och dingla / hang loose, 
dangle' (SAOB 1) Leks. — Raft.: tisvuslr stt 
fra'mm nLeks. 'nödtorftigt hjälpa sig fram / 
just about get along'. — Särsk. förb. (fram:) 
om ä hävvIrct då fra'mm i vi'nntär Dju. 'om det 
hankade sig fram (redde sig) i vinter'. Syn.: 
hangla refl.; (ihop:) tivvaZr-iti'p nLeks. 'provi-
soriskt haka el. fästa samman': (upp:) h,ävvslr-
o'pp svLeks. 'vårdslöst hänga upp'. 

häng-lave m. IV 4' jndjlravi Våmh. `hänglav, 
skägglav, Usnea / hanging lichen'. 

häng-ljus n.Ia 4`indiZrjf288 nöÄlvd. 4'1'ndjirg's 
vÄlvd. Våmh. (Bon.) henndjtrjös Ve. 1. `efter 
stöpning upphängt talgljus / candle hung up 
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after being dipped' Ve. 2. 'böjligt talgljus, som 
vid värme kröker sig! pliant tallow candle which 
bends with heat' Älvd. Våmh. 3. 'trött och slö 
person, som står och hänger eller gänglig per-
son med dålig hållning / drowsy, indolent person 
or lanky person with poor posture' Våmh. (Bon.) 
Ve. 4. 'efterhängsen person / importunate per-
son' Älvd. 

häng-lås n.Ia 4‘incljlt4s Älvd. Våmh. e`nndjkås 
vMor. tenndilös sOrs. hievnki.9 Al Jä. hel`nn(j)i-
Ots Mal. htenndjelås Tra. 'fritt hängande lås med 
rörlig bygel / padlock' (SAOB). 

häng-läpp m.Ia hirvvläpp Jä. hernndjelepp Tra. 
`nedhängande underläpp (vanligen på häst) / 
long underlip (usually of horse)' (SAOB). 

häng-läppad adj. I tenndilåppadn sOrs. hå'-
täppa Jä. (vanl. om  häst:) 'som har nedhängande 
underläpp / (usually about horse:) with long 
underlip' (SAOB). Syn.: hängläppig. 

häng-läppig adj. I hå`nndiläppug Ore (om häst:) 
'som har ovanligt lång underläpp / (about 
horse:) with an unusually long underlip' (SAOB). 
Syn.: hängläppad. 

häng-man n. -f.Ia 4‘indinI4k n. Älvd. Våmh. 
e`nndintålr ,..å`nndflraiin f. vMor. he'rouljrnån Ve. 
et`nndfrnån Soll. esnndinaän vOrs. hien:nån Al 
Jä. Äpp. hernnjimin Mal. hienndjerraän öVd. 
'nedhängande hästman / hanging mane (of 
horse)' (SAOB hängmann). Jfr ståndman. 
Syn.: fällman. 

häng-mask m.Ib hil`nndjernakk Tra. 'från met-
kroken fritt hängande del av metmask / part of 
worm hanging from fish-hook'. 

häng-röv f.I a hervgråv Äpp. <man med hängande 
byxbak / man with baggy trousers'. Jfr hängig, 
bet. 2. - Av/.: e`nnclirävadr, adj. vOrs. `som har 
hängande byxbak / with baggy trousers'. 

hängsel f. I a -III n. I a m. I d 4te2 f. I Älvd. 
n. Våmh. ens/ f. I vMor. 	 f. öMor. 
heyg.21 f. -he'vvkåk n. 	m. Ve. evu.2 
f. I vOrs. hä3v.2 f. I Oro hirvv.2/8 ,--,tevv.2/8  f. III 
Rättv.; pl. 4`k.21er Älvd. 	Våmh. evv.2/år 
vMor. å'vv.21år öMor. Soll. he'vv.ilår ,,,heyvklrär 
Ve. e'2/er öOrs. hirvvslar svLeks. (jfr hängsla 
f.). 1. a. <vävt band, anv. som axelband i hän g-
selsärk / woven ribbon used as shoulder strap 
of hängselsärk' (ÖDB IV 158, 166; jfr SAOB 
hängsle 2). Syn.: se fättel, bet. 2; hängsla, 
bet. 1. b. `smalt skuren, över axeln gående del 
av livstycke el. kjortelbåd / narrow shoulder 
part (or strap) of bodiee or kj ort elbåd' allm. 
Jfr båd-. Syn.: snörlivsfättle. 2. `rak livdel 
på särk, räckande från midjan till upp under 

armarna / straight part of bodice of shiit from 
waist up to armpits' ((ADB 158 ff.) NeSi. Vd. 3. 
(senare ssgsled:) stifrnmpajva Älvd. 'halsrem till 
förskinn / band of leather apron round neck'. 
Syn.: fättel, bet. 3. 4. (pl.:) `byxhängslen / 
braces' (jfr SAOB hängsle 2b) allm. ig äri'vg 
4sh.21er Älvd. ig är engu 4Vv.2 Våmh. `jag har 
inga hängslen'; ha-nt du vv hå' vvslar på by' leks - 
on svLeks. `har du inga hängslen på byxorna?'; 
bra`kkevviler öOrs. `byxhängslen'. Syn.: hängs 
la, bet. 2. 5. `upphängningsanordning till 
hänghylla i stugans innertak / device from 
which hanging shelf was hung' Våmh. (Bon.) 
öMor. 6. (pl.:) <vattenok / yoke for carrying 
water-buckets' Våmh. (Bon.). Syn.: se bära, bet. 
1, m. fl. 

hängsel-band n.Ia hdvvlbannd Oro (h)å`vv.2-
bannd Rättv. hievv2/bannd Flo. Mal. 1. `axel-
band på särk / shoulder straps of shift' (ÖDB 
IV 158; jfr SAOB) Oro. Syn.: se fättel, bet. 2. 
2. <band, varmed snörlivets hängsel knöts fast 
vid framstycket / ribbon with which the 
hängsel was attached to the front piece' 
(ÖDB IV 206, 207) Rättv. 3. `vävt band till 
byxhängsle(n) / woven ribbon of braces' (jfr 
SAOB) Flo. Mal. Jfr brack-, brok-hängsla; 
hängselsmide. 

hängsel-skinn n.Ia 4VvI8tiinn Älvd. `hängsel-
stropp av skinn / brace-end of leather'. 

hängsel-smide n.I htevvskmi Mal. `i byxhängs-
lenas ändar fästa mässingbeslag med trissor, 
vari hängselstropparna löpte / brass mountings 
with pulleys fixed in the enda of braces in which 
bra,ce-ends ran'. Jfr hängselband, bet. 3. 

hängsel-särk m. Ib hienv.21v,särrk Dju. `särk, 
bestående av hängsel (bet. 2) och vid denna 
fastsydd nederdel / shift consisting of hängsel 
and nederdel' (ÖDB IV 158, 161, 165 f.). 

häng-sjuk adj. I drindisjök sOrs. häsnniff:k Bju. 
`som går och småkrasslar, olustig / listless, off-
colour' (SAOB). Syn.: hängig, bet. 1. 

hängsla f.IVa h4'vv.21a Dju. Jä. (best. pl. 
hå.'vy.210 Dju.) hei'vvsla -h,å`vvila (pl. hii`vv.2-
/sr) Äpp. Mal. CoVd.; pl. hit'vvslur Bju. 1. `axel-
band på särk / shoulder strap(s) of shift' (SAOB 
2; jfr ÖDB IV 158, 166) Dju. Jä. Äpp. a-9t 
dfh' htevvalsr s li'v på fisnntjötelam Äpp. `har 
inte du hängslen och livdel på skinnkjolen?'. 
Syn.: se fättel, bet. 2; hängsel, bet. la, m. fl. 
2. (sg. =p1.:) 'byxhängslen / braces' (SAOB 2b) 
allm. Jfr brack-, brok-. Syn.: hängsel, 
bet. 4. 

häng-snara f. V äsnndjåsn,arge öMor. `vippsnara / 
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gintrap' (jfr ÖDB I 25 f.). Syn.: släng-, 
sprätt-, sväng-snara; upphävja; upp. 
löpa; upplöpning. 

häng-stång f. Ib eenndfståvvg Soll. ernndjestövvg 
sOrs. 1. 'stång att hänga kläder (strumpor och 
skor) på i stugan (över eldstaden) eller ute i 
loftboden / rod for hanging clothes on (stockings, 
gloves and shoes) either in the cottage (above 
the fireplace) or out in the attic' (jfr ÖDB III 
220f.) Soll. sOrs. Syn.: klädstång. 2. (pl.:) 
`stegliknande träställning över spiskåpan, på 
vilken slevar och grötkräklor (strumpor och 
vantar) hängdes upp i stugan / ladder above the 
hood of the fireplace on which ladies and 
porridge crosiers (stockings and gloves) were 
hung' Soll. Syn.: mallstege. 

hänt adj. I ennt Älvd. ennt ensamt vMor. hennt 
hemmt Ve. ännt "dimmt Son. ennt Ors. hännt 
Ore Leks. Mal. 1. (senare ssgsled; SAOB -hän dt:) 
`-hänt / -handed', se ansöles-, avig-, blöt-, 
bäckel-, en-, frus-, i-, knyppel-,lätt-,näver-, 
skak-,skaller-,skarp-,skitrr-,släpp-,strid-, 
strängd-, tung-, val-, vänster-. 2. <händig, 
skicklig, kunnig / handy, able' (Burtr. hänt) allm. 
ttn ir e'nnt aö o'llå Älvd. 'han är händig i allt slags 
arbete'; n wa e' nnt täljösga öOrs. `han var skicklig 
i att ljuga'; an va ss hä'nnt må hersstär Mal. <han 
hade så god hand med hästar'. Syn.: se fintlig; 
handad; häntad, m. fl. Jfr en-, o-. 3. (i förb. 
hänt -vi d: ) ennt-wi'ö Älvd. emmt-wi' vMor. 
he'mmt-wid ",henunt-wi'd Ve. ämmt-v/' -ännt-vi' 
Soll. hä'nnt-v' Mal. ÖVd. a. (adj.:) 'hågad, snar 
till (att göra ngt), intresserad / inclined, in-
terested, quick to' allm. ennt-w' basitas Älvd. 
'snar att bitas' (om ilsken häst); i Ött Qnnt-w' 
fg`a Älvd. 'har du lust att följa (med)'; an e ful 
så ännt-vi', bår an få ålld-X min nå 	Soll. 
'han är då så intresserad, om han blott får hålla 
på med ngt dylikt'; b. (adj.:) 'stolt; förtjust / 
proud, delighted' vMor. Ve. Soll. Mal. ÖVd. o 
wå, ellmmt-w' i dag, ba'r fö o ad att se'llskap min 
pä'ss-fannäs i kwe'es vMor. 'hon var stolt i dag, 
(bara) för att hon hade haft sällskap med Pers 
Johannes i går kväll'; d,äm va ry'lcktyt ämmt-vi' 
Soll. `de voro riktigt förtjusta'. e. (adv.:) 'lägligt, 
lagom / at the right time, just right' Ve. i lea'm 
så he'mmt-witl lag kom så lägligt'. 

häntad adj. I hernnta Jä. (jfr hänt, händad) 
'händig / handy'; en hernnta brr Jä. 'en händig 
karl'; ss hä'nnta ps'jtjän va Jä. 'så händig pojken 
var'. Syn.: se fintlig, händad, hänt, bet. 
2, m. fl. 

häpen adj. III -IV i"pin ,-,å`pin Älvd. i"pin 

teppin Soll. i"pin Ors. 	 Bju. 
hå`pin Jä. Mal. Li. hå`pen Äpp. 'förbluffad, 
bestört, förskräckt / astonished, startled, fright-
ened' (SAOB 1a-b); wi wurrtsm 88 i"pigsr 
vOrs. `vi blevo så bestörta'. Syn.: hif sen, bet. 
2; nepen. 

häpna sv.v.l. å'pen Älvd. 'bliva bestört el. för-
skräckt / be startled, frightened' (SAOB 1-2). 

här adv. får Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. Jä. få 
Ore Äpp. ÖVd. få ,-, får "9'0 Mal. (Hesselman i 
Ordgeogr. o. språkhist. 127 ff.; J. Svensson, 
Dift. med palat. förslag 104). 1. (med utpräglat 
lokal bet.) a. 'på den plats, där den talande be-
finner sig / here' (SAOB häri I 1) allm. (utom 
Soll.) mil4 gr8't o få'r .Älvd. 'mellan Grötgården 
och den gård, där den talande befinner sig'; få' 
e ä fell Oro 'här är det ju'; ha'nn e fuk jå'r Jä. 
'han är allt här'; Kr i by'nnom nMal. `här i byn'; 
få i verk, Li. 'här i världen'. Syn.: härna, 
bet. 1. b. 'på denna sidan om Siljan / on this side 
of Lake Siljan' (dvs, antingen på ön el. på fast-
landet, alltefter den talandes befintlighet) Soll. 
däm e'-nnt jerr, däm e verssteltik Soll. <de äro 
ej här på ön, utan de äro på fastlandssidan'. 
2. `hit / here' (SAOB häri I la y) Mal. ÖVd. i 
vernnt cellår i ks'Irtm fe må'r Mal. `jag kan aldrig 
tro, att jag kommer hit mera'. 3. (med försva-
gad el. försvunnen lokal bet.; SAOB häri  I lb:) 
jel'r ak du /4 sjå' Älvd. 'här skall du få se'; jet 
fi"riab e87".1, Älvd. 'för en liten tid sedan'; e två. 
fät. Pn da'g Älvd. 'det var häromdagen'; i 
Zett'r §n, få' /4 ki".ev nfe Älvd. lag blir väl tvungen 
nu (som det står till med saken)'; får i li'ddji jer 
nå' -ddäg i na'tt Mal. 'får jag ligga (här) hos dig 
i natt?'. 4. (i förb. från här:) /r4-jå'r Våmh. 
(Bon.) /r8-0'r Soll. `härifrån / from here'. Syn.: 
hädan, bet. 1; härifrån; härna, bet. 3; 
härnafrån. 

hära f.IVa Era Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. 
Mera. Ve. Oro Al (h)erra Rättv. (h)åra Leks. 
herra Bju. Dju.-Jä. Mal. herrra Äpp. hcrrra 
ÖVd. `borstgräs, stagg, Nardus stricta / mat-
grass' (SAOB; jfr H. Lindberg i OUÄ 1944, 
s. 50 f.). Jfr myr-. Syn.: finnskägg, bet. 2; 
härgräs. — Ssgr: åsrbalck Soll. hErbskkä Oro 
åsrbakke Leks. (Silj.) hä'rbakka Bju. Dju. m. 
'mark, bevuxen företrädesvis med stagg / 
ground covered with mat-grass'; h,å`r.2lätt f. Ga. 
'slät mark, bevuxen med stagg / level ground 
covered with mat-grass'; åstljndj n. Älvd. 
'änge, bevuxet med stagg'. — Avla hå'ru adj. 
Rättv. (Bo.) Dju. Ga. Mal. 'bevuxen med stagg / 
covered with mat-grass'. 



härads-domare 	 970 	 härbärges-svale 

härads-domare m. III c d"radsdipmär Våmh. (Bon.) 
herrasdömur Rättv. (Bo.) (h)cerrå sdömar Leks. 
hcerrasdömar Bju. Tra. hcerrasdämar Nås hcerras-
domar(ä) Jä. 'äldste ledamot av häradsnämnden / 
oldest member of bench in rural district court' 
(SAOB). 

härads-hövding m. I b hcerrashövdin Bju. hcerrå's-
hövdiv Dju. hcerrashövvdin Nås `ordförande i 
häradsrätt / chairman of rura1 district court' 
(SAOB 2). 

härads-karl m. la (h)cerråskår Leks. (Jfr Beigfors, 
s. 19 ff.) 'man i el. från Häradsbygden / man 
in or from Häradsbygden'; en hdrråskår utå 
vce sate slå'g <en verkligt genuin karl från Härads-
bygden'. 

härads-rätt m. Ja hcerrasrätt Bju. ha'rradsrätt Ga. 
<underrätt, sammansatt av häradshövding och 
tolv nämndemän / lower court with district 
court judge and twelve lay assessors' (SAOB 2). 

härads-skrivare m. III c ä'rrasskrieverÄlvd. d"rads-
slcrievär Våmh. (Bon.) terasskrivsr sOrs. hcerras-
skrivar Bju. —72,5srelskrivar Li. `fogdeskrivare / 
district official responsible for census registra-
tion and supervision of local taxation' (jfr SAOB). 

härbre, se härbärge. 
härbärge n. III I IV e'rrbrä drrbär Våmh. 
terrbär ä' rrvär Mor. Soll. Ors. (best. drrbrä-. 
terrbra öMor.) hä'rrbär (best. hierrbrä) Ve. 
(best. hterrbrä rrbärä) Oro hdr(r)brs 
ha' r(r)brs • cer(r)brs Rättv. hcerrbrä (pl. hcerr- 
brär •••• hcerrbsrgar) ,--hcerrbru cerrbarrg 	dr- 
barrg Leks. ha'rrbrä Bju. Ål Mock. Nås ha'rrbär 
Dju. Ga. hcerrbrä hdrrbrä Jä. hdrrbrä Äpp. 
hä'rrbrä härrbää  (best. hå' rrbrä 	rrbärä) 
Mal. heebber (best. hdbbere) ÖVd.; obef. Älvd. 1. 
'förrådsbod, i regel stående på stolpar / raised 
log cabin for stores' (se ill.; SAOB 3; ÖDB III 
81, 145). Jfr bys-, fejd-, fiskar-, fiske-, 
fjärdings-, hög-, kaplans-, kläd(es)-, 
knekt-, kvarn-, kyrk-, loft-, magasins-, 
mal-, mjöl-, par-, präst-, rammel-, skrap-, 
slarv-, socken-, stolp-, sädes-, säng-, 
tionde-, tve-. Syn.: bur. 2. <spånkorg (med 
axelremmar) att bära på ryggen, kont / chip 
basket (with straps) to be earried on the back' 
Mal. i a Ilts`lck ett hierrbäti  ly`nnibEl  'jag har ploc-
kat en kont (full med) lingon'. Syn.: se bär-
k o r gu. 

härbärges-botten m. Id hterrbäsbåt23 Oro (jfr 
botten, bet. 10) 'övre våning i härbre / upper 
floor or storey of store cabin' (anv. till förvaring 
av säd; jfr ÖDB III 260). Syn.: se burshjälle; 
härbärges-skulle, -träv, -vind. 

härbärges-bro f.VII drrbäsbrå öMor. Ors. hdrr-
bäsbrå Ve. hcerrbrssbrö svLeks. hterrbräsbrö Ål 
Jä. 'av ha1vkluvna stockar bestående platt-
form framför härbres dörr / platform of split 
logs in front of door of store eabin' (ÖDB III 
257). Syn.: burstelnar;härbärgesteln, bet. 2. 

härbärges-fot m.VI hterrbädöt Mal. htebbedöt 
ÖVd. 'en av de hörnstolpar, på vilka ett stolp-
härbre vilade / one of the corner poles on which 
a store cabin rested'. Syn.: bursfot; härbär-
ges-stolpe, -stälpe. 

härbärges-hål n. II terrbä(r)s -öl öMor. `ljusglugg i 
gavel av härbre / opening in side of store cabin 
to let light in'. 

härbärges-klev n. hgrrbägkIröv Mal. (jfr klev n.) 
'trappa, uthuggen i stockhalva och ledande upp 
till härbärgessvale / laddar cut out of a split 
log and leading up to härbärgessvale'. Jfr 
härbärgestrappa. Syn.: burstrampor; här-
bärges-knekt, -stege, -trappa. 

härbärges-knekt m.I a hdrrbesknikkt Ve. = här-
bärgesklev. 

härbärges-mat m. II hcerrbräsmåt svLeks. hterr-
bC4mät Mal. 'mat (kött, messmör, mjöl), för-
varad i härbärge / food (meat, soft whey-
cheese 'and flour) kept in storehouse'. Syn.: 
bursmat. 

härbärges-skulle m. Illa terrbässkull Våmh. hterr-
bässkull Ve. Cerrbässkulle Ors. <övervåning i 
härbre / upper storey of store cabin' (ÖDB III 
20). Syn.: seburshjälle; härbärges-botten, 
m. fl. 

härbärges-stege m. Illa cerrbasstäka nöLeks. 'steg-
liknande trappa till härbres övre våning / ladder 
up to upper storey of store cabin' (se ill.; ÖDB 
III 259). Syn.: se burstrampor; härbärges-
klev, m. fl. 

härbärges-stolpe m. Illa terrystöpä nvMor. ärr-
bässtöp öMor. hdbbesstsIrpe ÖVd. 'en av de 
hörnstolpar, på vilka ett stolphärbre vilade' 
(se ill.; ÖDB III 146). Syn.: burs-, härbärges-
fot, -stälpe. 

härbärges-stälpe m. Illa drrbässgpä sOrs. = 
härbärgesstolpe. 

härbärges-svale m. IV ä'rrbässwå'Zri Våmh. ärr-
bässvali' öMor. hterrbässwaZre Oro cerrbassvålra •••• 
cerrbrassväka nöLeks. hcerrbrässvålta Mock. hcerr-
brå,ssvälrs Jä. Merrbäasvälts Mal. hd bbegyväki 
h,dbbessvälri ÖVd. 'utbyggnad på framsidan av 
härbre, bestående av härbärgesbro, förtak 
och sidobräder / extension at the front of store 
cabin, consisting of härbärgesbro, projecting 
roof and boards on both sides' (jfr ÖDB III 257). 
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härbärges-teln f.I a å'rrbästinn sOrs. hä'rrbäftån - 
hdrrbåttstålrn Mal. hä'bbeftElz ,-,hä'bbäftölni ÖVd.; 
pl. å'rrbästinnår Våmh. 1. 'tilja av stockhalva i 
härbresgolv / board (of split log) in floor of store 
cabin' sOrs. Mal. ÖVd. Jfr teln f., bet. 1. 2. 
(pl.:) <av halvlduvna stockar bestående platt-
form framför härbres dörr / platform of split 
logs in front of store cabin door' (ÖDB III 257) 
Våmh. Syn.: burstelnar; härbärgesbro. 

härbärges-trampa f.IVa ha'rrbrästrammpa Jä.; 
pl. heerrbästr4mmpur Våmh. 'trappa (el. bro) 
framför härbres plattform / steps in front of 
store cabin platform' (äv. pl. har denna bet.). 

härbärges-trappa f.IVa hirrrbrästra,ppa Jä. kärr-
båtra/ppa Mal. hinbeftrappa ÖVd.; pl. äsrr-
våstrappur nvlkor. 'inre stegliknande trappa i 
härbre, ledande till övre våningen / ladder inside 
store cabin leading to upper storey' (se ill.; 
ÖDB III 259; äv. pl. har denna bet.). Syn.: se 
burstrampor; härbärgesklev, m. fl. 

härbärges-träv n. II h,ä`bbegtråv Li. h,å`bbestrciv 
Tra. 'övervåning i härbre / upper storey of store 
cabin'. Jfr träv. Syn.: se burshjälle; här-
bärgesbotten, m. fl. 

härbärges-vind m.Ia ha'rrbräsvinnd Ål Mock. Jä. 
<övervåning i härbre' (ÖDB III 260). Syn.: 
burshjälle; härbärgesbotten, m. fl. 

härd' m.Ia etle Älvd. (best. Vm -å'n) Våmh. håd 
Ve. ård Soll. ärrd Ors. hård Ore (h)* Rättv. 
Leks. (best. hå'kn svLeks.) hå' Bju.-Mal. h,ä4. 
(best. hCen) ÖVd. 1. 'eldstad i eldhus el. kol-
koja, äril / hearth in eldhus or charcoal 
burner's hut' (SAOB hård' 2; ÖDB III 184, 
288) Ve. Dju. kå'jhålr Dju. 'av stenar byggd eld-
stad i kolkoja'. Jfr eld-, jord-pall; pankko; 
äril. 2. 'ässja i smedja / forge in smithy' (SAOB 
härd' 3a; ÖDB II 63) allm. up i å'Irim Våmh. ti 
hä'käm Rättv. (Bo.) pi hålll Jä. 'i (på) här-
den'. Jfr smedj e-. 

härd(?)" m.Ia hå4 Li. `obekräftad kännedom om 
något, hum, aning, nys / notion, feeling, idea'; 
je a frå`g ma`vv, em dem kunn å når hEcler på', 
hår 	skull add vå'r `jag har frågat många, 
om de kunde ha några aningar om hur det där 
skulle ha varit'. Jfr fund, bet. 1; ham; hum. 
Syn.: nosn; nys. 

härd(a) f. III - Ja IV taråe åsrde III Älvd. grd ••••• 
ård I Våmh. Xrdå III •••••ård I vMor. lui'da IV Ve. 
ård I Sol!. terrdä III Ors.; obef. Ore NeSi. Vd. 1. 
<skuldra / shoulder' (SAOB härd") allm. itjå 
når k upp ah åsrdn, aå g`ntpn Älvd. `inte når jag 
upp till axeln på honom'; ig i so så'r i ienå Xrd 84 
Våmh. (Bon.; obs.: grav accent i satssamman- 

hang); kisgg upå å'relzt vMor. 'ligga på skuldran'; 
drå' ivår hå'da Ve. 'draga (fingerkrok) över 
skuldran (på en tredje person)'; ik a så'ra jen4 
äsrrdå öOrs. 'jag har ont i den ena axeln'. Syn.: 
axel f. 2. 'parti av ett stämjärn, där tången 
övergår i bladet / part of chisel where blade 
starts' Sol!. 3. 'liten kulle i plan terräng / small 
hill in flat area' Älvd. 

härda sv.v.l. "d`rba (bet. 1) ,,,å`lta (bet. 2) Älvd. 
ö'rda Erda Våmh. åsrda (bet. 1) •••••å`ka (bet. 2) 
vOrs. håska, Ore sLeks. hit'ku Rättv. (Bo.) Bju. 
Dju-Mal. 	ÖVd. (p. pret. lunn Mal. halld 
ÖVd., se LD II 77). 1. `gm upphettning och 
påföljande avkylning giva (järn) ökad hårdhet / 
temper (meta!)' (SAOB Ib) allm. Jfr grå-, 
is-. 2. <härda ut, giva sig till tåls / be patient, 
persevere' (SAOB 4) allm. ign du ed å'4..s4 Älvd. 
'om du gåve dig till tåls (ändå)!'; luTlrär do stå 
jå' te alit'jkom 	Ore <tål du stå här i sådan 
kyla?'; ja h,å`Zra ful må-n så lä`nnji ja ku`nna 
Bju. 'jag hade fördrag med honom, så länge jag 
kunde'; ve låd full 'reset hå'ira Mal. `vi lär väl 
försöka stå ut'. Syn.: fördragan; tåla. — 
Särsk. förb. (fram:) M'Ir-fra'mm Dju. 'tåla 
påfrestning fram till fullbordan'; (på:) å h* int 
på' ng' Li. 'det kostar inte på något'; (ut:) 1. 
'uthärda' (SAOB 2) allm. ärä-a'ut nÄlvd. 
a'ut sÄlvd. håk-fc't Mal. 2. `avlida' Våmh. (Bon.) 
ja ni' ar 4'nn årdad-a'ut <ja, nu har han fått 
sluta'. 3. e Milt hålr-u'jt Wt-järrka e kwä'js Ore 
'jag kunde vänta i går kväll, ända till dess att 
Lit Erik hade gått'; (över:) ä Mir ful gsvår Flo. 
'det går väl över'. 

härd-braka f.V hå'Lbräku Mal. (jfr härda v.) 
`vid härdning uppkommen spricka i smides-
gods / erack in wrought-iron brought about 
during tempering process' (SAOB). Syn.: härd-
smäll, -spricka. 

härd-bred adj. I gsrdbried Älvd. Våmh. hå'dbrkl 
Ve. ä`rrdbr'ekl öOrs. (SAOB härdabred) 'axel-
bred / broad-shouldered'. Syn.: axelbred; 
härddryg. 

härd-bära f.V å' rdbjäru vMor. årrdbjärfil ärr-
kära' ,,,tildbjärfe öMor. (jfr härd f.) <vattenok / 
yoke for earrying water buckets'. Syn.: se 
bära f.IVa, bet. 4. — Sag: äsrrbjetrukrök m. 
öMor. 'krok att fästa byttan på, då man bar 
med (vatten)ok / hook on which bucket was 
fastenod when carrying with yoke'. 

härd-börda f. la å'rdb5r6 Älvd. 'så stor börda som 
man bar på den ena axeln / as big a bad as 
eould be carried on one shoulder'. Syn.: sveg-
börda. 
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härd-dryg adj. I li'rddrög Mor. (jfr dryg, bet. 5) 
'axelbred / broad-shouldered'. Syn.: axel-, 
härd-bred. 

härd-ho m.V 5`r69.28 Älvd. 16.as Våmh. (Bon.) 
heedhö Ve. Xrdö Soll. heekhö Ål Jä. hcekhö Tra. 
'vattenho, placerad invid härden i smedjan och 
anv. bl. a. vid härdning av smidesgods / water 
trough placed next to hearth in smithy and used 
in tempering process' (ÖDB II 64). Jfr tång-, 
vattu-ho. 

härd-horn n.Ia eelrörn nLeks. lurhörn Mock. 
(jfr härda v.) 'horn, fyllt med saltlake (ström-
mingslake) och fäst vid stabben i smedjan, i 
vkt smeden doppade hålstamp, mejslar och 
andra verktyg, som kommit i beröring med det 
heta järnet / horn filled with pickling fluid 
(used for Baltic herring) fixed to the wooden 
(anvil) block in which smith dipped chisels and 
other iron tools which had been in contact with 
red hot metar (ÖDB II 68). 

härd-lapp m.Ia ä'rdkapp Älvd. hå'cllapp Ve. 
etrrdlapp Ors. (jfr härd f., bet. 1) 'i halskläde el. 
skjorta infogad el. isydd tygbit, liggande ut över 
vardera skuldran, axellapp / pieee of material 
sewn into neck cloth or shiit, shoulder flap' 
(Lev. Liv. Älvd., s. 25; ÖDB IV 294, 370, 373). 

härd-led m. II å`rdkid Älvd. Erdkid Våmh. (Bon.) 
`axel-led / shoulder-joint'. 

härd-skid f. Ja å`rdskajd Älvd. Våmh. ei`rdskajö 
å'rdskejd vMor. d`rdskäjd Soll. d'rr(d)skajd Ors. 
(jfr härd f., bet. 1) 'skulderblad / shoulder-
blade'. Syn.: axel-kota, -skovel, -skrolla; 
bogskovel, bet. 2; härdskida. 

härd-skida LIVa eirdsktijda öMor. hei‘dskefda Ve. 
—föreg. 

härd-smäll m.Ia heeZwInäll ÖVd. 'spricka i smi-
desgods, uppkommen under häniningsproces- 
sen'; ä va tt äjn 	Tra. `det uppstod en 
spricka i det just härdade stålet'. Syn.: härd-
braka, -spricka. 

härd-spricka f.IVa rrdsprikka Våmh. hear-
sprikka Jä. hCeIrspräkka Li. =föreg. 

härd-ten m.Ia Erdtån vOrs. lutIrtån Jä. 'järnten, 
med vilken man rörde om i smedjehärden / iron 
rod used to poke the smithy fire' (se ill.; ÖDB 
II 70). Jfr kol-kniv, -sabel, -spade, bet. 2; 
krafsa; käringsvärd. 

härd-vatten n.Ia, heekvattti Jä. hilskvattv, Mal. 
hEekvann ÖVd. 'vatten, anv. vid härdning av 
stål / water used in tempering steer (ÖDB II 
78). Syn.: eldvatten. — Ssg: hå`lrvattubötta 
Mal. hCekvannbetta Li. f. 'bytta, vari vatten för 

härdning av stål förvarades / bucket with 
water used in tempering steg'. 

här-efter adv. jet rete'r Älvd. jå're'ttär järettär 
vMor. jet'irästtär ,, jeträttär Soll. järe`ttär Ve. 
Prrätur r.j&reettur Rättv. (Bo.) gerätt Leks. 
hå'rättär Flo. jeerättär Nås jå'rätt Mal. Pträtt 
ÖVd. 1. 'hädanefter / after this' (SAOB la (3) 
allm. Syn.: se hädanav. 2. `senare på dagen / 
later in the day' Mor. svLeks. Mal. ÖVd. ska 
du a wesjkum järettär vMor. 'skall du till Vika 
senare på dagen?'; ä vå'lr full int 88 my‘ttfy djö'k 
Krätt Mal. 'det blir väl inte så mycket gjort 
senare (i dag)'. 

här-från, se härifrån. 
här-före adv. järfi"re Ve. 'förut, förr / before, 
earlier'; järesttär sås ä a wei järfi"re 'hädanefter 
så (el. på samma sätt) som det har varit förut'. 
Jfr före, bet. 1. 

här-get LVI hcerrgitt Li. 'litet stycke oslagen 
slåttermark, beväxt med stagg el. borstgräs, 
Nardus strieta / small area of unmown hayfield 
covered with mat-grass, Nardus'; .21ee-tet o-dr 
kerrgitta clii <slå utav den där omejade fläcken 
med hära du!'. Jfr get, bet. 7. 

härgla sv.v.l. hOrrglra Oro 'kälta / nag'. Syn.: 
se dorga; kärga, bet. 1, m. fl. 

härglig adj. I httrrgZrug Ore (jfr? Wennberg Hels. 
härlug) `kältande, retsam / nagging, irrita-
ting'. Syn.: härkig, bet. 1. 

här-gräs n.II eergrås svMor. Soll. Ors. herrgrås 
Nås `stagg, Nardus strieta'. Syn.: finnskägg, 
bet. 2; hära. 

här-(1)från adv. jelfr4' jå' fref Älvd. Våmh. 
ittfree r.jerfrå Oro jö'rfro r...jö'afro Mal. jel'ifro 
jå'/ro Tra. 'från denna plats / from here' (SAOB 
1); elfriv dig ci'v jälr4' Älvd. 'giv dig i väg här-
ifrån!'; u`kksisbjärr sy`nnes jå'fr4 Älvd. Mksis-
berget syns härifrån'; et i jå'fr4 Älvd. 'han 
härstammar (eg. är) från denna gården, trakten 
etc.'; i ska fårå jigg' nep Våmh. lag skall fara 
härifrån nu'; jå'fr4 å wpi blrl'tjeå ix e ta' Ini'k 
Våmh. 'härifrån och upp till Bleckets fäbodar 
är det två mil'; an gikk jä'frå e nufrrgus Oro 
han gick härifrån i morse'; (vid imperativ:) 
gulck-jälret Oro `gå härifrån!'. Syn.: hädan, 
bet. 1; här, bet. 4; härna, bet. 3; härna-
(i)från. 

här-ikring prep. jetikrivv(g) Li. 'häri närheten av, 
häromkring / around'; jetikrivv bl`n va`kks ä 
full i'vvge .211`k Li. 'häromkring byn växer det 
(väl) inga sådana'. 

här-ikring adv. jetikrivvg ÖVd. (SAOB under 
häromkring) <här i närheten / near here'. 
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-härj n. Ta (SAOB); se släkt-. 
härja sv. v. def. hterrja Mal. Li. 1. `grassera, 
stoja, bråka / make a noise, ravage' (SAOB 4) 
Mal. Li. an grcessär s hEri må u`vvom Mal. 'han 
stojar och bråkar med barnen'. Syn.: se färdas, 
bet. 4; regera, bet. 2, m. fl. 2. `följa spåren 
efter (ngn), uppspåra / track s.o.' Mal. dam 
hd`ri an (el. hd`ri spflra ä' tt om) `de spårade 
honom (el. följde spåren efter honom)'. Syn.: 
härvan, bet. 2; spåra, bet. 1. — P. pres. åjn 
hä'rrjande kii'le Li. 'en svår el. förhärjande 
kyla / intense, devastating cold'. 

Härjedal sbst. oböjl. errdölt Älvd. Våmh. hå'clälr 
Ve. hår'äcläZr Mal. hä'clök öVd. 1. `Härjedalen' 
Ve. Våmh. Mal. öVd. 2. 'Lillhärdal' Älvd. 
8. `man från Härjedalen / man from Härjedalen' 
Mal. Syn.: härjedaling, bet. 1; härjedals-
rock, bet. 2; härjedöl(e), bet. 1; rock', bet. 3. 

härjedaling m. I b e'rrclakkg 	ö'rdalrivg Våmh. 
tirdä`livg öMor. cl`rdålrivg Soll. errdalivg öOrs. 
hterrakivg Oro häst/a/riv Jä. hcecicialrivg Li. 
`man från Härjedalen / man from Härjedalen' 
(SAOB) allm. Syn.: se Härjedal, bet. 3. 
2. `ett slags broms / a kind of gad-fly' Våmh. 
(Bon.). Syn.: härjedöl(e), bet. 3; limakarl, 
bet. 2. 

härjedals-roek m. I b hcradäirrakk Mal. höc'clalrg-
rskk öVd. (jfr rock', bet. 2:) 1. 'spinnrock 
från Härjedalen / spinning wheel from the 
province of Härjedalen'. Jfr hälsingrock. 

`man från Härjedalen / man from Härje-
dalen'. Syn.: se Härjedal, bet. 3. 

härjedöl(e) m. I III a esrrdek 	,-Efrdiek 
rdOr I Älvd. errdielt Våmh. (Bon.) å'rrdöl 

nvMor. hcectidlre III Tra. (jfr döle m.; SAOB 
härdöl, under härjedaling). 1. `man från 
Härjedalen / man from Härjedalen' OvSi. Syn.: 
se Härjedal, bet. 3. 2. `man frän Lillhärdal / 
man from Lillhärdal' Tra. Syn.: härjedöling. 

'ett slags broms / a kind of gad-fly' Våmh. 
(Bon.). Syn.: härjedaling, bet. 2; limakarl, 
bet. 2. 

härjedöling m. I b hti`cffirivg ‘-• hasc/c/åkivg Tra. 
`man från Lillhärdar . Syn.: härj edöl( e), 
bet. 2. 

härjedöls-sax f. T a errdrlasakks ,-e'rrdyölssakke 
Älvd. `i Härjedalen förfärdigad fårsax / sheep 
shears made in Härjedalen' (Lev. Liv. Älvd., 
s. 72). 

härjedöl-vägen m. best. errd'Ortatt‘,,  ö'rrelgöZrwött 
nÄlvd. 'vägen till Lillhärdal och Härjedalen / the 
way to Lillhärdal and Härjedalen' (både sommar-
och vinterled). 

härka sv. v. 1. 	errtja Älvd. hd' tja 1tt-eatja 
Mal.; pass. ä'rrtjas Soll. (h)cerrtjas Leks. (pret. 
hcerrktas svLeks.) ha'rrtjas Dju. hcerrtjäa Ga. 
(Fr. Bl. Torp herkj a). 1. 'kälta, tjata; små-
gräla retsamt / worry, nag; tease, quarrer 
Älvd. Mal. Jfr härkig adj. Syn.: se dorga; 
kegan, bet. 3, m. fl. 2. `hindra, besvära, störa / 
hamper, disturb' Mal. mä ve ö' förs hd'atji ̀ medan 
vi äro här och besvära el. hindra'. — Pass.: 1. 
`längta, trå / long for, pine' Son. du a'-nnt nå 
fä' at du gör å terrtjäs ätär dö"da 'du har ingen-
ting för att du går och trånar efter den där 
(kvinnan)'. Syn.: sjukas. 2. `retas / tease' 
Leks. Dju. Ga. — Särsk. förb. (å:) errtj-4' auti 
6#5  stemmu o stemmu Älvd. `kälta om samma 
och samma'. — Ssg: ha'rrtjpkagg n. Dju. `ret- 
sam person / irritating person'. — 	Keda 
f. Mal. `retsam person'; he'Ma f. Li. `fnurra på 
tråd / tangle in thread'. Jfr brännknörla; 
knorla, bet. 2, m. fl. 

härkel m. Ta e'rrkul Älvd. (Noreen Ordl.) tfrrkul 
Våmh. vMor. (pl. tfrrkulär Våmh.) ärku'l(1) 
öMor. herrrkul Ve. terrkål Soll.; obef. Ors. Oro 
Rättv. Mal. Li. Tra. (Levander i Dal. Hemb. 
Tidskr. 1923, s. 99 f.). 1. `lin- el. blånfäste i 
form av käpp (ofta försedd med (genombrutna) 
sniderier), anv. i samband med slända / flax-
or tow-holder in the form of a carved stick, used 
with clistaff (se ill.; Liv. Älvd., s. 40); ev-4' tiVatt 
4 e'rrkuln Älvd. `sätt blånorna på fästet!'; 
ki"2ärrkul Våmh. `dets.'. Syn.: se handro ck 
m.fl. 2. `lin- el. blånfäste, anv. vid spinnande på 
spinnrock / flax- or tow-holder, used in spinning 
with spinning-wheer ; 4.4`järrkul ,.stirriirrkul 
Våmh. `dets.'. Jfr harkla', bet. 2; rock, bet. 1. 
Syn.: lin-huvud, -skalle, -trä; rockhuvud. 

härkig adj. I hcerrtjug svLeks. ha'rrtju Dju. Ga. 
Flo. htl'iju Mal. (jfr härka v.). 1. `retsam, 
grälsjuk / irritating, quarrelsome' allm. 2. 
'irriterad / irritated' Flo. 

här-kolv (?) m. I a d'rköv-Elköv Ors. hd`ricah 
Oro `älggräs, Filipendula ulmaria / meadow-
sweet'. Syn.: se byttgräs. 

här-kråka f. IV a eerkrdk sÄlvd. håsrkråka Ve. 
`spillkråka / great black woodpecker'. Syn.: se 
herrkråka. 

härkråk(s)-gräs n. II 	d'rkrå(k)gräs sÄlvd. 
å'rkroksgrös vMor. heerkråkgräs Ve. trrkrå(k)-
gräs vSoll. `älggräs'. Syn.: se byttgräs; 
herrkråksgräs. 

härm n. I a höt/mit Mal.; obef. OvSi. Rättv. Flo. 
`ord el. uttr., varmed man härmar ngn / imita-
tion of someone' (SAOB); tidä va e möennistja 
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sam dom ad my`ttjy hä'rrm ätt Mal. <det där var 
en kvirma, av vilken man citerade mänga ut-
tryck'. Syn.: krämt, bet. 2. 

härma sv. v. 3. 1. ä'rrrn,a Ors. ha'r(r)ma Rättv. 
(Bo.) Bju. Flo. Nås hterrma Äpp. Mal. (prat. 
hä'rrm Mal.); pass. errmas Älvd. ti`rrmas Våmh. 
Soll. Ors. (pret. terrmdäs Våmh.) he'rrms(a) Ve. 
ha'r(r)mas Rättv. (Bo.) svLeks. Nås (pret. 
(h)errmdas Leks. ha'rrmäs Nås; sup. (h)a'rrm- 
das 	(h)a'rrmas Leks.) hcerrms Jä. hterrms Äpp. 
Mal. häsrrm(e)s ÖVd. `efterbilda röst el. läte / 
imitate voice or cry' (SAOB 2; styr dat.:) an 
skull hä'rrm teriktrosstam Äpp. 'han skulle härma 
taltrasten'. — Pass.: dem äsrrmdets etä nonm, 
ö'vkallum Våmh. (Bon.) `de härmade några 
älvdalingar'; herrmsär an jr Ve. 'härmar han 
er?'; ärrmas-å'v ätär o"drum Son. 'härma andra 
människor'; du e brå,' tå hä'rrms honum Äpp. 
`du är duktig att härma honom'; hä'rrm(e)s-ätt 
ÖVd. `härma efter'. 

härm(es)-kråka f. IV a errmkråk Älvd. äsrrmäs- 
kråk(a) Våmh. Mor. •••• terrmaskråka Soll. hierrms-
kråk Ve. hä'rrmanskråka Oro hierrmskråka Äpp. 
Mal. 'person, som gärna härmar andra männi-
skor / imitator; mimic' (Aasen hermekraaka); 
ä`rrmäskråka stfåt fu'll präsståka Son. <härmes-
kråkan sket prästskjutsen full' (talesätt). 
Syn.: spekråka. 

härna f. IV a håenna Oro (h)tenna Rättv. hä'nna 
Mal. ÖVd. (Rz 284 a; C. Pihl Överkalixm. I 137). 
1. `pannhud; huvudsvål / scalp' (SAOB; 
Multrå, bet. 1; Stenberg Umemålet) Oro 
Mal. ÖVd. härma skull vå' ä  te sfeksä Mal. 'huvud-
svålen skulle vara el. användas till sulor'; 
össsta gkei`nna djär vå'to h,ä`nna Mal. <ljusning i 
öster gör våt panna, dvs, om det klarnar i 
öster på morgonen, så blir det mera regn fram-
på dagen'; ka`kvhänna Oro `kalvens pannhud'; 
hå`rhinu Äpp. `pannhud med hår'. Jfr huvud-
flått, bet. 1. Syn.: harna; stjärna. 2. 
'pannlugg, kaluv / forelock, fringe' (SAOB; 
Multrå, bet. 2; Lindgren Burträsk) Mal. ÖVd. 
an  knä' fft i' hei`nna å om på'r Li. `han grep tag i 
kaluven på Per'. 3. `läderhud / cutis, denn' 
Rättv. 

här-na adv. jå'n jn fån Älvd. jän(ä) Våmh. 
Soll. Oro jå'nä ,,, jån Mor. jen Ve. j4'nä ,,, jå'nä 

vOrs. jä öOrs. jän '-.'jån 	Rättv. 
jån jän Leks. hä'nnä Bju. Ga. hån Al Dju. 
hån ,,,hä'nnä Mock. Flo. jån ,,, jä'nnä Nås jå'nä — 
jä'nnä Jä. jä'nnä 	Äpp.; obef. Mal. ÖVd. 
(VII härna; Fr. hörna; Aasen Ross here). 
1. 'här; just här / here' (i bygder, där både här 

och härna finnas, är härna mera deiktiskt 
färgat) allm. sj4 	Älvd. `se här!'; i Kin jå"n@ 
Älvd. 'här i Rot'; j4 u`ppä öOrs. 'här uppe'; 
hå'ma jen Rättv. (Bo). 'här hemma'; nög bri'nn 
Ken svLeks. `nog brinner (det) här'; jå'nä ati' 
Jä. 'här intill'; jå'n-jö'tn öMor. `dets. (eg. härna 
hitna)'. Syn.: här, bet. 1 a. 2. (pleonastiskt 
/ pleonastically; jfr här, bet. 3:) jän fi"riad 
Våmh. (Bon.) `för en liten tid sedan'; ä wå 
jen um kwe'lldn, Ve. 'det var här om kvällen'; 
jen e lå'dig Rättv. (Bo.) 'här frampå våren'; 
an vart d5'd om å'rä jan Leks. <han dog härom-
året'; jän i dsssn, våekn svLeks. 'här i denna 
världen'; i lå'dig jänä Jä. `i våras'. Jfr härom-
året. 3. (i förb. från härna:) 'härifrån / 
from here'; jd'elo frå jä'nnä Jä. 'bort härifrån 
(eg. hädan från härna)'; dom va di't frå jä'nna 
Äpp. `de voro dit bort (några personer) här-
ifrån'. Syn.: se hädan, bet. 1. 4. (ss. relativt 
adv.; jfr SAOB här' II:) ä i så 84'nnt så i si't 
jån i si't Våmh. (Bon.) 'det är så sant som (att) 
jag sitter här (jag sitter)'; si jö'n, få du be'r(r)ja 
nu jån jä slfi'ts Rättv. (Bo.) `se, här får du 
börja nu där jag slutade'. 

härna-efter adv. jå'n-ettär svMor. 'hädanefter / 
from now on, henceforth'. Jfr hädanav. 

härna-(1)från adv. jänfr4' Våmh. (Bon.) jän/rå' 
Mor. Soll. j/r' öOrs. jen/rå' Rättv. (Bo.) 
jä' nif rå vLeks. hä' nnäf rån 	Bju. (jfr V11 
härnaif rån) <härifrån i from here'; du få wå 
jän/rå' nvMor. 'du får hålla dig härifrån'. Syn.: 
se hädan, bet. 1. 

härna-kringom adv. jännkrins'mm Nås 'här i 
närheten / near here'. Syn.: häromkring. 

härna-om adv. je'nn-u'mm jenu'mm Ve. jå' n-
u'mm Soll. jäno'mm sRättv. 'här förbi / past 
here'; an kumm fel je'nn,-u'mm um an får jen-
u'mm Ve. 'han kommer väl den här vägen om 
han färdas förbi'; ku'mm jå'n-u'mm då du gör 
upå beekkan Soll. 'kom den här vägen, då du 
går till kyrkbacken!'. Syn.: härnaåt; härom. 

härna-utena adv. jän-å`jtn, öMor. (om -na, se 
. Björklund i SvLrn 1963, s. 141 f.) '(just) här 

ute / out here'. 
härna-åt adv. janå't svLeks. =härnaorn; jä 

jekk janå't ma jä je'kk 'jag gick här förbi, när 
jag i alla fall var ute och gick'. 

här-när prep. jä-nä Leks. h,ä'nnä ,-..hännä' Ga. 
jea-nä ,,, jeä-nå' Mal. jå-nå ÖVd. (jfr när prep.) 
'(här) hos / (here) with'; jä-nä må' Leks. hännä'- 
mmä 	 Ga. `här (hemma) hos mig'; 
får i li'ddji jea-nå' däg i na'tt Mal. `får jag 
ligga (här) hos dig i natt?'; lät ho såt 0-nä mö' 
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Li. 'låta henne sitta (här) hos mig'. Syn.: se 
där; däri, bet. 1; därnär. 

här-näst adv. jänest Älvd. jå'r-nå'st ,,, få'r-
nå'st Soll. hänässt Bju. jnämt Mal. 'nästa 
gång / next time' (SAOB 2); fern, 	514' tast 
jet'nest Älvd. 'vi få väl se till nästa gång'; i 
o'nnclita  hå'n ä nä vå'Ir Ka-nä'ast Mal. 'jag undrar 
vad det (nu) blir nästa gång'. 

här-om adv. iå'rxtra -järzemm Älvd. Kr-85nm 
Mal. =härnaom; iå'rifm få öå i'nndiin Älvd. 
'här förbi färdas (då) ingen'; 4n, syöks int a we 
Irraug få järtemm, Älvd. `han tycks inte ha haft 
tillfälle att fara här förbi'; iå'r-s'mm ks'mm, o 
dile Mal. <här förbi kommer hon aldrig'. 

här-om-dagen adv. ii-trsmdä'in ,,, je(r)smckVin Mal. 
fåsmdå'in Li. jåsmdä'in Tra. `en dag härför-
leden / the other day' (SAOB); je räkkt an 
jerumdä'in Mal. 'jag råkade honom härom-
dagen'. Syn.: dag, bet. 3. 

här-omkring adv. jå'r-smkri'vv Mal. 'här i när-
heten / near here' (SAOB 2). Syn.: härna-
kringom. 

här-om-året adv. järsmå'rä Äpp. iårsmå'rä Mal. 
flismå're ÖVd. 'för några år sedan / some years 
ago' (SAOB). Jfr härna, bet. 2. 

härski  adj. I hassk (n. hasst) Flo. haffk (n. hatqt) 
Nås; n. ässkt Ors. 1. 'härsken / rancid' (SAOB 
härsk(en) 1) allm. Syn.: härsken, bet. 1. 
2. 'sur, grinig / sour, grumpy' (SAOB härek (en) 
3) Flo. — Adv.: ä småk ha'aska Flo. ä små,k 
ha`ggk 8 Nås 'det smakar härsket/it tastes rancid'. 

härskri  adj. I häa ffk Mal. (jfr SAOB härska v., 
härsk(en), bet. 3) 'som vill råda över andra, 
härsklysten / with a desire for power'. Syn.: 
husbondkynt. 

här-skara m. IV h,Vskå,rs Mal. <stor hop folk / 
crowd of people' (SAOB 2); hån å ädå' för en 
hkäskårs sam lamm då,' då 'vad är det för en 
stor hop folk som kommer där (då)?'. Syn.: 
se borat, bet. 2; drevja, bet. 3; folk(s)hop; 
följe, bet. b; hop, bet. 2; skara; småle. 

härsken adj. III esstfin Älvd. Våmh. esstfin 
vMor. ersstfin öMor. Soll. Ors. htVsstien Oro 
ha's(s)tfin Rättv. (Bo.) Dju. Jä. ha'ffin Rättv. 
(Bi.) Bju. (h)a'sstfin ,-(h)ä`sstjin Leks. hiefftjen 
Äpp. hä'fftiin n•hä'ässtfin Mal. hä'ggtfin ÖVd. 1. 
<som har frän smak el. lukt, något ankommen / 
rancid' (SAOB 1) allm. smö'rä e dastii öMor. 
'smöret är härsket'. Syn.: härski, bet. 1. 
2. (senare ssgsled:) <kinkig (på mat), nogräknad / 
squeamish, fussy' Ors.; se grann-. 

härskna sv. v. 1. ha'ffkna Nås hä'asskina Mal. 
'bliva härsken / become rancid' (SAOB). 

här-spik m. I b ha'rrspik Li. (jfr hära f.) <grovt, 
styvt strå av hära, Nardus stricta / coarse, 
stiff stalk of hära'; hä'jje e fu'llt i ha'rrspiker 
'höet är fullt av grova (vassa) strån av hära'. 

här-tills adv. fIrrtes vSoll. ilt'rtäs fa'rtss Rättv. 
(Bo.) jd`rtäs Rättv. (Bi.) h,ä'rrtäls Bju. 'hittills / 
so far, till now' (SAOB). Syn.: hit-fram, 
-efter, bet. 2, -tills. 

härt adv. häl Tra. (jfr härda v.; Aasen hmrdt 
under herda; endast i uttrycket göra enom 
härt:) viger 	hä't 'sätta hårt åt ngn, göra 
ngn förtret el. skada / attack s.o., harm or 
annoy s.o.' (jfr Fr. under her öa, bet. 4). 

härv f. III 	hä'rrve III Oro ha'r(r)vs Rättv. 
(Bo.) a'r(r)vs vRättv. ha'r(r)vs Rättv. (Bi.) 
ä'rrve Leks. (Silj.) a'rrvä III (h)arry I övr. 
Leks. harm Bju. - Äpp. härry Äpp. Mal. ÖVd.; 
obef. OvSi. (utom Ore). 1. 'räfsa / rake' (ÖDB 
I 224; SAOB harv' 1; V. Jansson i Ordgeogr. 
o. språkhist. 1 ff.) allm. räffs ihö'p ho mä 
h,ä'rrvin Mal. 'räfsa samman höet med räfsan'. 
Jfr karl-, kvinnfolks-, lass-, musk-, spän-. 
Syn.: ärja. 2. (senare ssgsled:) 'med flera klor 
försedd hacka, använd att sprida dynga med / 
pickaxe with several prongs, used to spread 
out manure' Mal.; se dyng-. 3. (senare ssgs-
led:) `redskap att klia sig med / implement for 
scratching oneself with' Mal., se klå-. 

härva f. IV a 	e'rrva IV Älvd. errba, -ä`rrba 
Våmh. ä`rrva Mor. Soll. Ors. hä'rrva, Ve. Oro 
ha'r(r)va IV Rättv. (Bo. Bi.) drrve III sRättv. 
ä`rrve III Leks. (Silj.) ha'rrva Bju. - Jä. 
het`rrva Mal. - Tra. 1. 'garnhärva / ,skein of 
wool' (SAOB härvan  1) allm. derå e'rrenk Älvd. 
'hälla varmt vatten över färdig(a) garnhärva(n)' 
(Lev. Liv. Älvd. s. 41; jfr döda, bet. 2); ga`nn-
ärrva vOrs. gerar(r)va nRättv. 'garnhärva'; 
spirnå'ärrba Våmh. <härva av stickgarn'. 2. 
<hoptrasslad bunt föremål, virrvarr / muddle, 
hotch-potch' (SAOB härvan  3) Ve. 3. 'segt 
hängande slem, slimsa / strand of mucus (from 
nose)' Li. Syn.: se bock', bet. 9; snorbjälla 
m. fl. 

härva' sv. v. 1. 3. errva Älvd. ä`rrba Våmh. 
terrv(a) öMor. Soll. Ors. hä'rrva Ve. hasrrva Bju. 
Jä. heirrva Mal. ÖVd. 1. 'vinda upp spunnet 
garn på härvel, haspla / wind up spun yarn on 
härvel, reel or yarn-windle' (SAOB härvan  1) 
allm. &ly?: spenefn Älvd. <vinda upp garnet'. 
Syn.: härvla, bet. 1. 2. <linda upp lingarn ett 
visst antal varv från handens tumveck eller 
fingrar och runt armbågen för att av detta garn 
tvinna och becka lagom lång och grov tråd till 
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skomakeri / wind flax yarn a number of times 
between thumb and elbow to twine and prepare 
long coarse cobbler's filmad.' (jfr ÖDB II 263 f.) 
Ve. htrrry jen bi"ktråd `clets.s. 3. 'med växelvis 
fattning el. grepp hala upp el. draga ut / pull 
up or out using hands alternately' Ve. Soll. 
tern, nö'ti uppi 	Soll. 'hala fiskenoten upp i 
båten'. 4. 'envist efterforska el. fråga om / 
inquire insistently about' Mal. Li. i vä`lri-nt 
dr -å-på' s htisrry s hö` tt Mal. 'jag ville inte fort-
sätta att envist fråga'. — Särsk. förb. (av:) 
trrrv-åv ru'llam Soll. <linda av garn från rullen': 
(upp:) ärrb-u'pp Våmh. 'vinda upp (garn)'; 
hä"rrv-upp nö'tä på stå'nndji Ve. 'hänga upp 
fiskenoten på stången (i notskålen)'; (p. pret.:) 
u'pphårrva på ke"sja Ve. (om notrev) 'upp-
lindad kring bågen på kässjan'; (ut:) pass.: 
härrvas-fet Ve. 'läggas ut i vattnet för ett varp 
(om fiskenot)'; (utur:) o hterrv-tii se Li. 'hon 
hasplade ur sig'. 

härvan sv. v. 1. hterrva Ve. tern) vSoll. hä'rrva 
Mal. 1. 'springa, ränna / run' allm. ur du 
hä'rrvär ettär mi Ve. <så du ränner och följer 
efter mig oupphörligt'. 2. (i uttr. härva 
spåren:) 'spåra (villebråd) / track (game)' Mal. 
hterry spgi'ra ätt bje'nnam 'följa björnens spår'. 
Syn.: härja, bet. 2; spåra, bet. 1. — Särsk. 
förb. (gu) u d4'nncla 	Våmh. (Bon.) 
'så den där (mannen) ränner i väg'. — 
små"kethärry n. Ve. 'spring med och passning 
av småkreatur, får och getter / bustling about 
with and tending small animals, sheep and 
goats'. 

härv-drag n. II Te hä'rrydrä,g Ore Äpp. Mal. 
ha'r(r)vdråg Rättv. (Bo. Bi.) ti`rrvdråg Leks. 
(Silj.) ha'rrydråg Ga. Jä. (jfr härv). 1. 'drag 
med räfsan / one stroke of a rake'. 2. 'så stort 
stycke mark som man räfsade rent med ett 
enda drag av räfsan. / the area that could be 
covered in one stroke of the rake'. Syn.: 
räfs-, ärj -drag. 

härvel m. I d a e'rrveZr (pl. e'rrvIrer)Älvd. e'rrbel 
trrrbäk Våmh. ä'rrvil öMor. ti`rrvel vMor. Soll. 
hå' rrvel Ve. Ore trrrvel .•••• ä' rrvil Ors. (h)a`r(r)vil 
Rättv. Leks. kerrvil Bju. Al — Jä,. (pl. ha'rrvilar 
Bju. ha' rrvilsr Flo.) hd' rrvil hå' rrvel Äpp. 
ÖVd. hä'rrvil Mal. 1. `redskap, på vilket 
spunnet garn vindades upp, haspel / implement 
on which spun yarn was wound (to a certain 
length) in a skein; reel or yarn-winclle' (se ill.; 
SAOB 1; Fataburen 1963, s. 166 f.) allm. an  
lki3g sum en ha'rrvil svLeks. 'han var mycket 
livlig i sina rörelser'. Jfr knäpp-, pasme-, 

slag-, tvinn-. 2. 'anordning på vilken dragets 
el. svirvelns rev vindades upp / winder for 
trolling-line' (SAOB 2; ÖDB I 72) Jä. Syn.: 
se draggrind. 3. 'svag och spenslig person / 
weak, slim person' Bju. 4. 'pojkvasker / little 
fellow, brat of a boy' Jä. snä`rhärrvil Li. 'snor-
valp'. Syn.: hurvelus; hyrvel, bet. 2. — 
Ssgr: errvelkall m. Älvd. e'rr(ve,l)kall vSoll. (jfr 
härv (els )horn) 'nystvinda / reel or yarn-
winclle'; ä'rrvilstör m. öMor. <vevaxel i nyst-
vinda / crank-shaft of reel'; trrrveltån m. Soll. 
'träpinne med knopp, på vilken garnrulle var 
uppträdd, då garnet skulle här vlas / stick 
with knob on which spool with newly-spun 
yarn was threaded when the yarn was wound 
up on a reel or yarn-windle' (jfr Fataburen 1963, 
s. 167, 171). 

härvel-hjul n. Ta ti`rrveljölr Soll. `utväxlingshjul 
på härvel (med räkneverk), som gjorde ett 
varv när härvelns axel samtidigt gjorde 60 varv / 
gear on härvel (with counter) which made 
one revolution when the axle of the härvel 
made 60 revolutions'. 

härvel-kors n. T a trrrvilkåss öMor. irrrvelkåss Son. 
ha`r(r)vilkåss Rättv. (Bo.) ha'rrvilksgg Jä. 
hä'rrvilksass Mal. hirrrvilkw ÖVd. `härvelns 
korslagda tvärträn / wooden crosspiece of 
härvel'. 

härvel(s)-fot m. II trrrvillöt Ors. ha'rrvilsföt Al 
<stativ till garnvinda / stand for härvel'. 

härv(e1)(s)-horn n. I a e'rrveki-enn Älvd. ä'rr-
bälrienn Våmh. hä'rrstvånn (håsrrvsvånn) Ve. 
ä"rrvilstvånn vSoll. trrrvelwunn Ors. ha'rrvilh,ön 
Rättv. (Bo.) trrrvilörn Leks. (Silj.) ha'rrvilshörn 
Al Nås ha'rrvilhörn Flo. Jä. herrrvelhön Äpp. 
h,errrvilhenn Mal. ÖVd. <tvärträ i änden av arm 
på härvel / crosspiece at the end of arm of 
härvel' (ÖDB II 305). Syn.: härvklo. 

härv(els)-skid f. l a errvskajö ,,,terrbskajd Våmh. 
terrvelskäjd Son. asr(r)vileskid sRättv. 'en av 
de träarmar, som bildade härvelns kors / one 
of the wooden arms forming crosspiece of 
härvel'. 

härv-huvud n.1 ha'rrvhuvvu svLeks. Al Ga. 
Mock. hterr(v)huvvu Äpp. härrvhuvvu Mal. 
hörrrvhsvvu Li. (jfr härv) `räfshuvud / head of 
rake' (SAOB harvhuvud); nsnn bjerrkkrök 
sam vöä tjö`nlä te htrrrvhuvvu Mal. 'någon krokig 
gren av björk, som vore lämplig till räfshuvud'. 
Syn.: härv-kam, -skalle; ärj-huvud,-kam, 
-skalle. 

här-vid adv. jea-v' ,,, je-a' Mal. jävå' ÖVd. <här 
bredvid, här i närheten / elose by' (jfr SAOB 1); 
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du ska heel då je'-v' Mal. 'du skall hålla dig 
här i närheten'. 

här-vid-lag adv. jå'wilråg Älvd. j8'-velä'g Äpp. 
jå'veläg sMal. Ka-velä'g 	 nMal. jå've- 
låg ÖVd. 'här; i detta fall, under dessa om-
ständigheter / here; in this ease, under these 
eircumstances' (jfr SAOB 2); jEwikåg fi'nns eå 
Älvd. <här finns det minsann!'; jå'-velå'g ska du 
få tjtenn på en gs`sså ssm hs`rrk Äpp. 'i detta 
fall skall du få känna på en gosse som orkar 
(lyfta)'. 

härv-kam m. I a hgrrvkammb Ore (h)cerrvkam(m)b 
Rättv. hcerrvkamm Bju. (jfr härv) `räfshuvud / 
head of rake' (SAOB harvkam). Syn.: se 
härvhuvud. 

härv-klo f. et'rrbafts Våmh. `tvärträ i änden av 
arm på härvor. Syn.: härv(els)horn. 

härvla sv. v. 1. errvelr Älvd. ha`r(r)vla Rättv. (Bo.) 
Dju. Flo. å'rrvka Leks. (Silj.) hå`rrvila Mal. 
1. 'vinda upp spunnet garn på härvel, haspla' 
(SAOB 1) allm. å narrvZra Dju. 'den spunna 
tråden har ej vindats upp till härvor'. Syn.: 
härva', bet. 1. 2. 'gå ostadigt, stappla / 
stagger' Flo. — Särsk. förb. (efter:) an harrvIra-
ä' ttå ss brå.' an ku`nndå Dju. 'han försökte göra 
efter så gott han kunde'. 

härv-lut f. la ifrrvkaut Våmh. (Bon.) 'lut med 
iliggande aska, vari man kokade lingarn, som 
skulle blekas / lye in which flax yarn was boiled 
and bleached'. 

härv-pinne m. Illa hterrvpinnå Ore Äpp. terrv-
pinne Leks. (Silj.) hcerrvpinna Bju. Ga. Mock. 
Jä. hå`rrvpinna Mal. (Y.) 'räfspinne / tooth 
of rake' (SAOB harvpinne 1). Jfr hark-
pinne. Syn.: härv-, ärj -tinne. 

härvpinn-navare m. Ja ha'rrvpinnåvar Ga. hcerr(v)-
pinnåvsr Jä. 'navare, medelst vilken hål för 
räfspimiarna åstadkommos / drill used to bore 
holes for teeth of rake'. Syn.: härvtinn-, 
ärjtinn-navare. 

härv-skaft n. Ja hterrvskafft Ore ÖVd. cer(r)v-
skafft svRättv. hcerrvskafft Bju. Ga. Nås äsrrv-
skafft Leks. (Silj.) hterrvskafft Äpp. Mal. 'skaft 
på räfsa / shaft of rake' (SAOB harvskaft). 
Syn.: ärj skaft. 

härvskaft-hyvel m. Id hierrvskaffthgvylMal. 'liten 
hyvel, anv. att släthyvla räfsskaft / small 
plane used to smooth shaft of rake'. Syn.: 
ärj skafthyvel. 

härv-skalle m. Ill a hä'rrvskslle ÖVd. 'räfshuvud / 
head of rake'. Syn.: se härvhuvud. 

härv-skid f. I a, se härv(els)skid. 
härv-stång f. Ib (h)cerryståvv Leks. (jfr härva 

f., bet. 1) 'trästång, instucken i en rad upp-
hängda garnhärvor för att tynga ned dessa / 
wooden pole stuck into a number of hanging 
skeins of yarn in order to weigh them down'. 

härv-tinne m. Illa (h)cer(r)vtinns Rättv. hå`rrv-
tinnda Mal. härrvtinncle ÖVd. (jfr härv) 'räfs-
pinne' (SAOB har vtinne 1). Syn.: härv-
pinne; ärj tinne. 

härvtinn-järn n. h,å`rrvtinndjään Mal. hgrrv-
tinndjäri ÖVd. 'spetsigt brännjärn med vilket 
hål brändes i räfshuvud för pinnarna / pointed 
brancling-iron for making holes in head of rake 
for the teeth'. Jfr brännten; sved(en)järn, 
bet. l a. 

härvtinn-navare m. ha`r(r)vtinnåvår Rättv. (Bo.) 
hä`rrtinndnåvöä Mal. hterrvtinndnåvår Li. 'borr, 
medelst vilken hål för räfspinnarna åstad-
kommos'. Syn.: härvpinn-, ärjtinn-navare. 

härv-tråd m. la h,a`r(r)vtråd Rättv. (Bo.) (jfr 
härva f., bet. 1) 'flerdubbel tråd, som knöts 
omkring en full härva / thread consisting of 
several strands knotted round a full skein' 
(SAOB 1). Syn.: se fittjetråd. 

härv-täger f. pl. hä`rrvtåger Li. (jfr tåg f. VI) 
'revsmörblomma, Ranunculus repens / creeping 
buttercup' (revorna fastnade ofta i räfsans el. 
härvens pinnar). 

här-å adv. jerå' 	 Mal. jötå' ÖVd. 'här 
(på) / here'; e ä dit sem a vgry jerå' s skferi må 
kni'vam Mal. 'är det du som har varit och 
skurit här med kniven?'. 

här-åt adv. jå'rå'å Älvd. jå'rah ,-,rd'ra Våmh. 
'hit, här (på denna plats el. på detta föremål) / 
here'; jå'rålå bg`öve du int kfemå Älvd. 'hit 
behöver du inte komma'; itta lrfetje ska wa"rå 
jå'ra(å) Våmh. 'detta locket skall sitta här (el. 
hör hit)'. 

här-över adv. Knyvy Mal. jå'ivi ÖVd. 'över 
denna plats, hitåt, hitöver / over here, in this 
direetion' (SAOB 1); Kryvy ksmna å-nt minn ss 
kri'nvt Mal. 'här över (gården) kommer det 
inte någon (människa) så ofta'. 

häsa sv. v. 1. hå`sa.--,hEega ÖVd. (Torp h w s a) 
`flämta, flåsa / pant'. Syn.: se fjäsa, bet. 1; 
hässjan; käsa. 

häspa f. IV a htesspa Mal. ÖVd. ,•-•11,å`fgpaLi. (Fr. 
hespa; Torp hespaI; jfr SAOB äspa under 
hasp) 'hasp / hasp'. Syn.: se hasp. 2. (senare 
ssgsled:) `på handen eller mellan fingrarna 
upplindad bunt av garn, omknuten på mitten / 
bundle of yarn wound on hand or between 
fingers, tied round the middle' Mal.; se garn-, 
tråd-. 
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häsp-knavle m.III a hä`sspkn,avvtra Mal. hässsp-
knävelt Li. 'liten träpinne, som stacks in i 
märla framför hasps för att stänga dörr o. d. / 
small wooden pin put through staple in front 
of door hasp or suchlike'. 

hässel f. Id a hä'ssl Dju. h&22 Mock. 
hä.2.2 Flo. 'så mycket lin, som man omfattade 
med handen vid skäktning och häckling / a 
handful of flax'. Syn.: hässla. 

hässja f. IV a esssa Älvd. Våmh. e"si vMor. Soll. 
(best. e"sja ,,,e'sju vMor.) etsjä (pl. äsjfer) 
öMor. he"se Ve. ö`sa Ors. hit'sja Ore 
å' fa 	ffa Rättv. (h)te ff a Leks. hå' jsa Bju. 
Dju. Ga. Mock. hä'fsa Ål hälla Flo. Nås Jä. 
he'ffa hå' fa Äpp. hå` fa ••••, hå' fa Mal. hå` sja 
hå'fa ÖVd. 1. <torkställning för (och med) hö, 
säd, ärter el. lin m. m. / hurdle for hay, grain, 
peas or flax' (SAOB hässja' 1; ÖDB I 232 ff., 
254 ff.; T. Bucht i Saga o. Sed 1944, s. 48 ff.) 
allm. wi skum sätt-u'pp jena hit'sjo Ore <vi skola 
sätta upp en hässja'; du få bär-hi't e hteffa 
Rättv. (Bo.) `du måste bära hit en torkställning' 
(bestående av krakar, stänger och stöd); na`gg-
ösa vOrs. 'torkställning med naggor'; B`Cesja 
öMor. 'höhässja'; histhåsja, reetthåsja Li. 'lu-
tande resp. rakt ställd hässja, på vilken råg 
hängdes till tork efter skörd'. Om övr. ssgr, se 
bet. 2. Jfr hässjdon. Syn.: hässj-bonad, 
-golv, bet. 3, -störar. 2. 'så mycket hö, säd 
etc. som rymdes på en torkställning / the 
amount of hay, grain etc on a hurdle' (ofta in-
nefattande äv. själva torkställningen; se ill.) 
allm. djärdum &små åv dr så' svÄlvd. `vi 
gjorde sedan en hässja av det (påträffade 
färnet)'; kemmb-i'ver hå`sja Ve. `räfsa av 
hässjan överflödigt hö (eg. kämma över 
hässjan)'; össor a vullti-ni'd sOrs. 'hässjorna ha 
vält ned (i hård blåst)'; vi ft Vom fi'r Wnhäffår 
Rättv. (Bo.) `vi fingo fyra hässjor lin'; kö'rhäffa 
Rättv. (Bo.) 'hässja av korn'; kielress Älvd. 
<hässja av kålrots- el. rovblast'; pErajsess Älvd. 
'hässja av potatisblast'; små`ösetissfa sRättv. 
'hässja med kortstråigt hö'; sä'ssesi Soll. `hässja 
med till tork hängd säd'; tå'dåk7sa Ors. 'hässja av 
hö från gödslad mark (eg. tadhö)'; tevnshyhåfa 
Äpp. 'hässja av ängeshö'. Jfr golv, bet. 4; 
sköte m., bet. 8. Jfr bark-, enkel-, finn-, 
fyr-, fyrkrak-, hö-, hög-, kärv-, köl-, lass-, 
löv-, lövkärv-, moss-, myr-, myrhö(s)-, 
måg-, råg-, skav-, skogs-, skryt-, slog-, 
stängsel-, svedjerågs-, sädes-, tom-, tork-, 
tre-, trekrak-, tugolvs-, tunn-, tve-, vidje-, 
vinter-, änd-. 3. 'kött av villebråd, upplagt 

till torkning / mest of game, hung up to dry' 
(ofta innefattande äv. själva torkställningen; 
ÖDB I 49) Älvd. brfrindtfflötess 'älgkött, upp-
lagt till torkning, jämte torkställningen'. Jfr 
kött-. 4. `oordnad el. slankig massa kläder / 
untidy or limp bundle of clothing' Älvd. Våmh. 
Leks. kkeedess(a) Älvd. Våmh. `dets.'. Jfr 
klut-. 5. 'stor kvinna / big woman' Våmh. Ve. 
6. (senare ssgsled:) sneråsa Ors. <snorig person / 
person with a running nose'. 

hässja' sv. v. 3. 1. e'ssa (sup. esst ,,e'ssaö) Älvd. 
Våmh. 	vMor. Soll. äsfå' öMor. he"se Ve. g`sa 
(sup. Est) Ors. hå`sfa, Ore (h)ä'ffa Rättv. (h)ti'ffa 
Leks. krisa Bju. Dju. Ga. hirjaa (pret. heiVatä) 
Al herffa (prat. UV/stä; sup. heijat) Nås hå'fa Äpp. 
hå'fa ,,,hlrfa Mal. (sup. hå'fi ,,,helft sMal.) het'sja 
(pret: hå`si) Li. 1. `sätta upp (hö, säd etc.) 
till torkning i hässja / put hay, grain etc. on 
a hurdle to dry' (SAOB hässja') allm. (styr 
dat. el. ack.:) ess pi§  Älvd. 'hässja hö'; e"si 
ä`rrtum Soll. 'hässja ärterna'; a ir e"sja a"gran 
vSoll. 'ha ni (eg. haven I) hässjat havren?'; 
å's riVjen öOrs. 'hässja rågen'. Jfr golva, bet. 2; 
tunn-. 2. (om kött av villebråd:) 'lägga upp 
till torkning i hässja (bet. 3) / put (meat of 
game) on a hurdle to dry' Älvd. ess brfnn(d)-
064 <lägga upp älgkött till torkning'. 3. 
(i förb. hässja tandö-karl; efter byn Tandö:) 
håssi ta`nndikär Li. <kläda sig så, att de undre 
plaggen sticka ut under de övre / dress, so that 
the undergarments stick out from under over-
garments'. 4. `överdriva / exaggerate' vMor. 
ur du ?sfär 'så du överdriver!'. — Särsk. förb. 
(upp:) ås-u'pp å' öOrs. äro'pp dåda B' svRättv. 
håf-s'pp h,g'd Äpp. 'sätta upp (det där) höet på 
hässjan'; a h,äffs-o'pp Sti Rättv. (Bo.) `det (dvs. 
virket i kolmilan) hängde upp sig'. — Av!.: 
hå'far in. Tra. <man, som är sysselsatt med att 
sätta upp hässjor / man busy putting up hurdles'; 
e"sinivg Soll. håsfinin sMal. hå`sining Tra. f. 
`hässjning / putting hay on a hurdle to dry'. 

hässjan sv. v. 1. hä'fa Bju.; obef. Jä. (SAOB 
hässjan; Rz 285 a; jfr Torp under h wsa v.) 
'flåsa, flämta / pant'. Syn.: se fjäsa, bet. 1; 
häsa in. fl. 

hässj-bock m. I b g'sbukk Ors. heesibskk Tra. 
`ställning el. säte att stå på, anv. vid hässjning 
på höga höhässjor / support to stand on while 
putting up hay on tall hurdles'. Jfr kränka, 
bet. 8. Syn.: hässj-krack, -säte. 

hässj-bonad m. Ill a hä'ffbana Nås Jä. hel'fibåna 
Mal. 'ställning för torkning av hö, säd m. m., 
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hässja' (jfr ÖDB I 232) Nås Jä. Syn.: se hässj a, 
bet. 1, m. fl.. 

hässj-don n. Ta essdipn Våmh. (Bon.) (koll.:) 
`ställningsvirke till en hässja (bet. 1) för tork-
ning av hö / wood for hurdle' (ÖDB I 232). Jfr 
don, bet. 5; hässjrod. 

hässj-golv n. Ja g'ssgftsv Våmh. esigöv vMor. 
vSoll. he"segålry Ve. hå`sjegslry Ore htl'isgskv 
Mock. hä'ffgsZre, Jä. hgfgslry Äpp. hcPfigslry 
nMal. hti`sigeltv ÖVd. 	Li.). 1. 'mellan- 
rum (avstånd) mellan två stolpar i en hässja; 
höet på ett dylikt utrymme / space between 
two poles of a hurclle; the hay occupying this 
space' (SAOB hässjegolv) Mor. Ors. Mock. 
Syn.: golv, bet. 4. 2. 'underbyggnad till 
vinterhässja / base of a winter hurdle' (SAOB 
hässjegolv; ÖDB I 232) Våmh. Mor. Jä. 
Syn.: se golv, bet. 6. 3. 'ställning för torkning 
av hö, säd m. m., hässja / hurdle' (SAOB 
hässjegolv) Ve. vSoll. Äpp. Mal. ÖVd. Jfr 
sädes-. Syn.: se hässja, bet. 1; hässj störar. 

hässjgolvgubb-navare m. fgslrygubbnåver Äpp. 
'borr varmed hål för pinnarna borrades i hässj- 
stolpe / drill with which holes were bored in 
hurclle polo'. Syn.: hässjkrak-, krak-, krak-
pinns-navare; krakpinnsborr. 

hässjgolvs-gubbe m. Illa hVfgslrvsgubbä Äpp. 
`stolpe i hässja / pole of hurdle'. Syn.: hässj-
gubbe; hässj klev, -krak, -krake; krag, bet. 
1; krak', bet. 1; kraken, bet. 3. 

hässj-gubbe m. Illa lierfigubbä Flo. hb"fgubbä 
Äpp. lui`sigabbe 	Li. 'stolpe i hässja / 
pole of hurdle' (SAOB hässjegubbe; ÖDB I 
254); då dem int add Wt`sigsbbe te stammp-nel' 
då djö'Ir ten å sts'ulåg Li. 'då de inte hade 
hässjstolpar att stöta ned i marken (för att 
bära stängerna), då gjorde de en störställning 
(med vidjor)'. Jfr störlag. Syn.: se hässj-
golvsgubbe. 

hässj-gård m. Ja hä'ffgcik Rättv. (Bo.) häsigåtr 
Tra. <stängsel omkring vinterhässja (förfärdigat 
av kvistade unggranar) / fence round winter 
hurdle (made of lopped spruce saplings)' (ÖDB 
I 244). 

hässj-klev f. Ta heisikkiip ÖVd. hEfiklråjv Li. 
(jfr ? SAOB klev') 'stolpe i hässja'. Syn.: se 
hässjgolvsgubbe. — Ssg: hirsiklitijvpinne m. 
Tra. `pinne, iborrad i hässjstolpe och utgörande 
underlag för hässjstång / stick drilled into 
hurdle pole, acting as support for hurdle rod'. 

hässj-kraek m. I b hcrsikrakk Li. (jfr krac k m., 
bet. 1) 'självvuxet säte att stå på vid hässjning 
av hö på höga hässjor'. Syn.: se hässj bock. 

hässj-krak n. Ta it'ffkräk svRättv. htisfikråk 
Rättv. (Bi.) (h)ti'ffkräk Leks. hti'jskråk Al 
'stolpe i hässja'. Syn.: se hässjgolvsgubbe. 

hässj-krake m. IV e'sskratfi' Älvd. Våmh. e"si-
kråkå vMor. Soll. ti'sjäkråkå' öMor. he"sekråkå 
Ve. å`skratji Ors. häsjakråka Mock. hieffkråkä 
Flo. häffkräks Nås hå`fikräks ,,,herfikråks Mal. 
'stolpe i hässja'. Syn.: se hässj gubbe. 

hässjkrak-navare m. esskråkånåvå'r Älvd. e'ss-
kråkånå'vår nvMor. sOrs. he"sekråkånäivår Ve. 
e"sikråkånäivår Soll. hå'ffkraknämr Nås larfi-
kraksnåvsr Mal. 'borr, medelst vilken hål för 
pinnarna borrades i hässjstolpe / drill with 
whieh holes were bored in hurdle pole' (se ill.; 
ÖDB I 254, not 2). Syn.: se hässjgolvgubb-
navare. 

hässj-krammel n. Id e"sikra,mmbäk vMor. `hässj - 
virke, upplagt till vinterförvaring över två 
korslagda hässjstolpar / wood for hurdle, 
stored during winter on two hurdle poles laid 
crosswise'. Jfr gubbe, bet. 15; hässjtjuga; 
rodkarl m. fl. 

hässj-mar(a) f. I a - V litrffmär I Jä. heefimäru,-.,  
hå`fimäru V Mal. (jfr mara"; Torp lidmor) 
`hässjstolpe med för hässjstängerna uthuggna 
hål / hurdle pole with holes in it for hurclle rods' 
(ÖDB I 246). Jfr ledmara; mara. 

hässj-rod n. la e"siröd nvMor. e"si/röd svMor. 
Soll. tt'slårö' öMor. å`srö Ors. luVsjerö Ore 
(h)tt'ffrö Rättv. Leks. h,å`jsrö Bju. Ål Dju. `hässj - 
virke; (koll.:) hässj stänger / wood for hurdle' 
(SAOB hässjero). Jfr hässj don; rod. Syn.: 
hässj-virke, -yrke. 

hässj-roda f. IV a hit'j.sröa Bju. Ga. 'vågrät stång 
i hässja / horizontal rod of hurdle' (SAOB 
hässjeroa). Jfr rod; roda. Syn.: hässj-
röda, -stång; röda'', bet. 3. 

hässj -röda f. IV a aisittirrY da öMor. e"siröd Soll. 
ha"sjeröda Ore =föreg. 

hässj-ståd n. II V e'8stft86 (best. sg. dat. esstilsöi) 
Älvd. essstited Våmh. (Bon.) e"sistöd vMor. Soll. 
(best. sg. dat. e"sistönå Son.) heseatöd Ve. 
lui'sjeståd Ore hi:48sM Al ltieffstri Flo. Jä. hå`fi-
stgr ,,,h,ö`fistEt Mal. häsistEt ÖVd. 'mot marken 
snedställd stör, utgörande stöd för hässjstolpe / 
slanting stake aeting as support for hurdle pole'. 
Jfr städ. Syn.: hässjstöd. 

hässj-stång f. Ta -VI e`mtevg Älvd. Våmh. 
e"8istånvg vMor. heseståvvg Ve. e"sisteivvg vSoll. 
h,ti'ffstågv Nås Jä. hViståvv Äpp. hVistauv 
hå`fistavy Mal. hå`sistavyg ÖVd. 'vågrät stång 
i hässja' (ÖDB I 254; SAOB hässjestång). 
Syn.: se hässjroda. 
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hässj-stöd n. hä'jsstö (la. h4'fist8 ,,,htfist5 Mal. 
'mot masken snedställd stör, utgörande stöd 
för hässjstolpe eller vidjestörpar'. Syn.: hässj-
ståd. 

hässj-störar m. la pl. esstörer Älvd. hti`jastörsr 
Ga. 1. 'störpar till vinterhässja, hopbundet 
med vidjeband / two poles for winter hurdle 
tied together with withes' (la. 2. 'torkställ-
ning för hö, säd etc., hässja / hurdle for hay, 
grain etc.' Älvd. Syn.: hässja, bet. 1; hässj-
bonad, -golv, bet. 3. 

hässj-säte n. la e"sisät Soll. hei`jssåtti Al het'fieäte 
Li. 'ställning el. pall att stå på, anv. vid hässj-
ning av höga höhässjor'. Syn.: hässjboc k. 

hässj-tjuga f. IV a he"setjöva Ve. e"sitjöva vSoll. 
'stöd, avs. för till vinterförvaring upplagt 
hässjvirke / support for hurdle timber during 
winter' (se ill.). Syn.: se gubbe, bet. 15, m. fl. 

kässj-torrt adj. I n. e'sstfierrt Våmh. (Bon.) 
hä'jstsrrt Bju. (la. lurtritåt Li. (om hö:) 'lagom 
torrt att hässja / dry enough for putting up on 
hurdles'. 

hässj-virke n. III esswerrtje Våmh. hä'jsvartji Al 
h,ä'ffvsrrtjä Nås Jä. häsfiviite Äpp. hirfivElatji 
Mal. heisivätMe ÖVd. `obearbetat el. bearbetat 
virke till hässjor / timber for hurclle' (SAOB). 
Syn.: hässjyrke. 

hässj-yrke n. I e'sayrrtj Älvd. =föreg. 
hässj-ärja f. IV a e"siäri Soll. 'kraftig räfsa med 

jämförelsevis få pinnar, avs. att användas 
främst vid höets uppläggning i hässjan / coarse 
rake with few teeth, used for putting hay up 
on to hurclle'. Syn.: karl-, käm-, manfolks-
ärja; karlhärv. 

hässla f. IV a e'.2.21a Våmh. vMor. ä'.22(la) Son. 
hä's(s)la Rättv. (Bo.) Bju. (h)äras/a Leks. hät`ssta 
Al hä'.2.21a Nås Jä. MaL (Rz 285 b; V11) 'så stor 
knippa lin (el. hampa), som man vid skäktning 
el. häckling kunde omfatta med den ena handen 
/ bunclle of flax (or hemp) which could be 
grasped in one hand when swingling or hackling' 
(SAOB hässla); fä'Icktässla Leks. (Silj.) 'knippa 
lin, given som ersättning åt person, som bi-
trädde vid skäktning'. Jfr lin-. Syn.: se lin-
hällan. 

häst m. la esst Älvd. Våmh. vMor. ässt Ors. ässt 
öMor. Soll. hesst Ve. Bju. Al Dju. (la. Mock. 
Äpp. Mut Ore Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. (h)i,s(s)t 
Rättv. (h)esst ,.(h)isst Leks. 1. `Equus ca-
ballus, särsk. om  vallack i motsats till hingst 
el. märr / horse' (SAOB 1) allm. vattr, esstem, 
Älvd. `vattna hästen'; 1rPt-a'tt e'sstr, Älvd. 
<leta rätt på (eg. åter) hästen'; klrg'va min 

e'esteim Våmh. 'klövja med hästar(na)'; .21äpp 
esstum öjt å bä'ti vMor. 'släppa hästarna ut på 
skogsbete'; bl't ga`mmbälässta öMor. 'byta bort 
de gamla hästarna'; sti'll i'sstem, vRättv. <ut-
fodra hästen'; he'ssk, ä py'ttjug sLeks. 'hästen är 
nyckfull'; (äv. koll.:) tet'vvk fe hä'sst dem Cidd 
Li. 'tänk så mycket hästar de hade!'; (i vissa 
lekbenämningar:) sko h,ä'sst Mal. 'snabbt rycka 
undan sina båda framräckta knutna händer 
för att undgå motpartens på lek plötsligt 
riktade slag mot (endera av) dem'; blrå`suhässt 
Li. 'häst med bläs'; djä`ssdjiväresst Våmh. 
(Bon.) `gästgivarhäst'; på:reset Ors. `parhäst'; 
pfmmbelresst Våmh. (Bon.) `häst med bjällra'; 

F 8tj enesst Våmh. `häst som gärna skenade'; 
stju`ssesst Våmh. (Bon.) `skjutshäst'; ä komna 
va`vveh,is(s)tair Rättv. (Bo.) `det kommer en 
vagn med två hästar för'; d'Ichesstär Al 'hästar, 
begagnade vid skjutsning'. Jfr brok m.; broke; 
fjording; fåle; hingst; kamp'; märr; vrensk, 
vrenske. Jfr brud-, klapp-, mellan-, nor-
ges-, norsk-, red-, rymmar-, trä-. 2. (som 
efterled i öknamn; jfr SAOB 4:) nOrkallesst 
Våmh. (Bon.) 'invånare i byklasen Myren av 
Bonäs by (invånarna där voro i regel utan häst 
och måste själva draga sina lass) / inhabitant 
of the cluster of farms called Myren in the village 
of Bonäs (the inhabitants had no horses and 
had to pull their own loads)'. 8. (som djur-
benämning; jfr SAOB 3 a:) hä'sstv, as våä-M'a 
Mal. `tordyveln (eg. hästen hans Vårherre el. 
Vårherres häst) / dung-beetle'. Jfr tordyvel; 
himmels-. 4. (vävnadsterm:) 'solvhäst / 
hedclle-lever of boom' (SAOB 3 b y) Leks. Al 
Mal. Syn.: se bock', bet. 5. 5. (senare ssgsled:) 
'stång, varmed övre stocken i stockeld el. 
nying hölls i läge / rod with which the upper 
log of a log fire was held in position' Li.; se 
håll-. 6. (senare ssgsled:) 'ostform, vari erhölls 
en liten ost i gestalt av en häst / wooden cheese 
mould in the shape of a horse' Mal.; se ost-. 
7. (senare ssgsled:) 'ljust kött från bröstet på 
skogsfågel / light-coloured meat from breast 
of game bird' Tra.; se vit-. 8. (senare ssgsled:) 
'toffel, tillverkad av gammal sko / slipper made 
of old shoe' Våmh. (Bon.); se piss-. 

häst-bjälla f. IV a hgastbjäla Mal. hirsstbjälla 
ÖVd. <skälla el. bjällra för häst (på bete) / bell for 
(grazing) horse'. Syn.: häst-, kamp-skälla. 

häst-björn m. la heesstbjenn Mal. hä'sstbjänn 
ÖVd. `stor björn, som anföll betesgående hästar 
/ large bear which attacked grazing horses' 
(SAOB). Jfr folksbj örn. 
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häst-blomma m. III a heisasbirsmme Tra. `majviva, 
Primula farinosa / Bird's-eye Primrose' (jfr 
Färje, Transtrands flora, s. 104). Syn.: se 
ersmässtoppa; häst-blomster, -toppa. 

häst-blomster n. I d eastb/ammatsr vOrs. hi's(s)t- 
birsm(m)stsr Rättv. (Bo.) =föreg. (jfr SAOB). 

häst-botare m. IIIc esstbaster Våmh. esstböttir 
vMor. eissabötär Soll. 'man, som hade botandet 
av hästsjukdomar som bisyssla / man who 
eured horses in his spare time' (SAOB). 

häst-bulle m. Illa hesstbulla svLeks. heastbulla 
Ga. 'för hästen bakat bröd, hästbröd / bread 
for horse' (gavs särsk. vid transport av malm el. 
järn åt bruken). 

häst-bytta f. IV a esstbytt vMor. hesstbitta Ve. 
ersabitta sOrs. Weastbytta Ore issabytta, Leks. 
(Silj.) hirastbytta Flo. ki`sstbetta öVd. 'bytta, 
i vilken man gav hästen vatten att dricka / 
tub containing drinking-water for horse' (CrDB 
I 277). Jfr kobytta. Syn.: hästvattubytta; 
stallsbytta. 

häst-båra f. IV a esstbåra Ors. hi`s(s)tbåra Rättv. 
(Bo.) 'för häst avsett släpredskap, bestående 
av två parallella, gm tvärslåar förenade stänger 
/ type of sled pulled by horse eonsisting of two 
para,llel poles joined by wooden cross-bars' (se 
Gösta Berg, Sledges etc., p. 130; ill. pl. XX). 
Jfr bära f. IV, bet. 2. 

häst-bär n. II i'sstbar vRättv. 'try, Lonicera'. 
Jfr getbuske, bet. 1, m. fl. 

häst-dagsverke n. III —I a esstclagswerrtj Älvd. 
it'sstclakswärrtj(ä) sOrs. he`mtdaksveirrk ,--, -daks-
vitrrtjä. Al hit'sstdaksvarrtjä Flo. hit'sstda,ksvåatii 
Mal. hii`sstclaksvålfe öVd. 'så stor arbetspresta-
tion som på en dag utfördes av häst och körkarl / 
day's work earried out by horse and man' 
(SAOB). Jfr karl-, lös-dagsverke. 

häst-doklamenter n.pl. hiesstdakkamännter Li. 
'medicin för sjuk häst / medicine for sick horse' 
(jfr Rz 92 b doklamenter). 

häst-dret n. II ess(t)drit Älvd. Våmh. Ors. 'häst-
spillning; hästgödsel / horse-manure'. Syn.: 
hästdynga. 

häst-dynga f. IV a esstdindja Ors. i's(s)tdin(n)ja 
vRättv. 	(h)esadynnja. Leks. hesstdinnia 
Ga. het`sadynn(j)a Mal. hit'sstdinndja öVd. 
=föreg. (SAOB); spa`rrvan ä ti he'saclynnjon 
svLeks. <sparvarna hålla till i högarna av häst-
spillning'. — Ssg: hgastdinndjelotter m. pl. Li. 
`hästgödselklumpar (samlade och givna som 
nödfoder åt korna)'. Jfr dyngspade. 

hästdyng-bytta f. IV a hässadyvbytia Jä. hti`sst-
dinndiebetta Li. 1. `bytta, i vilken hästgödsel, 

blandad med vatten, gavs åt korna / tub in 
which a mixture of horse-manure and water 
was given to cows' Li. Syn.: dretbytta. 
2. 'i en bytta hopblandad portion foder åt kor, 
bestående av hästgödsel, renlav (vitmossa) 
och varmt vatten / portion of fodder for cow 
consisting of horse-manure, reindeer moss and 
hot water' Jä. 

häst-dörren f. Ja best. hemtam Dju. `den för 
hästen avsedda stalldörren / the stable door 
intended for the horse'. 

hästen-hans-Vårherre m. (tordyvel / dung-beetle), 
se häst, bet. 3. 

häst-flotte m. IV hesstflata Al heast/kåta Ga. 
`större flotte, avs. för transport av hästar el. 
boskap / large raft for transporting horses 
and cattle' ((ADB I 167). 

häst-fluga f. V hesstfkugu Ve. hi's(s)tfkuguRättv. 
(Bo.) hgastfkagu Nås Mal. htesstfkuggu öVd. 
'liten, hårdskalig fluga, som höll till på hästar, 
Hippobosea equina / horse-fly'. Syn.: hård-, 
skarp-fluga. 

häst-foder n. I d esstfädar vOrs. hit'sst/ö4  Mal. 
`foder (hö etc.) åt hästar / fodder for horses' 
(SAOB). 

häst-fåle m. IV esstfraiskii Älvd. esstluli Ors. 
heesstfuke Ore hesstfåka Dju. he'sstfäks Äpp. 
'hingstföl / colt' (SAOB). Jfr märrfåle. 

häst-färna f. IV a i's(s)tfänna vRättv. hit'ast- 
fänn,a Flo. (jfr färna f.; färne 	`be- 
nämning på vissa fräkenarter, som ätas av 
hästar / name of certain species of horse-tail 
eaten by horses'. Syn.: häst-, luden -f ärne; 
hästrumpa, bet. 2. 

häst-färne n. III a esstlenn Älvd. esstfennä 
vMor. åi'sstfännä öMor. heastfenn Ve. tissaftinn 
vSoll. trastlennet sOrs. herastfännti Ore Jä. hörsst-
länne öVd. (Färje, Transtr. flora, s. 104) —föreg. 
(SAOB hästfänne). — 	eastIgnnut aclj. 
n. Älvd. 'fullt av Equisetum / full of horsetail'. 

häst-följe n. III hiesstfåki Tra. <samling folk som 
färdas med hästskjutsar / group of people 
travelling with horses'. 

häst-galen adj. IV hesstgaken Ve. he'88tgån Äpp. 
hgsstgåkin Tra. 'brunstig (om märr) / on heat 
(about mare)' (SAOB). Syn.: hästtokig; 
ilsk, bet. 3; vrenskgalen. 

häst-gape m. IV hi`s(s)tgclpi Rättv. (Bo.) 'red-
skap, medelst vilket hästens mun hölls öppen, 
då man skulle fila djurets tänder / implement 
for keeping horse's mouth open while its teeth 
were filed' (se ill.). Syn.: gape, bet. 2; kape, 
bet. 6; munkrammel. 
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häst-gata f. V herastgattu Tra. 'av hästar upp-
trampad väg i skog / path trodden by horses 
through forest'. 

häst-gällare m. III c e'angellder sÄlvd. esstgelldär 
Våmh. (Bon.) vMor. ässstgålldår Soll. hdrast- 
gålldårå Ore i'sstkillår Leks. (Silj.) hä`sstgändi 
Mal. hil'astgålar ÖVd. 1. 'person, som utförde 
kastrering av hingstar / person who castrated 
stallions' (ÖDB I 268; We. hästgällare; Fr. 
hestageldir) allm. Syn.: hästskärare. 2. 
'kniv, anv. vid kastrering av hingstar / knife 
used to castrate stallions' (ÖDB I 269) Våmh. 
(Bon.). Jfr hästgälljärn. Syn.: gällkniv. 

häst-gälljärn n. Ja eastgeldienn Älvd. å`ssigålldjänn 
öMor. 'vasst järn, anv. vid kastrering av hingst 
/ sharp iron implement used in castrating 
stallion' (jfr ÖDB I 269). Jfr hästgällare, 
bet. 2. 

häst-gässelkarl m. I a esatgålkall e`angeL2kall 
Våmh. (Bon.) he's.ngelkall Ve. <man, som ombe-
sörjde vallning av hästar / man who took horses 
out to graze' (ÖDB I 137 f.; Våmhusfj., s. 29). 
Syn.: hästgätare. 

häst-gätare m. Ilie hesstgettår Ve. heesstgåttää  
Mal. heisangattar Li. =föreg. 

häst-hacka f. IV a hä'esthakka Li. 'liten hacka, 
varmed snö, is eller gödsel slogs bort från 
hästens hovar och skor / small pointed hammer 
used for hacking away snow, ice or dung from 
under the horse's hoofs and shoes' (ÖDB II 320). 
Syn.: se fothacka. 

häst-hage m. IV e.s.stågå vMor. 1ii`88thäje Ore 
hesanhåga Bju. hä'sghåga Nås Mal. hieasthåi Li. 
'inhägnad betesmark för hästar / paddock for 
horses' (SAOB; ÖDB I 139, 177). Jfr hållkya. 

häst-handel m. I htessthanndål Mal. <handel med 
hästar / horse-dealing' (SAOB). 

häst-hov f. la e`aniisv Älvd. Våmh. (Bon.) e`sstöv 
vMor. åsssterv Soll. sOrs. he'sathövBju. håsssthEm 
Mock. Flo. Mal. Li. 1. 'hov på häst / hoof of 
horse' (SAOB 1) allm. gräv-i'5  herankrivorn må 
in Mal. 'hacka ur (hårda kokor under) hästens 
hovar med den (dvs. hovhackan)'. 2. 'häst-
hovsört, Tussilago farfara / coltsfoot' allm. 
Syn.: se bockblad, bet. 3; hästmotoppa; 
hästskotoppa; sädestoppa, bet. 3, m. fl. 
— Ssg: tesstovbldömär m.pl. Soll. 'Tussilago'. 

häst-hår n. Ja hiranhe Mal. 'tagel av häst / 
horsehair' (SAOB; jfr ÖDB II 295; av hästhår 
tillverkades bl. a. häståkläde). 

häst-hälla f. IV a erastålkla öMor. `bindsle, som 
förenade två av betande hästs ben / tether used 

to keep two of grazing horse's legs together' 
(ÖDB I 138). Jfr hällan, bet. 1. 

häst-hö n. V esagtå Älvd. e`astad nvMor. tesstä 
sOrs. hässtlig Mal. ldessthiti ÖVd. 'hö av bästa 
kvalitet, givet åt hästen / best-quality hay, 
given to horse' (ÖDB .I 275). Syn.: godhö. 

häst-igel m. å' anka Ors. hie8stig(g)åk Mal. 
hiVastig(g)ult ÖVd. '11~opis sanguisuga' 
(SAOB). 

häst-kape m. IV e' astkåpi Älvd. =hästgape. 
häst-klave m. IV hi`s(s)tklråvi Rättv. (Bo.) i'sst-

kväva nLeks. 'tjuder med lås, som fästes om-
kring hästens ena framben nere vid hoven / 
tether with lock, fa,stened round foreleg of 
horse' (se 

häst-klocka f. IV a hgastkIrskka Tra. 'gjuten häst-
skälla / east bell for horse'. Jfr häst-, kamp-
skälla. 

häst-klubb m. J a hkasikkubb Ore he`astaubb Bju. 
'träklabb, som med en vidjering fästes vid den 
betande hästens ena framfot / chunk of wood 
fastened by means of withe-ring to foreleg of 
grazing horse' (se ill.; ÖDB I 139). Syn.: se 
fotklubb, bet. 1. 

häst-kläde n. III la — II eanklråå Älvd. Våmh. 
(best. sg. dat. esstIchie nÄlvd.) eastklråd vMor. 
å' »klä ,,,å`881cå1 (best. ei'ssklå) öMor. he`astlaråd 
Ve. 	ä' sskltä vSoll. ii`as(t)klråd Soll. e`årsklå 
åsasklå (best sg. dat. essklåne) Ors. hgasklrä 
Ore i`ssIckei nLeks. hiranklrå Mal. hå`sstleMe 
ÖVd. 'hästtäcke vävt av hårgarn (i hörnen 
försett med öglor, märlor el. pinnar för att 
även kunna användaS vid transport av hö) / 
horse-blanket woven of hårgarn (with loops, 
eyes or sticks at corners so that it could be used 
when transporting hay)' (se ill.; SAOB; ÖDB I 
265, 275); kemestkIra4 Älvd. 'hästtäcke av 
rektangulär form'. Jfr hästklädesknap p. 
Syn.: häståkläde; hökläde. — Ssg: e`sat-
klräswajgd f. Älvd. <markyta, där så mycket 
gräs växte, som rymdes i ett hästkläde / piece 
of ground covered by enough grass to go into a 
horse-blanket' (eg. hästklädesvidd). 

hästklädes-band n. Ja i'mkkästannd nLeks. 'buk-
gjord, bestående av brett band, varmed häst-
täcket fasthölls / girth consisting of broad band 
with which horse-blanket was kept in place'. 
Jfr bukgjord. Syn.: hästklädesgjord. 

hästkläd(es)-gjord f. I a hgasklrä8djöd sVe. hör.sat-
klrädjök ‘-h.å`satEråsdjölr Mal. hteastklradjök Li. 
=föreg. 

hästklädes-knapp m. la e'astklråsknapp Älvd. `li-
ten träpinne, avsedd att tillsammans med en 
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märla användas vid hästtäckets hophäk-
tamde / small wooden peg used with stapla to 
keep horse-blanket together'. 

hästklädes-kors m.I a e`sstklräskroas Älvd. 'järn-
kors med fyra krokar, anv. vid hophäktning av 
sådant hästtäcke, som hade märlor i alla fyra 
hörnen / iron cross with four hooks used to 
keep horse-blanket together' (se ill.). Jfr häst-
klädkrok. 

hästkläd-krok m. I b hirastkkakrök Li. 'krok, med 
vilken alla fyra hörnen av ett hästkläde hölls 
samman, då man bar hö i det / hook with which 
all four comers of horse-blanket ware held 
together when hay was caxried in it'. Jfr häst-
klädeskors. 

häst-konte m. Ill a liesstkannta svLeks. `säck av 
kalvskinn el. näver (el. tyg), anv vid klövj-
ning / calfskin or birchbark (or cloth) bag, used 
for pack-horse'. Syn.: klövje-konte, -säck. 

häst-krake m. IV eastkratiii Älvd. hesstkrad Ve. 
trastkråkd Soll. heastkreika Bju. he'astkräka Al 
hti`sstkräkä Flo. heastkräits Äpp. heesstkräks 
Mal. hå`sstkrätji ,,,hässstkrattji öVd. 'mager, skral 
häst / lean, ailing horse, jade' (SAOB); han va 
fit mei litesstkra.kkom Tra. `han var ute med de 
magra hästarna'. 

häst-krammel n. Id i'astkrammbsk nLeks. 'spilta 
med särskilda stöd och slåar för häst, som var 
besvärlig att sko / special horse box for difficult 
horse' (IDDB I 273). Syn.: se krammel, bet. 5; 
sko spilta m. fl. 

häst-letare m. III c &matat& nvMor. it'sstkåtärSoll. 
`person, som letade efter på bete släppt häst / 
person who want out to look for missing horse' 
(Ross hesteleitar). Syn.: hästskog-letare, 
-löpare. 

häst-lort m. I a e'88tirumt nvMor. esstkört svMor. 
i'ssaort nLeks. heastlott Äpp. htesattott Mal. 
öVd. 'hästspillning / horse-droppings' (SAOB); 
an ö må sam htesatiotin Mal. (talesätt om obehag-
lig person) `han är med som hästlorten, dvs, finns 
överallt'. 

hästmotoppa f. IV a heastmotuippa Dju. 'häst-
hovsört, Tussilago farfara'. Syn.: se bockblad, 
bet. 3; hästhov, bet. 2, m. fl. 

häst-mya f. IV a essstmaja vOrs. 'stor mygga med 
höga ben (av arten Tipula) / big gnat with long 
legs, crane fly'. Syn.: se dunder-Erik; har-, 
my-krank, bet. 1, m. fl. 

häst-mynta f. IV a hesstmynnta Bju. `storvuxen 
Mentha / large species of mint' (jfr SAOB). 

häst-myra f. I —IV a &same Älvd. eastnigra 
Våmh. heastmår Ve. e`astmåra Ors. tesstmär 
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Soll. i'astmetru nLeks. 'stor, svartbrun myra / 
large, blackish-brown ant' (SAOB); cicim e 
()Vak, heastm&rur Ve. 'de äro obehagliga, de 
stora myrorna'. Syn.: häst-, kamp - möra; 
hästpissmöra. 

häst-möra f. IVa ••••• m. III a heastmiira f. Bju. 
hessstmöril m. App. (jfr möra f.; möre m.) 
=föreg. 

häst-nys n. Ta esstnitis Ors. `köpskål vid häst-
köp / drink taken on conclusion of horse-deal'; 
bistå' esstniös 'bjuda på köpskår. 

häst-ost m. la heis8ts88t Mal. <liten ost, formad i 
ett ostkar, som gav osten hästliknande form / 
small cheese in form of a horse'. Jfr osthäst. 

hästpiss-blomma m. Illa f. eastpisblremmä m. 
Våmh. hesspissbkomma f. Al kr&stpisbkomma f. 
Ga. `majviva, Primula farinosa'. Syn.: se 
ersmäss-, häst-, hästpiss-toppa m. fl. 

häst-pissmöra f. IV a heastpissmEtra Al `stor, 
svartbrun skogsmyra'. Syn.: se hästmyra. 

hästpiss-toppa f. IV a heas(t)pisstuppa Al =häst-
pissblomma. 

häst-plåga f. IV a hitsastplråga Mal. `för hästen 
hårt och plågsamt arbete / hard, heavy work for 
horse'; ä vä e ri`kkti häsestplråga o da h,a`vvk-
kga(n)in(j)a 'det var en riktig plåga för hästen, 
den där hankkörningen (av stockar)'. 

häst-pors m. la eastpass Ors. :skvattram, Ledum 
palustre'. Syn.: get-blomma, -pors. 

häst-rum n. Ta heastrsmon Bju. hiesström Tra. 
'den avdelning av stallet, där hästen hade sin 
plats / part of stable set aside for horse' (jfr 
CIDB III 228 f.). Syn.: se dretrum; häst-
stall ra. fl. 

häst-rumpa f. IV a eastrummp Älvd. e`sstrummp 
vMor. it'astrunamp Son. e' astrummpa Ors. lii`s(s)t-
rom(m)pa Rättv. (Bo.) liesstrumonpa Bju. 
hteastrammpa Mal. htesstrommpa öVd. 1. 
'hästsvans / horse's tair (SAOB 1) allm. 2. 'be-
nämning på Equisetum-arter / name of arts 
of horse-tair (SAOB 2) Soll. Syn.: se häst-
färna. 

häst-skalle m. Illa hti`astskalla Mal. hitsastskslle 
öVd. 'kranium av häst / skull of horse' (SAOB; 
förr anv. i magiskt syfte, se K. E. Forsslund, 
Transtr., s. 175). 

häst-sko m. V b ess(t)skfis Älvd. Vå,mh. easkö 
vMor. ä.saakö öMor. Son. heaskö Ve. hess(s)tskö 
Rättv. (Bi.) Bju. Dju. herastskö Nås Mal. 
hit'ss(t)skö öVd. 1. `järnskydd för hästhov / 
horse shoe' (se ill.; SAOB; C4DB I 271 f.; II 90) 
allm. 2. 'hästskoform / form or shape of a 
horseshoe' (SAOB; C#DB IV 25) allm. (bildi.:) 
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was jk e'8.91eff 8n4 Våmh. verik jän tr88lc5 Soll. 
'förvrida ansiktet el. draga ned mungiporna 
till gråt (eg. vika hästskorna, en hästsko)'. 

hästsko-drag n. II kässskodräg Li. `järnredskap, 
medelst vilket ränna för sömhål i sommarhäst-
sko drogs upp / iron implement with which 
groove for holes in summer horseshoe was made' 
(se ill.; ÖDB II 72, 91). Jfr draga, bet. 36. 

häst-skog m. J o e'mtskfing Älvd. Våmh. h,å`sstskög 
Oro Nås Mal. ÖVd. he'88t8loög Ga. Äpp. (jfr 
skog, bet. 3; van!. i uttr. gå el. vara (uti) el. 
springa el. löpa i hästskog:) wPrå auti 

astslcileg Älvd. gå ti he'8.9tskög Ga. gå hå`8.stskög 
Nås gå i hiesstskög Mal. 'vara ute och leta i 
skogen efter betesgående hästar / be out in the 
forest looking for grazing horses' (jfr Lev. Älvd., 
s. 25; ÖDB I 139); ls`up i 11,4`.9stskög Li. 

hästskog-letare m. III c he's.steko(g)lätar Äpp. 
hå' setskoglåjtar ÖVd. 'person, som letade efter 
på bete släppt häst'. Jfr hästskog. Syn.: 
häst-letare, -skoglöpare. 

hästskog-löpare m. III e hit' 8stskoggpad Mal. hå' 88t-
skogl8upar ÖVd. =föreg. Jfr hästskog. 

hästsko-järn n. Ja htesskojån ÖVd. 'ämnesjärn 
till hästskor / iron for making horseshoes' 
(SAOB; ÖDB II 91). 

hästskokoppe m. Illa e`8.9(t)81cii81cupp Älvd. &88-
kilkupp Våmh. 'påse, i vilken man under färd 
till myrslåtter förvarade reservhästskor, häst-
skosöm, hammare och tång / bag in which 
spare horseshoes, horseshoe nails, hammer and 
tongs were kept during journey to bog hayfield' 
(se ill.; Liv. Älvd., s. 63). 

hästsko-märke n. Ja e`891comårrtj Ors. 'måtts-
redskap, anv. vid tillverkning av hästskor / 
ineasuring implement used in making horse-
shoes'. 

hästsko-söm m. Ja essEr(t)skiiWin Älvd. 
SÖM S011. satskosöm Ors. hi`s.stslcogna Rättv. 
(Bo. Bi.) Bju. hä'sstsko8ömm Nås hti`sstskostim 
ÖVd. <söm, varmed hästskon fästes vid hoven / 
horseshoe 	(SAOB). 

hästsko-toppa f. IV a i'sskotuppa nLeks. 'häst-
hovsört, Tussilago'. Syn.: se bockblad, het. 3; 
hästhov, bet. 2, m. 

häst-skrapa f. V e's8tskråpål Älvd. he'sstskräpu 
Dju. hå`setskräpu Jä. Mal. 'med tänder försett 
verktyg av järn, anv. vid ryktning av häst / 
jron comb for grooming hors' (se fil.; SAOB; 
ÖDB I 271). 

häst-skälla f. e'satatjåll Älvd. &mbs:tjalla Våmh. 
ä'eststjåll(a) öMor. Soll. esststjalla Ors. hi`s(s)t-
stjälla Rättv. (Bo.) (h)essatfälla sLeks. hes 88 (t)- 

fålla Ga. Mock. 'för häst avsedd skälla / bell 
for horse' (se ill.; ÖDB I 138). Jfr hästklocka. 
Syn.: hästbjälla; kampskälla. 

häst-skärare m. Ili e he'estfårar Äpp. 
Li. <person, som åtog sig kastrering av hingstar / 
person who castrated stallions'. Syn.: häst-
gällare, bet. 1. 

häst-slod f. la he's.stalö Äpp. hit'sstslö 
Mal. 'hop av (betande) hästar / herd of (grazing) 
horses'. Syn.: häststo d. 

häst-sopp m.Ia hgsstsvpp Jä. Li. <skivling / 
agaric' (van!. riska och kremla, som åts av häst). 
Syn.: skårsopp. 

häst-stall n. Ja e`88t8te11 öOrs. hi's(s)tall Rättv. 
(Bo.) 'den avdelning av stallet, där hästen hade 
sin plats' (ÖDB III 228 f). Syn.: se dret-, 
häst-rum m. fl. 

häst-sticka f. IV a he'satikka Dju. Ga. 'märkt trä-
sticka, fäst i pannluggen el. svansen på betande 
häst / marked wooden peg fastened to mane 
or tail of grazing horse' (se ill.). 

häst-stod n. la e`88tsti286 Älvd. 'hop av (betande) 
hästar / herd of (grazing) horses'. Syn.: häst-
slo d. 

häst-syra f. IV a e`sstsajra Ors. hå`s.stsujra Ore 
'benämning på högväxta Rurnex-arter' (SAOB 
1). Jfr frögräs, bet. 1. 

häst-tokig adj. I e`mttfsskug nÄlvd. (om märr:) 
`brunstig / (about maxe:) on heat'. Syn.: 
häst-, vrensk-galen; ilsk, bet. 3. 

häst-toppa f. IV a hi's(st)toppa Rättv. (Bo.) Cm-
tuppa nLeks. he'88(t)tuppa Bju. 'majviva, Pri-
mula farinosa'. Syn:. se er sm ässt opp a; 
häst-blomma, -blomster;hästpissblomma 
m. fl. 

häst-tramp m. I a essttrenmp Älvd. he'asttrammp 
Dju. 'av hästar upptrampad mark i väg (mellan 
hjulspåren) / horse-tracks (between wheel-
tracks)'. Syn.: häst-trampa, -väg, bet. 1. 

häst-trampa f.IVa likesattrammpa Mal. ÖVd. — 
hästtramp. 

häst-tryg m. J o e`ssttrifs8g nÄlvd. e`88ttr76g svÄlvd. 
-h,ti`esttrög Ve. e`asttrög Ors. htisssttråg Mal. 
htessttrii g ÖVd. 'hovskydd för häst, anv. vid 
gång i snö el. på sankmark / hoof protection 
for horse, used in snow or on marshy ground' 
(se fil.; ÖDB I 274). Jfr brädtryg. Syn.: 
häst-tryga. 

häst-tryga f. IV a tessttrjäga Soll. =föreg. (SAOB 
hästtryga). 

häst-tröska f. IV a hit'asttrösska Mal. Li. (jfr 
tröska f.). 1. 'missne, Calla palustris / water 
arum'. Syn.: svintröska; trösk"; tröska, 
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bet. 3. 2. `kråkklöver, Potentilla rialustris 
/ marsh cinquefoir . Jfr m j ö dhuml et o p p a, 
bet. 3. 

häst-tumma f. IV a i's(s)ttom(m)ba sRättv. hel'ast- 
tomma Jä. 'ställe, där en häst tumlat sig; plats, 
där hästar bruka tumla sig / place where horse 
has rolled over; place where horses roll over' 
(SAOB hästtomma). Jfr tumma f.; tummar' 
v. Syn.: hästvälta. 

häst-täcke n. III Ta e'ssttettj Älvd. eastettjä 
Våmh. (Bon.) vMor. ti`88tättjä öMor. hi'8(8)tättin 
Rättv. (Bo.) hi'sstättjä svLeks. hessttättjä 
Bju. Mock. hessttättji Al hiessttättjä Nås ÖVd. 
hdasttättji Mal. 'täcke till skydd för häst / 
horse-covering' (se ill.; SAOB). Jfr hästkläde. 

häst-vattubytta f. IV a esstevätubytta Våmh. (Bon.) 
'bytta, i vilken hästen gavs vatten att dricka / 
tub with drinking-water for horse' (ÖDB I 277). 
Syn.: häst-, stalls-bytta. 

häst-virke n. III tesstvärrtj öMor. 'ämnesved för 
tillverkning av trähästar / wood for making 
wooden horses' (ÖDB II 205). 

häst-väg m. II esstwög Våmh. vMor. hil'astwåg 
Oro (h)e'sstvåg Leks. hä'sstvåg Jä. Mal. ÖVd. 1. 
'av hästar upptrampad mark i väg (mellan 
hjulspåren)' allm. gö' där e'sstwöina Våmh. 
`gå mitt emellan hjulspåren'. Jfr gångväg, 
bet. 2. Syn.: häst-tramp; -trampa. 2. 
`klövjeväg / route for pack-horses' (ÖDB I 163) 
Jä. Syn.: klövjeväg. 

häst-vält m. l a esstwellt Våmh. `tröskvält, dragen 
av häst / threshing-roller pulled by horse' 
(ÖDB I 456f.). Syn.: kuggvält; körbult; 
trösk-kabbe, -vält. 

häst-välta f. IV a esstwellt Älvd. vMor. he'sstwellt 
Ve. et'astvällt(a) Soll. h,ä`sstvällta Li. 'ställe, 
där en häst tumlat sig; plats där hästar bruka 
tumla sig'; sud å esstwelltun, vMor. 'på den 
södra häst-tummelplatsen'. Syn.: hästtumm a. 

häst-åkläde n. III hdastå'kkkä Mal. 'hästtäcke, 
vävt av hårgarn el. nöthår'. Syn.: häst-, hö-
kl ä d e. 

hätta f. IV a etta Älvd. Våmh. vMor. Ors. ä' tta 
öMor. Soll. hetta Ve. hä'tta Oro Al (h)ä`tta 
Rättv. (h)li`tta Leks. hä'tta Bju. Dju. — Tra. 
1. 'huvudbonad för man / man's hat' (se ill.; 
jfr ÖDB IV 442 f.) allm. å för up i hetta ällt du 
jå't Ve. 'det far upp i mössan, allt du äter' (till 
pojke, som äter med mössan på); hä'tta a full 
sittji fa'sstväkkst Mal. `mössan har väl suttit 
fastväxt (på huvudet, dvs, bars ständigt såväl 
ute som inne)'. Jfr band-, buss-, dikes-, 

hundskinns-, klack-, kringel-,  

lomskinns-, lång-, med-, natt-, norges-, 
norsk-, pickel-, pilt-, pjuk-, plös-, puckel-, 
rackskinns-, risp-, ruk-, röd-, själskinns-, 
skräddar-, skygg-, skyv-, skärm-, sköld-, 
snip-, tallrik-, topp-. 2. 'huvudbonad för 
kvinna / woman's hat, cap or bonnet' (se ÖDB 
IV 533) allm. su'rnmsrhätta Jä. `sommarmössa'; 
(äv. bildl.:) s bi int) hetta å Rättv. (Bi.) 'det blir 
ingenting av med projektet'. Jfr band-, grå-, 
kattuns-, knytning-, kyrk-, randig-, ros-, 
rosig-, rågdeg-, röd-, siden-, silkes-, skam-, 
skarp-, sorg-, stel-, svart-, söndags-, sörj-, 
trestyck-, uppbunds-, äkta-. 3. 'huvudbonad 
för barn, hatt, (hakbands)hätta etc. / child's hat 
or bonnet' (se ÖDB IV 533) allm. Jfr grann-, 
hak-, hakbands-, kristne-, kristnings-, 
kristnungs-, kull-, kyl-, pojk-. 4. 'prao-
putium' Våmh. Ve. Syn.: se förhud. 5. 
(senare ssgsled:) 'segerhuva / ~1'; se vis-
doms-. 6. (senare ssgsled:) 'tåhätta på sko 
/ too-cap of shoe'; se mässing-, tå-. 7. 
<första skiktet, som revs, vid utrivning av 
kolmila / the first layer that was raked out of 
a charcoal km' Våmh. (Bon.). 8. 'moln omkring 
bergstopp / clouds round summit of mountain' 
Äpp. 9. 'öknamn på person från byn Bergs-
vallan / nickname for person from the village 
of Bergsvallan' Li. 

hätt-band n. T a hettbannd Ve. (h)ä`ttbannd Leks. 
h,ä`ttbannd Al Dju. Ga. Flo. 1 a. 'band knutet 
över kvinnohätta / ribbon tied over woman's 
cap' (ÖDB IV 246-48). Leks. Al. Jfr hatt-
band. Jfr hättbindel; överband. b. 
'hopdragsband i nacken på kvinnohätta / 
gathering-ribbon at the back of woman's 
cap or bonnet' Ga. c. `knytband i barnhätta / 
ribbon in child's bonnet' (ÖDB IV 480, 498) Ve. 
Dju. Ga. Syn.: hakband. 

hätt-bindel m. I a hä'ttbinndil Flo. 'svart siden-
band, som fästes över den svarta sidenhätta, 
som vid högtider bars över käringhatten / black 
silk ribbon which was fastened over the black 
silk bonnet, worn on special occasions over 
married woman's cap' (ÖDB IV 290). Jfr h ät t - 
band, bet. 1 a. 

hätt-bonad m. III a hä'ttbana Jä. Äpp. 'huvud-
bonad / headgear'. Jfr hatt; hätta. 

hätt-gubbe m. Ill a hä'ttgubbä Jä. <öknamn på den, 
som vid påklädning efter bad ist får på sig 
mössan / nickname for the person who was 
last to put his hat on when dressing after a 
bathe'. Jfr kläd-, .lög-fitta. Syn.: möss-
fitta. 
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hätt-kattun oböjl. s. hettkatu'nn Ve. (jfr kattun) 
<blommigt kattun, varav barnhättor syddes i 
flowered calico from which children's bonnets 
were made' (jfr ÖDB IV 475, 482). 

hätt-klnbb m. la åsttklubb öMor. hättklrebb Mal. 
ÖVd. 'huvudskulpterad stock, anv. vid till-
verkning och stärkning av kvinnomössor (hät-
tor) / hat-block used when making or starching 
women's bonnets' (se ill.; jfr ÖDB IV 276 f.). 
Syn.: hättstabbe. 

hätt-mönster n. Id ettmennster öOrs. 'förebild 
vid sömnad av hattar, hättor el. mössor för 
kvinnor / modal used when sewing hats, bonnets 
or cape for women' (jfr ÖDB IV 240 f.; 268). 

hätt-skygge n. III e`ttstyddje Älvd. 'möss-skärm / 
peak of a cap'. Syn.: se brämmani, bet. 2. 

hätt-skyve n. III heittstjive Li. =föreg. 
hätt-skärm m. la hättfärrm Äpp. hä'ttstjärrm 

Mal. =föreg. 
hätt-skölde n. III hä'ttstjelle ÖVd. = föreg. 
hätt-snip m. l a hå'ttsnip Mal. =föreg. 
hätt-stabbe m. Illa e`ttstabb Älvd. hil`ttstabbs 
Rättv. (Bo.) 'hattform av trä, anv. vid till-
verkning och stärkning av kvinnomössor / 
wooden shape used in bonnet-making and 
starching' (se ill.; ÖDB IV 254, 276 f.). Syn.: 
hätt kl u b b. — Ssg: ettstabbrittp, m. best. Älvd. 
'skara av småpojkar (»hättstabb-roten) / crowd 
of little boys'. 

hätt-söm m. l a irttsäm öMor. 'prydnadssöm i form 
av 0-liknande figurer på barnhättor och bådar 
(dvs. kjolars hängseldel) / deeorative seam on 
children's bonnets and on bådar (i.e. the straps 
of skirts)' (ÖDB IV 203). 

häv adj. I åv Älvd. Våmh. Soll. Ors. håv Ve. Bju. 
Moek. (h)å'ver Leks. håv havd Dju. htivvd Mal. 
håv (n. hå'vet ,—hei'vet) Li. 1. (om person:) 
`duglig, duktig / able, elever' (SAOB 1 a) allm. 

wå, je hå'v ku'lla Ve. 'det var en duktig ( 
vacker) flicka'; an vå` int se hä'v sexa an vi'lld 
vd' Li. 'han var inte så framstående som han 
ville vara'. Jfr häva m.; hävlig, bet. 1; vat, 
bet. 1. 2. (om person:) `stolt, dryg / proud, self-
important' (SAOB 1 b) Älvd. Ve. Soll. Syn.: 
hävlig, bet. 4. 3. a. (om sak:) 'fullgod, präktig, 
bra / good, fine' (SAOB 2) allm. dern a gå'rt 
å'vqn ktrerrb nVåmh. `de ha gjort utmärkt god 
korv'. b. (i opersonlig konstruktion, ofta 
negerat:) ä i nug innt så å'vt a demmda nit"' 
jnt Våmh. (Bon.) 'det är nog inte så bra ställt 
för de där (människorna) nu inte'; dum a'dd 

fyll int 88 hievet håll Li. `de hade väl inte så 
väl ställt heller'; å ska wå' 88 å' /t e dukktit 

öOrs. 'det skall vara så präktigt och bra'; å va 
M' /t mi'lla dem Mal. 'det var ett mycket gott 
förhållande mellan dem' (jfr vat, bet. 2). 4. 
'könsmogen, potent / sexually mature, potent' 
Mal. Li. kfehävvd Mal. (om tjur:) `könsmogen'; 
kä'hav Mal. Werhäv Li. (om kvinna:) 'köns-
mogen': kvi`nnfelekhAv Li. (om man:) 'dots:. Jfr 
hävlig, bet. 2. Syn.: duglig, bet. 2 a; red-
börg. 5. (om säd el. frö:) `grobar / (about 
grain:) germinative' Dju. Mal. 

häva st. v. ?vd vMor. vSoll. Ors. he"vå Ve. hirvå 
Rättv. (Bo.) Wva Rättv. (Bi.) (h)Eva Leks. 
häva Bju. Dju. Flo. hå've Mal. hä'vo Tra. (pass. 
6"vås Älvd. hå`vos Ore); pret. höv Ve. Rättv. 
(Bo.) Bju. Mock. Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 5v 
vSoll. håv Ore håv Rättv. (Bi.) Al håv (h)åv 
(h)å`vds Leks.; sup. husve Ve. hirvi Rättv. (Bo.) 

Rättv. (Bi.) ki`vi (h)å`vi Leks. hävi 
Bju. Dju. la`vi Flo. Nås hö'vi Mal. (i vissa fall, 
särsk. i fråga om svagtonsformerna, kan ej av-
göras, om en form tillhör häva el. hävj a). 1. 'lyfta 
/ lift' (SAOB 1) Leks. Tra. an e sta' rrk te hå' vo Tra. 
`han är stark i lyftning'. Syn.: hävj a, bet. 1. 
2. 'föra, placera (sätta, lägga, ställa) / put, place' 
(SAOB 2 f a) allm. hö'v å ati skå'p Ve. 'lägg det 
i skåpet'; wårrt ska i e'vä i"ta, vSoll. 'var skall 
jag placera det här?'; ä"v-å tö`sstugu Son. `frakta 
säd till torkstugan och breda ut den på la-
varna'; vax ska jä hå"vä di Rättv. (Bo). 'var 
skall jag placera det?'; a du hirvi nån hu' m(m)-
Irs ti dri`kka Rättv. (Bo.) 'har du lagt ngn 
humle i drickat?'; dem höv dem li`tä 4 al'a Mal. 
`de lade dem litet åt sidan'; hå` v ä insmhf s Tra. 
'placera det inomhus!'. Syn.: hävj a, bet. 2. 

Raft.: 1. <lyfta sig / lift oneself up' Ore an 
e brå' te hå`v se 'han är duktig att lyfta sig'.. 2. 
<bete sig övermodigt / behave recklessly' Våmh. 
Ore Mock. ha`v så a spä'tjas Ore 'göra överdrivna 
åtbörder'. Syn.: levna v. refl.; skivan, v. refl. 
3. 'hänga sig (på), stödja sig tungt (på) / hang 
on, lean on' Mal. 4. 'begiva sig, laga sig / go, 
set out' (SAOB 2 f ft) allm. håv ide-å' filt Rättv. 
(Bi.) `ge er av ut!'; (h)å' då j&då vRättv. `ge 
dig i vägt': vetjå' sittä dem håv sä tå sts`kkeLm 
sön svLeks. `jag vet inte, varför folk beger sig till 
Stockholm på detta vis'. Syn.: hävj a refl. 

Pass.: 1. håvos-u'pp Ore 'lyftas upp / be 
lifted up'. 2. 'placeras / be plaeed' allm. wert 
alr e å"vås Älvd. 'var skall det placeras?'; ä 
skull a hirvis på vi'n(n)dv, Rättv. (Bo.) 'det 
borde ha placerats på vinden': dem skull 
h,åves tf' da-i ha'llgån Mal. `de skulle kastas ut 
i Hallgån'. Syn.: hävj a pass. 3. `spela herre, 
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råda / be master, prevair Ve. 4. 'stängas / be 
shut'; d6"rär 	eveis-å'ö Älvd. 'dörren skall 
stängas'; h,åvos-a'tt Ore `stängas'; lå'ds ska 
hävås-aitt får krå'kom Rättv. (Bo.) 'ledet skall 
stängas för kreaturen'. — Särsk. förb. (av:) an 
vart å'hii vin Rättv. (Bo.) `han vältrades av'; 
je a hö'v-å' ä Li. 'jag har förlagt det'; (bort:) 
'tappa bort' Rättv. öVd. je a hö'v-ber'tt ä Li. 
`jag har tappat bort det'; (bortur:) han håv-
bakg' säg ne'llt Äpp. `han gapar (ropar) för-
färligt (eg. ironiskt: något litet)'; o häv-bsky' 
säg myttfy va'ttv, o-da tjä'lla Äpp. 'den där 
källan ger (ifrån sig) mycket vatten'; (efter:) 
häv-ti`tt ä Jä. 'lämna kvar det!'. Syn.: se hava 
efter; (för:) häv-/'r svLeks. 'dra för (gardi-
nerna)'; (igen:) häv-jå'n då'ra Dju. 'stäng 
dörren!'; (in:) je skall hå'v-inn Warvan Li. 'jag 
skulle stänga in kalvarna'; (in -i:) hev-inf' nå, 
så ä bi hi"tån jån Ve. 'lägg in någon ved i spisen, 
så att det blir varmt (eg. värmen el. hettan) 
här!'; (inunder:) heiv-ino`nnd Li. 'lägga ved i 
spisen'; (kring:) h,ä-kri'vv dä 	Rättv. 
(Bo.) <linda om dig sängfällen!'; (på:) 1. häv-på' 
mja'kk svLeks. 'häll på mjölk!'. 2. ho höv-på' 
an et riskkte ö'vett Äpp. 'hon gav honom en riktig 
skopa ovett'; (stad:) hav-stå' dedå'n Flo. 'kasta 
bort det där!'; (undan:) an håv-u`n,na 
Al 'han satte undan buteljen'; (under:) an 
höv-u`nndär dåm litä Ve. 'han lade litet strö 
under dem (:korna)'; (upp:) 1. `höja sig' Ve. 
Mal. öVd. bä'ttfin add hövi-kipp Mal. <bäcken 
hade ökat (sitt vattenstånd)'; (refl.:) kå'ko hel'v-
epp se Tra. 'kakan höjer sig' (vid jäsning el. 
gräddning)'. 2. liv-o'pp 8' Leks. (Silj.) 'lägga 
upp hö på skulle'. Syn.: hava upp. 3. 'bygga 
(upp)' Li. rrn, a hö'v-s'pp o-då stu`ggo 'han har 
byggt den där stugan'. 4, an-då' lä'in valt 
s'pphovin Mal. 'den där lagen blev upphävd'. 
5. `öppna' allm. äv-u'pp dö'rn el. dEVri öMor. 
tiv-o'pp då're svRättv. 'öppna dörren!'; åv-ospp 
lå'de Leks. (Silj.) 'öppna ledet (i gärdesgården)'; 
håv-s'pp 8`gor Jä. 'öppna ögonen'. Syn.: hävj a 
upp; (uppi:) 	ear, Tra. 'kasta ved på 
elden!'; (ur:) 1. <tömma' allm. ka'rrjän ä 
i'rhåvin Dju. 'korgen är tömd'. 2. häv-7'r så 
svLeks. h,åv-ii g Äpp. 'lätta sitt hjärta med 
kraftiga ord'; (ut:) 'föra ut, ha ut' allm. däm 
ösv-öft a'kmen vSoll. `de buro ut halmen'; häv-fet 
kfc'n svLeks. 'släppa ut korna på grönbete'; däm 
hö'v-fit kit'an å ~kin Tra. `de löste korna och 
småkreaturen'. Syn.: hava ut, bet. 1; (utav:) 
hav-tå' dä lar'ci'dar Jä. 10v-tå' däg Mal. 'tag av 
dig kläderna!'; (uti:) 'lägga i, ha i' allm. e 

hav-tf' fen, ffå'Iruvg Ore 'jag hade i en fjärding'; 
jä hav-tf' sa if tå va'tti sa svLeks. 'jag hällde i så 
litet vatten så'; må`sättf än ä tl'håvin Dju. 'mat-
säcken är ilagd'; (refl.:) 	så ng'syka mjs'Irk 
svLeks. `dricka nysilad mjölk'; hd`v-tf se må'tzb 
lott Li. 'kasta i sig maten fort'; (åter:) 1. äv-att 
dö'rum el. dö'rv„ öMor. `stäng dörren!'; ev-a'tt 
spfe'lldä svMor. 'skjut (igen) spjället!'; häv-a'tt 
dö"rär Ve. 'stäng dörren!'; håv-a'tt svLeks. 
'stänga'. Syn.: hava åter, bet. 2; hävja 
åter, bet. 1. 2. äv-a'tt tji`ttilv, Leks. (Silj.) 
'svänga kitteln från elden'. Syn.: hävj a åter, 
bet. 2. 8, dem hgv-aitt allt dem dold då Tra. 
`de lämnade efter sig allt vad de hade där'. 

hävd f. la evvd (best. e'vvdi) Ors. (h)ävvd Leks. 
h,ävvd Ga. Mal.; pl. gsvder Älvd. hii'vvder öVd. 
1. (sg. Mal.; pl. Älvd.:) <på långvarig besittning 
grundad rätt till viss jord / right to use of land 
sanctioned by long usage' (jfr SAOB 2) allm. 
4n, a g4`mmbe1re'vdär 4 e-då'r Älvd. 'han har 
äldre rätt till det där (ägoskiftet)'. Jfr gammal-
anor, bet. 2. 2. 'ägostycke, äga / property, 
piece of land' (jfr SAOB 3) Ors. Leks. Ga. Mal. 
öVd. (endast pl. i Mal. öVd.). Syn.: hävda, 
bet. 1. 8. (pl.:) 'märken (spår) av långvarig 
besittning / traces of long-term possession' 
Mal. 4. (pl.:) <spår av människa el. djur / 
tracks of person or animal' Mal. öVd. hå,'rå-
hävvder 'harspår' Li. Syn.: hävda, bet. 2. 
5. (senare ssgsled:) 'kolbotten / place or ground 
for charcoal kiln'; se kol-. 6. (senare ssgsled:) 
a. 'sätt att uppföra sig / behaviour' (jfr SAOB 7) 
Äpp.; se folk-. b. 'sätt att utföra el. åstadkomma 
ngt, handling, gärning / action' Ore; se lätt-. 

hävda f. IV a (h)ti'v(v)da Rättv. h,ä`vvda nvMal.; 
pl. h,ä`vvdsr öVd. 1. 'ägostycke, äga' (särsk. 
om  inhägnat stycke mark långt från gården) 
Rättv. Li. an e ti ti'v(v)dån sRättv. 'han är 
borta på skogstäkten' ; då a ri stra'nndtölr afft 
nar UPI:velar Li. 'där (vid Strandtordtjärnen) 
har Strand Tord haft några ägor'. Syn.: hävd, 
bet. 2. 2. 'spår av märmiska el. djur' Mal. Syn.: 
hävd, bet. 4. 

hävda sv. v. 1. hä'vvda Ve. Urvrida Mal. `använda, 
bruka (om jord) / use, cultivate (about soil)' 
(SAOB 3-4); dam add en, vä'l da a hä'vvd Mal. 
`de hade en fäbodvall där, som de brukade'. 

häve m. IV hä'vi (ack. hå'vå) Li. (jfr häv adj., 
Torp hmv adj.) 'stor fisk, baddare / big fish'; 
fe fekk äjn rekktig hävd te u'urs `jag fick en 
riktig baddare till laxöring'. 

hävel m. Id a «Illa "vil Älvd. Vå,mh. eva 
vMor. Soll. Ors. (pl. ryker Älvd. vMor. 'vkär 



tativel-bröms 	 988 
	

häVja 

Våmh.) 	 (pl. evi'llär ,,,evlerr) öMor. 
he"yäk ,,,he"vil (pl. hgvItär) Ve. hå'vel (pl. luisykär) 
Ore hrvil (pl. hryltar 	 Rättv. (Bo.) 
(h)ii`yil ,,,hä'vsk (pl. ei'vkar hä'vkar) Leks. /tvi/ 
Leks. (Silj.) 	Dju. Mal. (pl. hå'vZrarBju. 
hii`vvhe Mal.) hä'vvil Al Ga. (pl. hä'vykär Ål) 
WevIra Mock. Nås hå' vt& Flo. Jä. hdyyZrä Äpp. 
hå' vil h,ä` vvil (pl. h,å` ytter ••••• h.ä.' vii er) öVd. 1. 
'trästång, varpå hö o. dyl. bars / wooden pole, 
on which hay etc. was carried' (SAOB hävel' 
1; ()DB I 237) allm. bjrrå 4 "vIrtina, Älvd. 
bjå"rå upo e"vluma vOrs. bgero på hå`virom Ore 
bEr på hievylrär Al bå'r på hrikan Mock. bjö'r 
på hä'vlrar Jä. björ på häsvvIrom Mal. 'bära 
(hö) på stänger'; 6"evil Våmh. hö'håvel Ore 
'bärstång för hö'. Syn.: båra, bet. 3; hö-
stång. 2. `sidomed (stjälpmed) på släde / side 
runner of sled; eurved rod along both sides 
of sled, preventing it from turning over' (03DB 
I 498) Våmh. Mor. Ve. Ore Rättv. Al; e djikk 
4 ö"vil ikri'vngäst Våmh. <det gick på sido-
medarna alltsom oftast'; ä djikk å Knum 
ävi'll öMor. 'det gick på en sidomed'. Syn.: 
lass-, läss-, stälp-, väg-med. 3. `kantstång 
i arbetsskrinda / side-pole of rack-wagon' 
Våmh. Ve. Soll. Ore Rättv. Leks. Ål; u`n(n)dsr-
håvlrar Rättv. (Bo.) `nedre kantstänger'; Pvir-
håvZrar Rättv. (Bo.) 'övre kantstänger'. 4. 
`slå i åkerharv, utgörande fäste för harvpinnar / 
cross-bar of harrow, in which pegswere fastened' 
vSoll. Syn.: se harvträ; raft, bet. 2, m. fl. 
5. 'upprättstående element i grind, utgörande 
fäste för grindspjälorna / upright element in 
gate into which palings were fixad' svÄlvd. — 
Ssg: ävä'llpäir n. öMor. 'två trästänger, på 
vilka hö etc. bars / two wooden poles on which 
hay etc. was carried'. 

hävel-bröms m. T a hervälrbrsmms Dju. 'smal, grå-
svart broms / narrow, greyish-black horse-fly'. 
Jfr gråbröms(e);långholk, bet. 2; skörkarl. 
Syn.: holkbröms. 

hävel-börda f. la IVa evä'llbBrd öMor. he"vältböd 
Ve. e"väkbörd ,--,ö"välrbörd Soll. hå'väl•b61ra Jä. 
Mal. hävilbåka Li. 'så stor mängd hö, säd etc. 
som på en gång bars på höstänger / the amount 
of hay carried on hay poles at one time' (SAOB). 
Syn.: flo, bet. 2; hävel-flo, -hop. — Ssg: 
hä'yväkbBlrlaw,nd Mal. hervilbalannd Li. n. 'så 
stor markyta, som gav en lagom mängd gräs 
(el. starr) att bära på höstänger / piece of 
ground which produeed enough grass to carry 
on hay rods'. 

hävel-drög f. To hå"vildrik Rättv. (Bo.) 'grov 

arbetssläde, baktill utrustad med släpstänger, 
hävlar, för transport av ved till kolmila / largo 
sled, equipped with hävlar (trailing) at back, 
used to transport wood to eharcoal kiln'. Syn.: 
häveldröja. 

hävel-dröja f. IV a he"vältdröja Ve. =föreg. 
hävel-flo f.VII hä"välrfkö Ore hei"vilfIrö Rättv. 
. (Bo.) (jfr flo f., bet. 2) 'på ett par hävlar buren 
kvantitet hö / the amount of hay carried on 
two poles'. Syn.: se flo, bet. 2; hävel-börda, 
- hop. 

hävel-hop m.I a (h)å`vair(h)öp Leks. häväZrhöp 
Bju. Dju. Ga. Mock. 'så stor kvantitet hö, 
säd etc, som på en gång bars på ett par hö-
stänger' (ÖDB I 154, 237, 261). Syn.: flo, 
bet. 2; hävel-börda, -flo. 

hävel-horn n. T a hå"vilhön Rättv. (Bo.) 'främre, 
böjd del av stjälpmed (se hävel, bet. 2) på 
släde / front, eurved part of side runner of sled'. 

häver adj. I, se häv. 
hävja sv. v. 2. å`va Älvd. Våmh. vMor. Ors. hö've 
Ve. Eva Soll. heivja Li.; pret. 	Älvd. evd- 
Våmh. ö'vdä vMor. hgvd Ve. a`ddå Soll. Ors.; 
sup. öpt- •-•••övt- åpt- Älvd. 	vMor. Myt Ve. afft 
Soll. Ors. ha/It Ore (jfr häva st. v.). 1. <lyfta / 
lift' Ve. Li. an e sta'rrk te &Nja Li. 'han är 
stark i lyftning'. Syn.: häva, bet. 1. 2. 'föra, 
placera (sätta, lägga, ställa) / place, put' allm. 
qn i so pass så-n dag ö'y a mu`nnim Våmh. 
'han är så pass (stor), att han kan föra (maten) 
till munnen'; wett hösvd du slacka i jå's Ve. 'vart 
lade du strumporna nyss?'; i a a' f ft sä'ttjen ut å 
brfeni Soll. 'jag har placerat säcken på farstu-
bron'. Syn.: häva, bet. 2. — Refl.: 'begiva sig, 
laga sig / set out' allm. ö'y di i'nnat Ors. `ge dig i 
väg in!'; liå'v de u'pp Ore 'upp med dig!'. Syn.: 
häva refl., bet. 4. — Pass.: 'placeras / be plaeed' 
Ore isajå' äd skut a hå`vdas upå wi'nnchy, 'det 
här borde bäras upp på vinden'. Syn.: häva 
pass., bet. 2. — Särsk. förb. (av:) 1. ̀ avlägsna, 
ta bort' vMor. una du edd efft-å'y di dr,i'tv, <om 
du hade gjort dig ren (från lorten)'. 2. <avstå' 
vMor. i bellär int ev-å'y no mjö'k a di i dä'g 
'jag kan inte avstå ngn mjölk åt dig i dag'; 
(b or t å t:) ev-botä,' -nQm bri'evä dit Våmh. (Bon.) 
`överlämna brevet till honom, du!'; (dädan:) 
bä` (ger ed ept-di"ö4 i nos' zi nÄlvd. <bara de 
gåve sig i väg ngn gång!'; (e f ter:) ev-etter Älvd. 
ev-ettär Våmh. 'lämna kvar'. Syn.: se hava 
efter; (frani:) ev-fr4'mm vite smg' ör Våmh. 
'sätt fram litet smör!'; (från:) ev-/r4' aig e-dä'ne 
nÄlvd.. 'sätt (lägg, ställ) ifrån dig det där!'; 

. (h) ev-i' grg`ttg Älvd. <lägga (ngt, som skall 
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kokas) i grytan'; å"v-i di •Ira"gum o Son. 'häv i 
dig måttligt!'; (ihjäl:) 'döda' allm. em ar 
Evt-ijå'Ir .5tn Våmh. de hava dödat den (o: grisen)'. 
Syn.: hava ihjäl; (ihop:) ev-'5p nOrg Våmh. 
(Bon.) 'skyffla ihop torven i högar'; (in:) 'föra 
in, transportera in' allm. ev-i'nn Våmh. (abs.:) 
'leda in hästen i stallet'; hev-i'nn hö' Ve. 'ha in 
höet'; (ned:) i skum ev-ni'd an a su`nndåg 
vMor. `vi skola begrava honom på söndag'; 
hev-ni'd dji'lldär Ve. 'försätta gillrat ur fångst-
bart skick'; Xv-nid lritä 8'd åv sku'llam Soll. 
'ha ned litet hö från skullen!'; (om:) ev-4'mm 
nod Våmh. (Bon.) 'linda om ngt'; (sönder:) 
wi am å'ft-suinnd gr' pär vMor. `vi hava haft 
sönder greparna'; (u n d e r:) ev-u`nnder vOrs. 
(abs.:) 'lägga strö under kreaturen'. Syn.: 
dossa, bet. 2; strö under; (upp:) 1. 'lyfta 
upp' Våmh. Mor. 2. ev-u'pp f 8nItenndå Älvd. 
'plöja upp en vall'. Syn.: bryta, bet. 3; bryta 
upp, bet. 2. 3. 'öppna' allm. wgn ävä du u'pp 
Våmh. 'vad är det, du öppnar?'; han (h)a haft 
u'pp dö're Oro <han har öppnat dörren'. Syn.: 
hava uppe, bet. 2; häva upp, bet. 5; (uppi:) 
ev-u'ppi twå'r mrlråsur Våmh. 'ha i två slevar 
mjöl!'; (uppå:) ev-upp4 gr4"Iropin Våmh. <lägga 
på granbark (på hässjan till skydd)'; (ut:) 'föra 
ut, kasta ut, transportera ut' allm. dem sku 
g'v-ajt dem vMor. `de skulle kasta ut dem'; 
(uti:) nit' ar i eft-autl' ip`mmbIr.qn Våmh. 'nu 
har jag lagt i humlen'; a do haft-tf' mjs'Irtje Ore 
'har du slagit i mjölken?'; (å:) 1. (om kläder, 
seldon etc.:) 'sätta på' allm. ev-4' Kent 4 errkully, 
Älvd. `fäst blånorna på linfästet (till spinn-
rocken)'; e"v-å e'sstu,, så fi'nt vMor. <förse hästen 
med så fina seldon'. 2. ev-å meattä Soll. 'bära 
säden till torkstugan och breda ut den på 
lavarna för mältning' (jfr CoDB III 504); (åt:) 
ev-å' dö'rär Älvd. 'håll igen dörren litet på 
glänt!'; (äter:) 1. 'stänga' allm. a du apt-a'tt 
glrå'seä Älvd. 'har du stängt fönstret?'; a du 
aft-a'tt Wilk öOrs. 'har du stängt locket?'. Syn.: 
hava åter, bet. 2; häva åter, bet. 1. 2. 
e"v-att ke"tik vMor. 'svänga kitteln från elden'. 
Syn.: häva åter, bet. 2. 3. i ska g'v-att pl`po 
vOrs. `jag skall lägga bort vanan att röka'. 
4. 'lämna tillbaka'; ev-att ä Ors. 'lämna el. lägg 
tillbaka det!'. 

hävla sv. v. 1. (endast i förb. med adv., jfr hävel, 
bet. 1:) hävalt-i'nn hö' Rättv. (Bo.) 'bära in 
hö på höstänger / bring in hay on poles'. 

hävlig adj. I å' vIrin Våmh. hgvIrin hå' vIrin Ve. 
heevIren Oro hå"vIrijin ,,,hå"vkin Rättv. (Bo.) hå"v-
kin Rättv. (Bi.) (h)ävlrin Leks. hå'vkin Bju. Dju. 

Jä. hervvIrin Ål Ga. Mock. hå'gke Flo. hä'vvIrä Mal. 
lurvIren ÖVd. 1. `användbar, duglig, bra, fin, 
trevlig / useful, good, fine' (SAOB) allm. (i flera 
bygder endast negerat:) jet håsvIret dje'ssböd Ve. 
'ett präktigt bröllop'; ä skuld int sjå å' jt så 
hå`vIre Ve. klet skulle inte se så bra ut'; int ns 
hävin svLeks. 'icke vidare bra'; int va då 
ga`mmälr he'sstv. hä'vvIrin Al <inte var då den 
gamla hästen vidare bra'; an tyskkt allt an vå. 
hervvIrä Mal. 'han tyckte nog, att han var bra 
duktig'; jös, hå va hä'vvIrä Mal. `jo, det var just 
trevligt!'. Jfr häv, bet. 1; hand-. 2. 'avels-
duglig / fit for breeding purposes' Mal. Jfr 
häv, bet. 4; full-. 8. 'glatt överraskad, glad / 
pleasantly surprised, happy' Ore Rättv. Jä. 
an vart så hå"vIrijin Rättv. (Bo.) `han blev så 
glatt överraskad'; o e så hå"vkin i li'ssksllån så 
Rättv. (Bo.) 'hon är så glad åt lillflickan. så'. 
4. 'högfärdig, stolt / self-important, proud' 
Oro Bju. Dju. Ga. hå`vIren å'v se Oro <som vill 
vara litet finare än andra'. Syn.: häv, bet. 2. 
— Avi.: hä'vvIrähgt f. Mal. 'skicklighet / ability, 
skilt'. — Adv.: crvukiga adv. Våmh. (Bon.) 
'fint, präktigt / wall, excellently'; ä .v'-nt ss 
hä'vvIrä vä' t Mal. <det var inte så värst varmt'. 

häx n. T a häk(k)s Rättv. (Bo.) Ga. Mal. Li. 'hån, 
hånfullt uttryck, smädande / scorn, insult' 
(Ross heks n.; jfr ordb. häxa v.). 

häxa f. IV a e`klesa Våmh. ä`lcksa Mor, he'leksa 
Ve. hä'kksa Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'kvinna, som 
utförde handlingar av övernaturlig art / witch' 
(SAOB 1) Våmh. Mor. Äpp. Mal. ÖVd. Syn.: 
trollkäring. 2. 'intrigmakerska / scheming 
woman' (jfr SAOB 2 b) Äpp. 

häxa sv. v. 3. 1. e`kksa Älvd. vMor. Ors. (sup. 
ekkst Älvd.) erkksa öMor. hekksa (pret. he'kksät) 
Ve. (h)dkksa. (prat. (h)tekksts) Leks. hä'kksaBju. 
Ga. Flo. Nås Mal. ÖVd. (pret. hä'kks Mal.); 
pass. hä`k(k)sas Rättv. (F. Behre i Meijerbergs 
Ark. II 30 f.). 1. 'häckla, klandra; giva stick-
ord el. öknamn / carp at, blame; taunt' allm. 
du åk int e`kks f'stjed Älvd. `du får inte säga 
öknamn åt folk'; an inksär upå' mi jä'mmt 
öMor. 'han grälar på mig jämt"; an hell å hekksät 
i ä"ran Ve. `han höll på och gnatade om det 
där'; n &User ajti mi ja'mmt ati dedå' öOrs. 
`han klandrar mig ständigt för det där'; du 
hä'kks på mä jä'mmt Mal. <du klandrar mig 
jämt'. 2. 'bry / tease' Tra. an hä'kks-u„ fe 9? 
a`nna 'han brydde honom för Anna'. — Pass.: 
du kan då int sirj e 5'Ir utafår tä häskksas Rättv. 
(Bo.) `du kan då inte säga ett ord utan att 
smäda'. — Särsk. förb. (efter:) häks-ä`ttär Bju. 
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Nås häks-ä`ttä Jä. 'härma(s)'. — Avi.: ekkaal 
adj. öOrs. 'som ger pikar / taunting'; ekksun adj. 
Våmh. `trätosam / quarrelsome'. 

häx-kvast m. J a hä'kkskvasst Jä. 'kvastliknande, 
sjukligt förändrad samling skott på gren(arna) 
hos vissa träd / broom-like (system of) shoots 
of an unhealthy nature on branches or twigs of 
certain trees' (SAOB). Syn.: mar n.; mar-
kvast, -kvist, -torv, -tova. 

häx-märla f. IV a hä'kksmalla Jä. <visst tecken i 
almanackan för Lejonets stjärnbild, liknande en 
märla el. hyska n och utmärkande oturs- el. 
tykobrahedag / zodiac sign for constellation of 
Leo in shape of C/ signifying day of bad luck'. 
— Avi.: hä'kksmallu adj. Jä. 'oturlig, olycks-
artad / unfortunate'. 

häxmärl-dag m. lo hä'kksmallddy Jä. 'dag, då 
allting går olyckligt, tykobrahedag / black-letter 
day' (i almanackan utmärkt med ett tecken 
för Lejonets stjärnbild, som påminde om en 
märla: n). Jfr häxmärla. Syn.: se för-
kastad-, olycka-dag m. fl. 

hö n. V ö Älvd. nVåmh. öMor. (best. öt Älvd. 
ött nVåmh. 5d öMor.) & 6d (best. =obest.) 
Våmh. (Bon.) vMor. h5 Ve. Ore Bju. - Jä. 
(best. =obest. Ve. Dju. Nås hö'ä Bju.) öd (best. - 
°best.) Soll. å Ors. (Mö Rättv. Leks. Bd best. 
Leks. (Silj.) hy-  (best. hyä) Äpp. Mal. häj (best. 
hirje) ÖVd. 'slaget (och torkat) gräs /hay' (SAOB 
1); ig i so genuilr so i Kit ö't Älvd. 'jag är så gam-
mal, så jag äter hö'; U"tä 5'd Våmh. (Bon.) 'litet 
hö'; ta upp ri'd vMor. `bärga hö'; ä di'mmb åv h5'nä 
Ve. 'det ångar av höet'; li`gg ti hirn,a Dju. 'ligga i 
höet'; a"kuöd vMor. 'hö av god kvalitet, sparat 
till vårbruket'; bu`kköd vMor. `sämre grovt hö, 
lämpat för bock'; dri'ö öOrs. 'dåligt hö (eg. 
dr et h ö)'; streev (v )khi3 Rättv. (Bo.) 'hö med 
stjälkar av grövre växter'; rOnivsh5 Rättv. 
(Bi.) rs'nnivsö Leks. (Säj.) `hö från röjning(som-
råde) i skog'; tjå'gh,8 Bju. 'hö från icke odlad 
mark'; trä'88h5 Jä. `hö från träde'; bit'ssh,ö Jä. 
'hö, som togs med, då man forade i Bergslagen'; 
ni'ssthb' Jä. `hö för en dagsfärd med häst'; 
iwirekhg Mal. 'hö av fjolårets skörd'. Jfr fall-, 
fjär-, färd-, god-, gödnings-, huvud-, häst-, 
hövd-, kuv-, köl-, lind-, myr-, näs-, ren-, 
rens-, samk-, sko-, små-, starr-, tad-, talt-, 
täck-, vall-, väss-, änges-. — Avi.: hö`u 
adj. Ga. !full med hö; rik på hö / full of hay'. 

häl interj. s öOrs. hå Ore (h)ilh Leks. å Äpp. 
(uttr. för förvåning; jfr Ideforss Prim. I s. 136) 
hshå' 	då Ore 'clets'; täj ha jå' sakkt ns  

d't ona, hil'h svLeks. 'oj, har jag sagt något åt 
henne'. 

höll  interj. h'd Ve. å' Leks. hö` Mal. 'vad? vafalls? / 
what? I beg your pardon?' (Ideforss Prim. I 
s. 191). — Av/.: ä' a v. Leks. 'säga hö'. 

höa sv. v. 1. 	hil`ja 6`ja Rättv. (pret. 6`ju Bi.) 
(h)irja Leks. hö'jja Bju. Dju. Ga. Mock. hö'jja 
Al hö'ja Flo. (pret. hö'jdä) Nås Jä. hya Äpp. 
Mal. (pret. li.g` Mal.) håsja (sup. häjtt) Li. 1. 
<utan föregående hässjning bära in torrt hö i 
lada / take clry hay into barn without drying 
it on hurclles firat' (ÖDB I 248; jfr SAOB 1) 
Ga. 2. 'räfsa ihop slaget och torkat hö samt 
hässja det / rake together mown, clried hay 
and put on hurclle' Rättv. Leks. Bju. Al Dju. 
Mock. Nås Jä. Äpp. Mal. Li. int ha jä hö'jja i 
då'g int svLeks. 'inte har jag räfsat för hässj-
ning i dag inte'; ö'hyn Mal. 'slaget, men ej hop-
samlat och hässjat' (om hö). Jfr h ö b är g a; rå-. 
— Avi.: Wi`ja f. svLeks. hö'jniv f. Al hg`niv f. 
Äpp. <hopsamlande och hässjning av hö / 
raking and putting hay on hurclle'. 

hö-bod f. la ö‘bfid Älvd. ö`bad Våmh. ö"bfid 
vMor. e"bad Ors. h,ö'bäd Ore hö'bö Al 

(jfr Sv.Lm. B. 50, s. 213 f., 226 f.). 1. 'hus för 
förvaring av hö, hölada / hay-barn' (SAOB; 
ÖDB I 148, III 14, 149) allm. Syn.: hö-lad, 
-lada. 2. 'öppning mellan stallets båda av-
delningar / opening between two parts of stable' 
Al. 3. 'husdjur, som konsumerar mycket hö / 
domestic animal which eats a great deal of hay' 
Våmh. 

hö-bonde m. VI hö'bonnda svLeks. <person, som 
sysslar med höslåtter / person who is busy 
haymaking'; ä du hö'bonnda i dä'g 'sysslar du 
med höslåtter i dag?'. 

hö-brodd m. J a hö'brsdd Flo. 'höstack / haystaek' 
(vanl. i ladan). Syn.: höstack, bet. 1. 

hö-båga f. V hö'buggu svLeks. Ga. htbagu Al 
hö`baga Flo. hg`bägu Äpp.; obef. Älvd. Våmh. 
'av träbågar och vidjor bestående redskap för 
bärning av hö / device for carrying hay, con-
sisting of wooden frame and withes' (ÖDB I 
276). Syn.: se båga, bet. 1; kärsa, bet. 1, m. fl. 

hö-båra f. IV a hb"båra Rättv. (Bo.) 5`båra svRättv. 
'för hötransport i svår terräng avs. släpställ-
ning, vanligen dragen av en karl och bestående 
av två parallella gm tvärslåar förenade stänger / 
device consisting of two parallel poles joined by 
cross bars, used for dragging hay aeross clifficult 
country' (jfr ÖDB I 262). Jfr bära f., bet. 2. 

hö-båt m. la hAYbdt Mal. hä'jbåt ÖVd. 'båt med 
2-4 årpar, anv. vid transport av hö (ofta även 



hö-bälg 	 991 	 hög' 

vid kyrkfärd) / boat with 2 or 4 pairs of oars 
used for transporting hay (or for journeying 
to church)'. Jfr kyrkbåt. 

hö-bälg m.I c ö"bög nvMor. 'så mycket hö som 
rymdes i en skinnsäck, givet åt tjur efter be-
täckning / the amount of hay that could be pub 
into a leather bag, given to buil after covering'. 
Jfr oxtapp, bet. 2. 

hö-bärga sv. v. 1. 6"bärrg vSoll. hig`bärrga Äpp. 
<bärga hö / harvest hay' (SAOB 1). Jfr höa, 
bet. 2. 

hö-bärgning f. I b (h)nairrgniv Leks. hYbeirr(g)niv 
Äpp. 'höbärgningsarbete; tid, då hö bärgas / 
haymaking (period)' (SAOB). Jfr slogtid m. fl. 

hö-böta sv. v. 3. >d"beta Älvd. ö"böta Våmh. 
e"båta sOrs. hö`böta Ore <forsla mindre partier hö 
utefter svårframkomlig väg el. del av väg / 
transport small quantities of hay along difficult 
road' (Liv. Älvd., s. 87; Älvd. arb., s. 135; ÖDB 
I 259). Jfr böta", bet. 1; höf öra. 

höböt-flaska f. IV a ö"b§6tflra88k Älvd. `träflaska 
med långmjölk, som på sommaren sattes ned i 
en källa vid åkstugorna för att finnas till 
hands, då man skulle höböta / wooden bottle 
of fermented viscous milk  which was put into a 
spring by åkstugorna for me during trans-
porting hay'. 

höd f. T a hö Mal. hå öVd. (jfr häd; Torp höd; 
H. Lindberg i Nord. namn. Festskr. t. L. Moberg, 
s. 286 ff.; äv. i NoB 1975) 'högvälvd bergshöjd, 
backe på bergsrygg / dome-shaped hill, slope 
of mountain ridge'; spp i hö'otra punncli bg` råsam 
Mal. 'uppe på bergshöjderna under Byråsen'; 
ki'mhlux Li. `Limhön'. 

hö-drygt adj. n. heejdragt öVd. 'besvärligt och 
ansträngande (vid arbetet med höbärgningen) / 
difficult and hard (about bringing in the hay)'; 
ä vt& nög heejdragar i mii`ro Li. 'det blir nog 
mera ansträngande med höbärgningen i morgon'. 

hö-dråg f.I c heejdråg öVd. `släde, avsedd för 
transport av hö / hay sled' (se ill.; ÖDB I 246, 
257). Jfr finnkälke. Syn.: hö-drög, -dröja, 
-slepa, -slip, -släde, -släpa. 

hö-drög f. I c höst/gg Nås Jä. hYdrög Mal. =föreg. 
hö-dröja f.IVa h,ö`dräjah,ö'dreja Ve. hydröja 
Mal. —föreg. (se ill.; ÖDB I 246). 

hö-frö n.V ofrie Älvd. 	öMor. hrfri Ve. 
8' frä vSoll. e"frå ,,,ä` frö Ors. (h)ö'frä (h)6' frö 
Rättv. h5`frä Al (la. Nås hös trå' Flo. hö'frö Jä. 
kg' frö Mal. hä'jfrö öVd. 'till utsäde avsett frö 
av olika gräsarter / different types of grass seed 
for sowing' (SAOB 1; ÖDB I 253, 331). 

höfs n. oböjl. hölls Mal. (endast i förb. med på:) 

på hö' //8 'på en slump, på ett ungefär uppskattat 
mått / at random; approximately'; an tö'g 
på 	hö' //8 'han tog på ett ungefär'. Syn.: se 
gehör, bet. 2; höfsakluns; höft m. fl. 

höfsa sv. v. 1. her fisa Mal. (jfr hö f s n.) 'taga på en 
slump / take roughly, approximately'. Jfr 
höfta v. 

höfsa-kluns sbst. oböjl. (jfr kluns, bet. 2; endast 
i uttr. taga på höfsakluns:) tå, på hö'ffsa- 
kkunns svLeks. `taga på en höft, ungefärligt / 
take roughly, approximately'. Syn.: se gehör, 
bet. 2; höfs; höft m. fl. 

höft m. 	oböjl. yfft m. Älvd. öft öMor. offt m. 
Ors. hö/it m. Ore Ål Dju. hof (/ )t m. Rättv. (Bo.) 
hofft ,,,offt m. Leks. ho//t m. Bju. Nås Jä. hofft 
n. Mal. Li. (SAOB höft'; endast i förb. med 
på el. uppå:) up4 rn y' //t Älvd. upå ö'ft öMor. 
på en ho' fft Bju. på ett ho' fft Mal. Li. `på ett 
ungefär, slumpvis'; i tår upo jen o'fft Ors. `jag 
tar på ett ungefär'; gå på ho'fft Jä. ̀ gå på måfå'; 
hå vatt på ett ho' //t Mal. 'det blev på en slump'. 
Syn.: gehör, bet. 2; hov n., bet. 3; höfs; 
höfsakluns; hävd. 

höft f. l a hö/fl Dju. 'eoxa' (SAOB höft/ 1). Syn.: 
länd; mjörm; roi, bet. 2. 

höfta sv. v. 1. (SAOB höfta"; endast refl. och i 
förb. med till:) offt-si-tiqr Våmh. (Bon.) ho'//t. 
8ä-tå' Nås Jä. 'göra en ungefärlig uppskattning, 
väga på ett ungefär, gissa på en höft / make a 
rough guess'. Jfr höfsa. Syn.: höva, bet. 1. 

hö-föra sv. v. 3. ö' föra &lära Ors. hö` föra Ore 
'köra hem hö på vinterföre / transport hay in 
winter' (ÖDB I 256). Jfr höböta. Syn.: hö. 
köra, -åka. 

hög m. I c hög Al (la. Flo. ,,,håg Mal. (best. hö'jän 
Al) hsug (best. ha"-n) öVd. 1. 'anhopning av 
sammanfört material el. sammanförda före- 
mål / pile of material, heap' (SAOB hög' 2) 
allm. griesög Rättv. `grushög'; meessåhsug Li. 
'hög av hopsamlad mossa till kreatursfoder'; 
skeinhsug Li. `stenhög'; vå'hfig Mal. vå`åheug Tra. 
'oordnad hög av huggen ved'; tcerrmhsug Tra. 
'hög av innanmäte (av slaktdjur, fisk etc.)'. 
Jfr bläst-, bull-, drå,s-, dyng-, grift-, hed-
ning-, mork-, offer-, slag-, spän-. Syn.: 
dungen; hop, bet. 1; kuv, bet. 3; stack. 2. 
'samling barn, barnskara / group of children' 
(jfr SAOB högt  2) (la. Jfr hop, bet. 2. 3. (i 
uttr. gå upp i h ö gen:) gå' (s)pi hs`uam Li. `leva 
i överflöd / live in luxury'. 

hög' adj. I ög 	Älvd. nVåmh. g Våmh. 
(Bon.) Mor. Soll. (n. ögt Mor. Soll.) hög Ve. 
Ore Bju. — Mal. (n. hökt Dju. hökkt Nås höggt 
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Mal.) åg (n. ägt) Ors. (h)5g Rättv. Leks. Mg (n. 
häggt ,,,häkkt) ÖVd.; komp. ösgera -3‘gera Älvd. 
S'gär vMor. ä'gsra vOrs. (h)3'gur Leks. hö'gärä 
Jä. h,ö'gär Äpp. h•Ti'gää  Mal. hå`gar ÖVd.; superi. 
ö' gest ägst Älvd. ö' gäst vMor. å'gsst 'gest Ors. 
(h)ökkst Leks. hös gäst Flo. Nås hö'gist ,,,hökkst J ä. 
höggst Äpp. hö'gäst ,,,hökkst Mal. hå' gest h,äkkat 
ÖVd. 1. a. 'som har stor utsträckning uppåt el. 
när ansenlig höjd / high, tall' (SAOB 1) allra. si' 

waö ö'g i &vd@ an i'r Älvd. 'ser du, så högt han 
häller huvudet?' (om rädd häst); up 4 tisgestad 
Älvd. (subst. best. form neutr., jfr LD II 147 
och Lev. Älvd., s. 52 f.) 'upp på högsta krönet'; 
da-v, u`ppä 114 ö'gt o 	Våmh. 'då man hop- 
par från (ngt) högt och ned'; ed ir ö'gt wa'ttn 
Våmh. (Bon.) `det är högt vattenstånd'; ä va 
hösgan trs's(s)kålr Rättv. (Bo.) 'det var hög 
tröskel'; mä hö'g lå`ga Mock. 'med hög låga'; 
hö'gan rirgs Nås 'hög råge'; å hergest kkettam 
Li. 'på den högsta klinten'. Jfr botten-. b. 
(om röst:) 'stark, högljudd / loud-voiced' (SAOB 
7) 	Li. hå'kt må' ir `hög röst'. Jfr gäll'; väll. 
2. (om tid / about time; SAOB 9 a) allm. yvyr 
Egst n(l'te Älvd. <över den mörkaste delen av 
natten'; eä ir ö'g ti'd up4 at du djå ri`e dig 
Älvd. 'det är hög tid (uppå), att du gör dig 
färdig'; nä ö ä hö'ggst B'ton attä Äpp. 'nu är 
det mitt på eftermiddagen igen'; i hti'g ö`to 
Mal. 'sent på eftermiddagen'; nä a ve hä'kkst 
seernmån Tra. 'nu äro vi mitt i sommaren'. 3. 
(om ålder / about age; SAOB 9 b:) 4n kår ö`gan 
«lider Älvd. 'han ser gammal ut för sin ålder 
/ he looks old for his age'; hö'g a'llää Mal. `hög 
ålder'. 4. (om värdighet, anseende etc. / about 
dignity, reputation etc.; SAOB 10) allm. ./n a 
ktmi d'gt i wå'rdn Älvd. `han har kommit högt 
i världen / he has reached a high position'; 
(adv.:) hö' gt bård svLeks. 'höglärd'. 5. (om värde 
o. d. / about value etc.; SAOB 12) allm. iet eigt 
b1.7'86 Älvd. 'ett högt anbud / a high offer'; 
hskkin gäv hö'kkst bå'ä Mal. 'vem gav högsta 
anbudet?'. 6. (substantiverat:) 'överhetsperson 
/ person in authority'; je e ss klrån te tä'Iro ve 
damm jä hå`ga Li. 'jag har så svårt att ut-
trycka mig, när jag skall tala med de här över-
hetspersonerna'. — Adv.: hö'kksts adv. superl. 
Mal. `överst / on top'; Ca hö'kksts sätt du ä då,' 
'allra överst skall du sätta det där'. 

hög" aj I gög Älvd. (Fr. hxgr; Torp hese). 
1. (om person:) 'händig / (about person:) handy'; 
mäls i so y ög ad o'llå 'Mats är så händig med 
allting'. Syn.: se fintlig. • 2. (om sak:) 'be-
händig, praktisk, lätt att tillgripa / (about 

thing:) handy, practicar; 4n ir g4g av-mi'n,n sig 
'den (lilla kniven) är behändig att ha med sig'. 
3. (i uttr. vara högst med:) <gärna tillgripa, 
helst välja, föredra / prefer'; imma yögest min 
Waldgrötem wir `vi gripa helst till kallgröt, vi'. 

hö-gaffel m.I d a ö"gaffek Älvd. ö"gaffil öMor. 
rgaffäl Son. å'gaffsl vOrs. hy'gaffil Mal. hä`j-
gaffil ÖVd. `järngaffel, varmed hö förflyttas / 
hay-fork' (SAOB). 

hög-bjuden adj. IV 5sgbii8din Älvd. `nödbjuden 
på grund av högfärd / requiring a great deal of 
pressing dua to pride'. Syn.: nöd-, t r å-
bjuden. 

hög-bläst m. Ta å'clblåst-å‘gblåst.-,e"(g)blässt Ors. 
'utslagssjukdom hos människa, häst el. ko / 
skin rash (of person, horse or cow)' (jfr Fr. 
blåstr, bet. 5; Bl. blästur, bet. 7). 

hög-bod f.Ia å'gbud Älvd. `övre (utskjutande) 
del el. våning av stolpbod el. härbre, vilken 
stundtals anv. som sovplats / upper protruding 
part of härbre sometimes used for sleeping 
purposes'. Jfr höghärbärge. 

hög-bord n. hösgbölr svLeks. 'den ände av bordet 
där brud och brudgum sutto under gästabudet / 
the end of the table at which the bride and the 
bridegroom sat at the wedding feast'. Jfr 
högsäte. 

hög-bröstad adj. I å'gbresstaö Älvd. hö'gbrsasta 
Bju. Nås hö'gbrösstn Mal. het`gbrösstn Tra. (om 
kvinna:) 'som har högt bröst / high-breasted' 
(SAOB 1). 

hög-bulta sv.v.l. hö'gbullta Flo. <bära (ngn) 
grensle på sina axlar / give someone a ride 
over one's shoulders'. Jfr bult alv, bet. 1. 

hög-bulten m.Ia best. hö'gbulltn, Dju. Nås (jfr 
högbulta; endast i förb. med på:) sä'tt-n på 
hö'gbulltn, Dju. 'sätt honom grensle över dina 
axlar!'; si`tt på hö'gbulltn Nås 'sitta grensle över 
ngns axlar'. 

hög-dragen adj. IV ö'gdrajn (pl. ö'gdrajuner) 
Älvd. ö'gdrajn Våmh. ågdrä'jin, öMor. ö'gdräjin 
SoII. å'gdrajn å'gdrajin, Ors. hö'gdräjin Rättv. 
(Bo.) svLeks. Bju. hö'gdrizi Flo. hösgdräin ,,,hö'g- 
dräjin Mal. hli`gdräin ÖVd. 'högmodig, dryg / 
proud, self-important' (SAOB). 

höger adv. g'6ger Älvd. yägär Våmh. ö'gär vMor. 
Son. å'gär öMor. hö'gär Ve. Bju. Äpp. Mal. 
å'gsr 	Ors. håsger ÖVd. 'åt el. på den 
högra sidan / to the right' (SAOB 2-3; äv. sub-
stantiviskt:) ad 9'6ger Älvd. 'på höger hand'; 
gokk a ä'gär öMor. <gå till höger'; tå å'gvr vOrs. 
'till höger'; lcvnmb upp å'ger öOrs. 'kamma 
(hö) med högra handen främst'. Jfr högra. — 
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Ssgr: ö'gårannd f. öMor. 'höger hand / the right 
hand'; ö'gärkarr m. Soll. 'högerhänt man! right-
handed man'. 

höger-hänt adj. I g‘ögerennt Älvd. Våmh. 13`går-
ännt Soll. hintrh,ännt Mal. ha"gerhännt öVd. 
'som företrädesvis använder högra handen / 
right-handed' (SAOB). 

hög-fläta f.IVa hB`gflräta Rättv. (Bo.) <inlägg, 
högt på mitten och smalt mot ändarna, be-
stående av blå,n el. trasor, överklätt med tyg, 
lindat med vita band och fästat vid en del av 
håret, avsett att utgöra stöd för de toppiga 
huvudbonaderna / artificial plait consisting of 
tow or rags, covered with cloth, wound with 
ribbon into hair, acting as support for pointed 
hat' (ÖDB IV 233, 254; se ill.). Jfr bunta f., 
bet. 2. 

hög-flöde n.III hö'gfködä Ve. 'översvämning / 
flood'. 

hög-fotad adj. 1 ö'gf åstad Älvd. ö' gfråstadn, nVåmh. 
B`gfilstadn Våmh. (Bon.) 'långbent / long-

. legged'. 
hög-färd f.Ia .6"gffirdi Älvd. ö'kkferd Våmh. 
5'g/ärd öMor. hä'gfål Ve. ö'gfård Ors. hö'gfälr 
Rättv. (Bo.) (h)ösggfaL• Leks. hösickfölr Bju. Dju. 
h3'gfälr Jä. hö'ggfåk Mal. luTgfälr öVd. <stolthet 
över eget värde, högmod / pride, self-import-
ance' (SAOB 1); e-där i bå'r &gjöt* Älvd. 
'det där är bara högfärd'; h,ö`ggfalra tår celler 

. ivyin göd å'nnda svLeks. 'högfärd slutar aldrig 
väl'. Syn.: högmod. — Ssgr: hö'ggfälrmAnda 
m. Mal. 1. `högmod / self-importance' (SAOB). 
2. 'högfärdig person / self-important person'; 
ii`kkfestro'pp m. Våmh. `högfärdig person / 
self-important person'; hö'ggfå,stupp m. Ve. 
föreg.; hö'ggfälrgtippa f. Mal. 'högfärdig kvinna / 
self-important woman'; hö'ggfärtuppa Ve. hö'gg-
fälf4u1Ppa Mal. f. =föreg.; hö'ggfälretö'ku adj. 
Mal. 'fylld av högfärd / self-important' (SAOB). 
— Avla ösgfeirdas v. pass. Ors. 'vara högfärdig / 
be conceited' (SAOB); å"gföröug nÄlvd. ö"g-
fardun vÄlvd. ö'kkferdun Våmh. ögfärdun 
öMor. hö"gfårdun Ve. ö'kkflirdon vSoll. ö`g-
fårdun Ors. hasgfalrug Rättv. (Bi.) (h)ö'ggfairug 
Leks. hö'kkffilru Nås Jä. lia`gfe&u Äpp. hö'gg-
KiZru Mal. hå`gfälre öVd. adj. 'fylld av högfärd / 
proud, self-important' (SAOB). 

hög-hylla f. Ja ö`gill Älvd. a‘gill öMor. 
Ve. 'för mjölkskålar m. m. avsedd hänghylla 
över matbordet el. fönstret i stugan / shelf for 
milk-bowls etc., hanging above table or window' 
(ÖDB III 215, 345; se 	Syn.: se hylla, 
bet. 2. 

hög-häl m.Ia ö'gåir Älvd. Våmh. hinhåk Oro 
'hög klack på sko / high heel of shoe'. Syn.: 
kork-, pigg-häl. 

höghäl-sko m.V ö‘gtarskas Älvd. Våmh. 8`gältskö 
vMor. Soll. S'gälskö öMor. hi3`ghtigkö Ore `sko 
med hög klack / shoe with high heel' (se ill.; 
ÖDB II 284; IV 332). Syn.: klack-, korkhäl-, 
pigghäl-, plutt-sko. 

hög-härbärge n. III hö'ghiirrbrå Jä. `övre våning 
av förrådsbod / upper storey of storehouse' 
(ÖDB III 260). Jfr högbod. Syn.: se burs-
hjälle. 

hög-hässja f.IVa hirghäffa Jä. 'ovanligt lång 
och hög hässja, anv. vid hässjning av säd på 

• 
 

svedjef all / unusually long and tall hurdle 
, used for grain on burn-beaten land'. Jfr f inn-

hässja. 
högkrag-sko m.Vb öVerågåskaa Älvd. 
känga med högt skaft / laced high boot'. 

hög-ljudad adj. I hasgjiida (pl. hö'gjudadär) Oro 
12,6`gjfida (pl. =sg.) Rättv. (Bo.) hri`gifia Bju. 
'högljudd / bud (voiced)' (SAOB). Syn.: hög-
ljudd, -mäld, -ordad; vällmålEi,d. 

hög-ii udd adj. S'gjudd öMor. =föreg. 
hög-lärd adj. I ö'gkårå Älvd. ö`glrärd Våmh. 

hö'gläcl Mal. hå`gläcl ÖVd. (jfr hög adj, bet. 4) 
<mäkta lärd / very learned'. 

hög-magad adj. I ö`gmeiget'a Älvd. 'som har hög, 
framskjutande mage / with a protruding ab-
domen' (SAOB). 

hög-mod n. ha`gmö Bju. Ga. Nås 'stolthet, dryg-
het / pride, self-importance' (SAOB 1). Syn.: 
högfärd. — Avi.: hö'grnödas Rättv. (Bo.) 
lu'i`gmöas Bju. h'S`gmöås Ga. v. pass. 'vara 
högmodig, yvas / be self-important' (SAOB); 
hö'gmöu Bju. Ga. 'fylld av högmod / self-im-
portant' (SAOB). 

hög-mäld adj. ha`gmålld Mal. hå`gmalld Li. 
'högröstad'. Syn.: se höglj uda d. 

högnad m. hö'ggna n•hö'vvna svLeks. `upphöjning 
(i terrängen el. annorstädes) / rise (in ground 
or elsewhere)' (jfr SAOB; Multrå); dannda 
hii'vvnan utvå tgern, 'den där upphöjningen nere 
vid tjärnen'; tra`mmp-på litä, ss int å bi en 
hö'ggna 'trampa på litet, så det inte blir en 
upphöjning'. 

hö-golv n.Ia ögö'v—ågö'v öMor. ö"göv Soll. 
rgöv Ors. hö'gultv Oro. 1. `vinterhässja / winter 
hurdle' Mor. Soll.. Ors. (ÖDB I 232; SAOB 2)., 
Syn.: se golv, bet. 7. 2. 'mellanrum mellan 
två stolpar i höhässja / space between two poles 
of hay hurdle' Oro. Jfr golv, bet. 4. 

<snör- 
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hög-ordad adj. ä'gwördadn, Ors. 'högröstad'. 
Syn.: se högljudad. 

högra adj. best. sger- Älvd. b`gär vMor. Ve. 
Son. ä'gsr- Ors. hö'gär- Ore hö'gsr ••••• ösgsr Rättv. 

gör Nås Jä. Mal. 'placerad till höger / right 
(hand)' (SAOB höger 1); 4 Vgesak, Älvd. o 
ä'gsrsajdun vOrs. `på den högra sidan'; hö'gär-
wsttn, Ore 'den högra vanten'; rö mö'r ma hö'gsr 
&rån Rättv. (Bo.) `ro mera med den högra 
åran'; hö'gär grå e för stä`kkut Jä. 'den högra 
skidan är för kort'. Jfr höger. 

högst-dag m.II hä'ggstcläg Li. <middagsmål / 
di/mer'. 

högst-dags adv. hö'gget-da'ggs Äpp. hö'ggstclaggs 
Mal. hä'ggstclaggs ÖVd. (jfr hög adj., bet. 2). 
1. 'tidpunkten kl. 12 på dagen / 12 noon' Mal. 
ÖVd. Jfr late n., bet. 2. 2. 'högt på tiden / 
high time' Äpp. 

hög-sten m.Ia hö'ggstän Nås hösgstän ,,,hö'kkstän 
Jä. <gråsten, använd som fäste eller stöd för 
spiskåpan / granite stone used as support of 
hood of fireplace'. 

högsto adv., se hög' adj. (adv.). 
hög-stuga f.V g`gstuga Ors. Wrgstfigu Rättv. (Bo.) 
`tvåvåningsbyggnad (med yttre trapphus) / 
two-story building with exterior stair-well' 
(jfr SAOB; se ill.). 

hög-stång f.Ib ö'gstevg Älvd. nVåmh. b'gatevg 
Våmh. (Bon.) åsgstetuvg öMor. 'takstång i stuga, 
löst vilande på fria bjälkar strax under taket / 
pole, resting on beams just under roof of cottage' 
(ÖDB III 215, 218, 219; se ill.). Jfr bändstång. 
Syn.: takstång. 

hög-ställd adj. hå`gställd Tra. 'högtidsklädd / 
dressed in festal attire for special occasion'. 

hög-säng f. Ib ö'gsajng Våmh. ä`gaäng nöMor. 
B`gsävng öMor. hö'gsänng ,,,hösksänvg Ve. hö'g-
sänn Nås Jä. 1. `tvåvåningssäng / double-
decker bunk' (SAOB) Mor. Ve. Syn.: tarre, 
bet. 2; tarrsäng. 2. `övre säng i tvåvånings-
säng / upper blink' (ÖDB III 206) Nås Jä. 
Syn.: se hjälle, bet. 7. 

hög-säte n.III hö'gsåtä Ve. Äpp. hö'gsåt 
hkgsäte ÖVd. <den förnämsta platsen vid mat-
bordet / the place of honour at the table' (jfr 
SAOB 1); du ska ful si'tt på höksåta du Mal. 'du 
skall väl sitta på bästa platsen vid bordet, du'. 
Jfr högbord. 

högsät(es)-vrån f.VIIa best. h,"&gsåtsvråna Mal. 
hirgstitröna.,h4sätrönä ÖVd. 1. 'den del av 
stugutrymmet vid gavelväggen, som mot lång-
väggen icke begränsades av en väggsäng / the 
part of the cottage at the gable end, which was 

not taken up by a wall-bed' allm. 2. (bildl.:) 
an a Idemm, pi hå`gseitrönä nö' Tra. `han har 
kommit i goda omständigheter nu / he is doing 
weil now'. 

hög-tid f. 	6`gtajd f. Älvd. Våmh. (Bon.) 
ö`ggtid öMor. hö'gticl Ve. 6`gtajd vOrs. (h)ö`ggtkl 
svLeks. hö'ggti m. Nås Mal. hä'ggti f. ÖVd. 1. 
`helg / holiday, festival' (SAOB 1) allm. fi"ri 
ug`ra g`gtajd vOrs. `före varje helg'; jä`8?rögtajdQ 
Älvd. `julhelgen'. 2. `fröjdefull tilldragelse / 
happy occasion' (SAOB 4) Leks. 

högtids-bröd n. la häkgtisbrå ÖVd. `helgdags-
bröd / bread baked for a special occasion'. Jfr 
vär(en)dagsbröd. 

högtids-dag m. II g‘gtajsdäg Älvd. ä`gticlscläg Ors. 
h,ö`kktisdäg Mal. hä'Icktisdäg ÖVd. 1. `kyrklig 
helgdag / religious holiday' (SAOB 1) allm. 
2. <dag, som av speciell anledning kändes hög-
tidlig / special day celebrated in a particular 
way' Mal. ä vå,' full en höVektiscläg häl'a ga'vy 
damm kamm s hälls på' det var väl en högtids-
dag varje gång de kommo och hälsade på'. 

högtids-helg f.Ib hö'ggtish,äkg Mal. `större helg 
(jul, påsk, pingst el. midsommar) / important 
holiday (Christmas, Easter, Whitsun or Mid-
summer)' (ÖDB III 322). Syn.: stor -hel g, 
-helgd. 

hög-vristad adj. I hå'gvrisstn, Mal. häsgresstn, ÖVd. 
`som har hög(a) vrist(er) / with high tarsus' 
(SAOB); o e hä'gresstn, Tra. <hon är högvristad'. 

högås-blomma m. Illa ö`gefsbIrjefmm nÄlvd. <maj-
viva, Primula farinosa' (växte strax invid 
Högåsbäcken i norra delen av byn Åsen). 

hö-hässja f.IVa å'ess Älvd. 5'ässja Mor. ö'effa 
Rättv. hö'häffa —hö"häffa Jä. hg`häfa Mal. 
herjhåfa Li. `hässja av hö / hay-hurdle' (SAOB). 

höja' sv.v., se höjda. 
höja" sv.v., se h ö a. 
höjd f. la gägd Älvd. ågd vMor. Soll. högd Ve. Ore 

ägd Ors. h,ög(g)d Rättv. (Bo.) höjd Ga. Flo. Mal. 
häggd ÖVd. 1. `utsträckning uppåt / height' 
(SAOB 1) Rättv. ho`ppa på hö'g(g)dä Rättv. 
(Bo.) `hoppa höjdhopp'. 2. 'upphöjning i 
terrängen / rise in ground, hill' (SAOB 5 a) allm. 
hä'ggder å dä'ker Li. `höjder och dalar'. 

höjda sv.v.l. herggda Li. (jfr höjd f.) `höja, 
förhöja / make higher, raise' (jfr SAOB höja v.); 
dem clä`g int hät`ggda nä"de kunna inte höja 
(skatten) något'. Syn.: höj der a. — Särsk. förb. 
(upp:) hieggd-vipp ö'nndbönan a gs`kva Li. 
<höja el. bygga upp underlaget (underbona-
den) el. golvet för hässjan'. Jfr höjdera. 

höjders sv.v.l. hö'jdära Mal. = föreg. ä få'a-n„,t 
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liddji-nerå' so`vvok; ve låd hö`jdär ä li`tä 'det 
får inte ligga på marken så där; vi måste (eg. 
lära) höja det litet el. lägga upp det högre'. 
— Särsk. förb. (upp:) hö' jdär-eipp ä li`tä 'lägga 
det litet högre upp'. 

hök m.Ib ök Älvd. Våmh. Mor. (h)ök Ve. —a 
Soll. k Ors. hök Oro - Äpp. hk ,,,heuk Mal. 
heuk ÖVd. 1. a. `dagrovfågeln Accipiter / hawk' 
(SAOB 1) allm. Jfr duv-, fiske-, hön-, höns-, 
kloss-, kven-, bet. 1, ryss-, slag-, sparv-, 
spink-, spänn-, tet-, tjäders-; ljutörn; 
spännare'. b. (senare ssgsled:) `ett slags vissel-
pipa / a kind of whistle (pipe)' Mal. Li.; se 
kven-, bet. 2. 2. 'öknamn på invånare i Älv-
dalens kyrkby / nickname for inhabitants of the 
parish village of Älvdalen' (jfr SAOB 2). Älvd. 
3. (senare ssgsled:) 'besvärlig, grinig person / 
tiresome, peevish person' Älvd. Mor.; se kliv-, 
klut-, kven-, mat-, rev-. 4. (senare ssgsled:) 
`ett slags lie / a kind of scythe' Älvd.; se färn-. 

hö-kagg m.Ib hä'jkagg Li. hii`jkagg Tra. 'kvanti-
tet på en och samma plats upplagt hö / aniount 
of hay piled up in one place'. 

hö-karl m.Ia ö'kall Ors. 'man, för vilken ett 
vinterhölass stjälpte / man, whose bad of hay 
tipped over in winter'; an, ad wurti å'kall up i 
mö'rbjär 'det illa lassade vinterhölasset hade 
rasat sönder för honom uppe i Myrberget'. 

hök-död m.Ia hrPkdad Dju. 'mörk, blåaktig 
potatissort / dark, bluish potato'. 

hö-kläde n.11I hirjatie Tra. 'hästtäcke, försett 
med järnringar och använt vid transport av 
hö / horse-covering with iron rings on it, used 
to transport hay'. Syn.: hästkläde. 

hö-kors m.Ia 'c-Pkro88 Älvd. <så stor kvantitet hö 
som rymdes inknuten i ett hästkläde / the 
amount of hay contained in a horse blanket' 
(Lev. Liv. Älvd. 83). 

hö-krok m.Ib hg`krök Mal. her jkrök ÖVd. 
växt, krokformat redskap av trä, varmed hö 
drages ut ur hökaggen i ladan / naturally 
hook-shaped tool used to pull hay out of bale in 
barn' (SAOB). 

hök-röven f.Ia best. h5`kr8va Mal. he`ukreuva Li. 
(endast i uttr. komma uti el. in i hökrövere) 
'fä ledsamheter, få gråta innan kvällen / have 
difficulties or troubles, have to cry before 
evening' (jfr Rz 248b hökaröv, bet. 2; SAOB 
hökrumpa); p&88 tia ss i`nnt ke'mm ti hösk- 
röva 	kvä'llam Mal. 'akta er så att ni inte få 
gråta innan kvällen!' (sagt till alltför stojande el. 
sjungande barn); an ska e'ller fo`vvga em mgfran, 
fe di kämm an ni he'ukreuva Li. 'man skall aldrig 
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sjunga om morgonen, ty då kommer man att få 
gråta innan kvällen'. Jfr grålek m. fl. 

hö-kuv m.Ia hg`kiiv Äpp. hä'jkav Li. <liten hög 
av hö / small haystack'. Jfr hö -brodd, -stack, 
bet. 1. 

hö-kälke m. Illa e"tjåkä ö'tjåkä Ors. `drag-
kälke, anv. vid vintertransport av hö från 
nära byn belägna slåttermarker / sled used to 
transport hay from hayfields near village in 
winter'. Syn.: riskälke. 

hö-köra sv.v.3 -1. hö`gör Ve. ä"tjar Soll. S'tjöra 
Leks. (Silj.) hå' jkäjra Li. `köra hem hö på 
vinterföre / transport hay in winter' (C)DB I 
256). Syn.: se höf öra. — 	hy'legrivy Mal. 
hä'jkäjring ÖVd. f. 'hemforsling av hö på 
vinterföre / transporting hay in winter'. 

hökörs-släde m. IV h,ä`jkäjgg.211e Tra. 'släde, anv. 
vid vintertransport av hö'. 

höl f.Ia gz• svMor. Mir Ve. Rättv. (Bo.) (jfr ordb. 
hyle n., hölja f.; SAOB höl, hölj under 
hölja f.; Bo Magnusson hölj(a) i NS 1948, 
s. 13 f.). 1. 'vak i is över rinnande vatten / 
hole in ice above running water' Rättv. (Bo.). 
Syn.: se göl, bet. 4. 2. 'vattenfylld grop eller 
fördjupning, göl (ex. i myr) / deep pit or pool 
filled with water (in marsh)' (jfr SAOB hölja) 
svMor. Ve. Jfr hölja f., bet. 2. 

hö-lad f.II glä'd (best. sg. glä'di, dat. glä'dv,) 
öMor. önåd Soll. (jfr lad f.) 'liten timmerbygg- 
nad för förvaring av hö / small wooden building 
for storing hay'. Syn.: höbod, bet. 1; hö-
lada. 

hö-lada f.V &b-aha Våmh. hä'ladu, Rättv. (Bo.) 
6"ladu Leks. (Silj.) (h)8`lädu övr.Leks. hö'ladu Ål 
Dju. 	Bju. Ga. kij"/Ccdu Mal. hå' jläu ÖVd. 
'hus för förvaring av hö' (SAOB). Syn.: höbod, 
bet. 1; h ölad. — Ssg: (h)g`laduknfit m. Leks. 
'knut på hölada joint of timber hay-barn'. 

hö-land n.Ia hii`Zrannd Ve. <så stort område 
slåttermark, att man fick en kämma hö på 
det / area that produced a kämma of hay'. 

hölja LIVa or a Våmh. #"Li svMor. 'rida vSoll. 
herltja Rättv. (Bo. Bi.) knia ÖVd. (jfr hyle n.; 
höl f.). 1. 'djupt ställe i sjö el. vattendrag / 
deep part of lake or watercourse' (SAOB 1) 
allm. beickYri svMor. `djupare hål i bäck'. Jfr 
bak-. Syn.: se djupa; hyle. 2. 'mindre, 
vattenfylld fördjupning i marken / small hole 
filled with water' (SAOB 2) Rättv. Jfr höl, 
bet. 2. Syn.: göl, bet. 3, gölj a, bet. 2. 

hölja sv. v. 3. hiska Ve. hål.- ÖVd. 1. `täcka, 
svepa, omsluta, skyla / cover, wrap, envelop' 
(SAOB 1) allm. 2. (opers.:) 'hänga löst och 
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slänga (om slarvigt påsatta klädesplagg) / hang, 
dangle (about carelessly worn garments)' Ve. 
å hi'lrär på hi't å di't 'det hänger och slänger 
både hit och dit el. åt alla håll'. — Refl.: an a 
int klrå'er ss-zz 	Li. 'han har inte kläder 
så att han kan skyla sig'; fråjst hö'lri-se Tra. 
'försöka skyla sig'. — Särsk. förb. (på:) an a 
hl/ta-på' si klrå'där Ve. <han har satt på sig 
kläderna slarvigt, så att de hänga och slänga'; 
(undan:) å hiltår-u`nndå a dl' Ve. 'kläderna 
hänger ned och slänger på (eg. åt) dig'. 

hölj-bäck m.Ib hinrebeikk Ve. (jfr höl) 'grund, 
smal, slingrande bäck i myrland / shallow 
winding stream in marsh'. 

hö-bit n.Ia hg`lsfft Mal. hei'ilsfft ÖVd. `övre 
våning av loftbyggnad, vari hö förvarades / 
upper floor of loft used for storing hay'. 

hölster n. Id ö'llster Älvd. å'llstär —ö'llstår Mor. 
håqrstär Ve. e'llstsr å'llstsr Ors. hö' llstår Mal. 
he'llster ÖVd. 1. 'fodral, koger / holster, case' 
(SAOB hölster") allm. 2. 'omhölje (yttre 
skinn) kring hästpenis / the outer skin (covering) 
of the penis of horse' (SAOB hölster') Älvd. 
Ve. pik`vvgöllster Älvd. `dots?. Jfr pillskinn 
m. fl. 3. 'på långfingret påträdd skyddande 
ring av horn el. trä, anv. vid upptagning av 
långrev / protective ring made of horn or wood, 
worn on middle finger while pulling up long 
line' Mor. 

hö-lucka f.V 6"Iruka Våmh. 'lucka på mellan-
väggen (se medelvägg) i stallet, gm vilken 
man gav hästen foder / hatch in partition of 
stable, through which horse was given fodder'. 

hö-lös adj. I 6"kö8 Våmh. önös öMor. ö'lös Ors. 
hö'lös Dju. hylös Mal. h,å'jlsus Tra. 'som lider 
brist på hö / lacking hay'. Jfr foderlös. 

hö-lösa f. IV a hö'lösa Rättv. (Bo.) /Olaga Bju. 
Ga. 'brist på hö / lack of hay' (SAOB); ä bl-txt 
hö'lösa (best. form!) i å'r int Rättv. (Bo.) 'det 
blir inte höbrist i år inte'. Jfr foderlösa. 

hö-mes m.Ia hösmös Rättv. (Bo.) 12,6`mås Bju. 
(Fr. heymeiss; Ross hoymeis) 'av vidjor 
förfärdigad behållare för hö, anv. vid längre 
färder / withe container used for keeping hay 
on long journeys'. Jfr båga f., bet. 1, m. fl. 

hömjai  sv.v. 1. hg`mja Bju. Mal. (SAOB). 1. 
'smyga nedhukad och skygg / creep around 
timidly' Bju. 2. 'hyckla; gm hycklande försöka 
dölja / be a hypocrite; try to hide' Mal. —Avi.: 
hg`mju adj. Bju. 'som skyggt smyger omkring / 
creeping around timidly'. 

hömja" sv.v. 1. y"mi svMor. imjå' öMor. ruta 
Ors. hg`mja Ore Bju. (Rz V11 We. hymj a). 1. 

'jämka ihop; draga ihop / adapt, bring two 
things in line with each other' (t. ex. om  rän-
derna på två vävbredder; om två lotter i en 
fiskenot) Mor. Ors. y"mi å Zra`ppa svMor. <sy 
och lappa (ihop)'; du få ful imjå' lit4 öMor. 'du 
måste väl jämka litet (för att få ränderna att 
passa ihop)'; 	ä iitä, ss ä bi-n,t ss wa'jt s stf:ert 
a di Ors. `drag ihop det litet, så att det inte 
blir så vitt och stort (åt dig)!'. 2. 'reparera, 
laga / repair, mend' (t. ex. om  gärdsgård; om 
klädesplagg) Ore. Syn.: laga, bet. 5; pynta, 
bet. 1. — Särsk. förb. (ihop:) y"mjäd-iö'p 
svMor. 'sydde ihop'; (åt:) im-å' ä Ors. 'passa 
ihop det' (om två vävbredder); hgmj-ä,' an da 

Ore `sy fast den där lappen'. 
hö-mjölke n. —m.IIIa 	g"mötj n. Älvd. 

Pemök f. Våmh. i'nnmjök •••••rrajök m. vMor. 
i'mmjök öMor. hö'mjök Ve. i'nnmjök f. vSoll. 
i'nnmjök m. Soll. Emåtj ,,,å`miik ii. Ors. ha'-
mjsIrk Ore hB`mjäkka Bju. `Epilobium angusti-
folium' (SAOB 1; ÖDB I 187). Syn.: se eld-
märke. — Ssg: 6"mokrrn f. Älvd. 'åkerren, be-
vuxen med hömj ölke / heaclland or edge of 
field covered with hömjölke'. 

hömjölks-gräs n. II hismslajssgräs Rättv. (Bo.) 
i'mstjssgröts sRättv. (jfr himmelsgräs) —föreg. 

hö-modd n.Ia i`i'«nvåså Ålvd. ö"möd nvMor. 
'söndersmulat hö, höavfall / crushed hay, 
waste hay' (ÖDB I 331). Syn.: se hösmul. 

hö-mork n.Ia hg`msrrk Mal. h,å`jmsrrk ÖVd. 
=föreg. 

hö-månad m. Ci'månaö Våmh. 'juli månad / the 
month of July' (SAOB). 

höna f.IVa eina Älvd. rd`na Våmh. vMor. 12,6`na 
Ve. Ore Ål '6ia Ors. (h)ö`na Rättv. (h)ti`na 
Leks. hö'na Bju. Dju. — Mal. Mina ÖVd. 1. 
'hona av släktet Gallus, tamhöns / hen' (SAOB 
1) allm. hö'n,a på tjeeppsn, svLeks. 'lek med 
småbarn, varvid man fattar barnet, som hela 
tiden står rakt, om vristerna, samt lyfter det 
upp mot taket'; vä`rrphåna Mal. 'värphöna'. 
Jfr guld-, luv-, orr-, sot-, vår-. 2. 'enfaldig 
kvinna / stupid woman' (jfr SAOB le) Leks. 
priesst(h)öna 'kvinna, som löper efter prästerna'. 
3. `curnius, vulva' Mal. Syn.: se bussa, bet. 
5; huska". 4. (som senare ssgsled; pl.:) 'käring-
tand, Lotus corniculatus / Birdsfoot-trefoir 
Tra.; se gårdhönor. 

hön-hök m.Ib hEnheuk Li. (jfr höna f.) `dag-
rovfågeln Accipiter gentilis / goshawk, chicken-
hawk'. Syn.: duv-, höns-hök. 

höns n.Ia pl. gönns Älvd. ö'nnsn, öMor. hönns Ve. 
Ore Bju. Ga. Ål Nås Äpp. e'nnsn, Ors. hö'n(n)s- 



höns-arshål 	 997 	 hö-rev 

nur Rättv. (Bo. Bi.) hö'nnsar svLeks. hö'nnsär 
Dju. (koll.:) 'fåglar av släktet Gallus / hens, 
poultry' (jfr SAOB 1); e'nnsne i re'ddo vOrs. 
'hönsen äro rädda'. — Ssgr: ennsngård Ors. 
heinnsgåk Ål m. 'hönsgård / chicken run'; 

,e'nnsnajs n. Ors. <hönshus / poultry-house'. 
höns-arshål n.I a (h)trnnsasssk Leks. 'höns-anus / 
the anus of a hen'; an skrynntja-i(h)ö'p mu'nnun 
jUSUM i (h)ösnnsasssk 'han snörpte ihop munnen 
som en höns-anus'. 

höns-hök m.Ib ö'nnsök Älvd. hösnnshök Al = 
hönhök. 

hön-skalle m. Illa hernskslle Tra. 'dumhuvud, 
dumbom •/ fool, blockhead'. Syn.: nötskalle. 

höra sv.v.3. 	Er(a) Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
Ors. hö'ra Ve. Ore Al (h)ö'ra Rättv. (h)5`ra Leks. 
h6'ra Bju. Dju. — Mal. herjra ÖVd.; pret. 
å' råe å' rdä Älvd. å' rdä nVå,mh. Mor. Ors. ård 
Våmh. (Bon.) sVe. hö'ddä nVe. h5`rdä Ore Al.  
Ga. (h)ö'rde ö`rds Rättv. (h)B`rds Leks. 5`rde 
Leks. (Silj.) höst& Bju. hö'ciä Dju. Äpp. hö'rda 
Flo. hö'rde Nås hö'rcl Jä. hö'ci Mal. hi:VM ÖVd.; 
sup. årt Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. Ore höt 
höt Ve. (h)ört Rättv. (h)ört Leks. hat Bju. Dju. 
Äpp. Mal. hört Al Ga. Flo. Nås Jä. häjt ÖVd. 
1. 'förnimma ljud / hear' (SAOB 2) allm. og isnnt 
du el're nod e'lld Älvd. 'och inte hör du någon-
ting heller!'; v a'llär an hrfr nå`n Mal. 'och 
aldrig hör han någonting!'; (enstavig inf. efter 
få:) ti'sst få ha'r Ve. 'tyst, så jag får höra!'; kåm 
hi't få hö'r svLeks. `kom hit, så får jag höra!'; 
så', få je hä'jr Tra. <säg, så får jag höra!'. Jfr 
dö vh ör d. 2. <få upplysning om, erfara / 
receive information about' (SAOB 4) Älvd. ig 
ar ärt en &treva 'jag har hört något glunkas 
därom'; ig erre ött jr fr4 tji`tpärboikk 'jag hör 
att du härstammar från Kitt Per-backen'. 3. 
'lyda / obey' (SAOB 9) allm. da', so jr .55-6 (obs. 
ö) Älvd. du, ssm e ss hö'kd Mal. <du, som man 
lyssnar till och rättar sig efter'; err o wö'ke 
Älvd. 'hör på och lyd (eg. v ör da)!'; 145`ra nu 
då svLeks. 'lyd!'; vi'll du het`jra Li. 'vill du 
lyda!'. — Refl.: å' si f5'r Älvd. är si få'r Ors. 
'höra sig för / inquire'. — Pass.: 1. (utan följ. 
adv.:) å'res e nö'ö åv ne7gerei Älvd. `hörs det 
det allra ringaste?'; an å'rdäs strä'vvd Soll. 
'han lät sträng'; hä We, at an a`nndä Äpp. 'det 
,hörs, att han andas'. 2. (i förb. med av el. 
utav:) e ä do int årdast-å'v na int jet tälg Ors. 
`det har då inte hörts av nu på en tid'; ä haclas 
int tå' iväntiv Dju. 'det hördes ej av någon-
ting'. 3. (i förb. med f ö r:) an va stå' 8 hö` ss-fsr vm 
sä Mal. 'han besökte en klok gubbe (eg. hördes 

för om sig)'. 4. (i förb. med ut:) ä årets dek a'ut 
wåk irvmölli éd Våmh. (Bon.) 'det låter då 
alldeles omöjligt, det'; va dum heidas Vrak fet 
Dju. 'så förbittrade de läto! (eg. vad de hördes 
elaka ut!)'. — Särsk. förb. (av:) en int årt-å'v 
ivg ng`ki ng' Älvd. `vi ha inte hört av ngt på 
länge nu'; å an ä`rt-åv si nå ä Soll. 'har han låtit 
höra av sig något?'; ö'nunts ps`jka är i årt-å'v 
Ors. 'hans son har jag hört talas om'; (efter:) 
4n tull/ int år-etter i'vvgigna Älvd. 'han vill inte 
höra på, vad man säger åt honom'; hör int et`ttä 
Dju. 'hör inte på!'; (till:) 1. 'höra efter, lyssna' 
Ve. Vd. hö"tti, hö"tti, ska du få hö'r Ve. <hör på, 
hör på, skall du få höra!'; ja hö'rr-tå nå då Jä. 
`ja, hör på nu då!'; hö'ttä hä'llär Mal. 'hör 'parar; 
då voit ä nu Lä h8'tt-p41  Mal. `då blev det något 
att höra på (eg. höra till på)'. 2. 'höra efter, 
fråga' Vd. jä skull hi't v hö'rr-tå vm jä få låsn 
fjö'kinjän Jä. 'jag skulle hit och fråga, om jag 
får låna fjärdingen'; du ska hö'tt mä om Mal. 
`du skall höra efter med honom'. 3. 'tillhöra' 
allm. ita-jå'r erre fik int ii'sss 	Älvd; 'det här 
tillhör väl inte oss'; män ä-j'5  djå'ruä hör om 
full tå' Mal. 'men det här arbetet hör allt den 
Lede till!'. 4. 'vara ngns barn' allm. uktint 
året öu ti'k Våmh. hskkin häj 49-4' tå Tra. 'vems 
barn är du?'; (ut:) her jr-ftt nä`ran 'nyfiket lyssna 
sig till nyheter om ngt'; (å,:) 1. 'höra på, lystra, 
höra efter' OvSi. NeSi. å'r-å få du å'r ur ä 
å'rets Soll. <hör, så får du höra, hur det låter!'; 
du ska år-ö' wen i sä'r öOrs. <du skall höra efter, 
vad jag säger'; o hö'r8-å, nu-n såg mi'ssa Leks. 
'hon (p: kattan) lystrar, när man säger Misse'. 
2. gå 	öOrs. `auskultera (i nattvards- 
skolan)'. 3. 'förhöra' Våmh. Ors. år-4' mi 
ke'leks4 	miknat Våmh. 'förhör mig på läxan 
nu, morr; clss-n ård-« was öOrs. 'då han för-
hörde oss'. 4. 'fråga' Soll. å'r-å um ä ä' sö' 
Soll. *fråga, om det är sår. 5. (i förb. höra å 
med:) 'bedja' OvSi. Rättv. 4'r-å min mö` 
däjnä Soll. 'bed din morr; om du hörvr-å' ma 
dändadä'n Rättv. (Bo.) 'om du ber den där 
(mannen)'. 6. 'lita på' Ors. n bell-,t 
di a'ssn,t öOrs. 'man kan inte alls lita på dig'; 
(åt:) häjr-ä't Li. `höra efter'; (äteråt:) ädä' a 

.h31-trä' 	Äpp. 'det där har hört till det där'. 
hörd m. 	Tra. `vag föreställning / vague 
notion'; fe a liksum äjn hå'cl vm je a herftt ä 
'jag har liksom en vag föreställning om att jag 
har hört det'. 

hör-dryg adj. I ärdrjasg Älvd. 'nödbedd / re-
quiring a lot of asking'. 

hö-rev f. la 5"rev Mor. UPI* Ve. `tagelflätat rep 
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varmed hölass bands om / plaited horsehair 
rope, used to tie bad of hay' (ÖDB I 261). Jfr 
bindrep; vävlar. 

hörn n. f.Ia örn n. Älvd. örn f. Våmh. Ve. Soll. 
örn f. nöMor. årn n. Ors. örn n. (dat. ö'rnen; jfr 

hörne) sRättv. hörn hö're, n. Bju. Al Dju. Ga. 
Flo. h,örn ,-hErtz, f. Nås Jä. hön n. Äpp. horn 
Mal.'67L n. ÖVd. 1. `vinkelformat parti av före-
mål / corner' (SAOB 1) allm. wå'r-o-je'nn sit 
sennä (Yrn Våmh. `var och en sitter i sitt hörn'; 
/åt 4ö'rzb vSoll. 'på hörnet häråt'; dejt å 
vSoll. `på andra hörnet'; ja ha å'ti ss mä'gän 
stå i taka hö'rn Dju. 'jag har ätit, så magen 
står i elva hörn'; birsaörn Älvd. <bordshörn'; 
riregasörn Våmh. (Bon.) ro"gashön Ve. rö'gards- 
årn Ors. jä'esgåkshörn Bju. jä'uggalghön Äpp. 
dfirmälgheA Li. 'vinkel mellan två samman- 
stötande stycken av en gärdsgård'. Jfr vred-. 
Syn.: hörne. 2. 'spets av yxans egg / corner 
edge of axe' (jfr Fr. hyrna) Ors. fra`mmårn 
'främre spets av yxans egg'; a`ttsrörn 'bakre 
spets av yxans egg'. 

hörnan f. IV best. -hörna Dju. (endast som senare 
ssgsled:) `viss del av himlavalvet / certain part 
of vault of heaven' (jfr SAOB hörn 1 f) ä kläirt 
ti nöVrhörna `himlen i norr är fri från moln (eg. 
det är klart i nordhörnan)'. 

hörnas sv.v. 1. pass. ö'rnas vMor. `vara motigt / 
be difficult' (jfr Aasen hyrna). — Särsk. förb. 
(åt:) ållt så å örnas-ä' vMor. 'allting (eg. allt 
som är) går motigt'. 

hörne 	hö'rns f. Rättv. (Bo.) hö'(r)n ,,-,  
hök n. Mal. (SAOB hörne, under hörn) 'hörn'. 
Syn.: hörn, bet. 1. 

hörn-hylla f.IVa h,ö'anhölla -h,ö`nhölla Mal. hå'n-
hitta Li. 1. 'hylla i rumshörn / shelf in corner 
of room' (SAOB) allm. 2. `slipstenshylla / 
shelf for grindstone' Mal. 

hörnig adj. I ö'rnug nÄlvd. hä'anu Mal. hå`ns 
ÖVd. 'försedd med (många) hörn, kantig / with 
(many) corners, ang-ular' (SAOB hörnig11). Jfr 
fyr-. 

hörning f.IVa laaniv Mal. hå`nivg ÖVd. 'figur 
(el. mönster) med vinklade kanter / angled 
figure (or pattern)'. Jfr fyr-, tre-. 

hörn-skack adj. I ö'rnskakk Älvd. hå'ilskakk Li. 
'sned eller vind (i hörnen) / crooked or warped' 
(om dörr, lock, ägofigur etc.). 

hörn-skåp n.Ia ö'rr„skåp Mor. å'rn,sköp 
h,ö`rn.skåp Bju. Al Nås hö'an.skåp Mal. hå`ngkåp 
Li. hk`rolrivp Tra. 'i hörn av bostads- el. uthus-
utrymme placerat skåp / corner cupboard' 
(SAOB; ÖDB III 208; se ill.). 

hörn-stolpe m.LlIa 5`rnsta8pä Våmh. å'rp„stöp 
Ors. 'under rökfånget stödjande stolpe av järn i 
eldstadens yttre hörn / iron pole supporting 
hood at the outer corner of fireplace'. (ÖDB 
III 203). Syn.: spis-stolpe, -stälpe. 

hörpa sv.v. 1. hy'rrpa Bju. hyrrp- Mal. herrp- Li. 
(Rz hyrpa; VII hörpa; Torp under hurpai) 
<vårdslöst sy, tråckla el. snörpa / tack, run up'. 
Jfr fyra v. Syn.: se hyra; hämpa; körpa, 
bet. 1; snörpa, bet. 1, m. fl. — Särsk. förb. 
(ihop:) h,yrrp-ih,ö'p hä'kä da å Nr:lött:y, Mal. 
<hastigt draga ihop hålet på strumpfoten'. 

hörsam adj. I €1`.94mm Älvd. å'rsamm Ors. 
samm Mal. 'som villigt efterkommer tillrop el. 
lockrop / obeclient' (om såväl människa som 
djur; jfr SAOB). Jfr hörslös. Syn.: lydig. 

hörsel f. Id hö' ffäl Al hö'.2.21 (best. hö'.2.21a) Nås 
hö'assl Mal.; best. h,ö're/a. Bju. 'förmåga att 
höra / ability to hear' (SAOB 1). 

hörs-lös adj. irra& Mor. 'ohörsam / clisobedi-
ent' (SAOB hörsellös). Jfr hörsam; olydig. 

hö-rum n.Ia hö'röm. Ve. e"röm Ors. hö'rsmm Bju. 
Ga. Nås hö'rumm Al hä'jröm ÖVd. <den del av 
stallet, där hästen ej hade sin plats, skild från 
hästens avdelning gm krubban, foderrum i stall / 
part of stable where hay was kept' (ÖDB III 
228; jfr SAOB). Syn.: höstall; stillrum. 

hö-ryss m.Ia h,ei` friss Tra. 'flätad vagnskorg, 
anv. vid transport av hö / plaited body of oart 
used to transport hay'. Jfr kolryss. 

hör-öra n.IV hö'rörä .-häsräa  Mal. <öra, med 
vilket delvis döv person kan höra / ear, with 
which partially deaf person can hear'; i add 
la'gt :nä på hö'rörä, ss i hö'cl int kIrs'leka nä' 
`jag hade lagt mig på det öra som jag hör med, 
så jag hörde inte klockan'. 

hö-skog m.Ic hg'skög Mal. herjskög Li. (i uttr. i 
höskog:) `ute i el. till skogen för att skaffa 
fodergräs / out in forest to collect fodders; ve 
sku'll a bre' fföbårin i h,g'skög Mal. 'vi skulle bege 
oss till Bredsjöberget för att hämta fodergräs'; 
vär i hg'skög Mal. <vara (på slåttermark) i skogen 
för att hämta (och på vinterföret hemforsla) hö'. 
— Ssg: hg'skogsfs'kk n. Mal. 'folk, som är ute i 
skogen och hämtar fram hö / people out in 
forest to collect fodder'. 

hö-skrinda f.IVa B'skrynncla nVåmh. bskrunnda 
Våmh. (Bon.) ö"skrynnd Soll. å`skrinnola Ors. 
hö'skrun(n)da Rättv. (Bo.) hö`skrynnda svLeks. 
Al h,ö`skrinnda Ga. Mock. 'med upprättstående 
pinnar försett överrede till fordon, avsett för 
vinterforpling av hö / upper framework of cart 
with upright pegs round edge, intended for 
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transporting hay in winter' (se ill.; ÖDB I 257, 	hös(s)t 	« Rättv. Leks. hösst Bju. — Mal. 

	

347; Gruddbo 392; jfr SAOB). Syn.: knapp-, 	hest ÖVd. `den av• åtets tider, som infaller 
käpp-, pinn-, slå-, stor-skrinda. 	 mellan skördetiden och -vintern / autumn' 

	

hö-skulle m. Illa 3's1cullä nVåmh. ösku'll öMor. 	(jfr SAOB II 1; jfr bjuggand); ulrum da'jt 

	

ö"skull Soll. g'skullå Ors. hö`sskulls Rättv. (Bo.) 	(faten Älvd. vi skola dit i höst'; i fjörd um 

	

hö`skulla 13ju. Nås hö'skulla Ål hg'skulla Mal. 	o'sst vMor.. 'i fjol höstas'; i s'sstes Ors. i h<Y8te8 

	

- 1. `vindsutrymme, anv. till förvaring av hö / 
	

Ore i heAmttis Al Dju. Nås i hihstas Moek. 

	

loft used for storing hay' (SAOB; jfr ÖDB III 
	

höstas'; rä'vv(h)össt Leks. `regnig höst'. Jfr 

	

250 ff.) allm. Syn.: stalls-botten, -hjälle, 	efter-. 
-skulle. 2. <så stor mängd hö som rymdes i hö-stack m.Ib 6"stakk Älvd. Våmh. ö"stakk 

	

en fullpackad lada / the amount of hay that 	vMor. å`stakk öMor. hö‘stakk Ve. Bju. Al e"stakk 
was stored in a full barn' Soll. 	 Ors. hg'stakk Äpp. Mal. 1. 'hög av till för- 

	

hö-slepa f.V ö".21ipu vMor. 'transportredskap 	varing upplagt hö / hay stack' (jfr SAOB) 

	

med (oskodda) medar (ett slags släde), avs. för 	allm. Syn.: höbrodd. 2. 'vinterhässja / winter 

	

sommarforsling av hö (löv el. säd) / sled used 	hurclle' Äpp. Syn.: se golv, bet. 7. 
to transport hay (leaves or grain) in summer' hö-stall n.Ia å"sto// Våmh. Ostan vMor. östea/ 

	

(ÖDB I 246). Syn.: se hö-dråg, -släde m. fl. 	öMor. ö"sto// Soll. ö' 	e"ståll Ors. hös stsll 

	

hö-slip f.Ia 14`21123 Äpp. Mal. =föreg. (ÖDB I 	-Ore hö'stall 	Rättv. 8'stall Leks. (Silj.) 
246, 262). 	 . 'den del av stallet, där hästen ej hade sin plats, 

hö-släde m. IV 	 3`21iåå vMor. ö"21idå 
	

foderrum i stall' (ÖDB III 228; SAOB). Jfr 
sVe. Soll. 	 Ors. 	Ore ha' - 	dretstall. Syn.: hö-, still-rum. 
slädi Rättv. (Bo.) (h)5'slåda Leks. 5'8låcle Leks. höst-bodar f.Ia•pl. s'sstbadsr vOrs.; best. hö`s(s)t- 

	

(Silj.) hö`slåa Bju. hö`slåa —hö`slå Ål hö'21åa 	bff.där Rättv. (Bo.) hö'astbådår Li. fäbodställe, 

	

Ga. Mock. hö'21åå Flo. hö`slås Nås hö`släde Jä. 	där man vistades med kreaturen på hösten 

	

häsj.211e Tra.; obef. Våmh. =föreg. (se ill.; 	(och på våren) / shieling to which cattle were 

	

SAOB; ÖDB I 246, 262, 347). Syn.: se hö- 	taken in autumn and spring'; (äv. om  vistelse i 
dråg. 	 fäbodarna på hösten:) vi skunom båt i hö`s(s)t- 

	

hö-släp n. la hö'slåp Nås h5'21åp Jä. provisoriskt 	bådar Rättv. (Bo.) 'vi skola till fäbodarna för 

	

förfärdigad släpbår av två stänger med tvär- 	höstvistelse där'. Jfr b äggand s b o dar f. pl. 

	

lagda kvistar, anv. för transport av hö / two 	Syn.: höst-bodställe, 	-sälberg, -säter. 
poles upon which branches were placed for höst-bodfärd f. la hösstbfielf&rd Ore `fäbodfärd 

	

transporting hay'. Syn.: gammelgosskälke; 	om hösten / journey to shielings in autumn'. 
slep n. bet. 3. 	 Jfr bod-, höst-, lådigs-färd. 

hö-släpa f.IVa a'slöpa öMor. 'transportredskap höst-bodställe n. III (h)ö`sstbudställ(å) Leks. 'fä- 

	

med (oskodda) medar, avs. för sommarforsling 	bodställe, där man vistades med kreaturen höst 
av hö' (ÖDB I 246). Syn.: se hödråg. 	(och vår)'. Syn.: se höstbodar. 

	

hö-smul n. II Ta 	Älvd. Våmh. ifsmölr 	höst-bygga sv. v. 3. ö`stbyddja ,--,o'sstbyddja Våmh. 
.vMor. ö'smör vSoll. 	Ors. ha'smak Ore 	'vistas i hemfäbodarna under höstmånaderna 

	

hö'smOr Rättv. (Bo.) (h)B`smslr ,-., (h)trs(s)msZr 	för att låta kreaturen äta det foder, som fanns 

	

Leks. hö`smar Bju. Ga. Nås hösssmalr Al Dju. 	samlat 'där, ev. äv. för att tröska, mala och 

	

hy'småk Mal. `söndersmulat hö (med höfrö), 	konsumera den i fäbodarna bärgade säden / 

	

avfall av hö / crushed hay, waste hay' (SAOB 	stay at shieling nearest village during autumn 

	

hösmål; ÖDB I 212, 303, 331). Syn.: hö- 	to allow cattle to eat fodder collected there, 
modd; mork, bet. 2. 	 possibly to thresh, grind and eat the grain 

	

hösmul(s)-rissel f. Ta ö"smitslr(s)rajl Våmh. `sär- 	harvested there' (ÖDB I 163). Jfr hö st stilla. 
skilt grovt rissel, medelst vilket höavfall rissla- höstdag-jämna LIV ö`s(t)dagemony, Älvd. (jfr 

	

des för erhållande av höfrö / coarse screen for 	jämnan f.) 'höstdagjämningen / autumn equi- 

	

sifting hay so as to separate hay seed from 	nox'. Syn.: höstdagjämnad. 
stalks'. 	 höstdag-jämnad m. II best. hihs(t)dagjåmmnan 

höss interj., se hors. 	 Nås =föreg. 
hössa sv.v.1., se hyssa v. 	 höst-dynga f.IVa hö`ss(t)dynnja Äpp. hö`sst- 

	

höst m.Ia öst Älvd. Son. öst —osst Våmh. Mot. 	dynn,a Mal. `gödsel, som kördes ut på hösten / 

	

höst ....hosst Ve. öst —ssst Ors. höst ,,,hosst Ore 	«manure carted out in autumn'. 
64— 742411 Dalmålsordboken B II, H 14 
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höst-dynga sv. v. 3. hösss(t)dynnja Äpp. hö`sst-
dynna Mal. 'köra ut gödsel på hösten / cart 
manure in autumn'. 

höst-flod f. Ja hö`stflröd Ve. hgsstfkö Mal. 'hög-
vatten under höstens regn / high water due to 
autumn ram'. Jfr flödvatten, bet. 1; lådigs-, 
vår-flod; lådigsvatten. 

höst-flöde n.III hö`stflaid Ve. =föreg. (ÖDB I 
472). 

höst-färd f. Ja ho'sstfård Ore 'eftersommarvistelse 
i fäbodarna / late summer stay at shieling' 
(ÖDB I 160). Jfr bod-, lådigs-färd; höst-
bodfärd. 

höst-gäta sv. v. 3. ö`sstgåta Rättv. 'valla på 
hösten under ett skede omkring 4 sept. / herd 
cattle during the autumn period around Sep-
tember 4'. 

höst-ko f.VIIb ö`s(t)tjgr Älvd. o'sstkä öMor. 
hö`sttfir Ve. hössstkii svLeks. Mal. hs`ustkii ÖVd. 
`ko, som kalvar på hösten / cow which calved 
in autumn' (ÖDB I 279). 

höst-köra sv.v. 3. ö"sattjöra Rättv. hö'sstkgra Mal. 
hs'ustkäjra ÖVd. <utföra höstarbetena på åkern / 
do autumn work in fields' (jfr SAOB). Jfr 
köra, bet. 6. Syn.: höståka. 

höst-marknad m. II o'sstmarrknaö Våmh. &est-
marrknad Mor. Soll. ho'sstmarrkn,ad Ve. 'mark-
nad, som hölls på hösten / autumn fair' (SAOB; 
ÖDB II 345 f.); bort i o'sstmarrknadtt, Våmh. 
`till höstmarknaden'. 

höst-månaden m. best. s'sstmönadv, Ors. hö`sst-
mtinan Äpp. hs'ustrnönan Li. `oktober / October' 
(jfr SAOB höstmånad). 

höst-plöja sv.v. 3. ö`stplräja Våmh. (Bon.) ho'sst-
pltäjja Ve. s'sstpläja (pret. s'sstplägt) Ors. 
ho'sstpltöja Ore hö`sstpl•öja Al <plöja em hösten / 
plough in autumn' (SAOB). —Avi.: hö`sstpköjniv 
f. Al `arbetet med att plöja om hösten / the 
work ploughing in autumn'. 

hö-strå n.V &strå Älvd. &strå vSoll. (h)ö`sstrå 
Leks. hiPstrå Bju. Al hg`strå Mal. hä'jstrå ÖVd. 
'strå av torkat gräs / dried stalk of hay' (SAOB). 

höst-råg m. Jo os ssträg Våmh. mer lig Ors. hö` &strög 
Bju. Nås 'råg, som såddes om hösten / rye sown 
in autumn' (SAOB). 

hö-stråk n.II h,ö`stråk Ve. estralc öOrs. 'höstrån, 
som under vinterkörning av hö fastnat i kvistar 
o. dyl. utmed vägen / hay whieh fastened in 
twigs along road during winter transporting'. 

hö-sträng m. hirjsträvvg Li. `sträng av slaget 
gräs / swath of mown grass' (SAOB). Jfr breda', 
bet. 1. 

höst-sommar m.Ia hö`sstssmnasr Jä. Äpp.; best. 

h,ö`sstsummurn Mal. `sensommar / late summer' 
(SAOB). 

höst-stilla sv.v.3. 	Ors. `vistas i hemfä- 
bodarna under höstmånaderna för att låta 
kreaturen äta det foder, som fanns samlat där / 
stay at shieling nearest village during autumn 
to allow cattle to eat fodder eollected there'. 
Jfr höstbygga. 

höst-säl f.II b,ö`sstsök Mal. 'fäbod, där man 
vistades med kreaturen under hösten / shieling 
to which cattle were taken in autumn'. Syn.: 
se höstbodar. 

höst-sälberg n.I hössstsälribärrg Mal. = föreg. 
höst-säter f.Id. hs'ustsäter -hs'ustsatter Li.; pl. 

hs'ustsattrer Tra. =föreg. 
höst-talet n. II best. hö`sstäkä svLeks. (i förb. på 
detta:) på ds`tta hies.stäkä 'den här hösten / 
this autumn'. Jfr sommar-, vinter-talet. 

hö-stuga f.V ö"stugå' Älvd. &stuga Våmh. 
ö"stugu vMor. Soll. h5`stugu Ve. hg-sstuggu Mal. 
häsjstuggu ÖVd. 1. 'enrummig, timrad stuga, 
i vilken man övernattade under vinterkörning 
av hö från avlägsna slåttermarker / one-room 
log-cabin in whieh to stay overnight when hay 
was transported from distant hay fields in 
winter' (ÖDB I 258) allm. Syn.: köl-, vil-, 
vält-, åk-stuga. 2. `timrad, framtill öppen 
bod, i vilken man vistades under myrslåtter / 
timbered shed, open at the front, which hay-
makars used during haymaking period on bog' 
(ÖDB I 218; III 54) Son. Syn.: se gapbod. 

höst-ull f. Ja hö`sstull Äpp. 'ull, som klipptes av 
fåren på hösten / sheep's wool sheared in 
autumn' (SAOB). Jfr lådigsull. Syn.: lång-
ull. 

höst-väta f. hö`sstvåta Al `höstregn / autumn ram'. 
höst-åka st. v. s'sståka Ors. `utföra höstarbetena 
på åkern / do autumn work in fields'. Syn.: 
höstköra. 

hö-stång f.Ib ö"stecvvg nvMor.; pl. hg`stävvär 
Mal. 'trästång, varpå hö o. dyl. bars (el. släpa-
des) / wooden pole on which hay etc, was 
carried (or, dragged)' (SAOB; ÖDB I 237). 
Syn.: bära f., bet. 3; hävel, bet. 1. 

hö-sved m. Ja hössvid Rättv. (Bi.) <till slåtter 
brukat svedjefall, från vilket råg tidigare skör-
dats / burn-beaten land on which rye had been 
harvested, later used for hay-making' (Ö-DB I 
348). Syn.: slogfall. 

höta sv.v.3. -1. S't(a) Soll. ö`ta 1. Ors. hö'ta Ore 
(h)5`ta 1. Rättv. (h)sta Leks. hö'tta ,-hytta Bju. 
hö'tta Al hö'tta 3. Dju. hö'tta 1. Ga. Moek. Flo. 
-hy`tta Mal. hö'tta 3. L Jä, hytta Äpp. hetta 
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,••••htetta öVd. 'göra en hotande åtbörd / shake 
one's fist (or stick) at a person' (SAOB hytta 
2); e sy'nn,d te ö't å-nt dra"-tik Soll. `det är 
synd att hytta och inte slå till'; 	nä`våna 
Li. 'hytta med näven': (äv. bildi.:) di ö'n, kdasrrva 
hertta nu di gt'ra 	Dju. `den ena trasan 
hytte, när den andra slog till' (skämt. om  trasigt 
klädesplagg). Syn.: hota, bet. 2; håta, bet. 
1. — Särsk. förb. (ned:) hytt-n'5  an Mal. `med 
hotande åtbörd tysta den (skällande hunden)'. 

hö-tarre m.IIIa otamd Våmh. 'tvåhjuligt, med 
flak och hjulhus försett fordon för transport av 
hö / two-wheeled cart for transporting hay' 
(ÖDB I 263). Syn.: hövagn, bet. 2. 

hö-tjuga f.IVa ii"tjfisg Älvd. etjöva Ors. 	- 
tjöga Ore 'högaffel av trä / wooden hayfork' 
(se ill.; SAOB, CoDB I 262). Syn.: träklypa. 

hö-trilla f.IVa nrill(a) vMor. ötri'lla öMor. 
'brett överrede till vagn, avsett för sommar-
forsling av hö / broad upper framework of cart 
intended for transporting hay in summer'. Jfr 
höskrinda. 

hö-trä n.V hg`trå Äpp. hg‘trg Mal. hä'jtrE öVd., 
'med framåt böjda vältmedar försedd ram, 
lagd på långsläde och anv. företrädesvis vid 
hötransport för att hindra släde att välta / 
frame with side pieces curved at the front, 
placed on sled mainly for transporting hay and 
used to prevent sled from tipping over' (CoDB I 
257, 347; se ill.). Syn.: lass-hävlar, -medar, 
-trä; läss-hävlar, -medar, -trä; var-medar, 
bet. 1, -skidor. 

höt-san interj., se hojt. 
häva sv.v. 3. göt,- Älvd. Våmh. (jfr SAOB hövas 
I; Sdw. höva 1; endast i förb. med till:) 1. 
'taga till på ett ungefär / estimate roughly' 
Våmh. ig gövd-ti'lr eå 'jag tog till på en höft'. 
Jfr hövd f. Syn.: höfta. 2. 'hava på känn, 
ana / feel, guess' Älvd. ig 	eå 'jag vet 
ingenting visst om det, men jag har det på 
känn'. Syn.: ana, bet. 1. 8. (end. i uttr.:) 
g`öve ön nid tf' k e6 Älvd. (starkt avvisande:) 
'bry dig inte alls om det / (rejectingly:) `don't 
care about that at all'. 

hö-vagn m. Ja 	äswevgn nVåznh. B`w4vven 
Våmh. (Bon.) rvavvn Soll. etvavv,--,esw4yun 
(best. eNvavvni—å'w4yvnen) Ors. (h)å'vavvn 
Rättv. best. hösvavvän Al. 1. 'tvåhjulig, med 
fasta skalmar och sidopinnar försedd arbetsvagn, 
anv. vid inkörning av hö / two-wheeled cart 
with fixad shafts and side pegs, used for bringing 
in hay' Våmh. Soll. Ors. Rättv. (Bo.) Al (SAOB; 
05DB 1 263). Syn.: ladnings-, lad-vagn, 

bet. 2. 2. `tvåhjulig, med fasta skalrnar och 
flak (med hjulhus) försedd arbetsvagn, anv. 
vid inkörning av hö / two-wheeled, open-sided 
cart with fixed shafts, used for bringing in hay' 
Våmh. (Bon.) Rättv. (03DB I 263). Syn.: 
hötarre. 

hörd oböjl. f. evd Älvd. Våmh. vd Våmh. (Bon.) 
(endast i förb. med uppå:) up4 rn 94vd Älvd. 
up4 f ena g'öyd Våmh. `på ett ungefär, på en 
höft / roughly, approximately'; i tieu up4 fena 
g'övd Våmh. `jag tog (mjöl) på en höft'. Jfr 
höva, bet. 1. Syn.: gehör, bet. 2; hov n., bet. 
3; höft m. 

hävda f.IVa hevvda Flo. `översta, täckande varv 
av hö i en vinterhässja / top layer of hay on 
winter hurdle'. Syn.: frede; huv, bet. 3; 
huvud-, hövd-, kuv-, täck-hö; hövdan; 
ovanistång, bet. 3; täckstång, bet. 2. 

hörda' sv.v. 1. hs`vvda Li. `lägga på och forma 
till översta lagret hö på en hässja / put upper 
layer of hay on a hurdle'. Jfr hövda f. 

hördan (?) sv.v. 1. (defektivt, endast i förb. som 
så det hövdar efter:) `alldeles förskräckligt, 
med oerhörd fart / terribly, very quickly' Älvd. 

djikk so eå ei`vdeå etter `det där gick med 
oerhörd fart'; 4n kjii'sg 80 eå ö`vder etter `han 
ljuger, så det är alldeles förskräckligt'. 

hörda adv. å'vda Mor. hevvda Ore (h)åsvda 
Rättv. We/4a Dju. Ga. he'vvka (!) Mock. 
ha`vvda ,-..hevvds(r) Jä. 1. `på huvudet / on 
one's head.' allm. an  står 6 hevvda Ore an står 
lui`vda Rättv. (Bo.) an står ha`vvda Dju. `han 
står på huvudet': nissst ha`vvka Mock. nyst 
hevvda Jä. `stupa kullerbytta'; sti`ppäl ci`vda 
Mor. `slå kullerbytta'. Jfr koto adv., bet. 2; 
nysta, bet. 5. Syn.: kullerbytta. 2. `hals 
över huvud / headlong' Ga. 

hövdan n.Ia crvdan vSoll. hevvdan Näs A. Äpp. 
Mal. `översta, täckande varv av hö i en vinter-
hässja' (C1DB I 242). Syn.: se hövda f. — Ssg: 
he'vvdanhig n. Äpp. `hö frän det översta hölagret 
i en vinterhässja'. 

hövdan-kämma f.IVa hevvdantjämma Jä. 'sam-
manräfsat höfång, hörande till vinterhässjas 
översta lager / hay raked together, belonging to 
upper layer of winter hurdle.' Syn.: huvud-, 
hövd-kämma. 

hövdan-stång f. Ib he'vvdanståyv Jä. Äpp. hevv-
danstavv

. 
 Mal. `översta stång i vinterhässja / 

top pole of winter hurelle' (03DB I 242). Syn.: 
fred-, huvud-, ovani-, bet. 2, täck-stång; 
hattröda; vänd. 
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hövd-dyna f.IVa hs'vvdgna Äpp. 'huvudkudde / 
pillow'. Syn.: se dyna, bet. 1 b. 

hövde m. Illa hs`vvde ÖVd. 'ängsull, Eriophorum'. 
Syn.: misse, bet. 4; segdoss; sen-, sjol-gräs; 
sivard; svart-, vit-huvud; svarthövda; 
svart-, vit-hövde; svart-, vit-ägd; tjäl-
toppa; vitkulla. 

hövd-gärd f.Ia, se huvudgärd. 
hövd-hö n.V hs`vvdhäj Li. 'översta, täckande 
varv av hö i en vinterhässja'. Syn.: se hövda f. 

hövd-kabbe m. Illa hu` vvkabbä Äpp. 'kluven 
stock, utgörande del av huvudgärden / split 
log, forming part of bed-head' (jfr ÖDB III 
189). Syn.: se huvudgärdskabbe; huvud-, 
hövd-klubb. 

hövd-klubb m. la hs`vvdklrubb Mal. =föreg. 
hövd-koppe m. Illa o'bb(d)kupp Älvd. o`vvd-

kupp(ä) Våmh. 'huvudkudde / pillow'. Syn.: 
se dyna, bet. 1 b. 

hövd-kudd m. Ja ö‘v(d)kucid Älvd. =föreg. 
hövd-kämma f.IVa hs`vvdtjänona Flo. <samman-

räfsat höfång, hörande till vinterhässjas översta 
lager / hay raked together, belonging to up-
per layer of winter hurclle'. Syn.: huvud-, 
hövdan-kämma. 

hövdo adv., se hövda adv. 
hö-vidja f.IVa hö"widf a Ve. 'bindrep i främre 
änden av ett medelst bindstång samman-
hållet lass / ropa at front end of Mad hold 
together by bindstång'. Syn.: se bind-
stångstjuv; framhålla. 

hö-vikt f.Ia 6"wekkt Våmh. hg` väkkt Mal. 'vikts-
enhet (för hö) omkring 17,5 kilo / the weight 
of about 17.5 kilo'. Syn.: vikt. 

hövlig adj. I V ävirig nÄlvd. å' 	evlin Ors. 
hö' sken Oro hVykin Rättv. (Bi.) hö`v/iii Bju. 
her sylen, Äpp. hö'vvlä 	hö'vkä Mal.  

hö'vvIren Li. 1. 'hovsam, försiktig / considerate, 
earefur (SAOB I 2) Ors. 2. 'artig / polite' 
(SAOB II 2) allm. — Avi.: g'vliga adv. Ors. 
'försiktigt / earefully'; o f är sa ä'vliga fra' ram, 
'hon beter sig så försiktigt'. 

hövor f.IVa pl. hi3sysr Mal. 'sätt att uppföra sig/ 
way of behaving' (jfr SAOB höva 1); e ä v8r, 
ädä,' 'är det ett passande sätt att uppföra sig, 
det där'; tösttfi däg ädä e b.rnhavsr 'tycker du, 
att det där är ngt, som passar sig för barn?'. 
Syn.: se färd, bet. 4. 

hö-väder n. Id ä'wedsr Ors. (h)B`vadsr Leks. h'd` fvår 
Bju. Al Ga. hg` vår Äpp. hg`vår Mal. Ms jvår öVd. 
<för höbärgning gynnsamt väder / good weather 
for hayrnaking' (jfr SAOB). 

hö-väg m.II lOweg Ve. "S`våg Soll. hg'våg Mal. 
häsivåg öVd. 'vinterväg, anv. vid körning av 
hö från myrslogarna / winter track used when 
transporting hay from bog' (ÖDB I 257; Grudd-
bo 377 f.). 

hö-välta sv.v.1. ä'wellta vOrs. 'vända det från 
vinterhässjan (till vältplatsen) framkörda hö-
lasset upp och ned, så att lövet från hässjans 
botten (g olv lö v t) kom överst / tip hay from 
winter hurdle upside down, so that the leaves 
from the bottom of the hurclle (golvlövet) 
were on top'. 

hö-åka st.v. å"åk(a) Älvd. ö"åk(a) vMor. e"åka 
Ors. 'köra 'hem hö på vinterföre / transport 
hay on snow' (ÖDB I 256). Syn.: se höf öra. 
— Ssg: ii"åkuka'ller m. pl. Älvd. 'hökörkarlar, 
som körde hem hö om vintern i men transport. 
ing hay on snow'. 

hö-åkning f.Ib ä"äkni'vvg Älvd. ö"åknivg vMor. 
e"åknivg Ors. 'vinterkörning av hö från myr-
slogarna / transport of hay from bog in winter'. 



I pers. pron. 	Älvd. få Våmh. fr Mor. 
Ve. Soll. Rättv. (utom Bi.) Dju. Mock. Flo. 
(utom Björbo) Nås Jä. Äpp. ni Ors. Ore Rättv. 
(Bi.) Leks. Bju. Ål Ga. Flo. (Björbo) å'r Mal. år 
öVd.; obj. form p(e) Älvd. ikk fdär Våmh. 
Id 	 fr Mor. är nVe. I'da sVe. Soll. i'kkör ,•••• i'kker 
Ors. i'kkär Ore eds Rättv. i'ds Leks. fi'de Leks. 
(Silj.) är Al Ga. Flo. Äpp. öVd. g`rä Mock. Jä. 
å're Nås å'r Mal.; böjn. se  Lev. Älvdalsm., s. 62; 
LD II 210 (jfr eder poss. pron.; icker poss. 
pron; Noreen Ord., s. 88; de Vries ykk ar). 
1. 'tilltalsord till två el. flera personer / you 
(used to address two or more people)' (SAOB 1) 
allm. wort avir 	Älvd. 'vart ha ni (eg. 
haven I) varit?'; M'nndek min iöe' Älvd. `undan 
med eder!'; av l'a gart å'ö Våmh. <ha ni (eg. 
haven I) gjort det?'; a i'kk bå'dipm Våmh. 'åt 
eder båda'; i dtit'g int sjå' ir öMor. 'jag kan inte 
se eder'; i lag min da vSoll. 'tillsammans med 
eder'; wen djå'r ni Ors. wän djå'r ni Ore ska 
jö'r ni Leks. 'vad göra ni (eg. gören I)?'; lär tä 
djå'r.ikkör. 	skå"då Ors. `för att tillfoga (eg. göra) 
er skada'; i såg i'kkär Ore lag såg er'; farwå'lr 
må' -kär Ore 'farväl med er!'; i /å`ri fe/ int vilt 
hå' häll Rättv. (Bo.) `ni lära (eg. I låren) då inte 
veta det heller'; i skir(-8kirri) kri'vv eds 
Rättv. (Bo.) `ni skola (eg. I skolen) skynda er 
(barn)r; vi skunom kom bå"rta irds Rättv. (Bo.) 
`vi skola komma bort till eder'; sta'kkä8 å'r Ål 
'stackars ni!'; då va i bs' tia Mock. 'då voro ni (eg. 
voren I) borta'; dä(r) å'rä Jä. `hos eder'; å e4  då 
i'vvan fäet mä Mal. 'ha ni då ingenting att ta er 
för med?'; ja'sså, er gå' fö'tfttinns Li. 'jaså, ni gå 
till fots'; (i OvSi. stundom implicerat i verbet; 
jfr Lev. Älvdalsm. 108 f.; S. Björklund Älvd. 
1622, s. 98 ff.:) wgn djli"rir Älvd. 'vad göra ni 
(eg. gören I)?'; frri då tfeskut nå' Älvd. `ni bete 
(eg. I beten) eder (då) felaktigt nu'; såvi'r öMor. 
<sova ni (eg. soven I) ?' . 2. 'tilltalsord till en 
person, som alltid är betydligt äldre än den 
talande / you (used to address older person)' 
(SAOB 2) Ore NeSi. Vd. vik i kom-hi't lita, 

,mö'r Rättv. (Bo.) 'vill ni komma hit litet, mor?'; 
om i kärnni-ds kirltns Rättv. (Bo.) 'om ni 
känner eder frusen' (sagt till den gamla modern); 
ä ti`j ( —tju'ggu) å'r milla dit' å ni' Leks. 'det är 
tio ('tjugo) år mellan du och ni'; stu'tta ni dsd,  

gu`mma Leks. 'slog ni er (gjorde ni er illa), 
gumma?'; hiYr i mö'r Äpp. 'hör ni, mor!'. 

i prep. allm. (trycksvagt i e, det senare särsk. 
i Ore Rättv. och Äpp.). 1. (betecknande be-
fintlighet inom ngt el. på en viss punkt:) 'i / 
in' (SAOB I A 1; styr dat.) allm. i &num bg`tpm, 
Älvd. 'i alla byar'; dem e-nt öjt i fö'tji nåd vMor. 
`de är inte ute bland folk ngt'; i å å'å i me vMor. 
'jag har den åsikten (eg. det i mig)'; två' d 
(<8i i) ö`gum Soll. 'tvätta sig i ansiktet (eg. i 
ögonen)'; i blrder i nå`suma öOrs. 'jag blöder 
näsblod (eg. i näsan)'; däm gi'vn ma'nn i hfesi 
Rättv. (Bo.) `de gingo man ur huse'; gå-nt Vt i 

svLeks. <gå inte ut barhuvad!'; da i gå'lram 
Äpp. `i. gården'. Jfr där-, inne-, nere-, nord-, 
upp ( e )-, ut ( e ) - i. 2. (betecknande sätet för 
viss förnimmelse el. egenskap:) 'i / in' (SAOB 
I A 1 a P; styr dat. el. ack.) så'r i ry'ddjgm 
Älvd. `(som har) ont i ryggen'; i sa ks'lld i 
krusppem vOrs. `jag är så kall i kroppen'; vonnt 
e måsgsn Äpp. <ont i magen'; starrk e näst" 
Äpp. 'stark i nävarna'. 3. (lokalt:) 'på, vid / 
in, at' (SAOB I A 1 c a) Mor. Ors. Äpp. Li. an 
å dit i bru`nnim nvMor. `han är ute vid brunnen'; 
i a we"ri i s'llum demda ste'llum vOrs. `jag har 
varit på alla de där ställena'; no i it'Irvbsttnam 
Äpp. '(nere) på älvbottnen'; da i ä bä'rrg sam 
äjt ha'sskklrettn Li. `på ett berg, som hette 
Handskklitten'. Jfr däri prep. 4. (betecknande 
läge omedelbart intill ngt annat:) 'i, vid / next 
to, beside' (SAOB I A 1 m) allm. ä i bara Zra'pp 
i 4-a'pp Våmh. (Bon.) 'det är bara lapp vid lapp'; 
ä va hä'ffa i hä' fia svLeks. 'det var hässja vid 
hässja'. 5. (betecknande förflyttning till en 
viss punkt:) <till, (upp) på / to, up to' (SAOB I A 
2; styr ack.) allm. jiist i by'nn Älvd. <(hit) till 
byn'; an a frö up i birdär Älvd. 'han har begivit 
sig (upp) till fäbodarna'; an a få åjt i bru'nn 
nvMor. `han har gått (ut) till brunnen'; an å bårt 
i mB'ri öMor. 'han är (på en liten stund) bort till 
myren'; gö båt i stä`mmno Soll. `gå på stämman'; 
i ska go up i gå'nfårar öOrs. 'jag skall gå upp till 
Gan-far'; va'ttnä n,å`dcl mi'tt i bå'na Dju. 'vattnet 
nådde (till) mitt upp på benen'. 6. (betecknande 
tidslängd:) 'i, under / for (about time)' (SAOB 
I C 6; styr ack.) allm. an, a wr jär i trjå' wi"kur 
Älvd. 'han har varit här i tre veckor'; an ki'vd i 
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fOra drgå Våmh. 'han levde i fyra dagar'. 
7. (betecknande tidpunkt / at a certain point of 
time; SAOB I C 7:) allm. i tyttjä å edd sku fa wa 
ti'dg te M no jrtå snärt Våmh. (Bon.) `jag tycker, 
att det börjar bli på tiden att få litet mat snart'; 
(i) gå'r i mi"dågs Soll. `i går middag'; i går i 
ms`rrgus Ors. 'i går morse'; o bi ni'ti år i lddig 
Rättv. (Bo.) `hon blir nittio år i vår'; kvä'llst 
Leks. 'i går kväll'; i mv`rrgsst Nås 'i morse'; 
rni'tt i vI"kun Soll. 'mitt i veckan'; få'r e 
Äpp. 'förr i världen'; me'tt i då' jam Li. 'mitt 
på dagen'. 8. a. (betecknande viss tidsperiod:) 
`under, vid, på / during (about time)' (jfr 
SAOB I C 7 b; styr dat.) allm. i .24"ninndjin 
Älvd. 'under slåttertiden'; eå i fu'llwekkseö i 
jel'skv, Älvd. 'det är fullmåne vid jultiden; i dr-
&tt Ve. 'under innevarande år igen (el. åter)'; 
i enn 	öMor. i dö' 	Soll. i de'n,n 
vOrs. 'på den tiden'; vi birrdom i mrdastidv, 
Rättv. (Bo.) `vi började vid middagstiden'; nd 
tl'a Al `nuförtiden'; i husnnom tram Mal. 'unge-
fär vid den tiden'. b. (betecknande mera o-
bestämd tidsinnebörd:) 'vid / at (the age of)' 
(SAOB I C 7 d; styr dat.) i tju"gutåki Soll. 'vid 
tjugu års ålder'. 9. (i förb. in i:) g i fe'mm å'r 
in i å'tti öOrs. 'hon är 75 år / she is 75 years old 
(eg. fem år in i åttio)'; (i) e sjfi,' dr in e å'tti Ore 
lag är 77 år'. 10. (i distributiv anv.; SAOB I 
C 8) allm. rean?, i m4'nåörp Älvd. i'esszt i må` nadim 
Våmh. 'en gång i månaden / once a month'; g'n 

tå'jä svLeks. 'en åt gången'; dum å't en bu'lla 
må'kä svLeks. `de äta en brödkaka för varje 

mål'. 11. (betecknande tillstånd o. d.; SAOB I 
D 9; styr dat.) allm. an gör i suemmn,gm Älvd. 
'han går i sömnen / ho walks in his sleep'; 
får i wi'llan Älvd. 'han yrar (eg. han for i 
villan)'; grdt i si`nni Ors. 'gråta av ilska'; i 
å'vitume Jä. `i medvetslöst tillstånd' (jfr av - 
vett). 12. (betecknande sätt el. beskaffenhet; 
SAOB I D 10; styr ack.) allm. k& jt i ko'pp 
Älvd. 'springa i kapp / race each other'; 24 i 
8ft:ert Ors. 'slå på stort'; hå va my`tify i tå'k på 
hdnnå ti'n Äpp. 'det talades mycket om den 
saken på den tiden'. 13. a. (i förb. nämna i 
namn:) 'nämna vid namn / call by name' 
(SAOB I D 10 f); n nemmd-v,i n4'mm§n Älvd. 
'han nämnde honom vid namn'; krdka kä'l sä 
fa'kv i na'mmn Mal. 'kråkan kallar sig själv 
vid namn'. b. (i förb. var i sig; jfr SAOB 
I D 10 h) wEr i si'g Mor. wå'r i si' Ve. 'var 
(och en) för sig / each one on his own'. 14. 
(betecknande medel; SAOB I F 15 och 15 a; 
styr dat. el. ack.) `med / by, with' allm. an  

spjenn i fö'ttum Ve. 'han sparkar med benen'; 
i jä'tt 8ku'tt Soll. 'i ett enda språng'; an få 
jåt så trint i a`vvrö Rättv. <han får äta sig 
mätt på återväxtgräs'; tjå'durv, knä'//t i nä'bbam 
Mal. 'tjädertuppen knäppte med näbben'; o 
yrt å svdnndje i ra'uvin Tra. 'hon vrider och 
svänger med bakdelen'. 15. `(på grund) av / 
because of' (SAOB I F 16, styr dat.) allm. gn 
gkrmår i sndskelinndjin Älvd. 'han talar (i 
näsan) på grund av snuva'; djå si (I'v dä"då i 
va"tukösun Soll. 'giva sig av därifrån på grund 
av vattenbrist'; an gråt e glrädje Ore <han gråter 
av glädje'. 16. 'i fråga om, med avseende på, 
beträffande / as regards, concerning' (SAOB I 
H 19; styr dat.) allm. ä i så mytjy besty-'r i 
i"spm, snarkekm så Våmh. (Bon.) 'det är så 
mycket bestyr med den här småboskapen så'; 
i å så glå'd i dö' öMor. <jag är så glad över det'; 
röd i fdrrgon Soll. 'röd till färgen'; an da'rred 

må'ke Ore 'han darrade på rösten'; jå svi'dsr 
i bdnom Rättv. 'jag har bekymmer för barnen'; 

sir-fet 80?» en s'llkall i föstom Leks. (Silj.) 
'hon ser ut som ett vallhjon om fötterna'. 17. 
(betecknande släktskapsförhållanden; styr dat.:) 
'till, åt / to, of (about relationships)' vMor. 
Soll. få'där i bdd-kål vMor. 'Bud Karls fader'; 
mö'där i asnnon Soll. 'Armas mor'; gusbb å gdmm 
i dnnä Soll. <hennes gudfar och gudmor'. 18. 
(i förb. med synd sbst.:) 'om' Li. ä e si'nnd i' 
dem Li. 'det är synd om dem / they are to be 
pitied'. 19. (i förb. med full adj. och andra 
beteckningar för rildighet; styr dat.:) '(full) av, 
med / full of, filled with' allm. fullt i kri`pp4m 
Älvd. 'fullt med barn'; vi va fu'll stu`ggu i 
på' jkar Leks. 'stugan var full av oss ynglingar'; 

ss tjå'kkt i hg.' jån sv svLeks. 'det är så tätt 
med hö här så'; dem a vdr ss full i skru'kk ss 
Li. 'folk har varit så skrockfulla så'; ä a vet' se 

a knal i fe'ssk Tra. 'det har varit så fullt 
med fisk, så det har vimlat'. 20. (i förb. rita, 
slå, sätta i eld:) rit i-jä'//c/ Soll. 'stryka eld på 
svavelsticka / light a match'; .2/4 i-jä'lld Ve. Soll. 
'slå eld med stål och flinta'; sdtt i-jä'lld Ve. 
'tända eld (på)'; (opers.:) ä .2/5  i-ja'lld Ors. 'det 
började brinna'. Jfr eld, bet. 1. 21. (i förb. 
i en gång:) i å' jn ga'vvg Tra. 'på en gång / in 
one go' (jfr f. ö. gång bet. 13). 

i adv. i allm. 1. (lokalt i förb. mitt i / in the 
micklle of; SAOB II 1) allm. mi'tti nå'tv, Våmh. 
rni'tt i nö'tn, Ors. 'mitt i natten'. Jfr mitt; 
mitt -i. 2. (i förb. med verb; SAOB II 3) 
allm. fdrrga sit-i' Älvd. 'färgen sitter i / the 
colour lasts' (se f. ö. under de enskilda verben). 
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8. (i förb. med verb, betecknande, att ngt sker 
endast i ringa grad / in conneetion with verb 
implying that sthg occurs to a minor extent 
only) allm. e .2/öå-4' so mitjiö dutbysffiek jär 
i by"' nä' Älvd. 'det börjar finnas så mycket 
utbörclingar här i byn nu'; brägä-l' n`mm,-
kruppen krteö Älvd. 'rör litet på din gamla 
kropp!'; vänd-1' sä Al 'vända litet på sig / move 
a little' (se f. ö. under de enskilda verben). 4. 
(i förb. med adv.:) frö'mnast-i' Soll. <i främre 
änden / at the front'; ö' //8t-' Soll. `i bakre 
änden / at the back'. Jfr eftersta; främst. 
Se äv. där-, mycket-, nordan-, sud(er)-, 
väst(er)-i. 5. (i förb. med råd f. n. eller skäl 
n.:) se råd; skäl. 
prefix (till verb, adj. och adv.; se Torp i prep.; 

jfr Fr. i-) i"- OvSi. 	Rättv. 1. (förstärkande:) 
Älvd. Soll. Rättv. 1"diger Älvd. 'övermåttan 
korpulent / excessively corpulent'; '/ull Älvd. 
`nästan litet för full' (om en skål); istjokk Älvd. 
'litet för tjock' (om välling); rdrjåsg Älvd. 
'drygare än vanligt' (om säd); gm e bkå's 

str4vdera Älvd. 'om det blåser starkare än 
vanligt'; Ctuvug Sol. `tyngre än utseendet ger 
vid handen'; i'rädd Rättv. 'häftigt rädd, upp-
skrämd'. Jfr ikringast; iled; ilistig; irädd; 
iröd, bet. 1.; i-sink. 2. (inskränkande, mild-
rande / limiting, toning down:) Cgrin(a) Soll. 
'småle (försmädlig-0'; i"blrå Våmh. 'blåaktig / 
bluish'; i"röö Våmh. i"röd vSoll. 'svagt röd'; 
i"saur Älvd. Våmh. (Bon). Når Ve. Pedur 
Soll. 'litet sur, syrlig'; i"sgöt Älvd. Våmh. i"85t 
Rättv. 'sötaktig'; i"mitjia Älvd. `tämligen 
mycket'; Pgren Våmh. Pgr6n, Rättv. 'grön-
aktig; omogen'. Jfr igul; igrå; isvart; ivarm. 
3. (negerande:) i"gnnt Älvd. 'som saknar prakt-
iskt handlag / not practicar (jfr hänt, bet. 2). 

I-bete m.IV i'båta Al 'mjölk med ibrutet bröd / 
milk with bread broken in it' (CoDB III 450). 
Jfr bete m. Syn.: mjölk-soppa, -sull. 

Ibland adv. ibla'nnd öMor. iblra'nnd Ve. Bju. 
Jä. Mal. Li. ibka'n(n)d Rättv. (Bo. Bi.) Leks. 
ibka'nn Al ebka'nnd Äpp. 'emellanåt / some-
times' (SAOB 2 a). Syn.: se bortmellan 
adv.; inte-annat adv.; stund-mellan; stun-
dom; stundom-till m. fl. 

1-blå adj. I isbkå Våmh. `blåaktigibluish' (Fr. 
iblär; Aasen iblaa). Jfr i-, bet. 2. 

lek pers. pron., se I. 
Icke adv.; självst. rtjä Älvd. Våmh. i'(t)tjä Mor. 
i'tjs Rättv. i`tji Bju. Dju. Flo. i'ttje Al Nås i'kke 
Mal.; enklit. i'(t)tj Våmh. 	itts —,ts Mor. tji Bju. 
Ga. 	Mock. (jfr Aasen ikkje). 1. (allm.  

negerande / general negation; SAOB) Älvd. 
Våmh. Mor. Ga. Mock. (i Älvd. och Mor. dels i 
början av fras, dels i slutet av fras såsom upp-
repning av föreg. negation (SAOB c); i Våmh. 
endast i början av fras; i Mock. endast enkli-
tiskt:) i'tjä tra'jr Älvd. 'inte tre!'; 4n djd 64 
int ö'd itjä Älvd. 'han gör då inte det inte'; e 
wå 	 djin fem, då'r itjä Älvd. 'det var då 
ingen hemma där inte'; Ptjti M i'nnt gö'r i'g 
Våmh. 'inte går (då) jag'; PO wenn du bg'öd 
Våmh. (Bon.) 'inte, vad du än bjuder mig!'; 
isttj jet sma'kk vMor. 'inte ett dugg'; itjä war o 
sy'sstär itjä vMor. 'inte var hon syster inte'; 
*tja fi'vug däm nå mi'nn si inntä öMor. 'inte 
fingo de något med sig inte'; sköt tji vi gå hå'm 
Mock. 'skola vi inte gå hem?'. Syn.: inke, 
bet. 1; inte, bet. 1. 2. (pleon. i bedyranden 
och emf. utrop; SAOB g p) NeSi. NeVd. strtt ja 
tji va`nntan a'nuföss Bju. 'kors, jag satte (eg. 
satte jag icke) vantarna galet!'; va hann, ittje 
hå' hä'nnda Al `(tänk,) så det kan gå (eg. vad 
kan icke det hända)!'; fa'nntamm ka5n,m, itji 
ha'nn Dju. 'sannerligen (eg. fan ta mig) kom 
inte han!'; få' tji dit"' hd' Ga. 'visst får du det!'; 
hå' itji ja hi'v dsm ti tjärna Flo. 'jag har rentav 
kastat (eg. har icke jag hävt) dem i kärnan!'; 
sköt' itje dfi' å detta Nås 'visst skall du ha det 
häll'. Syn.: inke, bet. 2. 3. (inne i fraser som 
specialform framför orden mer-heller och ty) 
'inte / not' nVåmh. ./72, fr itj lund &kv 'den 
(0: korgen) är inte ens (eg. mer än) halvfylld'; 
ig å itj å' dp-'ö 'jag har inte ens det'. Syn.: 
inke, bet. 3. 4. 'icke ens / not even' Våmh. 
(Bon.) qn, wi// itj tå' i di'sqn 'han (o: den lille) 
vill inte ens taga i bröstet'; Itj ( <i itj) å'reid 
@'nn 'hon är ej ens ett år (gammal) ännu'; 

M-tj ja"tå et-fri's 'man får inte ens äta i fred'; 
ig a-nnt ittj renn drä'p <jag har inte ens en (a: 
inte en enda) droppe'. 5. (i förb. med nej, 
starkt avvisande:) n,aj i'ttjä vMor. 'nej, visst 
inte! / no, certainly not!'. 

icke-ett pron.; adv. itrtt ,-4"tj-nt Våmh. 1. 
(pron.:) 'ingenting alls, inte ett dugg / nothing 
at air; Ptj-i'ett djå'r e 'ingenting alls gör det'; 
i fikk itji'ett åv etnum lag fick inte ett dugg av 
honom. 2. (adv.:) 'inte alls / not at all'; ä ugt 
int i'g itji'ett <det vet jag inte alls'; i frg'58.-t/t 
Ptj-tt lag fryser inte alls'; na`j 'Ni-Vett 'nej, 
inte alls!'. 

icke! m. Id Ptji/ (pl. i'kklrer) Älvd. -ikkäk Våmh. 
--ykkälr vMor. 	öMor. -itjil 
Sol. 1. 'större, avlång isremsa, som höggs loss 
ur älvens is och placerades i en avlång vak, 
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för att denna fortare skulle .frysa till / large, 
recteng-ular piece of ice cut otit of,the river and 
put into a reetangular hole in ice so that the 
hole would freeze more quickly' Älvd. 2. (i 
senare ssgsled:) `istapp / ieicle' (jfr Sdw. ikil) 
Älvd. Våmh. Mor. Soll., se is-. 

lekel-järn n.Ia e"käkiänn Spll. (jfr ickla v.) 
'hemgjort järn, anv. att skränka såg med / 
home-made iron used for setting teeth of saw'. 
Jfr ickeltång. 

lekel-tång f. Ib VI å'kkältåvvg öMor. e`kkäZr-
tåvvg Soll. (jfr ickla v.) 'tång, anv. att skränka 
såg med / pliers used for setting teeth of saw'. 
Jfr ickeljärn. 

leken poss. pron., se icker. 
lek(er) pers. pron., se I. 
leker poss. pron. i'kkä(r) Våmh. 	—iskken 

Ors. iskken Ore; obef. Älvd. Mor. • Ve. Soll. 
Rättv.; böjn., se LD II 213 (jfr I; Fr., deVries 
ykkarr) 'eder / your' (om såväl två som flera 
ägare); min rn4"nu fä'åäras i'kkums Våmh. 
'med modern till eder fader'; mu`nn iko vOrs. 
'eder mor'; på i'kkär grä'vhålle Oro 'på eder 
gravhäll'. Syn.: eder. 

lekis sv.v. 1. e"käk vMor. Soll. äskkäl öMor. 
'rätta till tänderna på en såg, skränka / set 
teeth of saw'. Jfr ickel-järn, -tång. Syn.: 
skegla; skevla, bet. 3; skränka; skäekla, 
bet. 1; spräckla; sprägla. 

id m.II '-'Ja 	Älvd. Våmh. (pl. råk Älvd.) 
id Mor. Ve. Soll. Ors. Rättv. Leks. (pl. i'där 
Ve. i"dir Soll.) i Bju. — Tra. (pl. Var Bju. Jä. 
l'är 	Mal. Ver Li.) 'fisken Leuciscus idbarus' 
(SAOB id' 1); ve fikk då ful heenndra f' Mal. 
'vi fingo då säkert hundra idar'. Syn.: id-
kläpp. 

Idas sv. v. 3. pass. a`ibas (pres. aj:9; pret. a'iddes; 
sup. a'iddas) Älvd. 	(pres. aja —a`jdäs; sup. 
asidas) Våmh. (Bon.) äsidas Mor. (pres. eja — 
åja; pret. 	öMor.; sup. ti'idas öMor.) 
&idas (pres. eja; pret. sup. e'ides) Ve. teidas,— 

(pres. äjs) Soll. .948 (pret. sup. aist) Ors. 
ifidas (pres. äis; prat. ifides; sup. äidas) Oro 
i'das (pres. isa; pret. i'ddas; sup. i'ddas) vRättv. 
issa Rättv. (Bi.) Dju. Ga. Jä. (pret. i'ddss 
Rättv. (Bi.) rstä Dju.; sup. i'ddas Rättv. (Bi.) 

Dju. Jä.) l'sa (pres. 	pret. sup. i'ddas) 
Leks. (pres. iss) Al is Bju. Flo. Nås Äpp. (pret. 
i'ddäs Bju. Nås i'est(ä) Äpp.; sup. i'dis Bju.) 

(pret. i'ast; sup. 	 Mal. 
(pres. 1's —(h)i'8 Li. 	Tra.) 'kunna förmå sig / 
have enough energy to, bother' (SAOB l); 4n 
&iddes int di1Prå ed Älvd. an i'st int tå iii`r å 

Dju. 'han iddes inte göra det'; i å'is int Mor. 
'jag ids inte'; o e'js int Ve. 'hon ids inte'; an 
såkks int (lidas dierå nå Soll. 'han tycks inte 
idas göra ngt'; ä e sämst tå dies Soll. `det är 
svårast att idas'; du 'I's int (h)all-ijern mu'nnsn 
Leks. `du ids inte hålla igen munnen, dvs, tiga'; 
han i'ss int Al 'han ids inte'; vm han bält 
Jä. `om han bara iddes!'; han i'ast int nåsranä 
Äpp. `han iddes inte (göra) någonting'; an l's 
n,å'ttåpp gå' Tra. 'han ids knappt gå'. 

ide n. In ••••• f. V n. la å'jåe n. svÄlvd. ö'id(ä) 
vMor. Soll. &id Ve. ä'id(ä) vSoll. didä Ors. 
a`jc/ä Oro 	Rättv. 	Bju. Nås i'då Al Jä. 

Äpp.; 	f. Dju. 	 Ga. 
Flo.; hi' n. Mal. hise,,,h1 OVd. 1. 'håla för 
vintersovande däggdjur; rovdjurs lya / den of 

.hibernating mammal; lair of bpast of prey' 
(SAOB ide' 1) allm. Zrigg ö'id 	Soll. ligg 

a'idi Ors. 'ligga i ide'; bian a gått bsky 	Äpp. 
'björnen har gått ur idet'; sla'reid Ve. hä'llidu 
Rättv. (Bo.) 'ide i stenmark el. under klipphäll'; • 
iö`dejd Ve. 'ide i jordkulle'. Jfr bivakt; bo, 
bet. 2; bråte, bet. 1; gryte; lya; björn-, 
grävling-, grävsvin-, räv-. Syn.: yve, bet. 
2. 2. 'grotta i berg / mountain eave' (jfr SAOB 
2 b) Jä. bä'rrgtrellidä 'grotta i Säljberget (eg. 
Bergtrollidet)'. 

id(e)-gran f.II I'dågrå'n Ors. i'dgrån Oro 'illa 
utvecklad gran, som växer på sumpig och 
stenig mark / stunted fir growing on swampy, 
stony ground' (motsatsen är frödgran, se 
f r ö d- ). 

idelig adj. I i'ddåli Bju. i'däli(g) Flo. `idel, enbart 
/ nothing but' (SAOB III; V11 ideligaste, 
bet. 2; Multrå idelig); ä va bärä i'ddåli skräp 
Bju. 'det var (bara) idel skräp'; i'dåligastä 
P4ställ'ni Flo. 'enbart porslin' (anv. i en viss 
gård i st. f. vanl. träfat och träkoppar). 

ideliga (ideligen) adv. idell'gån Ve. i'dsli Rättv. 
(Bo.) i'dell`ga 	—1,1dell'gän Leks. i'ddåli 
Bju. 	 Ga. 	Äpp. 
i'dåll' 	—i'ddåll' 	Mal: 	Li. 1. 
'oupphörligt / incessantly' (jfr SAOB idelig I) 
allm. kån,a rl't i'dsli Rättv. (Bo.) 'kon råmar 
(eg. ryter) oupphörligt'; an kinan% i'lligå hi't Al 
'han kommer hit oupphörligt'. Syn.: idkigt. 
2. (ss. förstärkningsord:) <fullständigt, totalt / 
completely' (jfr SAOB idelig II) Mal. i vatt 
kgr'ir I'dåli ska`mmnom 'jag blev fullständigt bet 
/ I was completely at a loss'. 3. (i nekande 
sats:) 'vanligen / usually' Al fsr-n„ hacld i'lligå 
int må nv fi'llivan Mee -88ei `ty man hade van-
ligen ej så många skillingar med sig'. 
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ides-lös adj. I e'jskös vMor. a`jslås Ors. 'som ej 
ids uträtta ngt / listless, indolent' (jfr Ross 
idnarlaus; We. ikteslös). — Avl.: a'jslåsa 
f. Ors. 'håglöshet / listlessness'. 

idig adj. III a`jdin Ors. 'ivrig, flitig / eager, 
diligent' (SAOB, Rz, V11 iden; Aasen idig) 
du i tät die a‘jdigest tä gå' du är minsann den 
ivrigaste el. lämpligaste att gå' (iron.). Jfr 
djärv, bet. 3. Syn.: idken, bet. 1; idog. 

1-diger adj. I rdiger Älvd. 'övermåttan korpu-
lent / excessively corpulent'. Jfr i-, bet. 1. 

idissla sv.v. 1., se itöst a. 
idja f. IV a Pös (best. i`cYju) "-.1`da ",y"cley"dja 
vMor. 1'de —rdja (best. rdja) Ve. (jfr eda f. V; 
Hq. eda; Nilen, Sörb. e' j j a) `strandinskärning 
el. ställe i vattendrag, där vattnet rör sig i 
bakström / creek or part of watercourse where 
the water flows in a back-eddy'. Syn.: se 
bakeda. 

idken 	adj. III 	i`ttjun Våmh. (Bon.) 
isttjin Ors. rtjin Ga. (SAOB; Rz 289 b iken, 
ikjen; Wennberg idkjen, ikjen; Multrå id-
ken; Gotl. Ordb. idk ig; V11 eken; We. idk og). 
1. 'flitig, ivrig att göra ngt / diligent, eager to 
do sthg' (SAOB 1) Ors. Jfr djärv, bet. 3. Syn.: 
idig; idog. 2. 'hetlevrad /. hot-tempered' 
Våmh. (Bon.) öOrs. 8. 'som är om sig, som vill 
ha mycket, som är rädd att inte få nog / greedy' 
(jfr SAOB 1 a) Ga. — Utvidgning: (?) i'tjällu 
Mal. 'envist ihållande / continuous'; hskket 
rtjällut vå'a  'vilket envist ihållande väder!'. 

idkigt adv. i`tjdtt Våmh. (Bon.) istjått vMor. 
(jfr idken ,--"idkig; jfr B. Linden i Saga och sed 
1973-1974 s. 21 f., annan uppfattning) 'ofta, 
ideligen, oupphörligt / incessantly'. Syn.: ide-
liga, bet. 1. 

id-kläpp m.Ia i'ldräpp Mal. 'fisken Leuciscus 
idbarus'. Jfr kläpp. Syn.: id. 

id-nät n.II Vång Älvd. 	Tra. <nät (med 
tunga sänken och grova maskor, 3-4 varv per 
fot), anv. vid fångst av id / net used to catch 
ide' (SAOB; ÖDB I 117; Lev. Liv. Älvd. 56). 

jdog gLdj. I röug 	Älvd. rdun (pl. rdugä) 
Ors. rdug Ore 'flitig i arbete / diligent, indust-
rious' (SAOB 2). Jfr djärv, bet. 3. Syn.: 
idig; idken, bet. 1. 

id-rev f. Ja rdrgv Leks. (Silj.) 'långrev, anv. vid 
fångst av id / 	used to catch ide'. 
Jfr rev, bet. 2. 

1-dryg adj. I rdrjäsg Älvd. 'drygare än vanligt 
(om säd) / lasting longer than usual (of corn)'. 
Jfr i7, bet, 1. 

Mall n. Ja i' fall ,Dju. Ml Mal. <tillströmningen  

av säd i kvarnögat / inflow of seed into mil- 
eye' (Aasen); 	 fälä e fiiä stä' t drä'a  kvä'nna 
pi asgä Mal. 'om tillströmningen (av säd) är 
för stor, packas säden ihop i kvarnögat (eg. 
drar kvarnen upp i ögat)'. 

ifall konj. ifa'll Älvd. Våmh. Mor. ifa'll Flo. 
igel Mal. ifs'll fen CoVd. 'för den händelse att 
/ in ease' (SAOB 1); an ad twa'j sig, ifa'll an 
ed mg'ött non'm Älvd. `han hade tvättat sig, 
för den händelse att han skulle möta ngn'; 
(ofta i förb. ifall i händelse och ifall och 
händelse:) ifa'll o §'nndels du gö febi' Våmh. 
'för den händelse att du går förbi'; i,/cV/ i hienn-
dälse ä vo` tt nsn affå'cl å' Mal. <om det händelsevis 
bleve ngn affär av'. Jfr händelse, bet. 3. 

Mar adj. JI.Ia PI år Älvd. Våmh. Ve. Säll. 
(pl. rfariir r.,rfärer Älvd. rfärär Våmh. i" farär 
Ve. vSoll.) Vrår vMor. rfär —i"får Ors. (pl. 

fårsr vOrs.) i'/år Nås (LD I 111; jfr SAOB 
färjan' v.) 'dräktig (om tacka el. get, i vissa 
bygder äv. om  sugga) / with young (about ewe 
or goat, in certain districts about sow)'. Jfr 
ifål(e); ikalv. 

Minns adj. I i"finns Älvd. (jfr finna pass., 
bet. 2) 'som misstänksamt anar ngt / suspicious'; 
ig jr rfinns dOdåln@ 'jag anar nästan det där'. 

i-fjol adv., se fjol. 
ifrån prep. ifrå'n —ifrå'nn Bju. ifrö' öVd. (jfr 
SAOB under från). 1. (betecknande ngt som 
utgångspunkt för en rörelse; SAOB I 1:) 'från / 
from' allm. an  kå'mm ifrån skö'gän ldråkka sä'kks 
Bju. 'han kom från skogen klockan sex'. Jfr 
från, bet. 1. 2. (i förb. ifrån sig; SAOB Iii m) 
ifrö'-se Tra. 'från sina sinnen / out of one's 
mind'. Jfr från, bet. 5. 

ifrån adv. ifrö' ÖVd. (betecknande rörelse från 
ett ställe; SAOB från II 1:) `från, bort / from, 
away'. Jfr från, bet. 1. 

Mull adj. I i"/ull Älvd. 'nästan litet för full (om 
en skål) / almost overflowing (about a bowl)'. 
Jfr i-, bet. 1. 

1-lund adv. ifu'nn Nås ifo'nnd Li. (jfr fund; 
endast i förb. komma ifund:) 1. ksmm- 
ifu'nn vm 	Nås 'komma överens om ngt / 
agree about sthg'. 2, kåmm-ifo'nnd me Li. 
<komma underfund med / find out, realize'. 

Mål(e) adj. I is`fid 	Ors. (pl. talar vOrs.) 
IVO Oro 	Rättv. (Bi.) rlf& Leks. Nås 
i'fsk Bju. ilgrks Jä. (om märr:) 'dräktig / in 
foal' (jfr V11 We. if ( e ); Danell if öl; SAOB 
föl II). Jfr fåle; föl; ifar; ikalv. Syn.: se 
fåldiger. 

1-förrgår adv., se förrgår. 
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igel m.Id rgsl vOrs. i'gäk Ål Dju. Nås l'gäk 
i'ggälr Mal. rguki‘gguk ÖVd. 1. 'llirudo / 
leech' (SAOB 1). Jfr blod-, häst-, kamp-. 
Syn.: igla. 2. 'arbetsam, energisk person! hard-
working, energetic person' Ål Mal. Jfr träl. 
Syn.: bjur-, världs-träl; igla f., bet. 3. 

Igel n.Id rgäk Mor. 1. 'efterhängsen person / 
obtrusive person' (jfr igla v., bet. 1.; SAOB 
igel 1 a). Syn.: gumstaska, bet. 2; igla 
f., bet. 2; larpa; medläga; mähä; sved(en)-
järn, bet. 2; tarma; tarmhåll, bet. 3; vid-
hänge. 2. 'efterhängsenhet / obtrusiveness'. 

igel-kott m.Ia i"gekkiiett Älvd. i"gäkkwått vMor. 
Ve. i"gtikkvått Son. rgslkwstt vOrs. rgslrkstt 
Leks. rgiikkstt Dju. Nås reguirkstt Li. 'Erinaceus 
/ hedgehog' (SAOB 1). 

Igen adv. ijcVn Leks. ijå'n-ijä'nn, ,,, jän, Bju. 
i/feenn Al jån Dju. ija'n Mock. jä'nn Flo.; obef. 
OvSi. Rättv. Nås - Tra., jfr åter adv. 1. 
(betecknande, att ngt är stängt; SAOB II 1) 
allm. sätt-gen då'ra Bju. `stäng dörren! / shut 
the door'. 2. 'åter, tillbaka / back' (SAOB II 2) 
allm. kåmmär du ijå'n Bju. 'kommer du igen?'; 
an kam jä'nn Flo. `han kom tillbaka'. 8. (i förb. 
taga igen sig; SAOB II 4) allm. ta-jå'n så 
Dju. `vila ett tag / have a rest'. 4. 'kvar / left' 
(SAOB II 6 b) Leks. ska bårä hå' å hå' å allsr 
vö't ä ska vä ns ijä'n svLeks. `(han) skall bara 
ha och ha och vet aldrig (att) det skall vara 
något kvar'. 5. 'ånyo, återigen / again' (SAOB 
II 7) Leks. Bju. o li'gg dan nu ijå'n, Leks. 'hon 
ligger där nu igen'. 

I-genom prep. igtemun Ve. ijösnom Leks. idjö'n-
nom Mal. idjåsnum ,,,idjåsnsm Li. (SAOB under 
genom; betecknande rörelse fram genom ngt) 
`igenom / through'. Syn.: genom, bet. 1. 

1-genom adv. ijö`nnom Rättv. iji3'nom Leks. 
ijö`mmen Bju. idjö`nnom Mal. idprnum ,,,  
idjåsnstn, Li. (SAOB under genom) allm. 
1. (endast lokalt) 'genom / through'. Syn.: 
genom, bet. 1. 2. (senare ssgsled; temporalt) 
'under kommande tid, inemot, framöver / 
ahead' Li., se fram-. 

igla f.IV reka Älvd. rgka.-7,"glra Våmh. i"gälr
. 

 
vMor. iglå' öMor. rgla Ors. reka Bju. 1. 
Ilirudo' allm. Jfr blod-, fot-, häst-, vattu-. 
Syn.: igel m., bet. 1. 2. 'efterhängsen individ 
(man, kvinna el. djur) / obtrusive individual 
(man, woman or animal)' Våmh. Mor. Ors. i 
dugd-nt kumå fre dödä rgkon Våmh. (Bon.) 
'jag kunde inte komma ifrån den där efter-
hängsna människan'. Jfr igla v., bet. 1. Syn.: 
se igel n., bet. 1. 8. 'arbetsam, energisk person / 

hard-working, energetic person' Mor. Syn.: 
se igel m., bet. 2. 4. (pl.:) 'lögner, hopdiktade 
historier / 	Ors. an tå "lär bara Felor 'hans tal 
är bara lögn'. Jfr lögn, bet. 1. 

igla sv.v.l. igek- Älvd. reka ,-rgäk Våmh. i"gälr 
vMor. hrgka Flo. (jfr igel n.). 1. 'vara efter-
hängsen / be importunate' (jfr SAOB igel 1 a) 
OvSi. an 'gkär eimkri'vng m Våmh. 'han hänger 
envist efter mig'. Jfr j äglau v.; j ärpa v. 2. 
'förhala / delay' Flo, an hrgla s hrgka 'han bara 
förhalar saken'. - Pass.: imgkas vMor. 'vara 
efterhängsen / be importunate'. - Särsk. förb. 
(i:) 1. an iglräd-i' si Våmh. (Bon.) 'han klängde 
sig fast'. 2. o igkär-r weenndi ier i få'r vMor. 
`hon hänger efter mig, hur jag än bär mig åt'; 
(ut:) ja skä fulr higäk-fet Flo. 'jag skall väl härda 
ut'; (å:) igek-4' Älvd. 'arbeta mycket ivrigt'; 
(över:) kö'na lår fulr higäl-yvär ss`nndan Flo. 
'kon lär väl dröja (med att kalva) över söndagen'. 

iglig adj. I rgkug nÄlvd. rgkun Våmh. i"glun 
vMor. rglun Ors. rgku Al i'ggku Mal. 1. !efter-
hängsen / obtrusive' OvSi. Mal. Jfr igel n.; 
igla v., bet. 1. 2. 'uthållig i arbete, energisk / 
persistent in work, energetic' Älvd. Mor. Al 
Mal. Jfr igel m., bet. 2; igla f., bet. 3. Syn.: 
se djärv, bet. 3. 

kling m. Ib 	Rättv. rgkiv Bju. (SAOB igg- 
1 i ng) `elritsa / minnow'. Syn.: se g o rr kv ed, 
bet. 2. 

1-grina sv.v. i"grin(a) Soll. `småle (försmädligt) / 
smile (sneeringly)'; an i"grinär 'han småler för-
smädr. Jfr flenaz; flina, bet. 2; grina; i-, bet. 2. 

I-grå adj. VI Pgrå Våmh. `gråaktig / greyish' 
(jfr Aasen igraa). Jfr i-, bet. 2. 

I-grön adj. I isgren Älvd. Våmh. regn Rättv. 
1. 'svagt grön, grönaktig / greenish' Älvd. 
Våmh. (jfr Aasen igron). Jfr i-, bet. 2. 2. 
'ej fullständigt mogen (om säd) / not completely 
ripe (of crop)' Rättv. Jfr i-, bet. 2. 

1-gul adj. I i'gfar Våmh. 'något gul, gulaktig / 
yellowish' (jfr Aasen igul). Jfr i-, bet. 2. 

1-går adv., se går. 
1-gärd f.Ia rgård vMor. (jfr göra v., särsk. förb. 

(i), bet. 3) 'avredning (i soppa el sås) / thickening 
(of soup or sauce)'. 

'ih interj. Älvd. fe Våmh. i Dju. (maningsrop 
till häst / cry used for exhorting horse; jfr 
Ideforss, Prim., s. 176). 

1-hamn-och-häl adv., se hamnll. 
i-hjäl adv. ijö'k nöÄlvd. vMor. lek svÄlvd. Våmh. 

föl öMor. ihö'k Ve. Ore ifi3k -‘jö'k vSoll. 
jök Soll. 	Ors. ijåk Rättv. Leks. Bju. Al ,•••• 
On. Rättv. (Bo.) j* Flo. Jä. Åpp. ihtik Mal. 
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ihear ÖVd. 'till döds / dead' (SAOB; endast i 
förb. med verb:) du kem foll-ijä'k dig Älvd. 
`du kan falla och slå ihjäl dig'; 	4na' Vinnh. 
`slå ihjäl henne (o: kattan)!'; n dra/ck-ge-7 si 
öOrs. <han söp ihjäl sig'; mg'Zrivan, ä va ts'Icks 
ens sam dam ha havi-i4cl'lr Leks. `naördingarna, 
det var sådana (barn), som man hade dödat'; 
skrat-jå'k as Jä. 'skratta ihjäl oss'; an a afft-
durk en laer Mal. 'han har dödat en man'. — 
Ssg: ijä'lrgärclår m. pl. best. Älvd. 'plats nedan-
för Lokagnupens stup, där enl. traditionen 
gamla människor slogos ihjäl' (»Ihjälgårdarna»; 
jfr Levander Fattigt folk och tiggare, 1934, 
s. 54, med ill.). 

1-hop adv. ja'8p ,-.95.73 Älvd. p Våmh. iö'p vMor. 
Ors. Leks. iö'p —ijö'p Soll. ihö'p Ve. Bju. Ål 
Mal. ÖVd. (SAOB hopm 4) 'tillsammans / 
together' (endast i förb. med verb:) naug 
edgr g'op Våmh. 'nog sitter det där ihop'; 
lägg ihö'p Mal. 'lägga tillsammans'; dem va 
ihö'p å jä'gg Li. `de voro tillsammans och höggo 
(timmer)'. Syn.: hop. 

(1)hop-läggare m.IIIc (i)ö‘pläggar nLeks. 'verk-
tyg, med vkt repslagaren håller i sär de olika 
tåtarna och reglerar hoptvinningen av dessa 
till ett rep / implement with which rope-maker 
keeps the different cords separata and regulates 
the twisting of these to make a rope' (jfr ÖDB 
II 308 f.). Syn.: hopslagare; löpare', bet. 2. 

Ihop-släktad adj. ihö' pllåkktv, ihö'palåkkt Mal. 
'besläktad, ingift / related, married into'; 
dam då e my`ttsy ihö'plltikkt `de där (släkterna) 
är mycket ingifta med varandra'. Jfr släkta(s). 

(I)-håg adv. ifeg Älvd. Våmh. Mor. Solk elag 
ihfc'g Oro ihå'g Bju. Mock. Mal. håg Flo. Nås 
Äpp. hög Jä. ihå'g 	ÖVd. (SAOB håg 6); 
endast i förb. komma ihåg, se komma. 

ihåg-komma f.rVa ihå'gksmma Mal. 'hågkomst, 
minne, eftertanke / memory'. 

(1)håg-kommande adj. hå'gkömends Rättv. (Bo.) 
ihå'gksmman Mal. <som visar eftertanke och 
gott minne / with a good memory'; o e hii`g-
kömands Rättv. `hon kommer ihåg visade 
tjänster'. Syn.: hågkom; hågkommen; ihåg-
kommen; minnig. 

Ihåg-kommen adj. IV ihri'gkåmmin Li. =föreg. 
1-hål adj. I Pfiek (pl. i"ä8ker) Älvd. Vak Leks. 
'ihålig / hollow' (SAOB 2). Syn.: i-hålad, 
-hålig; in-hålad, -hål(en), -hålig. 

1-hålad adj. I 	Dju. =föreg. (jfr SAOB 
ihål a v.). 

1-hålig adj. I i'öin vSoll. 	Bju. Äpp. =föreg. 
(SAOB 2). 

adj. I r onda() nÄlvd. isolldadv, sÄlvd. 
Isolldack öMor. 	 Ors. 'ut- 
hållig, ihärdig / persevering'. Syn.: ihållen; 
ihållig, bet. 1; ihärdig. 

I-hållen adj. III l'höln Äpp. Mal. =föreg. 
adj. I Vollelen Våmh. (Bon.) rålldun 

öMor. 4Udon Soll. Phalu Rättv. (Bo.) ishallug 
svLeks. 	Dju. i'lutllu Nås I'M/u Mal. 
1. =ihållad (SAOB 1) Våmh. Rättv. Leks. 
Nås Mal. 2. 'ihållande / prolonged, continuous' 
(SAOB 2) öMor. Dju. 

1-hänt adj. I PQnnt Älvd. `som saknar praktiskt 
handlag / not practicar. Jfr hänt, bet. 2; i-, 
bet. 3. 

1-härdig adj. I l'ärrdin Ors. i' ålru Rättv. näku 
Bju. Äpp. Maj. 'ihållig, uthållig' (SAOB 1). 
Syn.: se ihållig, bet. 1. 

Håns adv., se j äns. 
1-kalv adj. I Pk& Älvd. Våmh. i'leåv Mor. Ors. 

i"kåv Ve. Soll. (pl. i"kåvär Soll.) 
Oro Pkalrv ,4`1caltv Rättv. i'lcalrv Leks. 

Bju. — Mal. nian, ÖVd. (om ko el. märr:) 
'dräktig / with young (about cow or mare)' 
(SAOB kalv' II); allm. p will-ta blr 1"kåv 
Våmh. (Bon.) 'hon (o: kon) tycks ha svårt att bli 
med kalv'. Jfr bukig, bet. 2. — Ssgr: i"kåvtjgr 
Älvd. `dräktig ko'; i"lcåmärr Älvd. 'dräktigt 
sto'. Jfr dille m., bet. 1; ifar; ifål(e). 

1-kapp adv. i-kå'pp öMor. e-ka'pp Oro 'i tävlan 
(med) / in competition (with)' (jfr SAOB kapp 
1 a); ru i-kå'pp öMor. `ro i kapp'. 

1-kring prep. ikri'vvg vMor. ikri'vv Rättv. Leks. 
Bju. Jä. ÖVd. `omkring / around' (SAOB 
kring I; dels lokalt, dels temporalt:) ikrivv 
hit'sa Li. `omkring husen'; ikriv mi`nnatta 
Leks. 'vid midnattstid'. Jfr här-. Syn.: iring; 
kring; kringom; omkring, bet. 1; ringom. 

1-kring adv. ikri'vvg Mor. Soll. Oro ÖVd. 
ikri'vv Rättv. Leks. Bju. 1. 'omkring, runt / 
around' (SAOB kring II); e6 wa skö'g ållt 
ikri'vvg Mor. 'det var skog helt runt om'; 
(ofta i förb. med verb:) an keljted-ikri'vvg Mor. 
'han sprang runt'; 	Rättv. 'slå dikes- 
renen runt om en vall'; e'lln,, går-ikri'vv Bju. 
`elden går runt i kolmilan'; an så'-se-ikri'vvg 
Li. 'han såg sig omkring'. Jfr draga ikring. 
Syn.: iring; kring; kringom; omikring; 
omiring, bet. 1; omkring, bet. 1; omring, 
bet. 1; ringom. 2. (bildligt; i förb. tala ikring) 
Oro, se tala. 

I-kringast adv. ikrevvgäst Våmh. (jfr i- och 
kringt, bet. 2) 'ganska ofta, allt som oftast / 
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quite often'; dra kirmå ikri'vvgå.st dremm `de 
komma ganska ofta, de'. 

i-kull adv. iku'll Mor. Ors. 'omkull / down, over' 
(SAOB kull); an wallt iku'll Ors. 'han föll (eg. 
välte) omkull'. Syn.: kull; om-, å - kul 1. 

— n. I a Il m. Al rr Äpp. lk 
Mal. ök ÖVd. 1. 'vindstöt, by / gust (of wind)' 
(SAOB il" 1) Äpp. Mal. å kamm e 	gsm ss 
nå'r ad töj WO tå stu`ggun Mal. 'det kom en 
stormby, som var nära att riva taket av stugan': 
ha`ggäldk Mal. `hagelby': lå`disikan Mal. 'vår-
stormarna'; snyr Äpp. 'snöby'. Syn.: ilin g, 
bet. 1. 2. 'plötsligt påkommande öch hastigt 
övergående fysisk smärta, ilning i kroppen / 
shooting pain' (SAOB iln  2) Al Tra. å djekk 
Tal ö'L'er i krs`ppam å' me Tra. `det gick kalla 
ilningar gm kroppen på mig'. Syn.: iling, 
bet. 2. 

m.Ia -11r Älvd. Rättv. (Bo.) -// Mor. Ors. 
.7r son. -8izr Ore `upphöjning i fotbladet bakom 
varje tå / raised part of sola of foot behind each 
toe' (jfr SAOB ilm); i a jen va'lfIrk å g'im son. 
'jag har en valk på trampdynan bakom stortån'. 
Jfr b äb b, bet. 1. Syn.: tå-. 

ila' sv. v. 1. 3. 	Älvd. i'la öOrs. ora 
Äpp. 	(pres. rci) Mal. ö'lra'lra.-.1`la 
ÖVd. 1. 'blåsa kyliga vindkårar / blow (of 
cold gusts of wind)' (SAOB ilau  1) Älvd. Mal. 
2. `kännas (kalla) ilningar / have shooting pains' 
(SAOB 	2) allm. ed I'ke ke`mmum sÄlvd. 
'det rister i lemmarna': ed 1"kår i tennär nÄlvd. 
'det ilar i tänderna': å å'lr i kreeppam å' me Tra. 
'det går ilningar genom kroppen på mig'. 

ila" sv.v.l. I'la Li. 'draga ut på tiden / taka a 
long time' (SAOB ila"); å dä. 	å 	`det där 
drar bara alltmer ut på tiden'. 

11-bråd (?) n. i'llbråå Älvd. 
,i'llbrått Vämh. (jfr in <(sår el.) värk i fotbladet, 
som ansågs förorsakad av en osynlig insekt på 
marken / pain in sole of foot, considered to be 
eaused by an invisible insect on the ground'. 
Syn.: ilvärk. 

ilbråds -mask (?) m.Ib i'llbråsmakk Älvd. nvMor. 
nVåmh. 'på marken krypande 

(fiktiv?) insekt, som förorsakade sår och värk 
i fotbladet / insect (fictitious?) which crawled 
on the ground and caused wounds and pain 
in sola of foot'. Syn.: il-, ilvärks-mask. 

1-led adj. I i'lrgå 	vMor. 	Soll. (jfr i- 
och led adj.). 1. (om person:) 'retsam, förarglig, 
svår att ha att göra med / annoying, difficult to 
deal with (about person)' allm. 2. (om sak, 
handling etc.:) <förarglig, besvärlig, svår att 

utföra / annoying, difficult (about thing)' Soll. 
e"ta va i"kett, å 'det där var förargligt, det': 
itt djämrå 'besvärligt arbete'. 

iling m.Ib 	sÄlvd. isnivg öMor. Vtivg 
Ve. i'lrivg Soll. 	 Ors. -sjkiyg Ore 

Rättv. Leks. Al i'llin Bju. 	Dju. 
Ga. Flo. Nås Jä. 	Äpp. 	Li. —hi'lrivg 
Tra. 1. 'vindstöt, by / gust of wind' (SAOB 1) 
allm. ä gör i"kiggår Son. ä går inivger Ors. 'det 
kommer häftiga vindstötar'; lå`digssjkivg Ore 
lå`digsidiv Leks. /Xdigshi/riv Jä. 'hastigt över-
gående vårstorm'; rä'vvsldiv Leks. 'regnby': 
sno"i/ivg öOrs. snjö'sjkivg Ore anfå'ic/iv Leks. 
anå'hikin Dju. `snöby': vå'rldiv Leks. 'vårvind': 
wö`dsrilivg vOrs. vå"dsrldiv Rättv. va`daridiv 
Leks. vå`rhilriv Ga. Flo. 'kraftig vindstöt'. 
Syn.: ill, bet. 1. 2. 'ilning i kroppen / shooting 
pain' (SAOB 2) Ors. Äpp. Syn.: il', bet. 2. 

1-listig adj. I intisstug —1"kisstin Älvd. inisstin 
Soll. Plisstin Ors. 'Olis(s)tig Rättv. eli'sstin Jä. 
Vissa ••••• Vissa Mal. Plisstig Li. (jfr i-) 'knipslug, 
illmarig, odygdig / sly, cunning, mischievous'; 
han såg ss eli'sstin fit ss Jä. <han såg så knipslug 
ut så'. Jfr illmarig. Syn.: ill-partig, -plik-
tig, -rank. 

ill adj. I ill Rättv. Leks. Dju. Äpp. Mal.; n. i//t 
Ga. Flo. Jä. 1. (om röst:) `gäll, hög / shrill, 
high' (jfr SAOB 4) Dju. Äpp. Mal. i'// i må`ka 
Dju. 'som kan taga höga toner'. Jfr gäll': 
väll. 2. (om smärta, färg etc.:) 'intensiv / 
intense (about pain, colour etc.)' Mal. te strök-på' 
lakan i'llan rösan fä'rrg 'att stryka på så skarpt 
röd färg!'. 8. (om sår el. värk:) `elakartad / 
malignant, nasty (about wound)' Leks. va'rrtjsn å 
i'll 'värken är riktigt svår' (jfr bet. 2); å såg 
då 88 i'llt at dä'dda så'rå 88 'det såg då så elak-
artat ut, det där såret (så)'. 4. (n. el. adv. om  
väder:) <bitande / biting' Leks. Dju. Ga. ä i'llt 
i vå'rå Ga. 'det är ett bitande blåsväder'. Jfr 
illväder. 5. (n. om bröd:) 'hårt, svårtuggat / 
hard, difficult to chew (about bread)' Jä. 6. 
(om ord:) 'ful, opassande / bad, coarse (about 
word)' Rättv. ä va då i'llsst ö'ks jä' a då ö'rt 
'det var det värsta ordet jag har (då) hört'. 

ill- prefix, se illa adv., bet. 8. 
illa sv. v. 1. (endast refl.; jfr V11; Blöndal illa:) 

si Ors. 'göra sig illa / hurt oneself'; a du 
i'lla di 'har du gjort dig illa?'. 

illa adv. i'll(a) OvSi. Leks. Al i'll(a) Rättv. — 
Tra. 1. (i förb. med fara el. göra:) 'göra illa, 
skada / hurt' (SAOB 2 b) allm. (styr dat.:) 
du /4'-t  djär-i'll emion Älvd. `du får inte göra 
honom illa / you must not hurt him'; i djörd-i'll 
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änär vSoIl. 'jag gjorde henne illa'; 4n får CU min 
sig Älvd. 'han misshandlar sin hälsa'; djär-i'll 
nam Tra. 'göra någon illa'. 2. <dåligt / badly' 
(SAOB 3) NeSi. Vd. jä Wrsr i'lla Rättv. jä 

v i'lla Ål 'jag hör (så) dåligt'. Syn.: klen 
adj. 3. (i uttr., som beteckna oro; missnöje, 
sorg o. d. / in expressions denoting anxiety, 

. dissatisfaction, sorrow etc; SAOB 3 b) allm. 
4 ir 	Älvd. 'hon tycker illa vara'; du 
bei3vår int kejk så CU a dö vMor. 'du behöver inte 
grina så illa åt det'; o tik(k)t i'lla vå"rå a må 
får hå jä MWs Rättv. (Bo.) 'hon tog illa upp mitt 

. yttrande (eg. tyckte illa vara åt mig)'; han ä ss 
i'lla ve ss Ga. <han är så illa till mods så'; tyttj 

vå`rs Mal. `taga illa upp'; je tö'g mä brå,' 
å dg' Äpp. 'det gick mig rätt djupt till sinnes'. 
Jfr illsatt. 4. 'knappast / scarcely' (SAOB 
3 e) Bju. ja hurrkår i'lla gå' jag orkar knappast 
gå'. Syn.: se fråganonn; illanog. 5. (i förb. 
låta illa:) 'jämra sig / moan, wail' (SAOB 4 a) 
se låta st. v., bet. 2. 6. (ss. förstärkande adv. 
vid adj., som beteckna utseende, tillstånd o. d.; 

. SAOB 5 a) NeSi. Vd. i'll gå'Ir i slyna Leks. 
'alldeles gul i ansiktet / quite yellow in the face'; 
i'lla kkö'n Al 'svårt sjuk'; an vall ss i'lla 
Al <han blev grundlurad'. 7. (i förb. illa om 
<synd om') Dju. ä Cita o'mm o 'det är synd om 
henne / she is to be pitied'. 8. (förstärkande i 

. form av prefixet 	'mycket, i hög grad, för- 
skräckligt / very much' (jfr SAOB illa ssgr A); 
i'lldrågå Älvd. 'draga av sina yttersta krafter'; 
i'llgn4ka Älvd. 'gnälla högt och fult'; i'llkläja 
Ors. 'klia förfärligt'; i'llhasstut Ore 'mycket 
brådskande'; i'llhsja, 	i'llvråka Mal. 
'skrika gällt, gallskrika'; i'llfåtja Tra. (om get:) 
`storbräkit'; i'llslipin Mal. 'mycket förslagen'; 

.Li. 'torrt som krut'. Se äv. ill-grön, 
-hettas, -kringlig, -röd, -svida, -tung, 
-vit, -Värka. Jfrillande, bet. 1. 

illa-hållen adj. III illahåln illahå'n i'llhån, 
Mal. i'llhslln öVd. (jfr SAOB hålla',  v. 28) 
'ängslig, Orolig, nervös för ngt / anxious, worried, 
nervous about sthg'; då vås o ss 	vm 
kvällt ss Li. `då var hon så ängslig om kvällen 

fila-likande adj. I i'lla-ka'jk§nd Våmh. (jfr lika 
v., bet. 5) 'som vämjes, illamående / sick, 
feeling nauseated'. Syn.: valkande; .vämjig. 

Illande(s) adv.; adj. i'lande Ve. 	des öOrs. 
i'llandå Flo. Äpp. 	Nås (SAOB under 
ellande). 1. (förstärkningsord framför adj. 
röd:) V. Flo. Äpp. i'lande ro'it Ve. i'llandå 
rö'tt Flo. Äpp. 'eldrött' / flaming red': Jfr eld- 

röd. Syn.: ell an de. 2. (i adjektivisk anv.:) 
int jet i'llndes we'rrd öOrs. 'inte ett enda ord / 
not a single word'. Jfr illast e. 

Illa-nog adv. illan,ö'g Bju. i'llanog Nås Jä. 
'knappt / harclly'; ha e i'llanog je d' läss Nås 
'det är knappt att jag ser att läsa'. Syn.: se 
fråganom. 

Illaste adj. superl. i'llsst Rättv. (endast i förb. 
inte illaste ordet:) `inte ett ont ord / not 
an unkind word'; jä a-t saggt i'llset ö'ks å' dä 
Rättv. (Bo.) 'jag har inte sagt ett ont ord åt 
dig'. Jfr illandes, bet. 2. 

illa-vid oböjl. adj., se illa adv., bet. 3. 
Illa-vulen adj. III, se illvorden. 
ill-bekajad adj. I i'llbekåjadn, vMor. 'bekymrad, 
ängslig / worried, anxious'. Syn.: bekajad, 
bet. 2. 

ill-dur m.Ia i'lldår Ors. (jfr duran v.). 1. 'rac-
kare, niding / hooligan'. 2. <nidingssinne, lust 
att göra sattyg / desire for rnischief'; fu'ller i 
i'lldi2r öOrs. 'fulla av rackartyg'. — Avi.: CU-
ditrun adj. `full av rackartyg / full of mischier. 

ill-flena sv.v.  .1. i'llfkinå Älvd. i'llflinå Ors. 
`skratta ondskefullt, hånflina / laugh mali-
ciously, scoff' (jfr SAOB illflina). Syn.: glina, 
bet. 1; illglina. 

ill-funder sbst. pl. i'llfunndär Äpp. 'rackartyg, 
sattyg / mischief' (jfr SAOB illf und 2). 

ill-fundig adj. I i'llftbnndug nÄlvd. i'llfunndin 
Bju. i'llfunnden Äpp. 'ondskefull och listig, 
full av sattyg / mischievous' (SAOB). 

ill-flinande adj. illfänandå Bju. 'ivrig / eagers; 
bå'ra i dän då'r gå' kw va så illfänandå tå få 
ala`t alcrArly, <barnen i den där gården voro så 
ivriga att få sluta skolan'. Jfr illfänas. 

ill-fänas sv.v. 1. pass. i'llffinas Leks. Bju. CU-
! jånss Mal. 1. 'ivrigt och envist sträva efter 
ngt, envisas / eagerly and stubbornly strive for 
sthg' Bju. Mal. (SAOB 2). 2. 'retas / tease' 
Leks. 

il-glina sv.v.  .1. i'llgkina Älvd. Våmh. 'småle 
ondskefullt el. förargligt / smile 
Syn.: glina, bet. 1; illflena. - Avi.: i'llgkin n. 
Älvd. Våmh. 'elakt hånleende / scornful smile'. 

fil-gnälla st.v. 	 Li. (pret. 
`gnälla högt och skärande / moan, whine bud 
and shrill'. Syn.: illgnöla. 

ill-gnästa st. v. i'llgnåssta Mal. Li. 'skrika skärande 
/ shriek'. 	 • 

Ill-griöla sv. v. 1. i'llgnöka Älvd. 'gnälla högt och 
skärande'. Syn.: illgnälla. 

Ill-grånd sbst. i'llgrunnd Bju. Äpp. Mal. CU-
grunn(d) Ga.; pl. i'llgrunn,cler Li. 'misstanke / 
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suspicion' (jfr Rz 291 b illgrunn; V11 ill-
grunna; Bl. illgruni); han drö i'llgrunn på 
Ga. `han fattade misstanke därom'. 

Ill-gryt n.Ia i'llgröt (jfr gryt, bet. 1) Ors. `sand-
sten, som ej lät sig klyvas efter jämn och slät 
brottyta / sandstone which could not be cut 
evenly and smoothly'. 

111-gränja sv.v.l. i'llgrännja Flo. 1. (om häst:) 
'visa tänderna (av ilska) / (about horse:) bare its 
teeth (with anger)'. Jfr grän j a bet. 2; ill grä sa s. 
2. (om barn:) `gråta (av ilska) / ery (with anger)'. 
Jfr gränja bet. 3 a. 

Ill-gräsas sv. v. 3. pass. i'llgräses Li. 'grina illa, 
göra fula grimaser / make grimaces'. Jfr gräsa 
pass., bet. 3; illgränj a. 

ill-grön adj. I i'llgrön Rättv. `kolossalt grön / 
bright green'. Jfr illa adv., bet. 8. 

111-gärdig adj. I i'llflikug Leks. i'lljdku Bju. Al 
(V11 We. illgärdig, -og) 'knepig, illmarig / 
murning, artfur; en i'lljakugär psjk ån la'ssdi 
/å-n allt lä`ta ättär Al `en knepigare (slugare, 
mera praktiskt kunnig) pojke än Lars får man 
allt leta efter'. 

illgärds-kreatur n.Ia i'lljärskritur Bju. (jfr SAOB 
illgärd) 'skadegörande kreatur / animal which 
caused damage'. 

Illgärds-kropp m.I a i'lljäskrspp Rättv. (Bo.) 
(jfr SAOB illgärd) 'människa, som gör rackar-
tyg, niding / rascal, scoundrer. 

Illgärnings-järn n. Ja i'lldjennivsjenn vMor. `spjut, 
anv. vid (varg- eller) björnjakt / spear used 
in (wolf- or) bear-hunting' (se ill.). Jfr björn-, 
varg-spjut. 

ill-görig adj. I i'lljäru vRättv. i'lljärug Rättv. 
(Bi.) i'lldjänn Li. `som anställer skada, som gör 
sattyg / mischievous' (t. ex. om  barn; om get; 
jfr SAOB illgöra); i'lljärugsr som leheisfötär 
Rättv. 'okynniga som getterna från (byn) 
Lenåsen'. Syn.: illgörsam. 

illgörsam adj. I i'lldjäsamm 	 Ore — 
föreg. 

Ill-hettas sv.v. 1. pass. i'llhdtss Mal. 'hetta som 
eld / burn like fire'; å i'llhdtss i i3 'gom å mä 'det 
hettar som eld i ansiktet på mig'. 

111-hej n. oböjl. i'llhöj Mal. (SAOB) 'högt, skä-
rande rop el. skrik (ex. p. g. a. plötslig intensiv 
smärta) / shrill cry or scream (e.g. due to sudden 
intense pain)' . Jfr hoj. 

ill-hoja sv.v.l. i'llhöja Mal. (SAOB) <ropa av 
alla krafter / shout as loudly as ona can'. Jfr 
hoja', bet. 1. Syn.: se gallhoja. 

ill-kringlig adj. I i'llkrivvglun Ors. i'llkrivv(g)kug 
Ore i'lllarivuku Mal. (jfr illa adv., bet. 8). 1. 

'alldeles rund / quite round' allm. 2. 'knip-
slug / cunning' Ore. 

ill-låtig adj. I i'llåtu Flo. (jfr SAOB illalåt). 1. 
`som låter illa / unpleasant-sounding'. Jfr 
illätig, bet. 1. 2. 'som jämrar sig / moaning'. 
Syn.: illätig, bet. 2. 

Ill-läte f. III I n.I 	f.I Älvd. i'llåte f. III 
Ore i'//ät n.I Mal. i'lläte f.III (pl. i'llätsr enl. f. 
IV) ÖVd. 1. 'obehagligt ljud / unpleasant 
sound' Älvd. Ore Mal. ÖVd. 2. 'jämmer / 
wailing' (SAOB) Älvd. 	inlät so e djikk en  
§',uld et sjd'la 'en jämmer (vid förestående 
barnsbörd) så att det gick en ända in i själen'. 
8. 'ont rykte / bad reputation' Ore. 4. 'före-
bråelse (pl. bannor) / reproach' Mal. ÖVd. du 
kåmm te fd no i'llätsr å' de Tra. `du kommer 
att få höra klandrande tal om dig'. 

ill-lätig adj. I i'lldtug nÄlvd. 1. 'som för oväsen / 
noisy'. Jfr illåtig, bet. 1. 2. `som jämrar sig / 
wailing'. Syn.: illåtig, bet. 2. 

ill-marig adj. I i'llmarutg nÄlvd. i'llmaregn Våmh. 
illmä'run öMor. i'llmäran Ve. inlmärun Son. 
i'llmärun Ors. i'llmarug Ore i'llmäru Rättv. 
Dju. i'llmäru Bju. Flo. i'llmäru Äpp. 
i'llmäru Mal. i'llmäru—i'llmårs ÖVd. 'knipslug; 
skälmaktigt listig / cunning, sly' (SAOB); du 
är 	 Älvd. `du har skälmaktigt 
listiga ögon'; a du si'tt tå va i'llmäru Rättv. 
`har du sett (en sådan en) att vara skälmaktig!'. 
Jfr illrank. Syn.: ful, bet. 5; in-ful, -marig. 
— 	 f. Älvd. 'knipslughet; 
skälmaktighet / cunning' (SAOB). 

ill-möda LIVa i'llmöa Al 'svårighet, som bereder 
möda / difficulty'. 

illnad m. i'llna Tra. 'sjuklig förändring i kroppen, 
ont / pain, siekness of body'; je a fäj i'llna ti 
fi'vvger 'jag har fått ont i fingret'. Syn.: 
ondska, bet. 2. 

ill-partig adj. I i'llparrtgn sÄlvd. 'illistig/ cun-
ning'. Syn.: se ilistig. 

ill-pliktig adj. I i'llpkikktug nÄlvd. i'llplikktun — 
i'llplikktin Ors. 1. 'illslug, lömskt illistig / sly, 
cunning' (SAOB) allm. Jfr illmarig. Syn.: 
se ilistig. 2. (i ssg med skör n.:) i'llpkiktug-
stjgr svÄlvd. 'seg, ej fullt löpnad tätmjölk / 
viscous, not fully curdled milk'. Syn.: snål- 
skör. — Avi.: 	plikktivg m. Ors. 'illslug 
person / cunning person'. 

111-rank adj. i'llrokk Älvd. nVåmh. i'llråk Våmh. 
(Bon.) i'llråkk i'llråk i'lldråkk vMor. ilrå'kk 
öMor. i'llråkk Soll. Ors. (jfr Rz rank i bet. 
'vacklande') 'knipslug, finurlig, illistig / cunning, 
shrewd'. Syn.: se ili s t i g. — Ssgr: 
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rokkgrävä'r f. pl. Älvd. `gropar i kinden, som 
tyda på knipslughet el. skälmaktighet / dimples 
showing artfulness or roguishness'; i'llroklcråjs 
Älvd. `rackarunge / brat'. Jfr kryse n. 

111-råd f.Ia i'llråå Älvd. 'ont råd / bad advice' 
(SAOB); 4 8b-t-i' 4n nog i'llrååer 'hon ger honom 
illvilliga (för andra farliga) råd'. — Avi.: i'll-
rååug adj. nÄlvd. `som finner på elaka råd / 
giving bad advice' (SAOB). Jfr ilistig; ill-
marig. 

ill-röd adj. I i'llröå Våmh. i'llröd Mor. Ore i'll- 
rö'd —i'llröd Ve. Son. 	Leks. i'llra Bju. 
Ga. Nås Mal. i'll-r8' Flo. Jä. Äpp. i'llrsu öVd. 
'blossande röd / flaming red' (SAOB); i'llråå 
i ö'gton Våmh. i'llröi 8`gan Ga. `eldröd i ansik- 
tet 	(eg. i ögonen)'. Jfr illande ( s ), bet. 1. 
Syn.: eldröd; iröd. 

ill-satt adj. I i'llsett Älvd. vMor. 	öMor. 
Ve. ,,,i'llsätt ,--,i'llsätt Son. 1. 'som befinner sig 
i trångmål, bekymrad / worried, in a plight' 
allm. i, Ött 85' i'llsett föå'gäåä."'r Älvd. <är du så 
bekymrad för det där?'; i'llsett tgm eiglf Älvd. 
'som har ett bekymrat ansiktsuttryck'; vi vam 
så 	så öMor. `vi voro så illa till mods 
så'; ki`gg å va inlsätt Son. `sova oroligt, emedan 
man måste vakna tidigt om morgonen'. 2. (om 
människa el. häst:) 'alltför ivrig, het av sig / 
over-eager, keen' Soll. tesstv, e så i'llsätt så an 
bi å'jtarbåtack <hästen är så het av sig, så han 
blir utarbetad'. 

adj. I islleä'a Mal. i'llsä'r öVd. `starkt sur / 
very sour'. Syn.: se brännsur. 

ill-svida st. v. sv. v. 1. 3. i'llswajåa Älvd. i'll- 
swajda Ors. 	nRättv. Dju. (pret. i'llsvöd 

nRättv.) i'llsvida Leks. i'llsvia Flo. 
Äpp. Mal. Li. (endast i opers. konstruktion; 
om skarp smärta; jfr Aasen:) 'svida intensivt, 
göra förskräckligt ont / (about pain:) hurt 
terribly'; få bräsnns mä så ä i'llsvids Rättv. 
(Bo.) `jag brände mig, så det sved intensive; 
då i'llsviär hä rå`nä drä'g Äpp. `då svider det 
rent outhärdlige; (äv. bildi.:) fa stå' hå'n ss ä 
i'llsvid at si'dom Dju. lag står här och är orolig 
över hur mycket jag har att göra hemma (eg. 
så det svider ordentligt i sidorna)'. Jfr illv ärk a. 

ill-svidande adj. i'llswajågnd sÄlvd. i'llsvidsnds 
Rättv. (Bo.) i'llsviandä Bju. 	 Ga. 
i'llsvir.ide Flo. i'llsviandä Nås Äpp. 
Mal. 1. 'ängslig, bekymrad / anxious, worried'; 
fä e så i'llsvIdsnds i däm hrma Rättv. (Bo.) 
'jag är så ängslig för dem (där) hemma'. Syn.: 
illsviden, bet. 1; illtvid, bet. 1; illvar; 
sviden. 2. 'ivrig, angelägen / anxious, con- 

cerned' Mal. Syn.: illsviden, bet. 2; illtvid, 
bet. 2. 

adj. III i'llswäjdn, Ore 	Dju. 
i'llsvkj, Li. Tra. 1. 'ängslig, orolig / anxious, 
worried' (Aasen; Rz 292 b illsvinn); e e ss 
i'llswäfdr, at e kumm fur srnt Ore 'jag är 
så orolig, att jag kommer för sent'. Syn.: 
illsvidande, bet. 1; sviden. 2. 'ivrig, ange-
lägen / anxious, concerned' ÖVd. Syn.: se 
illsvidande, bet. 2. 

filt adv. int Li. 'vilt, häftigt / wildly, violently'; 
ä ga ss i'llt tä vEigor i'nna (a)n få o ti bå'k, 'det 
går så vilt till, innan man får den (: gäddan) 
upp i båten'. Jfr illa adv. 

11-trivas st.v.,,sv.v. pass. (pres:) i'lltriffs Mal. 
öVd. (pret. i'lltreffs Mal. i'lltrivvdes öVd.) 'van-
trivas / be unhappy' (Aasen illtrivast; Rz 
292 b; Gotl.Ordb.). 

ill-tung adj. I 	Älvd. Våmh. islltuvvg 
vMor. `tung i förhållande till sin volym / heavy 
in relation to its volunne' (t. ex. om  blybit; 
om litet barn, som bäres lång väg). Syn.: 
itung. 

illt-vid oböjl. adj. i'//t-v' Mal. 
Mal. 1. `orolig / uneasy' Mal. Tra. dem valt 

då i'nnt ve kamm a'tt Mal. `de blev 
oroliga, då vi inte kom igen'. Jfr vida adj. 
Syn.: se ill svidande, bet. 1. 2. `ivrig ange-
lägen; brådskande / anxious, eager; urgent' 
Mal. Li. o va ss i'llt-vås Mal. 'hon hade så bråttom 
(var så ivrig)'. Syn.: se illsvidande, bet. 2. 

111-täkas sv. v. 1. pass. i'lltåkas Mal. 'brottas (på 
lek) länge och intensivt / wrestle hard (in fun) 
for a long time'. Jfr täkas. 
-var adj. I i'llwar vMor. i'llwär Ve. vSoll. Ors. 

Ore inlvär (pl. -värär) Soll. i'llvär Rättv. Bju. 
Dju. Ga. Mal. i'llvar Leks. Al 'som förutser 
fara, som anar kommande olycka, vaket miss-
tänksamt / having a presentiment, suspieious' 
(SAOB); i vä så inlvär i onu'm Soll. `han föreföll 
mig så misstänkt'; jä e lite i'llvär her ä ska gå' 
Rättv. (Bo.) 'jag är litet ängslig för hur det skall 
gå'. Syn.: se illsvid ande, bet. 1. 
-vit adj. I i'llvit Rättv. (Bo.) 'snövit / snow-

white'. Syn.: kritvit. 
-vorden adj. III i'llwöden Ve. i'llwölin Ors. 

i'lleväken 	Ore i'llvåZrin 	Rättv. 
i'llvolrin. öMor. Leks. i'llvölrin Bju. Dju. Ga. 
i'llväken Al iVivöittz, Flo.; n. inlvölri Soll. Mock. 

Son. 1. (om människa el. husdjur:) 
besvärlig; listig, opålitlig / spiteful, 

difficult; mulning, unreliable' (jfr SAOB 
Aasen illvoren) allm. 2. (n. om väder 



III-väder 	 1014 	 in 

etc.:) 'obehagligt, ruskigt / unpleasant, dread-
ful (about weather)' Ore Son. Rättv. Dju. 
uke 	vd' där Ore 'ett sådant ruskigt väder!'; 
ha i hö' tt se i'llvölri nen gå'vv Dju. 'ha ni (han I) 
hört, en sådan obehaglig händelser. 3. 'duktig 
(i arbete) / able, capable' Leks. (Silj.); demm e 
i'llvolrine `de äro duktiga (i sitt arbete)' 	Ssg: 
i'llvokinskråk Leks. n. 'livligt och ystert barn / 
lively child'. 

ill-väder n.Ia 	öVd. (jfr ill, bet. 4) 'mycket 
dåligt väder / very bad weather' (SAOB). 

illväders-lågel m. Id i'llväde(r)stil 	Rättv. 
gult Leks. 'snösparv, Pleetrophanes ni-

valis' (SAOB). 
ill-värka sv. v. 3. i'llvarrtja Al i'llvarrtja Jä. 
'värka intensivt / ache badly'. Jfr illsvida. 

111-tigd adj. I i'lläiggd Li. 'som har obehaglig, 
(feber)glansig blick / with feverish- eyes': an va 
så i'lltt'ggd så je fa'nns-I ä 	såm ä aktat 
<han hade en så obehaglig blick, så jag anade, 

- att det inte var som det skulle (o: att han inte 
- var frisk)'. 
II-mask m.Ib l'kmakk Våmh. (Bon.) nvMor. 

(jfr il") 'på marken krypande (fiktiv?) insekt, 
" som förorsakade sår och värk i fotbladet / (ficti-

tious?) insect which crawled on the ground and 
. caused wounds and pain in solo of foot'. Syn.: 
ilbråds-, ilvärksmask. 

fisk adj. I illsk Älvd. Ors. Ga. Mock. Äpp. (SAOB 
under ilsken). 1. (om människa el. djur:) 

. 'kroniskt arg, argsint / ill-tempered, irascible' 
Älvd. Ors. Äpp. Syn.: ilsken; ilskig. 2. 

' (om häst:) `ostyrig , / (about horse:) unruly' 
Mock. 3. (om märr:) 'brunstig / (about mare:) 
on heat' Ga. Syn.: se hästgalen. 

fiska f.IVa i'llska Bju. 'häftig vrede / wrath' 
(SAOB 3). 

Ilskas sv. v. 1. pass. i'llskas Ors. 'vara ilsken / be 
angry' (SAOB II 2). 

fisken adj. III i'llstjin Älvd. i'llstjin vMor. Ors. 
(pl. i'llsknär vMor.). 1. (om människa el. djur:) 
'argsint / ira,scible' (SAOB 2-3) allm. Syn.: 
ilsk, bet. 1; ilskig. 2. (n. om ljud:) <gällt, 
genomträngande / shrill' (SAOB 5 b) vMor. 
3. (n. om sår:) 'ondartat, svårläkt / malignant, 
slow in healing' Älvd. — Adv.: ä blå' i'llstfigu 
öOrs. 'det blåser snålt / there is a °old wind 
blowing'. 

ilskig adj. I i'llsku Bjir. i'llske Tra. (Sdw. ilz- 
kogher) 'argsint'. Syn.: ilsk, bet. 1; ilsken, 
bet. 1. 

lister f.ld, se jolster. 
il-värk mdb. Vavtiffrk Våmh. (Bon.) nvMor. 

(jfr il") 'värk i fotbladet, som ansågs förorsakad 
av en osynlig insekt på marken / pain in solo 
of foot, considered to be caused by an invisible 
insect on the ground'. Syn.: ilbråd. 

ilvärks-mask m.Ib i'kwärksmakk nvMor. 'på 
marken krypande (fiktiv?) insekt, som för-
orsakade sår- och värk i fotbladet / (fictitious?) 
insect which crawled on the ground and caused 
wounds and pain in sole of foot'. Syn.: il-
bråds-, il-mask. 

1-låt n.Ia 	Älvd. (Fr. ilåt; Aasen Ross 
ilaat; jfr ordb. låta i) 'behållare (bytta, 

, flaska, korg, säck etc.), vari man förvarade 
ngt / container': ckt noö Pk& 'har du någon-
ting att ha det ir. 

im m. 	im Rättv. Leks. Dju. (SAOB under 
imma f.; jfr Aasen; Fr.• im) 'imma / mist, 
steam'. Syna imma. 

1-mjölke n., se hömjölke. 
Imma f.IVa i'mmba nvMor. ä' jma Ore fåna 
Rättv. Bju. Ga. ismma Flo. Nås Mal. öVd. 
`beläggning av vatten i fint fördelad form / 
mist' (SAOB 2); i'mmba 214r-4' glrå,' set nvMor. 
'imman lägger sig på fönstret'. Syn.: im. — 
Avi.: i'mu Rättv. Bju. Ga. i'mmug Leks. i'mmu 
Flo. Mal. adj. 'överdragen med imma / misted 
over' (SAOB 2). 

Imma sv. v. 1. i'mma Våmh. 	Ors. ä' jma Ore 
Plym Rättv. Bju. Dju. Ga. i'mma Nås Mal. ÖVd. 
(opers.:) 'bildas imma / mist over' (SAOB 2 c). 

Intmer(s)badd adv. i'mmär-ba'dd vMor. i'mmäss-
ba'dd Ve. (SAOB) <med en gång, genast / at 

- 
importera sv.v. 1. pres. impartö'r- Mal. (refl.:) 
<löna sig / pay' (jfr SAOB 3, 4); hd impargr 
.stt-ttt nå"det lönar sig inte'. Syn.: löna' v. refl. 
o. pass. 

Im-spjäll n.Ia i'mspjell Leks. 'större spjäll, som 
avstänger rökfånget / large damper shutting off 

'Hood' (jfr ÖDB 175). Syn.: storspjäll. • 
1-mycket adj. V n. i"mitii'd Älvd. 'tämligen 
mycket / rather alot'. Jfr i-, bet. 2. • 

In adv. inn'Älvd. Våmh. inn övrOvSi. NeSi. Vd. 
1. (betecknande förflyttning till det inre av 
ngt; SAOB A) 'in / into' allm. Cm:, genum 
mu'nnäit å å'ut genum nä'vä Såll.. 'in gm munnen 
och ut gm näsan': jä får 19v tä inn å lista Leks. 
<jag måste in och äta'; dem tö-i'nn sä Dju. `de 
(o: kreaturen) togo sig in (gm :gärdsgården)'; 
hy ä va' tt bå` .211`e v tel'rrka e i'nn Äpp. 'höet 
blev både slaget och torkat och inkört'. 2. (vid 

' angivande av vissa resemål:)• 'till / to' OvSi. 
Rättv. ukikm in i 0,o'rre Älvd. `vi skola till 
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Norge'. 3. (betecknande att ngn upptages i en 
viss gemenskap; SAOB A 4) `in / into' allm. ig 
ar tara dji`ppt mig in i isjå ga`mmstugif Älvd. 
`det har varit mitt öde att (eg. jag har skolat) 
gifta mig så, att jag måst leva i den här gamla 
stugan'. 4. (betecknande riktning inåt; SAOB 
B 9) `inåt; fram (till) / inwards, up to' allm. 
gok 	a bfc'sräc Älvd. `gå fram till bordet!'; 
a du väi i'nn öMor. 'har du varit inne (i stu-
gan)?'; gå i'nn mä tå'nan Ål `gå inåt med tårna'. 
5. (om tid; SAOB E) 'inemot / towards, close 
on' allm. i e sia' å'r in e ätt/. Ore 'jag är 77 år 
(gammal), eg. jag är sju år inemot åttio / I am 
77 years old'. 

-In suffix (svagt deiktiskt; jfr Aasen under ne 
partikel) Älvd. Våmh. i föstår int mig 4' issjå'r-in 
Älvd. 'jag förstår mig inte på det här / I do not 
understand this'; isnnekm-in werö'ära Våmh. 
'inuti varandra' (om till packning hoplagda 
askar). Jfr -na. 

In-billa sv.v.l. i'nnbill- Våmh. (Bon.) i'nnbilla 
Ve. Cnnbilla Rättv. (Bi.) Bju. Flo. Nås Mal. 
ÖVd. 'intala (ngn ngt) / persuade s.o. of sthg' 
(SAOB 3 a) allm. dsm add i'nnbillt-v, o skull 
diet' ss`vvoir Mal. `de hade intalat henne, att hon 
skulle göra så'. Jfr inrätta. — Refi.: i'nnbill 
sä Mal. `inbilla sig / imagine'. — Avi.: uka 

nnbillans wi't Våmh. (Bon.) `en sådan dum-
het! / what stupidity'; i'nnbillniv Nås `falsk 
föreställning / false picture' (SAOB 2 p). 

In-boad adj. I isnnbft,a Ga. (jfr bon, sv.v., särsk. 
förb.) `inbyltad (i kläder) / bundled up (in 
clothine. 

In-bys oböjl. adj. i'nnbyss vMor. i'nnbiss Ve. Ors. 
i"nnbyss Soll. `som är från samma by som den 
talande / from the same village as the speaker'; 
(ofta substantiverat:) ä wå jen i'nnbyss a mi 
vMor. <det var en person från samma by som 
jag'; nit," g mått i ful käsnns-vi jän i"nnbyss Soll. 
`nog måtte jag väl känna igen en person från 
samma by som jag'. -- Ssgr: i'nn,bysfök vMor. 
<folk från samma by / people from the same 
village'; i'nnbyspöjkår Mor. 'pojkar från samma 
by / boys from the same village'. 

In-dans m.I a i'nndanns Ga. `första dans under ett 
bröllop / the first dance at a wedding'. Syn.: 
se fördans. 

in-drag n. II i'nndråg Älvd. i'nndråg Son. (jfr 
SAOB indraga 7 b) <inkomst, förtjänst / 
income, profit'; 4n a lriteä i'nndrag åv mjö'tjin, 
Älvd. an a NO i'nndråg upå mjö'k Soll. `han 
har litet inkomst av mjölk(en)'. 

In-efter prep. f 'nnter Älvd. 	vMor. Soll. 
65- 742411 Dalmålsordboken B II, H 14 

intett Mal. 'inåt längs, in utefter / into, in 
along' (styr dat.); i'nnte nrvi Älvd. 'inåt nä-
san'; inntär sta'rgånndjira Soll. 'inåt storgången 
(i kyrkan)'; inätt stu`ggun Mal. <längre in i 
stugan'. 

In-efter adv. i'nnter Älvd. enntär Ve. Son. Flo. 
Nås i'nnät (bet. 1) •-•,inte tt (bet. 2.) Mal. inä'tt 
Tra. (We. ineft; Burträsk inefter). 1. `inåt, 
längre in / inwards, further in' allm. lraVv;st 
i'nnte so gö kirmå Älvd. `så långt in(åt) som 
det går att komma'; gåk i'nntsr s se'tt di vOrs. 
'gå längre in i (fram i) stugan och sätt dig!'. 2. 
`inåt ett stycke / inwards' Mal. 3. 'till Norge 
/ to Norway' (jfr innanefter, bet. 2; innan-
för, bet. 2) Tra. ja' mu, du a vår i'nnätt då `jaså, 
du har varit till Norge, du?'. Syn.: innan-
till, bet. 8. 

Inefter-åt prep. in(n)tra Flo. in(n)tära Nås. 1. 'i 
närheten av, intill / near, next to' Flo. han 
vä'nnda då han kam intra-gågrn, 'han vände, då 
han kom i närheten av gården'; flry'tt-dä inntra 
bö'lrä `flytta dig intill bordet'. 2. 'i det när-
maste, inemot / almost' Nås han a je' intära 
hu'nnra krö'nsr 'han har givit inemot hundra 
kronor'. Syn.: inemot. 

Inefter-åt adv. intrå' Flo. intärr Nås intettår-å' 
Äpp. 1. `i närheten, intill / near, close by' Flo. 
Äpp. set'tt då inträ' Flo. <sätt dig intill el. bred-
vid'; je Wel ä på hs'll män då je kamm 
då vatt hd a'lldeläs ty'sst Äpp. 'jag hörde det 
på avstånd, men när jag kom i närheten av det, 
då blev det alldeles tyst'. 2. (i förb. med så:) så' 
inträ' Flo. 	intärå' Nås `så vid pass / approxi- 
mately'. 

In-emot prep. (adv.) i' nnzirn,öt innimö' t Bju. <i 
det närmaste, bortåt / approximately'; dsm kan 
fö'lr i'nnimöt fä'mrn,ti kö'r `de kan ha (eg. ut-
fodra) bortåt 50 kor'. 

In-fallen adj. III i'nnfelk, Älvd. i'nnfullin Bju. 
i'nnfenv, Flo. 'avmagrad i ansiktet, som har 
insjunkna kinder / thin in the face' (SAOB 
infalla 3). 

In-fotad adj. I i'nnfota Flo. `som går inåt med 
fötterna / pigeon-toed'. 

in-ful adj. I i'nnfalr Övd. `illmarig, förslagen / 
sly, cunning' (Aasen innful). Syn.: ful, bet. 5; 
inmarig. 

in-fång(n)a f.IVa isnnfavvga (best. pl. -favvnon) 
Li. 'brottningsgrepp, bestående av fattning 
med ena armen el. båda armarna under mot-
ståndarens arm(ar) / grip in wrestling in which 
,one or both arms ware under that or those of 
the opponent'; hig` tsi isnnfavvga cedd dem i s'll 
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breatåstg 'var sitt livtag under motståndarens 
arm(ar) hade de i all brottning'; dii ska-vt å' 
bd' i'nnfavvnon int 'du skall inte ha båda 
tagen under armarna'. Syn.: undertag. 

in-född adj. I i`nnig5d4 Älvd.; n. i'nnfött Mal. 
'född på en viss plats / bom in a certain place' 
(SAOB 2); ig i sakt l'g frinfedd jär i by.'mm 'jag 
är visst (in)född här i byn'. — Adv.: ä då' e 
ri`kktit i'nn/ö'tt å in Mal. `det där är riktigt 
medfött och invuxet hos henne'. 

in-föding m. Ib i'nnfeddivg Ors. isnnfödivg Ore. 
1. 'infödd person / native' (SAOB 1) Ors. 2. 
`person, som alltid har vistats i sina föräldrars 
hem / person who has always stayed at home 
with his parents' Ore. 

ingaledes adv. i'vvg/arös ,,,ivgukg's Son. i'/ös 
Äpp. i'vvi/es Mal. isuvgitäjs ÖVd. ••••,i'vvge/tila Li. 
1. 'på intet sätt, inte alls / not at all' (SAOB; 
jfr Aasen ingilei ö) Soll. Äpp. Li. dger i'vvgu-
kå's min dö"da dii Soll. 'befatta dig (eg. gör) inte 
alls med det där, du!'; o e i'vvgeläfs å'läis han o 

vär Li. 'hon är på intet sätt annorlunda än 
hon har varit'. Syn.: ingalunda. 2. (n. i 
adjektivisk anv.:) 'till ingen nytta, värdelöst 
/ worthless' allm. ä si int å'ut i'vvu-kös, e"ta Soll. 
.`det verkar värdelöst, det där'; o e i'vvge/tijs 
Li. 'hon har ingen energi (är till ingen nytta)'. 

Ingalunda adv. i'vvgleknnde Älvd. i'vvolutnnda 
Mal. ̀ icke på något sätt, inte alls / by no means, 
not at all' (jfr SAOB); e gö'r i'vvglunnde, 
i få'r Älvd. 'det går inte på något vis, hur jag 
än beter mig'; i ty`ttfer i'vvgligande Älvd. `jag 
har ingen åsikt i saken'; f våt i'vvoluinnda hur 

å mä di då int Mal. 'jag vet inte alls hur det 
förhåller sig med det där'. Syn.: ingaledes, 
bet. 1. 

Ingan adv., se ingethanda. 
Ingeborg f. isnndibiivr Älvd. enndjebusrg Våmh. 

(Bon.) i'nndjebo öMor. i'nndjbå (dat. i'nndjbånä) 
Ve. Crindjbor vSoll. i'nndjebör ,-i'mmbor Son. 
i'nndj'bår Ors. i`nambs Leks. i'nnjibår Jä. i'mma 
.--,i`nnjebsr Äpp. 	 ,,,b5 Mal. 

i'nndjebs ÖVd.-bå'ra Li. 'kvinnonamn / wo-
man's name'; ismrn,bss-britta Leks. 'Ingeborgs 
Britta'; Uran än isnndjebe Li. 'Ingeborgs kor'; 

fi`nn-bra Li. 'Finn-Ingeborg'; (i barnramsa:) 
i'nnibs-bs'lla hö' trö'k o kan trs'lla Mal. <Inge-

borg Bolla, hon tror, hon kan trolla'. 
Ingefära f. IV a -'n. (oböjl.) i'nndffår -i'nnsfår 
Älvd. trnndjäfård f. öMor. i'nnfjår Bju. i'vvfax 
Ga. i'nnfifåra Nås trvvfår Jä. i'nnifåra Mal. 
<rotstock av Zingiber officinale / ginger' (SAOB 

1; jfr ÖDB IV 352). — Ssg: Crindfläsröt f. Ors. 
'ingefära' (SAOB 1). 

Ingen pron. i'nndfin Älvd. Våmh. 
i'vvgän ,,,i'vvgan Mor. i'nndjen-'i'gen Ve. 
i'vvgen Soll. Ore i'nndjen Ors. isvv8n Rättv. 
i'vvart Leks. i'vven Leks. (Silj.) Ga. Nås Äpp. 
i'vyän Bju. Ål Dju. Mock. Flo. i'vvän,,,i'vvan 

Jä. isvin Mal. i'vvgin ÖVd.; böjn., 
se LD II 155 f., 216 f. 1. 'icke någon / nobody' 
{SAOB) allm. 49/, ir i'vvgan re'dd Älvd. 'han är 
inte rädd för någon'; e dfig ad i'vvgå Älvd. e dfig 
a i'vvgs Ors. 'det duger ingenting till'; i'vvgep 
dji`et-kesskes ku'lla Våmh. (Bon.) 'ingen dotter 
till Get Kerstin'; e a i'vvgär ws`tta Ore 'jag har 
inga vantar'; jet sam eig iv8 nä`var Leks. `jag, 
som har så klena händer (eg. äger inga händer)'; 
bi om i'nnts Leks. 'gå om intet'; ny'tta får han 
då i'vvo Jä. 'nytta, gör han då ingen'; hå va 
d'k s i'vvär vi'ssr nvMal. 'det var ord och inga 
visor'. 2. (pleonastiskt i förb. med annat 
negerande ord el. annan form av samma pron. 

pleonastically in connection with another 
negative or other form of the same pronoun; 
SAOB I 470, anm. a) allm. itjä fdet int i' j &kåk 
4 i'vvg4v Älvd. 'inte är jag ond på någon'; 
a-nt o i'vvgan u'mm si ä vMor. 'har hon ingen 
anhörig? (eg. ingen om sig)'; ä wå int i'vugen 
dan vSoll. 'det var ingen där'; innt kåmm ä i'nn 
ivs fku`ggur då'n int Leks. 'inte kommer det in 
några flugor där inte'; då ska-nt an hå' ivva Flo. 
`då skall man inte ha några (eg. inga)'. 3. (i 
förb. inte av el. åt in.go:) i'nnt etv i'vvgå Älvd. 
int a i'vvgå öMor. int a i'vvgu Ors. 'ingenting 
alls, inte alls / nothing at all, not at all'. 

ingendera pron. isnndfindPr Älvd. (jfr Älvdalsm. 
§ 118) i'nndfindOra nVårnh. i'nndfindära Våmh' 
(Bon.) i'vvgändör öMor. (i'vvaddör n. nvMor.) 
i'vvgader f. Ve. Cnndjendåra ,,,i`nndfendera Ors. 
i'vvandera Rättv. i'vvändera Bju. i'vvänc/era 
Al i'vvdera Mock. Flo. i'vvdera Äpp. i'vvi-
där(a) ,.i'vvindära Mal. i'vviclåra ÖVd. 1. 
'icke någon av två el. flera / neither of, 
none of' (SAOB) allm. ä bk1r-ta i'vvgadöra 
Våmh. (Bon.) ä bi-nnt i'vvgaddör vMor. 'det 
blir intetdera'; fä vill int åvå i'vventlera å' däm 
Rättv. (Bo.) 'jag vill inte ha någondera av 
dem'. Syn.: vångendera. 2. (n.:) 'icke 
någonting, intet / nothing' (emfatiskt) Älvd. i 
wå't int war i'vvgadier 	'jag vet inte, var 
någonting är'; ig å - t brggt mig Ifmm no .21a'jkt, 
åv i'vvgdr .21å`g 'jag har inte brytt mig om ngt 
dylikt (o: skrock), av vad slag det vara månde'. 

Ingen-gång adv. i'vykrtganv Mal. i'vugingavvg 
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Li. 'icke någon gång, aldrig / not once, neve? 
(SAOB); an a i'vvingavv iry'ry minn kä'a han 
Mal. 'han har aldrig någonsin varit någon karl 
(han)'; ä tö` int ss hält i'vvgingavvg Li. 'det 
tog inte så hårt någongång'. Syn.: aldrig, 
bet. 1; aldro, bet. 1. 

ingenledes adv., se ingale de s. 
ingen-stad adv. ivvganstA' öMor. i'vvgen-stä,' ,-
iygenstä' Soll. i'vvganstä Ors. 
Leks. i'vvistä. Mal. i'vvgeW Tra. 1. 'inte 
någonstans / nowhere' (endast vid angivande 
av mål för rörelse; jfr stad') OvSi. Vd. däm 
flytt int ålldär ivvganstä' öMor. 'de flytta aldrig 
någonstans'; i skä ivgenstä' Soll. je da i'vvgegtä 
Tra. lag skall inte (gå) någonstans'. 2. 'ingen-
städes / nowhere' Leks. dsm fann int a'tt-n, 
ivstä,' Leks. 'de funno honom ingenstädes'. 
Syn.: ingenstans; ingo(r)st; ingro; inte-
värjo; värjo. 

ingen-stans adv. i'vvnmstas Älvd. i'vvgumstas(s) 
vMor. Ors. i'vvgum-sta'ss öMor. Ve. Soll. 
i'vvsnstan(n)s Rättv. i'vvänstanns Bju. i'vvän-
stanns Dju. i'vvstanns Flo. i'vvstass Äpp. 
i'vvistas Mal. i'vvgigtass Tra. <på intet ställe, 
icke någonstädes / nowhere' (SAOB ingen-
städes); ei'd ä däm int i'vvgum-sta'ss öMor. 
'det ha de inte någonstans'; jä få-nt gå i'vven-
stanns Rättv. <jag får inte gå någonstans'. 
Syn.: se ingenstad, bet. 2. 

Ingenting pron. 	 Älvd. i'vvgän- 
ti'vvg Soll. i'vventi'vv Leks. i'vväntiv(v) Bju. 
Mock. i'vvan-ti'vv Jä. 	 Äpp. i'vvin- 
ti'vv Mal. 'icke något, intet / nothing' (SAOB); 
jä skull innt a'llsr i'vventi'vv Leks. 'jag skulle 
aldrig (göra) något'. Syn.: ingeth and a; inte-
något; intet. 

inget-handa prof. i'vvan(a) Mal. i'vvgan ÖVd. 
'ingenting / nothing' (SAOB in ga h an d a); 
då fikk ve i'vvaa int-ann Mal. 'då fick vi 
ingenting ibland'; eller i'vvgan å di då' a jä 
Witt Li- 'ingenting alls av det där har jag hört'; 
dem fe'kk i'vvgan fe ngs`ran, Tra. <man fick 
ingenting för någonting (dvs, man fick inte 
skälig lön el. betalning)'. Jfr någothand a. 
Syn.: se ingenting. 

Inget-handa adv. i'vvan ( ,--, i'vvana) Mal. (Multrå 
ingan; jfr någothanda) 'inte alls / not at all'; 
han tökkt i'vvan vm fköIstijä 'han tyckte inte 
alls om Flodafolket'. 

Ing° adv., se ingro. 
ingoledes adv., se ingaledes. 
ingo-likt adj. I n. i'vvg/rajkt Älvd. i'vvgukajkt 
Våmh. (Bon.) i'vvgkajlet nvMor. i'vvgä/ä4kt 

öMor. 'mycket olämpligt / very unsuitable'; 
66 i 64 i'vvgkajkt kat fci" örm sö Älvd. `det är 

- då stridande mot all god sed att låta dem bete 
sig (eg. fara) så'; ed i i'vvgukajkt Våmh. (Bon.) 
'det är mycket olämpligt'; ed wa-nnt i'vvgkajkt 
vMor. ä va då i'vvgäläjkt öMor. 'det var 
mycket olämpligt'. 

Ingom-stans adv., se ingenstans. 
Ingo(r)st adv. i'vvest Rättv. Leks. (jfr nå g o (r ) st) 

<ingenstädes / nowhere'; du få-nt gå i'vvsst 
a'l(l)s Rättv. 'du får ej gå någonstans alls'; 
ä e i'vvest som h.g`ma Rättv. (Bo.) 'det är ingen-
stans (så bra) som hemma'; jä så'g int o i'vysst 
Leks. `jag såg henne ingenstans'. Jfr någorst. 
Syn.: se ingenstad, bet. 2. 

Ingrid f. i'vvrid (gen. i'vvria) Flo. i'vvri Jä. Mal. 
i'vvre Äpp. `kvinnonamn / woman's name'. — 
Ssg: bä'rrgivvre Äpp. <bergtroll, som bar svans 
och var ihålig i ryggen / mountain troll with a 
tail and a hollow back'; du e lik bä'rrgivvre <du 
är ful (som bergtrollet)'; bterrgivvres kö'r 
'bergtrollets kor'. 

ingro adv. i'vvgä(r) Våmh. i'vvgär vMor. <ingen-
städes / nowhere'; 85 sa'j &Pm d4 i'vvgär Våmh. 
'så säga de då ingenstans'; ivvgär e'llär vMor. 
'ingen annanstans'. Syn.: se ingenstad, bet. 2. 

in-gång m.Ib isnngevg Älvd. i'nngåvvg vMor. 
Ve. i'nngsvvg Ors. i'nngåvy Leks. (Silj.) Dju. 
i'vvgåvv Bju. Nås i'nngayv Mal. i'nngavvg ÖVd. 

'öppning, som leder in till ett rum eller till 
ett inhägnat område / entrance' (SAOB 5) allm. 

'främre parti (öppning) av mjärde el. ryssja / 
front part of fish trap' (SAOB 5 a; se ill.; ÖDB 
I 93, 101) Älvd. Mor. Leks. (Silj.) Dju. Mal. 
ÖVd. Jfr trutt, bet. 1. 

In-hake m.IV i'nnhäka svLeks. <inhuggning i 
väggstock (vid timring) / cut or notch in wall-log 
(in carpentry)' (jfr ÖDB III 109, 116 f.; jfr 
SAOB inhak). Syn.: inhugg; skåra f., 
bet. 1. 

in-hugg n.Ib i'nnågg Våmh. (Bon.) i'nnågg Soll. 
i'nnhsgg Mal. ÖVd. =föreg. (ÖDB III 109, 
116 f.; jfr SAOB 3); i'nnåddje a 4"räm å gkrsgm 
Våmh. (Bon.) <inhuggningarna till dörrar och 
fönster'. 

in-hysandes adv. i'nnåjsändäs öMor. `boende i 
hus, som tillhör annan person / tenant, lodger'. 
Syn.: inhyses. 

In-hyses adv.; oböjl. adj. i'nne48e,s Älvd. isnnaj8e,8 
Ors. i'nn-hisss Rättv. (Bo.) i'nnhgsäs Bju. 

. Mal. i'nnhistis Nås `boende i hus, som tillhör 
annan person; inneboende' (SAOB); n by'ddjer 
i'nnåjses Älvd. 'han bor i förhyrd bostad'; an 
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i`nnaises når-num Ors. `han är inneboende hos 
honom': vi am två d'knugu isnnhisss Rättv. (Bo.) 
`vi ha två okända (personer) boende hos oss'. 
Syn.: inhysandes. 

In-hål adj. I i`nnftelr Våmh. enn1281r Våmh. (Bon.) 
i`nnök vMor. inö'l öMor. i'nnhök Ve. i"nar — 
i`nnölr (n. isnölt) Son. isnnwEd Ors. i`nnulr Leks. 
(Silj.) i`nnhålr Nås Jä. ÖVd. i'nnhid 
Mal. 1. `ihålig / hollow' (Aasen innhol) allm. 
jän i"nölr terråkå Soll. 'en ihålig torrfura (eg. 

-torr-rake); (äv. bild.:) då'n e ä då så i"nölt 
Soll. `där är det då så dåligt med ekonomin'. 
Syn.: i-hål, -hålad, 	in-hålad, -hålen, 
bet. 1, -hålig. 2. (om människa:) `som lider av 
invärtes sjukdom / suffering from an internal 
illness' Mal. 3. (n.:) `städat, snyggt / tidy' Mal. 
ss ve få'r ä då ngr' i`nnhult jer te hå'Zrin `så att vi 
åtminstone få det någorlunda städat här till 
helgen'. 

in-hålad adj. I i`nnhulrå i`nnulrå ",i`nnulra Rättv. 
i`nnhiika Flo. `ihålig / hollow' (Ross innhola); 
ven ä i`nnhålra Flo. 'veden är ihålig': (äv. bildl.:) 
ä e mr/ i`nnhuM Rättv. (Bo.) `hans ekonomiska 
ställning är alldeles undergrävd'. Syn.: se 
inhål, bet. 1. 

In-hålen adj. III i`nnft8Zr4n Våmh. (Bon.) i`nn-
h01,9,1 Nås i`nnhåltr, —i`nnhully, (pl. i`nnhanä 
i'nnhullnä) Jä.; pl. i`nnh,Filnä Äpp. 1. 	/ 
hollow' allm. (Ross innholen). Syn.: se in-
hål, bet. 1. 2. `skenbart rik / apparently rich' 
Äpp. dum da stö'rgälra a ti på' s voj i`nnhidnä 
`de där storgårdarna ha börjat bli ihåliga (o: 
rikedomen är endast ett sken)'. Syn.: gisten, 
bet. 2. 

in-hålig adj. I i`nnhgrug Ore i`nnhEdru Al 'ihålig/ 
hollow' (jfr Vll inh ål ot). Syn.: se i nh ål, bet. 1. 

In-I prep. inf Älvd. 	Våmh. ini' Ve. ini Ors. 
Rättv. Bju. Äpp. ini —ni Mal. Li. 1. (beteck-
nande rörelse till det inre av ngt; SAOB I 1; 
styr ack.; i regel ej möjlig att skilja från förb. 

.in adv. +i prep.) 'in i / into' allm. röspa ini 
å`ror öOrs. `ropa i öronen (på en lomhörd 
person)'; ji'v un nå gå'tt ini mu'nnan Rättv. `giv 
honom ngt gott att äta (eg. ini munnen)!'; 
dum va ini rätta mä di Mal. `de voro till tings 
med det'. 2. (bildi.:) bara 421 ed hm ini' ed 

. Våmh. `bara man bleve insatt i saken (eg. hade 
kommit ini det)'. 

in-i adv. i'nni Älvd. 	Våmh. i'nni Soll. Rättv. 
Bju. ini' Mal: Li. (SAOB II). 1. 'in (i ngt) / 
in' Våmh. Zr4Vvgär ini' 'längre in (i kätten)'. 
2. 'inåt / inwards' Våmh. Soll. Rättv. an gör 
i'nni min tg'när Våmh. an går i'nni ma tå'nom 

Rättv. `han går inåt med tårna': däm stö' rä'tt 
i'nni Son. `de äro riktade rakt inåt'. 3. (i 
förb. gar ini:) `inpassad (i) / fitting into' Älvd. 
an i gä.'r i'nni, `den (o: vidjeringen) är inpassad 
(i skakelslån) under tillverkningen'. 

ini-biten adj. IV i'nnibitiln Älvd. 1. `som bitit 
sig fast, ingrodd / ingrained' (t. ex. om  färg). 
Syn.: innebiten. 2. (bildi.:) `invand, ingrodd / 
inveterate'; ed i 80 i'nnibitid `det är så ingrott 
(hos honom; om dålig vana)'. 

ini-stuga f.V i'nnistugu —rnistugu Rättv. `med 
spismur försett utrymme i parstuga, daglig-
stuga / room in two-roomed cottage where 
firepla,ce was situated' (03DB III 19, fig. 15). 
Jfr utistuga. Syn.: vardagsstuga. 

m.Ib ikk Älvd. vMor. Ve. Soll. Äpp. Mal. 
ivvk Leks. Dju. Flo. Nås Jä. ekk ÖVd. `utväxt 
el. svulst på ben, buk el. juver (hos hästar, 
svin och nötkreatur) / growth or protuberance 
on leg, abdomen or udder (of horses, pigs and 
cows)' (SAOB). Syn.: inke; lerknul, bet. 2; 
ondmansögonen. 

Ink" m.,  se hink. 
inke m.IIIa i` kkä Våmh. Mor. Ve. =inkl; 

my`ökikkä Våmh. `utväxt på juver hos ko 
(mjölkvårta)'. 

inke adv. intj 	Älvd. -ntj Våmh. intj nvMor. 
i`nntja ,,,i`nntjä Ors. (Aasen i n kj e). 1. (em-
fatisk negation, anv. i början av fras) `absolut 
inte / certainly not, not on a,ny account' Soll. 
Ors. isnntja wet 	ä Ors. `inte vet jag (det)'; 
i`nntja do l'k int Ors. 'inte jag åtminstone'. 
Jfr inte, bet. 2; inteså. Syn.: icke, bet. 1. 
2. (pleonastiskt i bedyranden och emfatiska 
utrop:) `visst, minsann / certainly, of course, 
indeed' Älvd. 	ZrEr intj 	kirmå `visst 
komma der. Syn.: icke, bet. 2. 3. (som 
specialform framför orden heller, merheller 
och ty) `inte ens / not even' Älvd. an djå'r 
intj 	de `han gör inte ens det'; itj ö' ö elld 
'inte det heller'. Syn.: icke, bet. 3. 4. (en-
klitiskt efter pres. är) Våmh. i' -ntj ed '(ja,) är 
det inte (det)? / yes, isn't it?'. 

In-kunnlig adj., se enkunnlig. 
In-kärne m.IIIa i`nntjänne Li. `märg i träd / 
pith of tree'. Syn.: kärne, bet. 3; medel-
kavle; midja, bet. 2; mittikavle; mus-
rumpa; märg, bet. 3. 

in-körare m. Ilie i`nntjörär Soll. isnntgrar Dju. 
(jfr SAOB inköra 2 e pt) `person, som körde 
fram ved till kolmila / person who drove wood 
to charcoal kiln'. 

Inlag-stolpe m.IIIa i`nnlägustuikpa Mal. `det 
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innersta (av rulle tuggtobak) som är kvar sedan 
de yttre lagren avlindats / the inner part of a 
roll of chewing-tobacco' (jfr N. Keyland, Svensk 
Allmogekost II, s. 102). 

in-lopp n.Ia i'nnköp nyMor. i"n(n)köp Soll. 
Rättv. i'nnlvpp Mal. 'plats, där vatten-

drag mynnar in i sjö / inflow (of a river into a 
lake)' (SAOB 3 c). Syn.: mun, bet. 6; os', 
bet. 1. 

in-marig adj. I i'nnmärug Leks. i'nnmärig Nås 
<förståndig, klyftig, knepig / sensible, elever' 
(jfr SAOB). 

In-mat m.II "-Ja frinmät Älvd. Våmh. i'nnmät 
Mor. Ve. Ore ,,,i`nnmit öOrs. i'nnmät ,-i'nnmät 
Leks. i'nnmät Bju. Vd. 1. 'ätliga inälvor av 
däggdjur el. fisk, innanmäte / edible innards of 
mammal or fish' (SAOB; IDDB I 48, 309, 312, 
320). allm. Syn.: in-, innan-mäte; tarm, bet. 
2. 2. 'inkråm i bröd / breadcrumbs' Jä. Äpp. 3. 
'sädeskärna / grain (of corn)' Li. Syn.: gruta; 
kärne, bet. 1. — Ssg: i'nnmasgrgt f. Älvd. 
<gryta, fylld av kokande inälvor / pot full of 
boiling innards'. 

in-med prep. i'nnminn Soll. innmå' Leks. 'ett 
stycke på sidan innanför, invid / at the side of, 
next to'; Cnnminn spi'sim Soll. 'vid inre sidan 
av spismuren'. 

In-mellan adv. innmi"lå vSoll. innmy"lå Soll. 
innmi'lla Mal. 'emellanåt / now and then'; 
4.4,4 innmyslå sön Soll. 'så där litet emellanåt': 
å då drrbetå djösk han innmi'lla Mal. <det där 
arbetet gjorde han emellanåt'. Syn.: se bort-
mellan adv. 

in-mjölke m., se hömjölke. 
in-munnad adj. I i'nnmunna Rättv. 'som har 
inknipen mun (indragna läppar) / tight-lipped'. 
Jfr utmunnad. Syn.: inmunt. 

in-munt adj. I i'nnmunnt Ål =föreg. (SAOB). 
in-muntliga adv. innmu`nntli Leks. isnnmunntli 
Ga. 1. 'med känsla / with feeling' Leks. an 
trka sa innmu`nntli <han talade med sådan 
känsla'. 2. 'i smyg, för sig själv / secretly' Ga. 

in-mäte n.III i'nnmåt Mal. `(ätliga) inälvor, 
innanmäte / innards' (SAOB 1; ÖDB I 309, 312). 
Syn.: se inmat, bet. 1. 

inna sv.v.3. i'nna Ore 'hinna med / have time 
for' (Sdw.; Fr.; Torp); ä wä int ss wå'sst my"tje 
an i'nnt um dä,'n, 'det var inte så synnerligen 
mycket, han hann om dagen'. Syn.: hinna, 
bet. 2; vinna, bet. 2. 

innan prep. i'nn4 Älvd. Våmh. 
vMor. i"nå Soll. i'nna vOrs. Leks. Vd. 1. 
'innanför / inside' (SAOB II 2) allm. (styr 

ack. el. dat.:) i"nå dö'rår Soll. i'nna dä'ra Äpp. 
<innanför dörren': i'nna grrvi vOrs. 'innanför 
(bakom) spisen': i'nna. vrggär Leks. 'inom-
hus (eg. innanför väggar)'. Jfr innanväggom 
adv. Syn.: se innanför. 2. (om tid:) 'före / 
before' (SAOB II 3 e) vMor. i"nå kwäRdn,, 'före 
kvällen'. 

Innan adv. i'nnel Älvd. Cnnå öMor. ,-i"nå vMor. 
i"nå Soll. i'nna öOrs. i'nna Rättv. - Tra. 1. 
(ensamt el. i förb. från innan:) 'inifrån / from 
inside' (jfr SAOB I 1 a) OvSi. an 	rnn4 
i-CY8 Älvd. 'han kom nyss inifrån (stugan och ut 
på gården)'; frå i'nnå öMor. <inifrån'. Jfr inne, 
bet. 5. Syn.: innanefter, bet. 1. 2. (i förb. 
läsa innan; SAOB I 1 e) allm. les-i'nn4 öOrs. 
lets-i'nna Rättv. lås-i'nna Nås ÖVd. 'läsa innan-
till / read (from a book)'. Syn.: innantill, 
bet. 2. 3. (i adjektivisk anv.:) 'insatt i ngt / 
familiar with sthg' Rättv. du e-t i'nna må' å 
'du är ej insatt i saken'. Syn.: inne, bet. 3. 
4. 'in mot, inåt (land) / into, towards' Soll. 
ä blrå's i"nå 'det blåser in mot land'. 

Innan konj. n4 Älvd. n4 när Våmh. inå Mor. 
Ve. Soll. ina, Ors. - Tra. (i Rättv. tinar vid 
hiatus) 'förrän / before, untir (SAOB III); 
in4 e wörd wi`ttetrn Våmh. 'före vinterns in-
träde'; mar o gö'k Rättv. 'innan hon gick': 
hå' e la'nnt, ina hå' vå'it Mal. <det dröjer, innan 
ngt dylikt händer (eg. innan det varder)'. Syn.: 
förrheller, bet. 1; förrän, bet. 1. 

Innan-bords adv. i'nnaboff Mal. <inom sig, i sitt 
inre / inwardly, in one's heart' (SAOB 2). Syn.: 
innanför, bet. 2. 

Innan-efter prep. isnnåte(r) Älvd. i"nåtår Soll. 
'inifrån / from inside': (styr dat.:) ge'dd4 kåm 
rnnåter &våm, Älvd. 'gäddan kom inifrån bak-
vattensviken'; 4 kå'm rnnåte n'undjem Älvd. 
o kamm i"nåteir gåsnndjim Soll. 'hon kom gående 
gången utåt (a: inifrån kyrkan)'. 

Innan-efter adv. rnnåter Älvd. i'nnåtär vMor. 
i"nåtår Soll. i'nnantitt Mal. ÖVd. 1. (ensamt 
el. i förb. från innanefter:) 'inifrån / from 
inside' (SAOB) allm. an  kamm (frå)i"ruitår Soll. 
'han kom inifrån (kyrkan)'. Syn.: innan adv., 
bet. 1. 2. (i förb. från innanefter:) `från 
Norge / from Norway' ÖVd. kämm du /ro 
isnn,anått Tra. <kommer du från Norge?'. Jfr 
inefter, bet. 3; innanför, bet. 3. 

innan-fet adj. I i'nn,4flet Älvd. 'fet invändigt 
(trots magert yttre) / fat inside' (Bl. innan-
feitur). 

Innan-ficka LIVa, isnnalikka Mor. isnnafikka 
Näs 'innerficka / inner pocket' (SAOB). 
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innan-frusen adj. IV Cnnafrussn, Äpp. 'frusen 
invärtes, genomfrusen / chilled to the bone'. 

Innan-för prep. i'n,n,åfär Ors. i'nnafar Bju. Nås 
'längre in än, på den inre sidan av / further in 
than, on the inside of' (SAOB 1; styr dat.:) 
an stö'd i'nnåfär tiä`rrtibåtjim Ors. <han stod på 
inre sidan av kyrkogårdsmuren (eg. kyrk-
balken)'. Syn.: innan, bet. 1; innan-med, 
-vid, -å, -åt. 

Innan-för adv. isnnafar Bju. Nås isnnafö Mal. 
i'nnafå ÖVd. 1. <längre in; på insidan / further 
in; on the inside' (SAOB 1-2) allm. Syn.: 
innan-i, bet. 1, -med, bet. 1, -vid, -å. 2. 
'inombords, i sitt inre / inwardly' Mal. an e 
nokk iftä Kelt i'n,nafö <han är nog litet illmarig 
(rävaktig) invärtes'. Syn.: innanbords. 3. 
'i Norge / in Norway' ÖVd. Jfr inef t er, bet. 3; 
innanefter, bet. 2. Syn.: innantill, bet. 8. 

Innan-gårds adv. inå'-gå's öMor. i"n,ågåss Soll.. 
isnnagå4 Mal. (jfr gård, bet. 1) `innanför 
gärdsgården / inside the fence' (SAOB, bet. 1). 

innan-göra n. i'nnadiåro Ore `arbete inomhus / 
work in the house'. Syn.: innegör a. 

Innan-1 prep. i'nnefni Älvd. i"nåni Soll. 1. 
'inuti, på insidan av / inside' (SAOB I; styr 
dat.) allm. i'nnefni krsmnndiem Älvd. `på in-
sidan av (innanför) pälsen'. Syn.: inne-i, 
bet. 1. 2. `i inre (el. innersta) delen av / in the 
innermost part of' Älvd. i'nnåni lrå"äukrisrn 
`längst inne vid väggen till logen, från dörren 
räknat'. 

innan-1 adv. rnnefni Älvd. 	 Soll. 
i'nnan-i' Mal. ÖVd. 1. `inuti, innantill, på 
insidan / inside' (SAOB II) allm. o e inåni' seym 
en ål. ä'is Soll. `den (byttan) är hal inuti som 
(en) is'; an tö`be4tt kä'ttiln isnnan-i' Tra. `han 

. förtennade kitteln på insidan'. Syn.: se innan-
för, bet. 1. 2. 'längst in / farthest in' Li. je 
vatt kr5'23 isnnan-i' fe håsgeZrgtäjnam 'jag måste 

. krypa längst in för (att få skydd mot) de stora, 
hårda haglen'. 3. 'i den delen av (daglig)stugan, 
som var längst från dörren och närmast gaveln 
/ in the part of the cottage room farthest from 
the door and nearest the gable' Älvd. Mal. 
Syn.: innantill, bet. 3; inne, bet. 2. 

Innan-klen adj. I i'nnefklri n Älvd. i'nnåldrån 
vMor. `som lider av magsjukdom, särsk. cliarrå / 
suffering from cliarrhoea'. Syn.: dret-, liv-, 
mag-sjuk; innansjuk, bet. 1; löslivad. 

innan-lås n. Ta ennalås Mal. 'lås på dörrens in-
sida, invändigt lås / lock on inside of door' 
(SAOB). Jfr utänlås. 

Innan-med prep. i'nnåmin, vMor. Ve. rnnami 

vOrs. i'nnamä Mal. rnname ÖVd. `(tätt) innan-
för / just inside' (styr dat.); Cnnå'min ro"gardim 
vMor. 'innanför gärdesgården'; i'nnamå jet' ff-
gältam Mal. 'tätt innanför gärdesgården'. Syn.: 
se innanför. 

Innan-med adv. isnnämin Älvd. Våmh. inåmi'nn, 
vMor. i'nnå'min öMor. i"nå-mi'nn i"nårnin 
Soll. i`nnami vOrs. i'nna-må' 	Maj. 
i'nnamö ÖVd. 1. `innanför / inside' allm. ig 
stod i'nnåmin å an stod ö'itennin öMor. 'jag stod 
innanför och han stod utanför'. Syn.: se 
innanför, bet. 1. 2. `(där) inne / in there' 
Älvd. du 14 ld'et i'nnennin dar 'du får leta där 
inne'. 3. 'på insidan / on the inside' Våmh. 

ra'sspär int i'nnåmin `man använder inte 
raspfil på insidan'. 

innan-mäte n.III i'nnamåtä Bju. `(ätliga) in-
älvor (av slaktat djur) / (eclible) innards' (SAOB 
1). Jfr inälvor f. pl. Syn.: se inmat, bet. 1. 

Innan-piga f.IVa i'nnapiga Mock. 'piga, som 
skötte sysslorna inomhus / maid who did in-
door jobs'. Jfr utepiga. 

innan-sjuk adj. I enetsgök Våmh. (Bon.) i'nnåsjök 
vMor. i"nåsjök Soll. i'nnafåk Rättv. ÖVd. 
i'nnafök Mal. 1. 'som lider av magsjukdom, 
särsk. diarr6' (SAOB; Bl. innansjilkur). 
Syn.: se innanklen. 2. 'lysten efter ngt; 
ivrig, orolig / eager, anxious' Soll. i"nåsjök 
ätår stig'r <som längtar efter långmjölk'; i 
erild-å bi så i"nåsjök e"måt så 'jag börjar bli så 
ivrig att komma hem så'. 3. 'avundsjuk / 
envious' vMor. 4. 'irriterad, förargad / irri-
tated, axmoyed' Våmh. (Bon.). —.11/2/.:Cnnaffkka 
Bju. i'nnafika Ga. f. 'magsjukdom, särsk. 
cliarr6 / diarrhoea'. 

Innan-slög adj. I i'nnallög vOrs. 'inbunden / 
introvert, reserved'. Jfr slög. 

Innan-stämma f. IVa i'nnastämna Mal. 'stör, 
som stacks genom kvarnhusgolvet och ned i 
hjulskovlarna för att stanna kvarnhjulet / pole 
which was pushed through floor of mill and into 
paddles of mil wheel to stop it' (ÖDB III 271). 
Syn.: stopp-, stäm-stång. 

Innan-stängd adj. I i'nnåständiack, Mor. i'/ina-
stäv (j )d Ore Rättv. 'instängd / shut in'. 

Innanstör-hässja f. IV a i'nn4store'ss Älvd. 'hässja, 
i vilken hö finnes upplagt endast mellan störarna 
(el. krakarna) / hurdle on which hay was 
placed Only between the poles'. Syn.: mellan-
störhässja. 

Innan-till adv. i'nneftilr Älvd. Våmh. i'nnatil Mor. 
i"nåtlir vSoll. 	vOrs. i'nnatet ,-i`nnatei 
Rättv. Leks. Flo. Nås Jä. i'nnata i'nnatg Mal. 
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isnnatå Tra. 1. `inuti, invändigt; på inhägnat 
område / inside; in an enclosed area' (jfr SAOB 
1) allm. du åk 4m-fa'88t kni`epq i'nneEdk Älvd. 
<du skall sy fast knappen på insidan'; kri"tyri e 
i"nåtlk vSoll. `kreaturen äro inne på ägorna'. 
2. (i förb. med läsa; SAOB 2) Våmh. Ors. 
krm i'nn4ti1t Våmh. le"så i'nnatil vOrs. <läsa 
innantill / read from a book'. Syn.: innan, 
bet. 2. 3. 'i den delen av (daglig)stugan, som 
var längst från dörren och närmast gaveln / in 
the part of the cottage room farthest from the 
door' Ors. ä wart girlsra i'nnatil 'det (o: smöret) 
blev gulare (om man kärnade) i den inre delen 
av stugan'. Syn.: innani, bet. 3; inne, bet. 2. 
4. `i den inre delen av kyrkan (närmast altaret) / 
in the inner part of the church (nearest the 
altar)' Våmh. stl'nnd isnn4tik 'stå på gången' 
(om nattvardsbarn). 5. `inne, inomhus / inside, 
indoors' Leks. ä bra' tå få va i'nnatå öLeks. 
'det är skönt att få vistas inne'. Jfr innan-
väggom. 6. 'in / in' Jä. kvm isnnatä nä 'kom 
in!'. 7. `inåt / inwards' Våmh. 8. 'i Norge / in 
Norway' Tra. an e i'nnatö å få'r `han befinner 
sig på resa i Norge'. Syn.: inef ter, bet. 3; 
innanför, bet. 3. 

Innan-under adv. i'nna-u'nndä Jä. 'inunder / 
underneath' fä a 88 listä på må isnna-u`nndä ss 
'jag har så litet på mig inunder'. 

Innan-vid prep. i'nnave Mal. ÖVd. 'tätt innanför / 
just inside'; vm ä då må'kä vö'r i'nnave stsi'nnä 
å e gi'tt, ss då' gärg it-nt a'nnd te jä'tt tsö'ttä 
Mal. `om den där rösten (eg. målet) vore 
innanför skinnet på en get, så då ginge det inte 
an att äta köttet' (sade en Malungsskirmare om 
en präst i Värmland). Syn.: se innanför. 

Innan-vid adv. i'nnave Mal. ÖVd. 'innanför / 
inside'. Syn.: se innanför, bet. 1. 

innan-väggom adv. i'nnaväddjom Mal. 'inomhus / 
inside the house' (jfr SAOB innanväggs). Jfr 
innan prep.; innantill, bet. 5. Syn.: inom-
hus. 

Innan-å prep. i'nnanå Mal. ÖVd. 'på insidan av, 
innanför / inside' (styr dat.). Syn.: se innan-
för. 

innan-å adv. i'nnanå Mal. ÖVd. `på insidan, 
innanför / inside'. Syn.: se innanför, bet. 1. 

Innan-åt prep. i'nn4n,a6 Älvd. i'nn4nad Våmh. 
(Bon.) 'innanför / inside' (styr dat.); i'nn4na 
krstknndkna Älvd. <innanför pälsen'. Syn.: se 
innanför. 

Innan-åt adv. i'nneknaö Älvd. isnn4nad Våmh. 
(Bon.) <på insidan, innanför / inside'; 4n, står 
isnneinacl Våmh. (Bon.) <den (o: tallen) står 

innanför (rågången)'. Syn.: se innanför, 
bet. 1. 

Inne adv. i'nn(e)...,in Älvd. i'nnä Våmh. i'nna 
Våmh. (Bon.) i'nnä ,,,i`nna vMor. i'nno öMor. 
vSoll. i'nna Ve. i'nn(ä) Soll. i'nnä Ors. Oro 
vGa. Nås Äpp. i'nns Rättv. Leks. i`nna Bju. öGa. 
i'nn ÖVd. 	Mal. 1. 'inomhus, hemma, i 
bostaden / inside, at home' (SAOB A I a a) allm. 
ä va va'rrmt jå'n i'nnä Soll. 'det var varmt här 
inne'; i'nns jan Leks. <här inne'; nä' ska du vä 
i'nn Tra. 'nu skall du vara inne' (ofta halvt 
pleonastiskt:) i'nnä när ö'kin Oro '(inne) hos 
Elin'. 2. 'i den delen av (daglig)stugan, som var 
längst från dörren / in the part of the cottage 
room farthest from the door' Älvd. in i n'indfin 
'i sängen i den inre vrån'. Syn.: innani, 
bet. 3; innantill, bet. 3. 3. (i adjektivisk 
anv.:) 'insatt (i ngt) / familiar with, versed in' 
(SAOB A 1 j e) Älvd Våmh. du fa wå" 80 i'nn 
min 46  Älvd. <du börjar bli så insatt i det'; 
du i so i'nnä i i"su 	80 Våmh. 'du är så insatt 
i det här nu så'. Syn.: innan, bet. 3. 4. (i 
förb. hava inne; jfr SAOB A 4 b) 'tjäna på, 
få inkomst av / make a profit on' allm. i a i'nn 
u"på ä Soll. <jag förtjänar på det'; diclä'r ha-nnt 
o ny i'nnä på Dju. 'det där har hon ingen in-
komst av'. 5. (i förb. från inne) allm. frp 
i'nnä Våmh. frp i'nnä öOrs. /rå i'nnä Nås /ro 
i'nns sMal. <inifrån / from inside'. Jfr innan 
adv., bet. 1. 

Inne-biten adj. IV i'nnbitin Ors. 'som bitit sig 
fast, ingrodd / ingrained' (t. ex. om  färg). Syn.: 
inibiten, bet. 1. 

Inne-göra n. i'nndfårå1  Älvd. i'nnjars Äpp. 
'arbete inomhus / work in the house' (SAOB). 
Syn.: in.nangöra. 

inne-1 prep. ini Våmh. i"ni Soll. ini Ors. Rättv. 
Jä. 'me Ore inni Äpp. inf'(—ni) Mal. Li. (ofta 
ej möjligt skilja från inne adv. +i prep.; jfr 
äv. ned adv.; ned-i adv.). 1. (betecknande 
läge i det inre av el. inom ngt; jfr SAOB ini 
I 2 a; styr dat.) '(inne) i, inuti i inside, in' 
allm. e hitted-å'-v, lla'nnt me kaskvem, Oro 'jag 
hittade en slant i kalven'; inni va'llam Äpp. 
'(inne) på fäbodvallen'. Syn.: inom prep. 2. 
(i fråga om tid; jfr SAOB ini I 3; styr dat.) 
'inne på / (with)in' Våmh. an ix ni röär å'ri 
'han är ett år, men ännu ej två (eg. han är inne 
på det andra året)'. 3. (efter läsa v.:) 'i / in' 
Ors. i läs ini po'sstillun <jag läste i postillan'. 

Inne-1 adv. i'nni Älvd. i"ni Soll. ini' Rättv. Äpp. 
'inuti / inside' (jfr SAOB ini II 1); påsr4 i 
ro`ttnaö i'nni Älvd. `potatisen är rutten inuti'; 
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- an låg inf' då'ns Rättv. 'den låg där inuti'. 
inner-lane in. IV i'nnä(r)lå'ns Mal. <förstuga inom 
husets timring / porch con,structed as part of 

- house'. Jfr ytterlane. 
innerliga •adv. i`nnärli Soll. Bju. i`nnsrli Rättv. 
i`nnäli (emfatiskt: i`nnäll') Leks. Dju. Nås Jä. 
Mal. i'nnele Li. (förstärkningsord; SAOB in-
nerlig 5) 'förskräckligt, ofantligt / terribly'; 

va ss i`nnäli r5`44 Leks. 'det var så ofantligt 
roligt'; gås/. i`nnäli 	Nås <riktigt genomelak'. 
Syn.: innerligen, bet. 2. 

innerligen adv. i`nnäligen Leks. (Silj.) tinnen' gän 
( —innelrgänste) Leks. innell`gänste Al i`nne-
irgän Li. 1. `hjärtligt / heartily' (jfr SAOB 
innerlig 4) Leks, an skra`tta ss innelrgän 
'han skrattade så hjärtligt'. 2. (förstärknings-
ord:) 'förskräckligt / terribly' Leks. Al Li. 

i`nnäligen snå'Ir Leks. (Silj.) 'förskräckligt 
snår; ä ss innelPgånste tii'vykut Al `(det) är så 
förskräckligt kinkigt'. Syn.: innerlig a. 

inner-panna f. i`nnsrpanna Rättv. 'av snickaren 
vid limkokning använd planbottnad koppar-
panna, som placerades i en yttre panna försedd 
med tre ben och handtag och därefter ställdes 
över elden / pan with flat, copper base used by 
joiner when boiling glue and placed in an-
other three-legged eauldron with a handle, 
which was then put on the fire'. 

Inner-rede n.Ia i"närråd Soll. 'inre partier av 
ngt, ex. lösa bräden i en båt / inner parts of 
sthg, e.g. loose boards in boat'. Syn.: inrede. 

In(ner)st adj. superl. nnest Älvd. innst Våmh. 
innst Mor. Soll. Ors. Mal. Tra. i`n(n)drest 
in(n)st Rättv. i'nnrsst Leks. i`nndräst Bju. 
i'nnäst Nås 'som befinner sig längre el. längst 
inne / innermost' (SAOB inre 1; Aasen inst); 
Anda isnnst @`nndly, Våmh. 'den där innersta 
änden (av nystanet)'; i`nnstor Soll. 'de innersta'; 
ini i`nnst sw.l'instugun öOrs. 'i den inre delen 
av svinstian'; ä e ti am i`nnsta Tra. `det är i 
den innersta (säeken)' ; i`nnstfönnsträ Soll. 'gavel-
fönstret'. — Adv.: 1. (form utan vokaländelse:) 
'längst in 	farthest in'; göir k4'ist i'nnst 4 
dy`nndiu Våmh. `gå(n) längst in på avträdet!'; 
i såt i'nnst i tiä`rrtjun Ors. <jag satt längst in 
(fram) i kyrkan'; å lfg isn(n)drust i lå`clån Rättv. 
'det ligger längst in i lådan'; i'nnst-å' Soll. 
<längst in (på ngt)'; i'nnst-i' Mal. 'längst in 
(i ngt)'. 2. (form med vokaländelse:) i`nnsta 
Våmh. (Bon.) i`nnst(ä) Soll. i`nnstu Ors. i`nnsts 
Mal. öVd. 'längst in / farthest in'; 	kumm 
i`nnstu Våmh. (Bon.) 'den (strida säden) kom-
mer längst in (i ladan)'; oda betta sam stannd 

isnnsts Tra. 'den där byttan, som står längst 
in'. 

Innerst-fönster n. Id i`nnstfönn,står Soll. `fönster-
öppning på gavelväggen längst in i stugan / 
window in the gable wall farthest inside cottage 
room'. Jfr överstfönster. 

Inne-tak n., se intak. 
inne-torr adj. I i`nntiOrr Älvd. Våmh. i`nntwarr 
Ors. i`nntsrr Leks. Ga. (om säd el. foder:) 
'tillräckligt torr att bärgas och förvaras inom-
hus / (about graM:) dry enough to be kept 
indoors' (jfr CIDB II 140). Syn.: ladtorr. 

inne-uppunder adv., se inuppunder. 
inne-vara f. V nnweru Våmh. (Bon.) i`nnwaru 
Ve. i"nvaru Soll. 'tak över huvudet, provisorisk 
bostad / roof over one's head, temporary hous-
ing'; stell-i-crrnivg'ena nnweru Våmh. (Bon.) 
<anordna en provisorisk bostad'; o å int nå 
i"nvaru vesri Soll. 'hon har inte tak över huvudet 
någonstans'. Syn.: inne-värn, -värnd. 

inne-värn f. 	i`nnwårn f. Älvd. n. Våmh. 
i`nntvårn vMor. = innevara; eåi då`kig i`nnwårn 
bo då'r ög Älvd. 'det är dålig bostad där också'; 
4 a,  å4 km so k4'uvt SO 4 å i'nnweurnå n-4 Våmh. 
'hon har då kommit så långt, så hon har någon-
stans att bo nu'. 

inne-värnd n. i`nnwårnd Oro =innevara; ennt 
sku we do wa ss itä te slå' jko wå'där då we am do 
nå' i`nnwårnd 'inte skola vi vara ute i ett sådant 
(fult) väder, då vi ha tak över huvudet'. 

inne-å prep. 	Li. <inne på / into, in on'; 
inå hi`nnmatMin 'inne på Hedemarken'. Jfr 
in å. 

inne-å adv. inå' ,,,i`nnå Li. `in(ne) på / into; 
(close) on to'; du ska hä`l då i`nnå ̀ du skall hålla 
dig inpå!'. Jfr må. 

innig adj. I rnnug nÄlvd. i'nnug Oro Leks. i`nnu 
Bju. Al Dju. Ga. Flo. 1. 'inbunden, tystlåten; 
bakslug / reserved, quiet', sly' (SAOB 4) Älvd. 
Bju. Ga. 2. 'knepig, klyftig, uppfinningsrik / 
elever, inventive' Leks. Ål Dju. Flo. o 
i`nnugsn va'rr, ho svLeks. <hon är riktigt knepig, 
hon'. 3. 'snål / mean, miserly' Ore. 

Inom prep. i`nnum, Älvd. i`num Ve. i`nnurn Ors. 
i"nom Rättv. i`nntina Bju. ins'mm 
Mal. öVd. 'innanför, ej utanför, inne i; in 
genom / inside' (SAOB I 1, 3; styr ack.); 4 i so 

i`nnum sig Älvd. <hon är så förbittrad, 
fast det inte syns'; beller int &å' dii`ppt dig intkm 
1)y'nn Älvd. 'kan du inte gifta dig inom byn?'; 
gak inum rö'gå,rdr, Ors. 'gå innanför gärds-
gården!'; an vå nä'tt-s'pp imma dåsran Tra. 
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`han var bara in (eg. inom dörren) ett ögonblick'. 
Syn.: inne -i prep., bet. 1. 

Inom adv. intern/n Våmh. (Bon.) inu'mm Ve. 
vSoll. ino'mm, Leks. inu'mm ,,,ine'mm Jä. 
ins'mm Mal. ÖVd. 	/ in, inside' (t. ex. in 
under tak; in på inhägnat område; SAOB II 1); 
ö'v ed internm nogär Våmh. (Bon.) 'placera det 
under tak någonstans!'; tå' dä inu'rnm da' Jä. 
`stig in, dur ; ku'nn a kummi-ins'mm Mal. 
`korna ha kommit innanför gärdsgården'. 

Inom-hus adv. i'nnum-å'ue ,--,inumå'us Soll. is:in-
a:Ya -Ils Nås Mal. insmhil's Tra. 'under tak / 
under a roof' (SAOB). Syn.: in.nanväggom. 

In-pränta sv. v. 1. i'nnplränta Ve. i'nnplrännta 
Mal. (jfr kritvit) `inprägla / engrave, impress' 
(SAOB 2). 

inre adj. komp. i"när Soll. i'nndsr- Ors. i'nndär 
Ore i'n(n)der Rättv. i'nnsr Leks. isnnär Bju. 
Nås Cnnär Dju. isnnär 	Jä. Mal. <som 
befinner sig längre in el. på insidan / farther 
in' (SAOB 1, 2; jfr in(ner)st); o i'nndsrsajdun 
vOrs. på i'nndär aä'jd Ore `på den inre sidan'; 
ti i'nnra 8pi'llträ Jä. 'i den inre spiltan'. 

in-rede n. I i"nnröd(ä) Ve. Soll. i'nnrö Mal. `in-
redning / equipment, fittings' (SAOB; Aasen 
innreide). Syn.: innerrede. 

In-rätta sv.v.l. i'nnrätta Rättv. Bju. Dju. Nås 
,-hi`nndrätta Mal. isnnrätta Leks. i'nnretta Li. 
`undervisa, instruera, råda / teach, advise' 
(SAOB inrätta' 5); dam i'nnrätta mä jä skull 
gå tä drikktarn Leks. `de rådde mig, att jag 
skulle gå till läkare'; ä e ha'nn 8srn a isnnrett-n, 
te dgr Kvol Tra. 'det är han, som har instruerat 
(intalat) honom att göra så'. Jfr inbilla. 

In-seg adj. I i'nnsäjg Li. `seg inuti (om ved som 
skall klyvas) / tough inside (about wood which 
was to be split)'; an jå vö'n skall add vår hå' ddjin 
ma ä va sprei'ttksllt 85m ö 85 i'nnsäjg `den här 
veden skulle ha huggits medan det var riktigt 
kallt, som är så seg inuti'. 

In-sida f. IV a is nnsajd(a) Våmh. i`nneaid(a) nvMor. 
(endast i förb. å insidan:) <på inre sidan (av 
ngt), insides / on the inside of (sthg)' (SAOB); 
ed ir 4 i'nnsajöegn Våmh. 'det är på insidan (av 
glaset)'. Jfr insides adv. 

in-sides adv. i'nnsajs Våmh. i'nn818 Ga. 'på den 
inre sidan / on the inside' (SAOB I); ed jr i'nn-
8ajs Våmh. 'det är på insidan (i ett glas)' ; 
i'nnsis em rå' Ga. 'på den inre (rätta) sidan om 
rågången'. Jfr insida f. 

in-slipad adj. I i'nn.2lCpa Dju. Ga. `knepig, 
klyftig / elever' (SAOB inslipa 3). 

In-socknes oböjl. adj. i'nnsokkäns Ve. 'hemma- 

hörande i socknen (el. byn) / belonging to the 
parian (or village)' . Jfr utsocknes. 

Inspektor m. I a spekktor .--,spe'kktor Våmh. spekk-
tör Ors. `arbetschef på bruk; skolinspektör 

works manager; school inspector' (SAOB in-
spektor' a (3). 

In-stuga f.V isnnstuggu Ga. 'vinterbonad stuga / 
cottage fit for winter habitation' (jfr Rz 293 b 
instuga). 

In-stängsel n.I d i‘nnettivve/ Mal. `inhägnad vall / 
enclosed grazing-ground'. Syn.: kya, bet. 4; 
täppa, bet. 1. 

In-tag n. II i'nntåg Våmh. i'nntåg Leks. • 'öpp-
ning, varigenom vattnet i vattendrag infördes 
i damm el. i visst fiskredskap / opening through 
which the water in a water cotuse was led 
into a pond or certain kind of fishing equipment' 
(SAOB 1; ÖDB I 89). Syn.: intaga, bet. 2. 

in-taga f.V i'nntaga öMor. i'nntagu Rättv. 
i'nntägu Dju. Ga. `för privat bruk inhägnat 
område på oskiftad mark / enclosed area for 
private use on non-partitioned ground' (SAOB 
3) öMor. Rättv. Dju. 2. 'öppning i visst fisk-
redskap / opening in certain type of fishing 
implement' Ga. Syn.: intag. 

In-tak n.II isnntåk Älvd. 'inre tak, innertak / 
ceiling' (SAOB intak'; ÖDB III 135). Syn.: 
se flattak. 

Intak-ås m. Ta i'nntak4s Älvd. `takås, som inner-
taket vilade på / roof ridge on which ceiling 
rested' (ÖDB III 135). 

inte adv. i'nnte Älvd. i'nntä Våmh. i'nntä Mor. 
Ve. Son. Bju. Ga. Nås Äpp. i'nnte öOrs. Leks. 
Li. i'n(n)ts Rättv. i'nnt Jä. Mal.; (tr. sv.) it 
int 	Älvd. int t Våmh. int ent Mor. 
int -92,t Ve.-Tra. n Mal. (SAOB under icke). 
1. (allm. negerande) 'inte / not' allm. 80 i'nnte 
blr.l'nndeöqm, Älvd. 'så att vi inte blandade 
(våra kreatur med skogsråets)'; i wö't int Älvd. 
i'nnt i vö't Mal. 'jag vet inte'; ö'ö at isnnt-v, djå'r 
Älvd. 'det gör han inte'; ö'd fö' du-vt Ors. 'det 
får du inte'; &er sitt ä i'nnte fa'88t int Leks. 
'där är det inte snålt'; ska-nt du gå' Leks. 'skall 
du inte går; gå i'nn nit då å innt rö'tas 
Leks. 'gå in nu då, och retas inte sår ; at kå'ri 
kå'mm int Leks. 'att inte Karin kommer!'; 
(ofta utelämnat i frasen inte vet jag:) vet jå'' 
om s vä dfil Rättv. 'inte vet jag, om det var du'; 
vä'jt jö' hår an-dä' kcemm frö Tra. 'inte vet jag, 
var den där (mannen) kom ifrån'. Jfr inke, bet. 
1. 	Syn.: icke, bet. 1. 2. 'inte heller / not - 
either' (vid emfas) Älvd. i'nnt Cg `inte jag heller'. 
Jfr inke, bet. 1. 3. (i förb. inte av ingo:) 
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i'nnt åv i'vngu Våmh. 'inte alls / not at all'. 
4. (i förb. inte och inte:) nu b'å's ä-nnt å innt 
Leks. `nu blåser det inte heller'. 5. (pleonas-
tiskt) an vill int jätå' int .21ä'jkt öMor. `han vill 
inte äta något dylikt'; dem l-nt wi'llder isnndjen 
öOrs. 'ingen av dem är bättre än de andra'; 
ä vå na`ra je a-nt fu'lli Rättv. 'det var nära, 
att jag hade fallit': an iddes int ill"rå-nö' g gå-o'pp 
om må`r(r)gånar Rättv. 'han iddes knappast 
gå upp om morgnarna'; ä få-nnt i'nven kämma, 
va lacken ä virra vi'll Leks. 'ingen får komma, 
vem det än må vara'; han vät int i'vväntivn 
Bju. han vät int i'vnäntivv Ga. 'han vet ingen-
ting'; ja krä's int i'vvän Dju. 'jag krusar ingen'. 

inte-annat adv. inta"na Son. interna entårna 
Rättv. interna Leks. entä`na Bju. intäsnä Al 
intä`na Dju. i'nntana Ga. inntä`na Mock. 
i'nntän Flo. enntan Nås inta`nna Jä. innta`nnä 

. Äpp. i'nntan Mal. isnntan ,..inta'nn öVd. 1. 
'emellanåt, esomoftast / now and then' allm. 
an  kom it å vås intä"na Rättv. 'han kommer till 
oss då och då'; ä fen-tå' inta`nna Jä. <det skär 
till (i kroppen) emellanåt'; i tög te s .5,`mas må 
ke'llom intcenn Mal. <jag började nojsa med 
flickorna ibland'. 2. <inget annat, endast det / 
nothing else, only that' Soll. i vi'sst inta"na 
'jag visste inget annat'. 

Inte-annat konj. entena Rättv. (Bi.) intä`na 
Leks. inta`nna Jä. i'nnt-a'nn Mal. Li. 'inte annat 
än, såvitt / as far as'; ent'å"na jä vå't Rättv. 
(Bi.) isnnt-a`nn i v'ö't Mal. 'såvitt jag vet'. 

Inte-något pron. n. i'nntno4 Älvd. i'nntnor 
nvMor. i`nntne Äpp. Tra. 'intet, ingenting / 
nothing'. Syn.: ingenting; ingethanda; in-
t et. 

inte-så adv. i'nntso Soll. (inleder nekande sats, 
ofta i förb, inteså då:) i'nntso då 1' innt(ä) 
'inte (då) jag, åtminstone / not I, at least'. 
Jfr inke, bet. 1; inte, bet. 1. 

Intet pron. n. i'nnteä Älvd. i'nntä Våmh. i'nntä 
Mor. Ors. i'nnte Leks. 'icke något, ingenting / 
nothing'; 4m int int bri3'ö Våmh. 'vi hava icke 
ngt bröd'; an svärå' en,t mi i'nntä öMor. 'han 
svarade mig ingenting'; bi om i'nnte Leks. 'gå 
om intet'. Jfr allsingen. Syn.: ingenting; 
ingethanda; intenågot. 

Inte-värjo adv. intwerrå ,,,intwe'rru Älvd. 'ingen-
städes / nowhere'; eä r intwe'rr .2la'jkt werrå 
'det är ingenstans så där'. Syn.: ingenstad, 
bet. 2; ingenstans; ingo(r)st; ingro; värjo. 

Intresse n.III i'nnträsse Rättv. i'nnträss Leks. 
. `ränta (på pengar) / interest (on money)' (SAOB 

1). 

in-under prep. intenndär Ve. inund Rättv. 
inu`nncl Leks. in/åm Äpp. inu`nndi Mal. 
ino'nnd —nonnd öVd. 'under, in under / under' 
(SAOB I 1-2; styr dat. el. ack.); inund fö'täm 
Rättv. 'under foten' inu`nn her rrbra Äpp. 'under 
härbret'; å han kre'up nonnd tjo'ttiln å me Li. 
'och den (o: hunden) kröp in under kjorteln på 
mig'. Syn.: inuppunder. 

in-under adv. fnn-lenncler Älvd. intenndär Våmh. 
inu`nndä nvMor. inu`nnder vOrs. inu'nndu Leks. 
intenndi Mal. ino`nnd ÖVd. 'in under, under / 
under' (SAOB II 1-2); sj4 clå'r i'nn-tennder 
Älvd. 'se där under (skåpet)!'; e sög intenndär 

Våmh. 'det (virvlande vattnet) sög ned 
honom under ytan'; gö (stå) inu`nndä nvMor. 
'ställa sig (stå) någonstans, där man är skyddad 
mot regn'. Syn.: inuppunder. 

in-uppunder prep. i'npunnd Dju. inpienndär 
Ga. 'in under, under / under'; isnpunnd dä'lre 
Dju. `(in)under tjärdalen'; sä'tt pa'nnfötv, in-
pu`nndtir gri`ta Ga. 'sätt pannfoten under 
grytan!'. Syn.: inunder. 

In-uppunder adv. inptenndär Dju. Flo. impu`nn-
där Mock. <inunder, under / under'; skö'na ä ss 
hä'lä inpu`nndär Dju. <skorna är så hala in-
under'; ä ä far klrå'nt impu`nndär Mock. 'det är 
för svag undervärme' (om bakugnshällen vid 
bak); frå inpu`nndär Flo. 'underifrån'. Syn.: 
inunder. 

in-ur prep. inu öVd. <in genom / in tlu.ough' 
(styr dat.); an ad få'r Cevu inu då'rent Li. `han 
hade dragit sig baklänges in gm dörren'. 

In-ved 	 Älvd. nVåmh. fnnwfd 
Våmh. (Bon.) isnnwld Ve. Ors. i"nnvid Soll. 
i'nnvgid Rättv. Leks. i'nnvå Bju. i`nnve Al Ga. 
Flo. i`nntig öVd. 'kärnved / heart-wood' (SAOB). 
Syn.: kärne, bet. 1. — Ssg: i'nnaöågasstö'r m. 
Våmh. `(hållbar) av korgmakare tillverkad 
gärdsgårdsstör, bestående enbart av inre kärn-
virke av fura / (durable) fence pole made by 
basket-ma,ker, consisting solely of inner heart-
wood of pine'. — Avi.: isnnwiäug nÄlvd. i'nn-
widen Våmh. (Bon.) adj. 'som innehåller mycket 
kärnved / containing a lot of heart-wood'; 
i'nnväna Mal. 'intelligens (eg. invednad) / 
intelligence'. 

in-vid prep. innwi Ors. invu Rättv. invä Bju. 
inve Mal. Li. 1. <tätt vid, bredvid, utmed / 
next to, along' (SAOB I 2; styr dat. el. ack.) 
allm. innwi we'ddje vOrs. `tätt vid väggen'; 
invu böski Rättv. <vid matbordet'. 2. (om tid:) 
'fram emot / towards' (SAOB 1 3; styr ack.) 
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allm. inwi 	Ors. invs Kaki Rättv. 'fram emot 
julen'. 

In-vid adv. i'nnwi Ors. invä' Rättv. invE Bju. 
invä' Mal. Li. 1. <intill, i närheten / close to, 
next to' (SAOB II) allm. ä dk- i'nnwi öOrs. 
`det är där intill'. 2. 'nära en hotande katastrof 
(t. ex. döden el. matbrist) / close to a cata-
strophe (e.g. death or food shortage)' Li. nä 
ä' ä ful invä' nag'-va 'nu är det nog nära slutet 
med honom'. 

In-viga sv. v. 3. fnnwajg Älvd. i`nnviga Bju. 
Tra. 1. `gm högtidliga ceremonier helga / 
inaugurate, consecrate' (SAOB 2; styr ack.) 
allm. 2. (p. pret.:) 'förtrogen el. bekant (med 
ngt) / familiar with' (jfr SAOB 4) Tra. hann e 
fall vält i`nnviggd i cii"han är nog mycket 
kunnig i den saken'. 

in-värtes adv. Cnnvar(r)ktss ,-,isnnvar(r)tas Rättv. 
isnnvartus Leks. isnnvärrtäs Nås i'n,nväffäs 
sMal. 'i kroppens inre, invändigt / internally, 
inside the body' (SAOB I 2 c a); jä Irg's i`nn-
vart» Leks. 'jag fryser invärtes'. 

in-å prep. må vMor. Ve. Soll. Leks. Mal. inQ' 
Ors. 'inpå / close (up)to' (styr dat.:) inå äsndam 
å bö'rdi Soll. '(in)på bordets inre kant'; (äv. 
bildi.:) jä kåmm int må' flrä'estjä ns Leks. 'jag 
kan inte äta mycket av fläsket'. Jfr inneå. 

in-å adv. i'nn4 Älvd. 	Våmh. i'nnå Mor. 
i'nne Ors. må' Mal. 1. `in på, in över i across 
(there)' Våmh. så ineså över tidigare besådd 
mark'. Jfr inneå. 2. 'som (extra) förtjänst, 
på köpet / into the bargain' allm. fi'kk du no) 
i'nn4 Älvd. 'fick du ngt på köpet?'. Jfr inne, 
bet. 4. 

in-åt prep. inä,' Mor. Ve. Nås Äpp. i"na -ina 
Soll. ina 	Rättv. Leks, enti' Jä. inä't 
Mal. `intill / close to' (jfr SAOB I 1; styr dat.:) 
o kral) inå,' mä Rättv. <hon kröp intill mig'. 

in-åt adv. i'nnah Älvd. inrö Våmh. inä' Ve. 
Leks. Äpp. inå't Ål inå't Mal. `till (i) närmaste 
närhet (av ngt), (fram) intill / close up (there)' 
(jfr SAOB II); rälc i'nna bit'sröeö Älvd. <skjut 
bordet intill (väggen)r; an kg`cl inä't Mal. 'han 
körde in på gårdsplanen'. 

in-äter adv. i'nnat(e) Älvd. i'nnat Ors. Flo. 
i'nnatä Jä. i‘nnate ,-Cnnatä Mal. i`nnatt öVd. 
'in / in, inside'; gok i'nnate Älvd. gak i'nn,at 
Ors. `gå in!'. 

in-äga f.IVa i`nnägu Rättv. i`nnåga Flo.; pl. 
i"nnögor Ve. i`nne-,gor Soll. isnnågar Flo. Mal. 
Tra. i`nnågar Nås 'jordstycke, beläget på in-
hägnat område / piece of ground within en-
closed area' (jfr SAOB). 

In-älvor f.IVa pl. i`nnähur Våmh. (Bon.) 
isnnekvur vMor. i`nntarvur Bju. i`nnälrvar Leks. 
Nås i`nnalrvar Tra. (koll.:) `inre organ hos 
människa el. djur / interna! organ of human 
being or animal' (SAOB inälva a); d'ci' ad 
bjä'nn rrvi i`nnalrvon å häsnn Tra. 'där hade 
björnen rivit inälvorna ur den (o: geten)'. Jfr 
innanmäte. 

in-över adv. ing"vy(r) Våmh. i'nnivir Rättv. 
'längre in, inåt / farther in, inwards' (jfr SAOB 
II); go'kk inevy Våmh. <kom in (i rummet) och 
sitt!'; fiPr o ennivir Rättv. <flytta den (o: kistan) 
inåt!'. 

I-ring prep. irivg öMor. Ors. 'omkring / around' 
(styr dat. el. ack:) irivg mi' jun Ors. <omkring 
midjan'; n li`nnded dem irivg la,'ss Ors. 'han 
lindade dem omkring lasset'. Jfr ned-, ut-. 
Syn.: se ikring. 

1-ring adv. iiri'vvg öMor. Ors. 'omkring / around'; 
kajt iri'vvg iri'vvg Ors. 'oupphörligt springa 
omkring (eg. kuta iring hind. Syn.: se ikring. 

1-råda sv. v. 3. (endast refl.:) l'råd se Ore l'råd 
Rättv. <orka, mäkta med, förmå / manage, be 
able to'; an hann ent 'råd se Ore 'han förmår ej 
röra sig'; jä stöd så ks`n(n)stut så jä Prädd int 
mä nå a'lla Rättv. 'jag stod så olämpligt till, 
så jag orkade inte alls (lyfta)'. 

1-råk n.Ib rråk Älvd. Cråk .-.4`råk Ore (jfr 
SAOB iråka) 'åkomma (ont) / complaint'; an a 
kåme-fEt'r n,4 Cråk Ore 'han har råkat ut för 
ngt hemlighetsfullt ont'. 

1-rädd adj. I l'rö,dd Rättv. <häftigt rädd, upp-
skrämd / very frightened' (Fr. ihrwddr). Jfr 
i-, bet. 1. 

1-röd adj. I 'Nöd sÄlvd. Våmh. i'röd Ve. vSoll. 
Nöd Rättv. 1. 'eldröd / fiery red' sÄlvd. Rättv. 
Syn.: eld-, ill-röd. 2. 'svagt röd, rödaktig / 
redclish' (Aasen iraud) Våmh. Ve. vSoll. Jfr 
i-, bet. 2. 

Is m.Ia ajs Älvd. Våmh. On. aj8ej8 vMor. 
eja Ve. äi8 öMor. Soll. Ore f8 NeSi. Vd. 1. 'vatten 
el. annan vätska i fast form; isbit; isbetäckning / 
ice' (SAOB is' 1-3); å e 8åM en ei8 UMh,e'nndär 
Ve. 'hon är kall som is om händerna'; ta ä' jaim 
mö't öMor. 'vid islossningen om våren gå ned till 
Siljans strand och med vördnad möta och hälsa 
isen'; demda mjö'kejsär a dem .2brita min nä' 
vMor. `de där styckena av frusen mjölk ha de 
slutat med nu'; u"vänia'js vMor. 'is, bildad 
ovanför kärnisen'. Jfr blå-, dropp-, döv-, 
glans-, glansk-, gling-, grovel-, hal-, hu-
vud-, knotter-, kolv-, köv-, loft-, mjölk-, 
seg-, skricksko-, skrovel-, skrov-, skrum-, 
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skråp-, spek-, spik-, springsko-, stolp-, 
ståp-, tak-, tan-, tjäl-, tunn-, under-. 2. 
(förstärkningsord framför kall adj.:) ti`je kcrlld 
Soll. 'iskall / ice-cold'. Jfr iskall. — Avi.: 
a`jsun ,,,a`jeug Älvd. a`jeun Ors. 	Rättv. 
Bju. Mal. adj. 'överdragen med is / covered 
with ice' (SAOB 2). 

Isa sv. v. 1. &jaa Ve. &jaa Ors. rea Rättv. Bju. 
Äpp. Mal. Li. 1. `bildas is / form (of ice)' 
(SAOB isa' 2 b) allm. å &isår wid la`nndum 
Ve. <det bildas is vid stränderna': e &Per o 
fe`nnetruma vOrs. 'det bildas is på fönstren'. 
2. 'frysa, rysa / be cold, shiver' (jfr SAOB 
isai 4 c) Äpp. 3. <befria från is / free from ice' 
(jfr SAOB isa' 6) Soll. Ors. Mal. es-kös Soll. 
aje-lEr's Ors. 'slå bort is från kvarnhjulet'. — 
Pass.: ajsae-lä'et Ors. <slås loss (t. ex. om  is på 
kvarnhjulet)'. — Särsk. förb. (ned:) aje-nrö 
ea'kkei Våmh. <doppa (räv)saxen i vatten och 
låta detta frysa' (CoDB I 38); (nere:) kwe'nni 
a ajead-ni"der vOrs. <kvarnen har stått stilla, 
så att hjulet isats ned'; (under:) aje-u`nndå 
Våmh. (Bon.) aje-u`nnder vOrs. 'bildas is under 
skidorna': (upp:) å l'8-epp Li. 'det kommer upp 
vatten på isen och bildas ny is på detta vatten' 
(jfr vattna upp); (utav:) ä häl på re-tå' brä'n 
Mal. 'det (o: isen) håller på att smälta bort 
från farstubron'; (tu) aje-4' Älvd. Våmh. aje-ö' 
vOrs. aje-å' vMor. 'bildas is på'; ä ajeår-å' 
eka'jötir vMor. 'det bildas is under skidorna'. 

Isak m. "sak Älvd. reak Bju. Flo. (gen. reakä.9 
Flo.) rsäk Mal. Tra. 1. 'personnamnet Isak 
/ personal name Isak' allm. anda reätjin Tra. 
'den där Isak'. 2. (senare ssgsled:) 'energisk, 
driftig och ivrig person / energetie, capable 
person' Mal., se fä-. 

is-bark m.Ib a`jebarrk Älvd. åjeba'rrk Mor. 
ejebarrk Ve. ii`jebakk Soll. rebarrk Bju. Tra. 
rabakk Mal. 1. 'glatt, tunt islager, bildat av 
frysande regn el. snöglopp / smooth, thin layer 
of ice formed by freezing ram n or sleet' (SAOB 1) 
allm. 2. 'nederbörd, bestående av till fina is-
nålar fruset vatten / freezing sleet' (SAOB 2) 
allm. 

Is-barka sv.v.l. a,Vebarrk Älvd. a`jebarrka. On. 
rebar(r)ka Rättv. Ga. Flo. 'falla nederbörd, 
bestående av till fina isnålar fruset vatten / 
fall (of freezing sleet)'. 

Is-bill m.Ia aVebelld Våmh. vMor. trist* nvMor. 
öMor. ejebejl—e`jepeil Ve. äsiebänd 

Soll. Ore rebäll Rättv. rebill Bju. reepill Ål 
Papill Mock. repil Jä. rebil Mal. Tra. ,,,reblk 
Mal. 1. <av spetsig järnstång med träskaft 

bestående redskap, varmed man högg vak i is / 
tool consisting of pointed iron rod with wooden 
shaft, med to cut holes in ice' (se ill.; SAOB; 
ÖDB I 101) allm. 2. 'av köld orsakad skrovlig-
het på händerna / roughness of hands eaused 
by cold' (Rietz bäll) Ore. Syn.: hackbäll, 
bet. 2. 

Is-bit m.Ia, se ispik. 
Isbit-stör m.Ia, se ispikstör. 
is-bret m.Ia, se isvret. 
Is-brott fl. II erjebröt nvMor. `damm el. vall av 
hoppackad is i vattendrag / dam of packad ice 
in watercourse'. Syn.: is -bråt, -damm, -täp-
pa, -vret. 

Is-bråt m. rebråt Li. =föreg. 
is-bränna f.IVa 'ebränna Ål 'av isen skadad 
rågbrodd / rye-sprout, blighted by ice'. Jfr 
brända f. Syn.: svallbrända; svall-, sväll-
bränna. 

is-bäll m.Ia, se isbill. 
is-damm m.Ia a`jedamm vOrs. =isbrott n. 
is-doss n.II a`jedfise Våmh. 'fruset fjolårsgräs / 
last year's frozen grass'. 

is-gata f.V tiVegåtä' öMor. regattu Leks. regatu 
Bju. Nås <isbeläggning på vägbana; isbelagd 
väg / icy road' (SAOB). 

Is-grimmel n. Id regrimmält Mal. (jfr V11 grim-
mel) 'tunn hinna av is / thin layer of ice'. Jfr 
isskrov. Syn.: isskräpa. 

is-gädda fa  -Va a.`jege,clda Våmh. li`jegådda öMor. 
ejegedda Ve. 'egädda Rättv. rekidda Ål Ve-
jådda Jä. regedda Li. 'gädda, som leker omedel-
bart efter islossningen / pike whieh spawns 
immediately after ice has broken up' (SAOB). 
Syn.: lådigs-, tjäl-gädda. 

Is-hake m. IV rehäka. Leks. rehäka Mock; best. 
a`jeä,tjen Ors. `vässad bakhake på vinterhäst-
sko / sharpened point on winter horseshoe' 
(jfr SAOB 2). Syn.: is-hugg, -huggare, 
-pigg, bet. 3. 

Is-hugg n.Ib a.`jeagg Ors. reluigg Rättv. (Bo.) 
rehugg Al `vässad bakhake på vinterhästsko' 
(03DB I 272; jfr SAOB). Syn.: se ishake. 

is-huggare m.IIIe trisoggår Mor. =föreg. 
1s-härda sv.v. 1. rshölra Li. 1. 'härda låsfjäder 

så att den erhöll lagom svikt och hållbarhet / 
temper lock spring so that it had the right 
springiness and durability'. Jfr gråhärda; 
härda, bet. 1. 2. (om person:) <vänja vid 
sträng kyla / accustom to intense cold'; dem 

o'vvgan vti`ft du ö då rehalld (ang. Ud <rå, 
se LD II 77) `de där barnen vet du är (då) 
härdade mot köld'. 
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Is-Icke! m.Id a`jsitfill Älvd. a`jsikkälr Våmh. 
a`isikkälh.,ä`fsikkält 	 vMor. ä'isityll 
öMor. tejskii vSoll. äVtii,/ Son. 'istapp, is-
pigg / icicle' (Sdw. isikil). Syn.: se droppis. 

I-sink adj. I i"sikk Älvd. (jfr i-; sink; sinka) 
<som har ngn kroppsdel el. ngt klädesplagg slappt 
nedhängande / with a part of the body or a 
garment hanging down loosely'; du i so i"sikk 
i briestiin 'du bär byxorna så påsigt nedhäng-
ande'; i"sikk i kwröina 'som har hängbuk' 
(om häst el. ko); Paikle 4In ö`gti 'som har påsar 
under ögonen; som ser trött (moloken, grinig) 
ut'. 

Is-kall adj. I a`jskolld Älvd. a`jskelld Qrs. l'skall 
Bju. Nås i'sked Mal. i'sk/ ÖVd. (jfr is, bet. 2) 
'mycket kall / very cold' (SAOB iskall"). 

Is-kalle m. Illa i'sktda Mal. l'skåle ÖVd. 'stark 
köld / bitter cold'. 

Is-kolv m.Ia a`jsköv vMor. ii‘Pköv öMor. 'isartad 
snöflinga / icy snow-flake'. Jfr kolv, bet. 11. 

is-kvarn f.Ia isskvänn Mal. ÖVd. (jfr kvarn, 
bet. 4) 'vattenvirvel, i vilken isen svänger runt 
och males till issörja / eddy in which ice revolves 
and is churned up into slush'. 

Islands-mossa m. IV 	 Älvd. l'slands- 
nwäsi Ors. 'islandslav, Getraria islandica / Ice-
landic lichen' (SAOB). Syn.: se brödmossa. 

is-lupen adj. III e`jskgpin Ve. tejsZröpin Soll. 
Rättv. Leks. Bju. Al issliipin Nås Jä. 

Va/api Mal. 'överdragen med ett tunt lager av is, 
isbelagd / covered by thin layer of ice' (SAOB); 
brs`nnstäknan ä isslöpin övära'llt Al 'brunns-
plankorna äro isbelagda överallt'. 

is-lägg m.Ib a`fslegg Ors. i'slägg Jä. `skridsko, 
bestående av en benskena med ett fotstöd av 
trä, som bands fast vid skon med remmar el. 
vidjor / skate made of bone with wooden foot-
rest, tied to shoe with straps or withes' (SAOB 
islägg'). Syn.: islägga. 

Is-lägga f.IV i'släddja Jä. =föreg. (Rietz 293 b). 
is-lös adj. I a`fslås Ors. `isfri / free of ice'. 
Is-not f.Ia i'snöt Leks. `not, som drogs under 
isen / seine pulled under ice' (SAOB; ÖDB I 
127). Syn.: vinternot. 

Ispan n. Ja i'sspan Bju. <söndermalda inälvor av 
gris / ground offal of pig' (SAOB isp). Jfr 
hack', bet. 2 a. 

Is-pick m.Ib a`jspikk vMor. et`jspikk Soll. 
Rättv. öLeks. 1. `istapp / icicle' Rättv. öLeks. 
Syn.: dropp-,tak-is; is-icke!, -pigg, bet. 1, 
-pil, -spela, -spickel, -(s)tickel, -tapp, 
-t r an t. 2. `järnspets (dubb) på trästav (skidstav 
el. ispik) / iron point on wooden: stick' (se ill.). 

Syn.: is-pigg, bet. 2, -pik, bet. 2. 3. 'järn-
spetsad stav, anv. vid gång el. färd på is / stick 
with wooden point used when walking across 
ice'. Syn.: ispik, bet. 3; ispick-, ispik-stör. 

ispick-stör in. Ja trispikketör Mor. l'spikkstör 
Rättv. =ispick, bet. 3. 

Is-pigg m.Ib aVspigg Våmh. Mor. Ors. Vspigg 
Bju. 1. <istapp' Våmh. Bju. Syn.: se ispick, 
bet. 1. 2. 'järnspets (dubb) på trästav (skidstav 
el. ispik)' Våmh. Mor. Ors. Syn.: se ispick, 
bet. 2. 3. `vässad bakhake på vinterhästsko / 
sharpened point on winter horseshoe' Våmh. 
Syn.: ishake, -hugg, -huggare. 

is-pik m.Ib djspajk Älvd. ti'fspäik nvMor. 
a`jspailc ,,,a`jspik Ors. i'spik 	Leks. Ps- 
pik Äpp. Mal. ÖVd. 1. <istapp' (SAOB 1) Äpp. 
Mal. ÖVd. Syn.: se ispick, bet. 1. 2. 'järn-
spets (dubb) på trästav (skidstav el. ispik)' 
Älvd. Ors. Leks. Tra. Syn.: se ispick, bet. 2. 
3. `järnspetsad stav, anv. vid gång el. färd på 
is' (SAOB 2) nvMor. Ors. Leks. Tra. Syn.: se 
ispick, bet. 3. 

ispik-stör m. Ta a`jspajkstör Älvd. trispikstör,,  
spä'jkstör öMor. Cppistär vRättv. `järnspetsad 
stav, anv. vid gång el. färd på is' (se ill.). Syn.: 
se ispick, bet. 3. 

is-pil rn.Ia a`jspilr Våmh. (Bon.) ejspik vMor. 
'ispigg, istapp'. Syn.: se ispick, bet. 1. 

Israel m. issä/ Leks. Flo. `personnamnet Israel 
/ personal name Israel'; leä`vsk-isäl Leks. `Kavel-
Israel'; (ss. gårdsnamn:) i'säls-pr Leks. Näts-
pår Flo. `Per på Israelsgården'. 

Is-råk n.Ib l'sråk ÖVd. <isgång i vattendrag, 
drivis / ice in watercourse, drift-ice' (SAOB; 
jfr Torp raakm n.). 

is-skrov n.Ia issskräv Al 'just bildad, tunn is / 
newly-formed, thin ice' (jfr SAOB). Jfr is-
grimmel, -skrovel. Syn.: skravel-, skrov-, 
skrovel-, skrum-is, bet. 1. 

is-skrovel n. i'ssIcrsvväk Al 'tunn is på vattenpöl, 
som sedan torkat ut under isen / thin layer of 
ice on puddle of water, which later dried up 
under ice'. Jfr isskrov. 

Is-skräpa f. ti`fsskrc7pa öMor. eisfsskråp Soll. `tunn 
hinna av is / thin layer of ice'. Jfr isskrov. 
Syn.: isgrimmel. 

Is-spela (1) f.V e`jspiko Ve. <istapp / icicle'. Jfr 
ispil; spela f. Syn.: se ispick, bet. 1. 

Is-spickel m.Id disspikel Oro (jfr V11 spickel) 
=föreg. 

is-(s)tlekel m. Id e`js(s)tikkel Ve. aVs(s)tikkal 
vOrs. =föreg. (SAOB; Rietz isstikkel 294 a). 

Is-sull m. Ta 1`88811 Mal. `blandning av vatten och 
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halvsmält snö el. is, issörja / mixture of water 
and half-melted snow or ice, slush'. Syn.: 
grosse!, bet. 2; issörja; köv; kövis; träs, 
bet. 1. 

Is-svall n.Ia jeswall Älvd. Ors. jsewall Ve. 
jeswall Ore `svallisbildning på marken / 

ripple ice, ice in the form of waves on the 
ground' (SAOB). Syn.: spekis; svall, bet. 1; 
svallis. 

Is-sörja f.IVa ei'issirja öMor. issärja vSoll. ---
issull (SAOB). 

I-stad adj. I Cssta Leks. Äpp. Mal. Veta Nås Jä. 
'istadig / restive'. Syn.: istadig; stad adj. 

1-stadig adj. I Pstaäug nÄlvd. staden?, Våmh. 
(Bon.) i"stäclun Soll. städu Rättv. nstäu Bju. 

städu Mal. (om häst el. annat djur, skämts. äv. 
om  människa:) 'som trotsigt och envist vägrar 
att lyda / restive, refraetory' (SAOB 1-2; jfr 
Rietz sta 3, 667 b). Syn.: se istad. 

is-tapp m.Ia &istapp Ve. `ispigg / icicle' (SAOB). 
Syn.: se ispick, bet. 1. 

I-stega f.IVa i"stia Ors. (jfr steg n.). 1. 'stig-
bygel på ridsadel / stirrup of saddle' (se ill.; 
Fr. i stig; Aasen i stig). 2. 'fotsteg på kärra, 
format som stigbygel / footboard on cart, 
shaped like stirrup'. 

Ister n.Id i'ster Älvd. Våmh. (Bon.) öOrs. i'estär 
Våmh. Soll. Bju. Dju. Ga. Nås Jä. Äpp. Mal. 
i' stär vMor. Ore star —i' ester vOrs. i's(s)ter 
Rättv. Leks. Cseter ÖVd. 1. 'inre fett från svin, 
häst el. orm / lard' (jfr SAOB ister') allm. 
n`rrambälrissträ (best.) Våmh. (Bon.) <gammalt 
ister, använt att smörja kreaturen med mot 
mygg o. d.'; esstistär Mor. `ister omkring hästens 
inälvor'; ka`nampisster Tra. mä`niestär Äpp. <fett 
från hästens manke och hals'; rå`nietär Jä. 'rent, 
tjockt ister'. Jfr kvist-, nopp-, oren-, orm-, 
plock-, ring-, sido-, ul-, åläs-. 2. 'must, 
kraft / goodness, nutrition' Äpp. Syn.: talg, 
bet. 3. — Avi.: strug adj. Ore <full av ister, 
isterfet / full of lard'. 

Ister-bälg m.I Cestärbäkg Dju. Nås Mal. Cester-
bak ÖVd. 1. 'tjock mage, isterbuk / fat 
stomach' allm. Syn.: ist erkved. 2. `mycket 
korpulent person / very stout person' Dju. Mal. 

ister-doppa f.IVa Cseterduppa Mock. `doppsås 
(av smält ister, mjölk, vatten och rågmjöl), 
vari havrebullar doppades / sauce (of melted 
lard, milk, water, and rye-meal) in which 
oatmeal buns were dipped' (ÖDB III 492). Jfr 
doppan f. 

Ister-fjucka f.Ia f`sterfjukka öOrs. `upphängd 
läderpåse med ister, i vilken skomakaren 

smorde sylen / leather bag full of lard with 
which shoemaker greased awl'. Jfr fjuckai f. 

Ister-haka f.V steråkett Älvd. retäraku vMor. 
Cestäraku öMor. Soll. Cestärhäku Bju. Mal. 
Cseterhäku ~resterhakku ÖVd. 'dubbelhaka / 
double °hin' (SAOB). 

ister-kamp in. la estärkäpp vMor. Csetärketpp 
Soll. 'klump av ister, som innesluten i en nätduk 
förvarades hängande i härbret / lump of lard 
which was kept hanging in a net cloth in the 
store cabin'. Jfr kampli. 

ister-kved m.II isetekwiä Älvd. Cestärkvid Soll. 
l'ettirkwid vOrs. 'tjock mage, isterbuk / fat 
stomach'. Syn.: isterb älg, bet. 1. 

Ister-palt m.Ia Csetärpallt Mal. 'bukister av 
slaktat kreatur / paunch (belly-fat) of slaugh-
tered eattle'. 

Ister-skinn n. I a re(s)terstfinn Rättv. (Bo.) 
'hinna kring ister från gris / niembrane round 
pig's lard'. 

Ister-smör n. II isestärsmår Mal. '(ister)flott 
lard' (jfr SAOB). 

Ister-tugga f.IVa i'estärtugga öMor. 'liten bit 
ister / small piece of lard'. Jfr tugga f. 

ister-tåga f.V f`stertugal öOrs. 'bindvävnad, som 
omger ister (hos slaktdjur) connective tissue 
round lard (of slaughtered animal)'. Jfr tåga 
f. V. 

Is-trant m.Ia gnat Tra. (jfr Torp trant) 'is-
pigg, istapp / ieicle'. Syn.: se i spiek, bet. 1. 

1-stritt adv. rstrait Älvd. 'ganska starkt el. 
häftigt (om rinnande vatten) / quite powerfully 
(about running water)'. 

I-strängdare adv., komp. Petrithdera Älvd. 
<starkare än vanligt (om vind) / more violently 
than usual (of wind)'. Jfr i-, bet. 1. 

is-tunna f.IVa stenna Li. `kyltunna (till bränn-
vinspanna) / cooling-vessel (used in distilling 
liquor)' (ÖDB III 524). Syn.: se brännvins-, 
kyl-tunna in. fl. 

Is-täppa LIVa isstäppa Mal. 'vall av hoppackad 
is i vattendrag / dam of packed ice in water-
comse'. Syn.: se isbrott. 

i-sur adj. I Pea,ur Älvd. Våmh. Ceår Ve. Csäur 
Soll. 'litet sur, syrlig / slightly sour, sourish' 
(jfr Aasen isur); dirm, i kitä i"saurär Våmh. `de 
äro litet syrliga' (om äpplen); rrtjö'tji e isdur  Soll. 
'mjölken är litet sur'. Jfr i-, bet. 2. 

1-svart adj. I rewart Våmh. 'svartaktig / blackish' 
(jfr Aasen isvart). Jfr i-, bet. 2. 

is-vret m. V8brdt Li. (jfr vret m.) 'vall av hop-
packad is i vattendrag'. Syn.: se isbrott n. 

I-säm adj. I isi'm (n. iså' mt 	öMor.; n. 
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Csönt Ors. (jfr ? Torp saam) 'som lätt faller 
sönder, stoftartad / easily falling apart, dusty' 
(vanl. i n., om mjöl). 

1-sänder adv. i-så'å 	-sår Älvd. 
Våmh. i-sä'd ,,,i-sä'd Mor. i-AV Ve. Soll. Ors. 
i-sä'nnd Ore Rättv. Dju. i-ss'nndär Bju. i-
sä'nndär Flo. Nås i-sä'nn,cl Mal. i-sa'nnd ÖVd. 
(14 sänder). 1. 'i taget / at a time' (Rz säd) 
allm. &rum tå"gå i'enfl i-8å'å Älvd. 'vi skola 
taga en i sänder'. Syn.: omsänder. 2. `på 
en gång, samtidigt / at the same time' (Rz 
sänn 1) Soll. Rättv. (Bo.); däm dji'vvg-inn 
bå'der 	Soll. `de gingo in båda på en gång'; 
däm kåmm a'llt i-sä'nnd Rättv. (Bo.) `de kommo 
alla på en gång'. 

1-sär, se sär. 
Is-öga n.III rerigä Mock. 'hål i bakre delen av 
hästsko, vari ishake fästes / hole in back part of 
horse-shoe in which ice-prod was fastened'. 

1-söt adj. I Perg5t Älvd. Våmh. rett Rättv. 'söt-
aktig / sweetish'. Jfr i-, bet. 2. 

i-tag n.Ic rtäg Äpp. Mal. 'förmåga (hos hästar) 
att hugga i (under arbete) / ability to work hard 
(about horses)'. 

1-tjock adj. I rtjåkk Älvd. 'till konsistensen 
ganska tjock / of a fairly thiek consisteney'. 
Jfr i-, bet. 2. 

i-tjäst m., se it öst. 
1-tjästa v., se itösta. 
I-torr adj. I i"tårr vSoll. 'som börjat torka (om 
träd) / which has begun to dry up'. Jfr i-, bet. 2. 
— Avla rtårrivg m. vSoll. 'tall el. gran, som 
börjat torka på rot, men ännu ej är fullständigt 
torr / pina or fir which has begun to dry up, 
but is not yet eompletely dried up'. 

1-tu adv., se tu. 
1-tung adj. i"tepvvg Älvd. i"tuvvg Soll. <tung i 

förhållande till sin volym / heavy in relation 
to its volume'; 	sakt rtuvvg Älvd. 'nog är 
den tung (allt)'; ä e så rtuvvgt så Soll. 'det är 
så (extra) tungt så' (om t. ex. våta kläder, våt 
säd, vattensjukt timmer etc.). Jfr i-, bet. 1. 
Syn.: illtung. 

1-tänd adj. I tännd Mal. tännd Li. 'ivrig / eager, 
energetie' (SAOB itända 2 a 13); an vii en rtännd 
r di ss Li. 'han var så ivrig med det så'. 

i-töst m. la itjä'est öMor. i'tjäs(s)t Rättv. rtjässt 
Leks. i'tjä.2.2/ Jä. Äpp. (jfr Hq. under idissla) 

'idisslat maginnehåll, idisslad tugga / ruminated 
fodder; cud'; tugg itjä'sst öMor. tugg rtjässtv, 
Leks. tugg rtjä.2.21 Jä. 'idissla'; nfl a fä frvi 
en errean rtjäs(s)t Rättv. 'nu har jag givit kon 
en annan tugga att idissla'; ta`pp rtjässtv, Leks. 
.2läpp rtjä.2.2k, Jä. 'tappa den idisslade tuggan 
(och därmed förmågan att idissla)'. 

i-tösta LIVa rtessta Ve. rtjässta vSoll. rtfässt(a) 
Soll. rtjä.2.2la Nås ÖVd.; best. sg. ack. i"Ccist4 
Älvd. rtjässtu nVåmh. rtässtu Våmh. (Bon.) 
i'tesstu•-istässtu vMor. i'täseto Ors. 'tjässto Ore; 
pl. rtjässlur sMal. 1. 'idisslat maginnehåll, 
klisslad tugga / ruminated, chewed eontents of 
cow's stomaeh' (i Mal. pl. tantum); te`gg rtåstu 
Älvd. tu`gg rtjässto Ore ta-u'pp rtessta Ve. 
'idissla (eg. tugga el. taga upp it ö stan)'. Syn.: 
it öst. 2. 'förmågan att idissla / the ability to 
chew the cud'; 4 a ta`ppa rtjässtun Våmh. 
o a must rtjä.221a Tra. 'hon har tappat el. 
mist (den idisslade tuggan och därmed) för-
mågan att idissla'. 

i-tösta sv.v. 1. rtåsta sÄlvd. rtjässta nVårnh. 
rtfässta Soll. itå'sta öMor. rtåssta Ve. Ors. 
rtjässta Ore Leks. rtjäs(s)ta ,-rtjäs(s)ta Rättv. 
istäkkslu Bju. rtjässla Dju. 2tjä.2.2la Ga. Mock. 
Nås ÖVd. rtjä.2.21a ,-rtjässla Mal. (Lindroth i 
StudKock 473 ff.; Hq idissla) 'idissla / chew 
the cud'; dam ligg å rtjässk Dju. 'de ligga och 
idissla'. 

1-vare adj., se vare. 
1-varm adj. I rwarrm Våmh. 'ljum / lukewarm'. 

Jfr i-, bet. 2. 
ivras sv.v. 1. i'vres Ve. rvras Rättv. Bju. Nätt 
Mal. 'vara ivrig; arbeta hårt / be eager, energet-
ic; work hard' (SAOB ivra' 1 b); an i'vrss 
hal-å' fast ä e må'r(r)kt Rättv. (Bo.) 'han håller 
ivrigt på med sitt arbete, fastän det är mörkt'. 

ivrig adj. I Pyrig nälvd. i"vrin Våmh. (Bon.) 
Vvrin Soll. Ors. Bju. 	Ore Nås Jä. 'idog i 
arbete / hard-working' (jfr SAOB 1). 

1-väg adv., se väg. 
I-värde-med adv. i-vå'lr-må' Mal. (jfr Rz 789 a) 
`tillsammans med, som utdrygning (av mat), 
som likvärdig tillsats / together with, as an 
addition to (food)'. 

I-år-halm m.Ia iErhalrm Nås (jfr We. iårgröda) 
'halm av årets skörd / straw from this year's 
harvest'. 
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ja interj. få Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. Ore Bju. 
Ga. Nås Äpp. Mal. /å jä Leks. 1. (bekräftande 
svar på påstående, fråga etc. / affirmative 
answer; SAOB I 1) allm. jå', na'j, tra's tåa, du 
wi'll Våmh. (Bon.) `ja, nej, tro vad du vill!' 
(skämt. svar på otillbörlig fråga); njå', an ska 
full ve fs'idin lek Mal. 'nja, man skall väl vara 
som folk'. Jfr j auv. 2. (med försvagad inne-
börd el. rent pleonastiskt / weak or purely 
pleonastic; SAOB I 3) allm. ja ark' Älvd. (skämt. 
avvisande uttr.); e skulld a a'fft no ja Ore `ja 
visst ja, jag skulle ha haft ngt'; 	ä vå då 
jusst nå' Leks. 'äsch, det var då just någon-
ting!' (jfr jä). — Utvidgningar: ja"ja dl' um du 
djår sö'n Soll. (varnande:) 'akta dig, om du 
gör så! / look out if you do that' (SAOB ja 
I 3 a (3); jå'-wass Ore ja`ja sMal. (tveksamt 
jakande:) 'ja kanske (det) / yes, perhaps'; 
ja`ja-mä'nn Ore Ål jaja-mä'nn sMal. ja`ja-
miennsan Flo. (emfatiskt jakande:) `ja visst! / 
yes of course' (SAOB ja I 1 d); jaha' sMal. 
*dets.'; ja-vål öMor. `dets.'; jå'main taken ka'r 
Rättv. (Bo.) (indignerat:) 'men vilken konstig 
el. underlig karl! / but what a strange fellow!'; 
jå` -mån, jå,'-män Leks. (häpet, förskräckt:) 
`bevars väl! / dear me, good gracious!'. — Ssg: 
jå'ölr n. Mal. 'medgivande, bifall / assent, 

.approvar. Jfr jaka v., ssg. — Avl.: jä,a jet`a v. 
Leks. 'säga ja (äsch) / say yes'; ekko jä' du ma 
`vad säger du ja för?'. Jfr jaka. 

jabbla sv. v.1 ja"blra Ve. 'prata (strunt), sladdra / 
talk (nonsense), babble'; ur du håll å ja"blrär å 
ja`mmblrar 'så du pratar (strunt) utan uppe-
håll!'. Jfr j amlan, bet. 1; j avra, bet. 1. 

jack n. Ib jakk Älvd. Rättv. jakk Mal. Li. `hugg 
med eggverktyg / gash with sharp-edged tool' 
(SAOB jack"; jfr dock äv. Bl. hjakk). 

jacka f.IVa kricka Älvd. jaskka Våmh. Mor. 
Soll. Ore Al ja`kka Rättv. Bju. Äpp. ja`kka 
sMal. 'till mansdräkten hörande plagg, räc-
kande endast ngt nedom midjan och förfärdigat 
av växlande material / man's jacket' (se ill.; 
SAOB; ÖDB IV 409 ff.). Jfr väst, bet. 1; blå-, 
skinn-, svart-, sämsk-, älgskinns-. 

jaha sv.v.l. ja'ffsa Ve. ja'ffsa Mal. 'småspringa 
(på ett guppande sätt) / half run and half 
walk (run bobbing up and down)' (jfr? Torp 
j ab b an). — Avla ja` f Isa f. Mal. 'kvinna, som små-
springer / woman who half runs and half walks'. 

jag pron. Ig Älvd. Våmh. 	Mor. i Ve. Soll. 
Ore Mal. Ik 	Ors. jå —j5 Rättv. Jä. få Leks. 
(Silj.) Nås Äpp. ÖVd. jä Leks. jåg Bju. jag Al 
jå Dju. Mock. Flo. /å Ga.; obj.-form m,fg Älvd. 

Våmh. ml övr. OvSi. •••• mig mi'ga öMor. 
må Rättv. Leks. Dju. Mock. Nås Jä. måg Bju. 
Al Ga. Flo. Äpp. Mal. m5 ÖVd. (jfr LD II 210); 
svagtonsformer, se LD II 17, 42. 1. (beteck-
nande den talande / I, me; SAOB I); du al-
/7' mg Älvd. `du skall följa mig'; i' so wå't 
int e Våmh. 'det vet jag verkligen inte (eg. 
jag som vet inte det)'; takk fö nal'g öMor. 'tack 
för mig'; ad e ful int nå ni'tt fö ml'ga öMor. 
'det är väl inte ngt nytt för mig'; l'k a gennclji 
s sta' Ha Ors. <jag har gått och tiggt på Staffans-
dagen'; i baki um fö'ta Ors. 'jag är kall om 
.fötterna' (i <i i 'jag är'); i ska e`gg mi non wi'd 
Ors. 'jag skall hugga litet (eg. någon) ved åt 
mig'; på l' o dd' Ore 'både jag och du'; stjär-å' 
mä en tjeepp Rättv. (Bo.) 'skär av en käpp åt 
mig!'; an va 88 /å' sam ha'lry jå' svLeks. <han 
var hälften så lång som jag (eg. som halv jag)'. 
2. (om subjektsform, pleonastiskt / about the 
subject, pleonastic usage; jfr SAOB I d:) i 
djå'r ig e sno'ggt ea i djå'r l'g Älvd. 'jag gör det 
vackert, det jag gör, jag'; i e då-nt så geiren 
etdr a'nn, sås a'nn, står ml' Ve. 'jag är då inte så 
galen jag efter honom, som han efter mig'; 
wät i å'd, 	Ors. 'det vet inte jag (eg. vet jag 
det, jag?)'; då vet jä int jå' Rättv. ag vet då 
inte'; je vå då jä' tjufa'mm, å'r Jä. 'jag var 
då 25 år'. 3. (om objektsform, ss. etisk dativ el. 
pleonastiskt / about the object as dative or 
pleonastic; jfr SAOB I g; Ideforss, Prim., 
s. 79 f.:) std'ra mi kå'rn„ Ors. <stora karlen'; 
lö`nnga mi ugjön Ors. 'långa vägen'; du å mei 
i ku`nnstut krå'k, du Leks. `du är mig en konstig 
figur, du!'; je &lindars mä på' om ho ke'mm nå 
Äpp. `jag undrar just, om hon kommer'. 
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